
FELHÍVÁS 

 

 

A NAGYPOLITIKÁTÓL A HÉTKÖZNAPOKIG 

 

Nemzetközi konferencia a magyar holokauszt 70. évfordulója és a 

Yad Vashem Magyarországi Kutatócsoportja működésének 20. évfordulója 

alkalmából 
 

2014. május közepén lesz 70. éve, hogy megkezdődött a magyarországi zsidók tömeges 

deportálása a német birodalomba, elsősorban az auschwitz-birkenaui megsemmisítő táborba. 

20 éve, hogy a jeruzsámi Yad Vashem Archivesban döntés született arról, hogy 

kutatócsoportot hoznak létre a magyarországi holokauszt dokumentumainak feltárására. A 

YVA magyarországi kutatócsoportja az elmúlt húsz évben tudományos feltáró munkája során 

a magyarországi levéltárakban több millió oldalnyi iratot tárt fel eddig és több mint 3 millió 

oldalnyi dokumentumot juttatott ki mikrofilm-másolatban a YVA-ba a Magyarország és 

Izrael Állam közötti szerződés előírásai szerint. A YVA-ban hét éve folyik ezen 

dokumentumok feldolgozása különböző szempontok alapján. 

 

A konferencián lehetőséget kívánunk biztosítani már ismert, neves valamint fiatal hazai és 

külföldi szakértőknek, hogy legfrissebb kutatási eredményeikről beszámoljanak 20 perces 

előadásban. Célunk elsősorban a magyar holokausztra vonatkozó kutatási eredmények 

megismerése, megismertetése, de emellett hangsúlyt kívánunk helyezni az európai 

eseményekre is, azok összehasonlító elemzésére. 

 

Konferencia időpont: 2014. május 14-15. 

 

Helyszín: Szegedi Tudományegyetem 

 

A konferenciára öt szekciót tervezünk, melyek témái a következők: 

 A YVA kutatások értékelése 

 Zsidóellenes törvénykezés és végrehajtása 

 Gettósítás, és deportálás 

 Zsidó és nem zsidó ellenállás 

 Újrakezdés és felelősségre vonás 

 

A konferencia szervezői: 

Yad Vashem Archives Magyarországi Kutatócsoportja 

 Yad Vashem 

Szegedi Zsidó Hitközség 

 

A konferencia fő támogatói: 

Izrael Állam konzuli képviselete, Szeged 

Szeged megyei jogú város önkormányzata 

Szegedi Tudományegyetem 

MAZSIHISZ 

 
kiemelt védnök: Ilan Mor, Izrael Állam magyarországi nagykövete 



A konferencia nyelve: magyar és angol. 

 

Amennyiben részt kíván venni konferenciánkon, kérjük, hogy 2014. február 17-ig a mellékelt 

űrlapot kitöltve és szakmai önéletrajzát legfontosabb publikációs jegyzékeivel (max. 2 oldal) 

küldje el (angolul vagy magyarul) az alábbi email címre: 

judit.molnar3@gmail.com 

 

 

A konferencia programját 2014 márciusában véglegesítjük. 

 

Üdvözlettel: 

 

 

Szeged-Jeruzsálem, 2014. január 20. 
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YVA Magyarországi Kutatócsoport     YV International Institute for  

helyettes-vezetője       Holocaust Studies 
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