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Szakmai beszámoló az Az EGY ÚJ VILÁG FELÉ - Eugeen Van Mieghem és a Red Star Line 
zsidó emigránsai című időszaki kiállításról 

 

                                    A kiállítás hasznosulásának értékelése 

 

1. Látogatószám - a kiállítást múzeumi belépőjeggyel lehetett megtekinteni, a 
beléptetésnél rögzített látogatószám a kiállítás ideje alatt: 90 ezer fő 
 
2. A kiállítás tényleges bevétele: 45.000.000,- Ft 
 
3. Jegybevétel: 45.000.000.- Ft (A múzeum állandó kiállításra érvényes belépőjeggyel 
volt látogatható a kiállítás)  
 
4. Kiadványokból származó bevételek: 175.000.- Ft 
 
5. A kiállításhoz kapcsolódó egyéb programok felsorolása: 
 
 
- Speciális tárlatvezetések 
 

Erwin Joos a Van Mieghem Múzeum és Alapítvány igazgatója 
Csoportos egyetemi tárlatvezetés  
Önkéntes tárlatvezetés 
 

 

-  Múzeumok éjszakája június 20. 

                   Beszélgetés a jó menekültpolitikáról: 

A Menekültek Világnapján, Múzeumok Éjszakája keretében itt élő bevándorlók mesélnek 
történetükről a kiállítás képeivel kapcsolatban, valamint embereket lehet "kikölcsönözni" egy 
személyes beszélgetés erejéig az Élő könyvtárból. A „kölcsönözz egy menekültet”- forma ma 
a világban egyre népszerűbb kapcsolatteremtő program, a zsidó múzeum ezt kapcsolja az ott 
látható képzőművészeti és történeti kiállításhoz. június 20-án a Magyar Zsidó Múzeum és 
Levéltár különleges programot tervez. A 22 órától hajnali 4 óráig Élő Könyvtárból lehet 
kikölcsönözni beszélgetőpartnert, aki bevándorló, s kérésre és kérdésekre személyesen 
mondja el a maga történetét. 

Az „eleven múzeumi” éjszakán tehát velünk élő bevándorlókkal találkozhatnak az 
érdeklődők, s a program egyfajta személyes kapcsolat kiépülésével, beszélgetéssel 
bontakozik ki. 

 
                            Résztvevők:   Iván Júlia - Magyar Helsinki Bizottság 

                                    Kapronczay Stefánia - TASZ; 

                                    Kovács Gergő - Magyar Kétfarkú Kutyapárt,  
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                                    Szabó Attila - Menedék Migránsokat Segítő Egyesület 

Moderátor: Nagy Boldizsár nemzetközi jogász - CEU, ELTE 

 

- Július 5.  Finisszázs 
 
Menjek/Maradjak? 

 
Program: Beszélgetés a legújabb kori kivándorlásról a kiállítás kapcsán. 
 
Résztvevők: 
  
-  JÓZSA LÁSZLÓ a sorozat producere: Menjek/Maradjak   
   dokumentumfilm-sorozat és videó blog a legújabb kori magyar 
   kivándorlásról 
-  KÁRPÁTI PÉTER író, színházrendező 
-  KROKOVAY NÓRA szociológus 
-  MÁTÉ GÁBOR színházrendező, - PASS ANDREA író, színházrendező 
-  A beszélgetést vezette: VEISZER ALINDA 
  
 
6. Kiállításról készült fotódokumentáció: csatolva  
 
7. Sajtóanyag: 
 
- Reklámok:  Élet és Irodalom hirdetés,   ATV reklámspot 
 
- Újságcikkek: 
 
                 168 óra - Régi idők migránsai 
                 Hírstart.hu - Kiállítás nyílik az emigrációról a Zsidó Múzeumban 
                 museum.hu -  Egy új világ felé Eugeen Van Mieghem és a Red Star 
                                            Line zsidó emigránsai 

                                            Infopoly.info - Zsidó kivándorlók és egy hajóstársaság: Red Star 

                                                                       Line  a Zsidó Múzeumban 

                                           mazsike.hu -  Egy új világ felé 

                                           mult-kor.hu -  4 millió kelet európai zsidó ment Amerikába 60 év  

                                                                    alatt 

                                           stop.hu - Kiállítás az emigrációról 

                                           hataratkelo.com -  Álomutazás helyett harmadosztályú nyomor 

                                           kultura.hirfal.hu -  Kiállítás az emigrációról 

                                           pestiest.hu -  Egy új világ felé Eugeen van Mieghem és a Red Star  

                                                                   Line zsidó emigránsai 
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                                           kipa.hu -  Kiállítás nyílik az emigrációról a Zsidó Múzeumban 

                                           nemzeti.net -  4 millió kelet európai zsidó ment Amerikába 60 év 

                                                                     alatt 

                                           wherevent.com -  Magyar Zsidó Levéltár Erwin Joos tárlatvezetése a 

                                                                            Red Star Line kiállításban 

                                           evensi.com -  Egy új világ felé beszélgetés a jó menekültpolitikáról 

  

8. Az elkészült kiállításról készült részletes ismertetője: 

 

A Eugeen Van Mieghem és a Red Star Line zsidó emigránsai című időszaki kiállítás 
képzőművészeti és történeti kiállítás egyben, témája közép és kelet európai zsidóság 
Egyesült Államokba történő kivándorlásának története 1873 és 1934 között. A kiállítás 
alapanyagát az antwerpeni Van Mieghem Alapítvány képzőművészeti és tárgyi gyűjteménye 
nyújtja. Az időszaki kiállítás a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár három kiállítótermében 
kerül megrendezésre.  

 

Az első teremben a látogatók megismerkedhettek a Red Star Line  hajózási társaság 
működésének történetével, a kelet és közép európai zömében zsidó lakosság Amerikába 
történő vándorlásának gazdasági, társadalmi és történelmi okaival és háttértörténetével, az 
utazás módjaival és körülményeivel, valamint az Új Világban őket váró lehetőségekkel. A 
teremben elhelyezett magyar és angol nyelvű informatív panelek, valamint a korabeli fotók, 
képeslapok, kiadványok és egyéb dokumentumok alkotják a kiállítás Red Star Line-t és 
utasait bemutató részét. A kiállítás  rekonstruálta és bemutatta a magyar kivándorlók 
korabeli helyzetét és az elvándorlás okait.  

 

A kiállítás második termében a látogatók századelőn élt és alkotott antwerpeni festő és 
grafikus Eugeen Van Mieghem (1875-1930) kivándorlást megörökítő szénrajzait, pasztell és 
olajképeit tekinthették meg. A kikötőben dolgozó Van Mieghem a Red Star Line hajóinak 
indulására váró, többségében Kelet-Európából érkezett zsidó menekülteket és más 
nemzetiségű emigránsokat mély empátiával és méltósággal ábrázolta egyéni realista 
látásmódban. A látogatókat a teremben elhelyezett Van Mieghem életéről és művészetéről 
szóló magyar és angol nyelvű informatív panelek segítették az értelmezésben és 
befogadásban. 

 

A harmadik teremben a látogatók a művész életútjáról húsz perces dokumentumfilmet 
tekinthettek meg angol nyelven magyar felirattal. 

A kiállítás megnyitót (2015. április 23.) követő napon speciális tárlatvezetést tartott az 
érdeklődőknek Erwin Joos a Van Mieghem Múzeum és Alapítvány igazgatója. 
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9. A kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai programról 

 Az EGY ÚJ VILÁG FELÉ - Eugeen Van Mieghem és a Red Star Line zsidó emigránsai című 
időszaki kiállításunkhoz három különböző múzeumpedagógiai foglalkozást terveztünk, 
melyek különböző korosztályú célcsoportokat szólítottak meg. A programok közül csak egy 
foglalkozás valósult meg, melyben a legfiatalabb korosztályt, az általános iskolásokat 
szólítottuk meg.  Ennek a foglalkozásnak a címe: Utazás a Red Star Line hajóján. 

A program résztvevői egy napközis tábor keretein belül látogattak el a kiállításra 2015. Július 
1-én. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A foglalkozás célkitűzései nagy részben megvalósultak, hiszen a gyerekek megismerkedtek a 
migráció történelmi és lelki hátterével, így a kiállítás anyagával is. Fontos célunk volt a 
foglalkozások tervezésénél a gyerekek elfogadásra, empátiára való nevelése, szociális, és 
interkulturális kompetenciák fejlesztése. Tapasztalataink alapján ezeket a célokat sikeresen 
elértük. A célok elérésében nagy szerepe volt a drámapedagógiának, melyet nevelési-
oktatási módszerként beépítettünk foglalkozásunkba. Tapasztalataink alapján a gyerekek 
élvezték, hogy más szerepbe bújhattak és így könnyebben meg is értették a migráció és a 
migrációhoz vezető okok lelki hátterét, egy-egy szerepet „kipróbálva” megértették az 
elvándorláshoz kapcsolódó döntések súlyát és következményeinek elfogadását. Továbbá 
izgalmas volt a gyerekek számára a régi dokumentumok megismerése is, melyet a 
kiállításban megtekinthettek. 

Összességében a programot sikeresnek ítéljük, hiszen az a célkitűzésünk is sikeresnek 
mondható, hogy a gyerekek figyelmét felhívjuk arra, hogy a múzeumok, kiállítások mennyi 
érdekességet, számukra is sok izgalmat tartalmaznak, és bízunk benne, hogy e tapasztalat 
segíti őket abban, hogy minél több múzeumba, kiállításra elmenjenek a jövőben, nyitottak 
legyenek az ehhez hasonló programokon való részvételre.  
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Az Utazás a Red Star Line hajóján című foglalkozásunk vázlatos tervét mellékeljük: 

Perc Tevékenység Aktivitás, események leírása 

10 Bevezetés és 
ráhangolódás 

Bemutatkozás, a múzeum és a kiállítás gyors bemutatása. 

Kiállítás bejárása és beszélgetések a következő kérdések alapján: 
Miket láttok a kiállításban? Miket vettetek észre? Mi tetszik? 

 

20 Ismerkedés a Red 
Star Line 
történetével, 
mesén keresztül 

 

A szerepjáték kezdete: a gyerekek becsukják a szemüket és 
elképzelik a nagy hajót, ahogy körbejárják azt, várnak rá, az őket 
körülvevő környezetet, a velük várakozó és utazó embereket. A 
foglalkozásvezető vezeti a mesét. 

20 Szerepjáték, 
drámajáték 

A gyerekek megkapják az eredeti dokumentumok másolatát. 
Ezeket és a drámapedagógia módszertárát segítségül hívva, 
eljátszanak különböző történeteket a Red Star Line hajójához és a 
migrációhoz kapcsolódva. A játékok a foglalkozásvezető 
segítségével történnek. 

10 Összegzés, 
lezárás és 
elköszönés 

A foglalkozás tapasztalatainak játékos feldolgozása, 
megbeszélése a foglalkozásvezető irányításával. Majd búcsú a 
csoporttól. 
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