
Pályázati beszámoló  

Évkönyv megjelentetése  
 

Intézményünk, a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár az NKA 204188/616-as számú pályázatán 

300.000 Ft-ot nyert el az intézmény tevékenységét bemutató Évkönyv elkészítésére.  

Intézményünk, a budapesti Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár az elmúlt években megújította 

állandó kiállítását, és gazdagabb programsorozattal fogadta a látogatókat, mint erre a korábbi 

években lehetősége volt. A tavaly elindított évkönyvnek az volt a megnevezett célja, hogy az eddig 

elért eredmények után egy olyan felületet biztosítson, ahol hosszabb, tartalmasabb írások is 

megjelenhetnek. A kiadvánnyal szerettünk volna hivatkozhatóan jelen lenni a magyarországi 

judaisztikai kutatások területén, tájékoztatni az érdeklődő közönséget az intézmény munkájáról, 

valamint publikációs felületet biztosítani azoknak a fiatal kutatóknak, akik gyűjteményünk 

kutatásával készítik el szakdolgozatukat vagy egyetemi szemináriumi feladataikat.  

Évkönyvünk első tanulmánya a tavalyi Évkönyvben már érintőlegesen bemutatott Munk-Munkácsi 

hagyatékhoz kapcsolódik: a tavalyi Évkönyvben beszámolhattunk a jelentős donáció 

intézményünknek juttatásáról, az idei évkönyvben pedig Bányai Viktória két különleges forrást 

mutat be a hagyatékból.  

Ónody Péter tanulmánya az egyik legjelentősebb és legkiterjedtebb európai zsidó család, a magyar 

vonatkozásban is fontos Gomperzek családtörténetét, illetve a családtörténet historiográfiáját 

mutatja be.  

A Saul Gyermekei Emlékprogramunk részére beérkezett adatok és egyéb levéltári források alapján 

Kádár Gábor és Vági Zoltán a stutthofi koncentrációs tábor gyermekáldozatiank sorsát foglalta 

össze az Évkönyv számára.  

A kötet utolsó tanulmánya a múzeumunk kortárs művészeti kiállításainak és workshopjainak helyez 

adó Síp12 Galéria és Közösségi tér kiállításait, programjait mutatja be.  

A tanulmányok mellett bemutatunk néhány jelentősebb tételt a múzeum új szerzeményei közül is, a 

talán legszebb és legfontosabb új szerzeményt, a Dohány utcai zsinagógáról készült litográfiát 

nagyítható fotóval együtt.  

A 2019-es évről beszámoló évkönyvünk szerkesztése közben szembesültünk a világjárvány 

következtében beállt változásokkal, ami miatt az eredeti tartalom megtartásával módosítottunk a 

megjelenési formán, amivel egyrészt jobb minőségű felvételt tudunk közölni olvasóinkkal a 

dokumentumokról, másrészt pedig biztosítjuk a kötet állandó, digitális elérését. A digitális 

megjelenés a demokratikus hozzáférés mellett azt is lehetővé teszi, hogy a nyomtatott változatban 

nem közölhető tartalmakat is csatoljunk a tanulmányok mellé: a Munk hagyatékból publikált forrás 

eredeti, 1930-as években készült hangfelvételét, valamint a Dohány litográfia sokszorosára 

nagyítható változatát is.  



Az Évkönyv tartalmát a honlapunkba integrlát scribd-modul segítségével, online olvasható, 

hivatkozható, de akár a letöltést is lehetővé tévő formátumban tettük közzé. Az Évkönyv elérési útja 

permalinkkel biztosított:  https://www.milev.hu/evkonyv2019.html  

Az Évkönyv megjelenésének tényét honlapunkon, közösségi média felületeinken és a 

hírlevelünkben közzétettük, és tervezzünk online kötetbemutató beszélgetést is.  

Támogatásukat, mellyel nagy értékű kulturális emlékeink megmentését támogatták mégegyszer 

köszönjük, s egyben kérjük a pályázati beszámoló elfogadását.  
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