
  
 
 
 
 

 

Holokauszt Emlékközpont 
1094 Budapest, Páva utca39. 
Tel: 1-455-3333 Fax: 1-455-3399 
E-mail:  info@hdke.hu    www.hdke.hu 
 

 

A Holokauszt Emlékközpont 2004-2010 közötti gyűjteménygyarapodása 

 

A Holokauszt Emlékközpont gyűjteménye a Magyar Auschwitz Alapítványtól átvett 

anyagokból, illetve az azóta ─ nagyobb részt adományozás, kisebb részt vásárlás útján ─ 

beérkezett tételekből áll. Az elmúlt hat év során közel nyolcszáz magánszemély kereste fel a 

gyűjtemény munkatársait azzal a szándékkal, hogy saját maga, vagy már elhunyt 

hozzátartozója, felmenője által összegyűjtött és gondosan megőrzött, a vészkorszak idejére 

vonatkozó dokumentumait az Emlékközpontba helyezze el és a kutatók rendelkezésére 

bocsájtsa.  

A gyűjteményében 2010 májusa óta zajlik a beérkezett anyagok rendezése. A 2010. évi 

munkatervben nagy hangsúlyt kapott annak a 650 visszaemlékezésnek a feldolgozása – 

tárgyszavazása, személy- és helynév szerint kutathatóvá tétele –, amely összesen mintegy 

7500 oldalnyi forrásanyagot jelent. Mára már 450 visszaemlékezés részletes kutatására nyílik 

lehetősége bárkinek, aki ellátogat a Páva utcába. Ezek az értékes források olykor csupán 

néhány mondatos tájékoztatást, máskor két-háromszáz oldalas dokumentumot is jelentenek. 

Nagyobb részük pár évvel vagy akár jó néhány évtizeddel később készített interjú vagy 

visszaemlékezés, de a gyűjteménycsoport tekintélyes részét alkotják a korabeli naplók, 

levelezések is. Ezek jobbára magyar nyelven íródtak, de angol, német és héber nyelvű 

szövegek is előfordulnak. Tartalmukat tekintve feldogozzák a zsidó családoknak a 19. század 

végi békés együttélésig visszanyúló történetét egészen a második világháborút követő 

években, évtizedekben zajló eseményekig.    

A huszonhárom dobozt megtöltő dokumentumtár mintegy 2200 iratot tartalmaz. Ezek többek 

között születési, házassági, halálozási anyakönyvi kivonatokat, oktatással, képzéssel, 

munkavégzéssel kapcsolatos bizonyítványokat, iratokat jelentenek a jog- és vagyonfosztás, 

kilakoltatás, gettóba költöztetés, deportálás, a tábori élet, felszabadulás, hazatérés, kártérítés 

témájában. A gyűjtemény videó tárában fellelhető a beérkezett iratok, fotók és 

visszaemlékezések egy részének digitalizált változata, valamint a fontosabb 

dokumentumfilmek, interjúk is. A tárgytárban textilek – lágerruhák, takarók, táskák, a zsidó 

vallással kapcsolatos tárgyak –, érmék, illetve papír anyagú röplapok, korabeli újságok 

találhatóak.  

Az intézmény tömörraktárában a gyűjtemény napjaink tárolási követelményeinek megfelelően 

nyert elhelyezést. A Holokauszt Emlékközpont további céljai között szerepel a teljes körű 

feldolgozás mellett a múzeumi adattár kialakítása, valamint a történelmi emlékek 

digitalizálása, illetve azoknak internetes formában is elérhetővé tétele. A személyes történetek 

egyre szélesebb közönséghez történő eljuttatásának célja – a kutatás megkönnyítése mellett – 

a magyarországi Holokauszt történetének további részletekkel, fontos adalékokkal való 

gazdagítása is. 

 

 


