
Beszámoló  

A héber betűk napja – levéltári rendezvény a Magyar Zsidó Levéltárban   

 

Az NKA 3508/01100 számú pályázatán levéltárunk 400.000 Ft-ot nyert el a „Digitális judaika 

nap” című levéltári rendezvényre.  

Mivel 2013-ben az országos rendezvényként meghirdetett „Kulturális Örökség Napja” 

(2013. szeptember 15.) a zsidó böjtnap, jom kipur ünnepének napjára esett, ezért egy azt 

megelőző és egy azt követő napon tartottuk rendezvényünket, egymáshoz kapcsolódó 

tematikával. Az események hirdetésére intenzív kampányt folytattunk: levelezőlistákon, 

általános levéltári és a zsidó levéltár bejáratott csatornáin keresztül hirdettük 

rendezvényünket, melynek köszönhetően minden előzetes várakozásunkat felülmúló 

számú látogató érkezett rendezvényeinkre.  

A sorozatot július 21-én indítottuk Robbin Ami Silverberg könyvművész olyan tárgyainak 

bemutatásával, melyeket egy-egy levéltárunk gyűjteményében lévő, a látványraktárban 

állandóan megtekinthető dokumentum újragondolásával készített. A műveket az eredeti 

levéltári dokumentumok mellé helyeztük el, ezzel új, kortárs olvasatokat kínálva az eredeti 

interpretációk mellé. A programhoz előadás kapcsolódott, melyre olyanok is eljöttek, akik 

egyébként nem érdeklődnek a levéltár tevékenysége iránt, s ezzel új rétegeket felé 

közvetíthettük a levéltári dokumentumok közösségi megőrzésének gondolatát. A 

következő jelentősebb eseményt az őszi zsidó ünnepek után rendeztük, hagyományosabb, 

előadásokra koncentráló programmal. A két „nagy esemény” között közönségünk 

érdeklődését folyamatosan ébren tarthattuk a múzeumok őszi fesztiváljához és az őszi 

zsidó nagyünnepekhez kapcsolódó egyéb rendezvényekkel. A „Digitális judaika nap” 

szerencsésen egybeesett az európai zsidó kultúra napjával (European day of Jewish culture), 

s ezzel része lett a nemzetközi programsorozatnak is.  

A napot a salgótarjáni úti (általában nem látogatható) zsidó temető megtekintésével 

kezdtük, mert a temető iratainak digitalizálása levéltárunk rövid távú tervei között szerepel, 

s erről a munkáról is szerettünk volna tájékoztatást adni közönségünknek. A temetői sétát 

követően a Goldmark teremben hangzottak el a nap szakmai előadásai, köztük a 

temetőkönyvek digitalizálásának részletesebb ismertetése. A további előadások is a 

levéltári örökség digitalizálásához kapcsolódtak:  



- Balázs Gábor: Bevezető előadás: hogyan lettek városi ünnepek a természeti 

ünnepekből?;  

- Klein Rudolf: Számítógépes zsinagóga rekonstrukciók;  

- Bányai Viktória, Komoróczy Szonja Ráhel: Digitális források nyomtatott könyvben: a 

Zsidók a Kárpátalján című új kötet kapcsán;  

- Kádár Gábor: A „Yerusha” projekt: digitális adattár az európai zsidó levéltárak 

gyűjteményeiből;  

- Toronyi Zsuzsanna: A „SuperJew” adatbázis lehetősége;  

- Tamási Miklós: A Zsidó Levéltár fényképei a Fortepan oldalon.  

A nap záróeseményeként ünnepélyesen leszedtük és becsomagoltuk a júliusban megnyitott 

„@Archives” kiállítást, miközben Darvas István rabbi tartott előadást a „Beresit” 

hetiszakasz lehetséges modern értelmezéseiről, a látogatók eközben kivetítve követhették 

a művészkönyvek becsomagolását és a hozzájuk tartozó levéltári dokumentumokat.   

A levéltári rendezvény a visszajelzések alapján sikeres volt, közönségünk várja a következő, 

tavaszra tervezett - hasonló rendezvényt.  

A rendezvényeken készült fénykéek elérhetőek a levéltár eseményekhez készített facebook 

oldalán: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151612808807167.1073741833.126573312166&ty

pe=3  
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