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ELŐSZÓ

Ez a kötet A holokauszt téma oktatásához kapcsolódó helyzetelemzés és képzésfejlesztés 
előkészítése című kutatás első eredményeit adja közre. A kutatást az Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet megbízásából a Zachor Alapítvány végezte, a kutatás vezetői Forrás-
Biró Aletta, Kovács András és Szőnyi Andrea. A kutatás a TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
projekt keretében valósult meg.

A holokauszt magyarországi oktatásáról korábban nem készült átfogó vizsgálat, 
miközben az elmúlt húsz évben történt változások ezt már régen esedékessé tették: az 
iskolákban bevezették a Holokauszt Emléknapot (2001), megnyílt a Holokauszt Do-
kumentációs és Emlékközpont (2004), növekedett a pedagógus-továbbképzések szá-
ma és a téma határozottabban megjelent a nemzeti szintű tartalomszabályozásban és 
a tankönyvekben.

A 2015-ben végzett kutatás célja az volt, hogy átfogó képet kapjunk a holokausz-
toktatás mai helyzetéről Magyarországon. A kutatás során készült tanulmányok egy 
része a holokausztoktatás mai állását térképezi föl. Ezek áttekintik a holokausztok-
tatás alapelveit mind a hazai, mind a nemzetközi gyakorlatban, különös tekintettel 
az online oktatási formákra (lásd a kötet első három tanulmánya). A kötet szerzői 
részletesen foglalkoznak a fellelhető szakirodalommal és a tartalomszabályozás válto-
zásaival, valamint azt is elemzik, hogy hogyan illeszkedik az elvekhez a mindennapi 
oktatási gyakorlat, milyen segítséget nyújtanak ehhez a gyakorlathoz a pedagógus-to-
vábbképzések. A kutatás során interjúsorozat készült fontos döntéshozókkal és szak-
emberekkel arról, hogy hogyan látják az utóbbi évek változásait. Az iskolai helyzetet 
kérdőíves vizsgálattal igyekeztünk feltárni: országos kérdőíves felmérés készült a ho-
lokauszt oktatásának gyakorlatáról. A kutatás nagyságrendje és komplexitása nem-
csak hazai, hanem nemzetközi szinten is kiemelkedő. Az iskolai kérdőív eljutott mind 
a 3133 magyar általános és középiskolába, iskolatípustól, fenntartótól és településtől 
függetlenül, s 1237 intézmény küldte vissza. A pedagógus kérdőívet 2595 tanár töltötte 
ki, a tanulói kérdőívet pedig 1477 diák. A kérdőíves felmérés adatainak első elemzése 
megtörtént, az eredményeket tovább elemezzük, majd a közeljövőben közreadjuk. A 
kutatás során strukturált interjút vettünk fel 101 pedagógussal (lásd a kötet negyedik 
tanulmánya) és feltérképeztük a pedagógusok gyakorlatait, a jógyakorlatokból pedig 
egy válogatást adunk közre (lásd a kötet ötödik tanulmánya).
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Az átfogó helyzetkép kialakításának gyakorlati célja a fennálló helyzet elemzésére 
alapuló képzések kifejlesztése volt. Ennek irányába tett első lépéseknek tekinthetők 
azok a kísérleti képzések, amelyeket 2015-ben már elindítottunk. 

Jelen kötet közreadásával abban bízunk, hogy az elemzéseket haszonnal forgat-
hatják pedagógus kollégák, iskolai munkaközösségek és intézményvezetők egyaránt. 
Ezúton mondunk köszönetet a kutatásban közreműködő intézményeknek, pedagógu-
soknak és diákoknak, valamint a szakembereknek, akik munkánkat segítették.

A kutatással kapcsolatos kérdéseket a zachor@zachor.hu email címen várjuk.
        

Forrás-Biró Aletta 
             a kötet szerkesztője

                  

mailto:zachor@zachor.hu
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HOLOKAUSZTOKTATÁS ÉS TANÁRTOVÁBBKÉPZÉS: 
A NEMZETKÖZI GYAKORLAT

Kovács Mónika, PhD (ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai  
és Pedagógiai Intézet)

A holokausztoktatás nehezen körülhatárolható interdiszciplináris oktatási terület, 
amely éppen dinamikusan változó természete miatt folyamatosan új tananyagokkal 
és módszerekkel bővül. Különösen nagy az igény a holokauszt oktatásával kapcsolatos 
tanártovábbképzésekre, hiszen egy relatívan új területről van szó, amelyről tanárje-
löltként esetleg nem is hallottak az azóta oktatóvá vált tanárok, és amelynek célki-
tűzéseiről, valamint ajánlott módszereiről csak az elmúlt évtizedben alakult ki nem-
zetközi szakértői konszenzus. Azért is szükség van a tanártovábbképzésekre, mert a 
téma oktatásában a különböző iskolán kívüli intézmények – jellemzően holokauszt 
tematikájú múzeumok és emlékhelyek –, és/vagy non-profit szervezetek igen aktí-
vak, és így a tanárok megismerhetik ezeket a programokat és kooperatív kapcsolatot 
alakíthatnak ki ezekekkel az intézményekkel és szervezetekkel. A következőkben elő-
ször áttekintjük a különböző holokausztoktatási paradigmákat, majd meghatározzuk 
a tanártovábbképzések összehasonlítására alkalmazható legfontosabb szempontokat, 
végül összevetjük azokat a tanárképzési modelleket, amelyeket a legismertebb holo-
kausztoktatással foglalkozó intézmények kínálnak saját tanáraik és külföldi tanárok 
számára. Végül néhány gondolatot fogalmazunk meg azzal kapcsolatban, hogy mi-
lyen lehetőségek lennének a magyar tanárképzés és tanártovábbképzés megújítására 
ezen a területen.

1. A holokausztoktatás meghatározása

Az UNESCO által nemrég publikált tankönyvkutatás kiemeli, hogy hiányzik a ho-
lokausztoktatás konszenzuális meghatározása és gyakran maguk az elnevezések is 
változatosak, például „holokauszt tanulmányok”, „holokausztról szóló oktatás”, „a 
holokauszt tanulságairól szóló oktatás”, stb.1 

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökség (FRA) 21 európai országra kiterjedő kuta-
tási eredménye az volt, hogy a megkérdezett oktatásért felelős minisztériumi tisztvi-
selők szerint a holokausztoktatás legfontosabb célja „a demokratikus értékekre való 
nevelés”, amit a célkitűzések sorában a „holokausztról való ismeretek átadása” és az 
„emberi jogokról szóló oktatás” követ. A kutatás megállapítja, hogy „a kormány-tiszt-

1  Carrier, P., Fuchs, E. és Messinger, T. (2015): The International status of education about the Holo-
caust: a global mapping of textbooks and curricula. UNESCO Publishing. 15. 
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viselők szoros kapcsolatot tételeznek fel a holokausztról való tanulás és a holokauszt 
tanulságaiból való tanulás között, amelynek a demokratikus értékek és az emberi jo-
gok támogatása a célja,”2 ugyanakkor jellemző módon a holokausztot a legtöbb or-
szágban még mindig csak alacsony óraszámban, a II. világháború történetének része-
ként, elsősorban „történelmi eseményként” a történelemórákon tanítják.3 Kétséges, 
hogy a történelemóra hagyományos keretei között – igen korlátozott időkeretben 
– ki lehet-e térni mindazokra a témákra, amelyeket sokan a holokausztoktatás 
részének tekintenek. Ugyanebből a kutatásból az is kiderült, hogy a múzeumokban és 
emlékhelyeken sem töltenek több időt a diákok, mint átlagosan két órát, ami általában 
csak a kiállítás megtekintésére elegendő.4

Sokan kiemelik annak veszélyét, hogy ha a holokausztoktatás nem épít biztos tör-
téneti tudásra, a holokauszt történelmi-társadalmi kontextusának megismerésére, 
akkor nem lesz több, mint felszínes erkölcsi prédikáció.5 Ugyanakkor önmagában a 
holokauszt történetének tanulmányozása nem tekinthető holokausztoktatásnak. Az 
FRA például az emlékhelyek fontos feladatának tartja, hogy a történelmi tények át-
adása mellett, szó essen etikai, erkölcsi és emberi értékekről, valamint az egykori ese-
mények mellett felvetődjenek – a holokauszthoz kapcsolódva – a jelen társadalmának 
olyan problémái, mint az előítéletesség, rasszizmus, antiszemitizmus és a társadalmi 
befogadás kérdései. 6

Az FRA a holokausztoktatást az emberi jogi oktatás kiegészítéseként definálja, ami 
az emberi jogi oktatás hármas célrendszeréből kettőt: az emberi jogokról és az emberi 
jogokon keresztül való okatást foglalja magában.7 A holokausztoktatás keretein be-
lül a diákok megismerhetik, milyen szerepe volt a holokausztnak az emberi jogokról 
és a népirtás megelőzéséről szóló ENSZ egyezmények létrejöttében, és ez a felisme-
rés megerősítheti a diákok elkötelezettségét ezen egyezmények szellemisége mellett. 
Ugyanakkor egy lezárult történelmi esemény kevéssé alkalmas az emberi jogokért 
való oktatásra,8 az emberi jogi oktatás ezen területe inkább kiegészíti a holokausztok-
tatást, mint része annak.

Azontúl, hogy a holokausztoktatás összekapcsolódik az emberi jogi neveléssel, 
leggyakrabban említett jellemzője, hogy az oktatási programok igyekeznek megis-
mertetni a diákokat az esemény különböző szereplőivel. Már Adorno is felhívta arra a 

2  Human rights education at Holocaust memorial sites across the European Union: An overview of 
pratitces. (2011): European Union Agency for Fundamental Rights. 9. 

3  Education on the Holocaust and on anti-Semitism. An overview and analysis of educational approa-
ches. (2006): OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights. 27–28. 

4 uo.14. 
5  Excursion to the past – teaching for the future: Handbook for teachers. (2010): European Union 

Agency for Fundamental Rights. 31. 
6  Human rights education at Holocaust memorial sites across the European Union: An overview of 

pratitces. (2011): European Union Agency for Fundamental Rights. 11–14. 
7 uo. 30. 
8  Lásd Eckmann, M. (2010): Exploring the relevance of Holocaust education for human rights educa-

tion. Prospects, 40. 1. sz. 7–16. 
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figyelmet, hogy az „okok az üldözőkben, nem az áldozatokban keresendők,”9 tehát az 
oktatásnak elsősorban azokra a szereplőkre kell összpontosítania, akiknek cselekvési 
lehetősége volt az adott társadalomban: az elkövetőkre, a be nem avatkozókra, és az 
embermentőkre. Ha meg akarjuk érteni, hogy milyen politikai ideológiák és emberi 
döntések vezettek a népirtáshoz, és ha „tanulni” akarunk a múltból hasonló kataszt-
rófák megelőzése céljából, akkor ezeknek a szereplőknek a gondolkodását és tevé-
kenységét kell tanulmányoznunk.10 Az izraeli történész, Yehuda Bauer három – sokat 
idézett – tanulságot fogalmazott meg a holokauszttal kapcsolatban: ne légy áldozat, 
ne légy elkövető és mindenekelőtt, ne légy be nem avatkozó. A holokausztoktatási 
programok elsősorban az utóbbira fókuszálnak, amikor a holokauszt szereplőinek 
döntéseit tanulmányozzák.11

Különösen fontos szerepet játszott a népirtásban a rasszista-antiszemita ideológia, 
ezért természetesnek tűnik, hogy a holokausztoktatással kapcsolatos várakozások kö-
zött szerepel az előítéletmentességre – és specifikusan az antiszemitizmus-mentesség-
re – való nevelés is. Ugyanakkor az antiszemitizmus történetéről, annak többségi tár-
sadalomban betöltött funkcióiról gyakran alig esik szó az iskolákban, önmagában a 
holokausztról való ismeretek pedig nem vérteznek fel az antiszemita előítéletek ellen. 
Sőt, az úgy nevezett másodlagos antiszemitizmus éppen a holokauszt által kiváltott 
ambivalens érzelmekre vezethető vissza.12 Az antiszemitizmusról való oktatás éppúgy 
helyet találhat az etika, a vallás vagy a társadalomismeret órán, mint a történelemó-
ra keretében, de az antiszemitizmus oktatására koncentráló tanártovábbképzések és 
kidolgozott tananyagoknak ebben az esetben is jelentős segítséget jelenthetnek a ta-
nárok számára.

A holokausztoktatás kapcsolódik a holokauszt emlékezethez – gyakran a helyszín 
is emlékhely vagy múzeum –, de nem azonos azzal. A holokauszt-emlékezet arra hi-
vatott, hogy az áldozatok történetét őrizze meg az utókor számára, ami elsősorban 
az egyedi élettörténetek révén érhető el, hiszen csak emberekre lehet emlékezni, szá-
mokra nem. Az áldozatok történetének megőrzése csak akkor lehetséges, ha egész 
személyiségükre emlékezünk, nem csak áldozat mivoltukra. Fontos annak felismeré-
se is, hogy az antiszemita előítélet és politika, majd a holokauszt szétszaggatta a zsidó 
és nem-zsidó együttélés korábbi kötelékeit, amely azokon a településeken, ahol nem 
maradt zsidó túlélő akár teljesen feledésbe is merült. A túlélők holokauszt utáni életé-
nek megismerése pedig nemcsak azért fontos, mert így teljes egyedi életutak tárulnak 
a diákok elé, hanem mert hozzásegíthet ahhoz is, hogy a diákok jobban megértsék 
azt, hogy a népirtás nem ért véget a táborok felszabadulásával az áldozatok és utódaik 
számára. A múzeumok és emlékhelyek, valamint az emléknapok azt a célt szolgálják, 

  9  Adorno, Th.W. (1969/2001): Nevelés Auschwitz után. In: Kovács, M. (szerk.): Holokausztoktatás és 
autonómiára nevelés. HAE, Budapest. 30. 

10  Excursion to the past – teaching for the future (2010): Handbook for teachers. European Union 
Agency for Fundamental Rights. 3. 

11  Heyl, M. (2001): Nevelés Auschwitzról, Auschwitz után. Az oktatás változzék szociológiává. In: Ko-
vács, M. (szerk.): Holokausztoktatás és autonómiára nevelés. HAE, Budapest. 48. 

12  Imhoff, R., Banse, R. (2009): Ongoing victim suffering increases prejudice: The case of secondary 
anti-Semitism. Psychological Science, 20. 12. sz. 1443–1447. 
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hogy az áldozatok emléke ne merüljön feledésbe. Az áldozatok történeteinek beeme-
lése az oktatásba azért szükséges, mert enélkül nincs mire emlékezni és a megemléke-
zési rítusok kiüresednek.

Az, hogy a fentiek közül pontosan mi tartozik bele az adott ország holokausztok-
tatásába – ha van ilyen egyáltalán – és mi nem, számos tényező függvénye. Egyrészt 
függ az adott ország holokauszt történetétől, másrészt általános elkötelezettségétől a 
holokausztoktatás iránt. Az izraeli Yad Vashem Múzeum13 a holokauszt kutatásának 
és oktatásának egyik legfontosabb centruma a világon, ugyanakkor az izraeli nemzeti 
identitás egyik pillére is. Legfontosabb feladata az áldozatok történetének megőrzése, 
beleértve a holokauszt előtti életük történetét is. A tavaly Varsóban megnyitott Polin 
Múzeum szintén a lengyel zsidóság történetének részeként mutatja be a holokausz-
tot.14

Aránylag hosszú hagyománya van a holokausztoktatásnak az USA-ban, ahol a de-
mokratikus értékek és az emberi jogokról való tanítás amúgy is része az iskolai ok-
tatásnak, és így könnyebben talált utat magának ez a téma. Ezt megkönnyítette az 
amerikaiak holokauszttal kapcsolatos relatív érintetlensége is. Könnyebb ugyanis a 
holokauszt általános tanulságairól oktatni, mint a helyi kollaborációról, hiszen ki-
sebb lesz a hagyományosan nemzet iránt elfogult történelmet oktató tanárok és diá-
kok ellenállása, ha nem kell csoport alapú bűntudattal vagy szégyennel birkózni. Az 
amerikai holokausztoktatási programokra jellemző,15 hogy a holokauszt mellett más 
népirtásokkal is foglalkoznak (pl. az örmény vagy a ruandai népirtással), illetve, hogy 
a holokauszoktatás feladatai közé sorolják az emberi jogokról és a demokratikus ér-
tékekről való oktatás mellett a népirtás megelőzését elősegítő oktatást is. Az európai 
holokauszt emlékhelyek többsége inkább a helyi holokauszt történetére fókuszál és 
kevésbé foglalkozik más népirtásokkal.

Fontos a többségi társadalom és különösen a politikai elit konszenzusa a holo-
kauszttal kapcsolatos nemzeti felelősséggel kapcsolatban. Ha ez egyértelmű, akkor 
nem a tanárra nehezedik annak minden felelőssége, hogy ezzel szembesítse a diá-
kokat, ha ő maga egyáltalán már szembenézett ezzel a felelősséggel. Az oktatási kor-
mányzat holokausztoktatáshoz való hozzáállása elősegítheti vagy éppen gátolhatja 
a holokausztoktatás elterjedését, amelyre nagyobb esély van akkor, ha kormányzat 

13  A Yad Vashem magyar nyelvű tananyagokat és online kurzusokat is biztosít a tanárok számára: http://
www.yadvashem.org/yv/en/education/languages/hungarian/index.asp (Letöltés: 2015.08.20.)  

14 http://www.polin.pl/en/education (Letöltés: 2015.08.20.) 
15   A Facing History and Ourselves alapítvány például a holokauszt program mellett az amerikai „faji” 

viszonyokról és a polgárjogi mozgalmakról, az örmény népirtásról, a nanjing-i mészárlásokról és az 
emberi jogokról is kínál online továbbképzéseket és tananyagokat (https://www.facinghistory.org; 
Letöltés: 2015.08.20.), a Shoah Alapítvány a holokauszttúlélők mellett gyűjti az örmény és a ruandai 
népirtás túlélőinek interjúit is (https://sfi.usc.edu/; Letöltés: 2015.08.20.). 
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által is támogatott múzeumok,16 emlékhelyek17 vagy egyéb szervezetek18 biztosítják 
a tanárok továbbképzését és a diákcsoportok magas színvonalú programokkal való 
ellátását. Fontos a tanárképzési programok és oktatási programok minőségbiztosítá-
sa, amelyek kritériumait elsősorban a nemzetközi szakmai konszenzussal kialakított 
standardok19 és az egyetemi szakemberek részvétele biztosíthatják.20

2. Szempontok a tanártovábbképzések összehasonlítására

A UNESCO legutóbbi kutatásában 135 országból gyűjtött adatokat a holokauszt nem-
zeti tantervben való megjelenéséről, valamint a forgalomban levő tankönyvek tartal-
máról. Mint már említettük, a holokausztot elsősorban a történelemórákon dolgoz-
zák fel, a rendelkezésre álló tankönyvek pedig fontos szerepet játszanak abban, hogy 
milyen kontextusban tanulnak a diákok a holokausztról. A kutatók igyekeztek feltár-
ni, hogy a holokauszt elsősorban deszkriptív módon jelenik-e meg a tankönyvekben, 
vagy szó van a holokauszt tanulságairól is: felhasználják-e a holokausztot különböző 
más tanítási célokra, pl. az emberi jogokról, az állampolgárságról, az erkölcsi elvekről, 
a politikai rendszerekről, a népirtás megelőzéséről szóló oktatásra? Milyen magyará-
zóelveket használnak a holokauszt tanításakor: van-e olyan historiográfiai paradig-
ma, ami közkedveltebb, mint a többi? A szerzők hét lehetséges historiográfiai para-
digmát definiáltak: (1) ‘civilizációs törés’ (Dan Diner), (2) bürokratizálódás (Zygmunt 
Bauman), (3) erkölcsi felősség és szándék (‘intencionalizmus’) (Lucy Dawidowicz), (4) 
csoportnyomás (Christopher Browning), (5) népirtás szakaszai (identifikáció, elkülö-
nítés, koncentrálás, kifosztás, eltávolítás, meggyilkolás) (Raul Hilberg), (6) kumulatív 
radikalizálódás (‘funkcionalizmus’) (Hans Mommsen), (7) gyarmatosítás (Donald 

16   Ilyen központi szerepet tölt be például az Egyesült Államok Holokauszt Emlékmúzeuma, ahol a diák-
csoportoknak szóló oktatási programokon kívül, egyetemi o,ktatóknak és középiskolai tanároknak 
éppúgy szerveznek képzéseket, mint rendőröknek, katonáknak és egyéb közalkalmazottaknak. Az 
oktatási programokon kívül a múzeumban a világ élvonalába tartozó amerikai és külföldi kutatók is 
tevékenykednek és folyamatosan bővítik az elérhető dokumentumok, szakértői előadások és oktatási 
anyagok tárát: http://www.ushmm.org/ (Letöltés: 2015.08.20.) 

17  Németországban félszáznál is több ilyen intézmény működik: https://www.holocaustremembrance.
com/commemorate/memorial-databases (Letöltés: 2015.08.20.) 

18  Ausztriában például az oktatási kormányzat kezdeményezte és folyamatosan támogatja az erinnern.
at alapítványt, amely több mint tíz éve biztosít tananyagokat és továbbképzéseket tanárok számára: 
http://www.jewishnews.at/erinnernat-holocaust-education-in-austria/ (Letöltés: 2015.08.20.), Svéd-
országban pedig a Living History Forum hasonló módon, amely nemcsak holokauszoktatással, ha-
nem a kommunizmusról való oktatással és egyéb projektekkel is foglalkozik: http://www.levandehis-
toria.se/english (Letöltés: 2015.08.20.), valamint a Swedish Committee Against Antisemitism, mely 
holokausztoktatás mellett előítéletmentesség – különösen antiszemitizmusról és iszlamofóbiáról való 
– oktatással foglalkozik: http://skma.se/about-the-scaa/ (Letöltés: 2015.08.20.) 

19  Az International Holocaust Remembrance Alliance (korábbi nevén International Task Force for Ho-
locaust Education, Remembrance and Research) honlapján hozzáférhetőek ezek az útmutatók: htt-
ps://www.holocaustremembrance.com/educate/teaching-guidelines, (Letöltés: 2015.08.20.) 

20  Elsőként a londoni egyetemen intézményesült olyan szakértői csoport, amely nemcsak kutatási te-
vékenységgel támogatja a holokausztoktatást az egész országban, hanem folyamatosan biztosít ta-
nártovábbképzéseket gyakorló tanárok számára: http://www.holocausteducation.org.uk/ (Letöltés: 
2015.08.20.) 
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Bloxham, Dirk Moses). Inkább az empátián keresztüli megközelítésre (pl. levélírás, 
életrajzok olvasása), vagy a racionális (a szereplők döntéseinek elemzése) megértésre 
törekszenek? Több szempontból elemzik-e a történteket (áldozat, elkövető, be nem 
avatkozó, embermentő), vagy egy – esetleg néhány – személy (Hitler és közvetlen 
környezete) szándékait helyezik a középpontba? Hogyan fogalmaznak a felelősséggel 
kapcsolatban (a szereplőket racionális vagy patológiás emberekként ábrázolják, sze-
mélyeknek vagy történelmi folyamatoknak tulajdonítanak nagyobb jelentőséget)? És 
milyen ideológia következményének tartják a holokausztot (rasszizmus, antiszemitiz-
mus, totalitarianizmus, autoritarianizmus, militarizmus, kapitalizmus, fasizmus)?21

A kutatás eredményei szerint22 a vizsgált tankönyvek csak a második világháború 
történetének keretében foglalkoznak a holokauszttal, a historiográfiai paradigmák 
közül pedig elsősorban a Hilberg-féle leírást alkalmazzák, amit kiegészít az elkövetők 
népirtó szándékának – különösen Hitler személyes meggyőződésének – kiemelése, 
ami az intencionalista történetírásnak felel meg. A holokausztoktatással kapcsolatos 
elvárások – emberi jogi (emberi jogokon keresztül, emberi jogokról), előítéletmentes-
ség, demokrácia oktatás összekapcsolása a holokausztról való oktatással – a tanköny-
vekben nem jelenik meg, legfeljebb a két ENSZ egyezmény – Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozata, valamint a népirtás megelőzőséről szóló egyezmény – elfogadását 
említik meg a holokauszttal kapcsolatban. 

A tankönyvek jól tükrözik az adott társadalom történelemről alkotott képét – mi-
lyen értelmezési keretek között értelmezi az adott történeti folyamatot és eseményeit 
– , valamint meghatározzák az elvárt tudás szintjét. A kutatás eredményei rámutat-
nak arra, hogy az iskolai történelemoktatás hagyományos formájában nem elégíti ki 
sem a holokauszt-emlékezet fenntartására (és kialakítására) vonatkozó igényt, hiszen 
a politikatörténet keveset mond az áldozatokról, sem a holokausztoktatásba beleértett 
témák (emberi jogok, előítéletmentesség, demokrácia oktatás) tárgyalására vonatkozó 
várakozásokat. A múzeumokon és emlékhelyeken, valamint más alternatív oktatási 
formákban zajló oktatásnak tehát elsősorban ezekre kell koncentrálni, ideális esetben 
kiegészítve az iskolai történelemoktatást.

A követezőkben a tankönyvkutatásnál alkalmazott szempontok segítségével fog-
juk megvizsgálni, vajon a különböző tanártovábbképzések milyen tartalmi és mód-
szertani elemekkel bővítik a tanárok szemléletét, inkább a holokausztoktatás, vagy a 
holokauszt-emlékezet átadására törekszenek-e. Bár az összehasonlított tanártovább-
képzések mindegyikét nemzetközi célközönség számára állították össze, érdemes 
azt is megvizsgálni, hogy az adott emlékhely vagy szervezet hogyan definiálja saját 
küldetését, miként szeretne hozzájárulni a holokausztoktatáshoz és/vagy holokauszt 
emlékezethez.

21  Carrier, P., Fuchs, E. és Messinger, T. (2015): The International status of education about the Holo-
caust: a global mapping of textbooks and curricula. UNESCO Publishing. 30–31. 

22 uo. 163–166. 
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3. Tanártovábbképzések

3.1. Yad Vashem (Jeruzsálem, Izrael)
A Yad Vashem Intézetet 1953-ban hozták létre Izraelben, feladata a holokauszt zsi-
dó áldozatai emlékének megőrzése, és a velük kapcsolatos dokumentáció gyűjtése. 
Emellett kutatási és oktatási feladatokat is ellát, a Nemzetközi Holokauszttanulmá-
nyok Iskolájában több mint száz munkatárs dolgozik. Az általuk kidolgozott oktatási 
programok és tananyagok elsősorban a holokauszt előtti, alatti és utáni zsidó életre 
összpontosítanak, azzal a céllal, hogy „képessé tegyék a diákokat arra, hogy beleéljék 
magukat az áldozatok helyébe.”23 Ehhez hozzátartozik nemcsak az áldozatok holo-
kauszt előtti és utáni életének bemutatása, hanem „az áldozatok mindennapi életének 
és a leküzdhetetlen nehézségek közötti túlélésért folytatott küzdelmének a bemutatá-
sa” is.24 A Yad Vashem céljai között szerepel az elkövetők és a be nem avatkozók be-
mutatása is, de az áldozatok nézőpontja határozza meg a megközelítést: „miként volt 
emberileg lehetséges a brutális cselekedeteket elkövetni, vagy közömbösnek marad-
ni ilyen tömeges méretű szenvedés láttán.”25 A Yad Vashemben az áldozatok mellett 
igyekeznek megőrizni az embermentők emlékét is és példaként állítani a mai fiatalok 
elé viselkedésüket, az általuk hozott „morálisan helyes döntéseket” és az „emberiesség 
általuk hagyott örökségét.”26

A Yad Vashem igen aktív a tanártovábbképzés területén. A nemzetközi képzések 
2-3 hetesek és számos olyan programot tartalmaznak, amelyek a város és az ország 
megismerését segítik elő és nem közvetlenül kapcsolódnak a holokauszthoz (pl. ki-
rándulás Tel Avivba, a Masada-ra, a Holt-tengerhez, látogatás egy kibutzban, stb.). A 
nemzetközi képzés címe A soáról és az antiszemitizmusról való oktatás, aminek része 
a Yad Vashem kiállításának, web-oldalának, túlélőkkel készített interjú gyűjteményé-
nek megismerése és használata. Az általunk elemzett nemzetközi képzési program 
három hetes volt és 2014. nyarán zajlott Jeruzsálemben. A Yad Vashem sok éve fogad 
Magyarországról is tanárcsoportokat, több százra tehető azon tanárok száma, akik 
részt vettek már ilyen képzésen. Megjegyzendő, hogy a magyarországi tanárok az 
elemzett képzéshez hasonló tematikájú, de jóval rövidebb, egyhetes képzésen vesznek 
részt. A képzések szerkezete a képzésen részt vett tanárok további működésének nyo-
mon követését és támogatását nem tartalmazza. 

23  Budd Caplan, R. (2001): Oktatási vezérelvek a Soá oktatásában. In: Kovács, M. (szerk.) Holokausztok-
tatás és autonómiára nevelés. HAE, Budapest. 162. 

24 uo. 163. 
25 uo. 
26 uo. 
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Tematika:
1. nap Isten, zsidók és történelem (zsidó identitás) 

A Yad Vashem oktatási filozófiája
2. Antiszemitizmus (A legrégibb gyűlölet című film megtekintése) 

Ókor: zsidók, judaizmus, anti-judaizmus 

Középkor: zsidók, judaizmus, anti-judaizmus 

Modern antiszemitizmus 

Antiszemitizmus a holokauszt után
3. Yad Vashem: kiállítás 

Yad Vashem: web-oldal 

Holokausztról szóló irodalom
4. Zsidó politikai mozgalmak Lengyelországban 1919–1939 

Yad Vashem: video-tár 

Yad Vashem: Válaszok a holokausztra c. oktatási anyag bemutatása (17 
kérdés és válasz a holokausztról) 

Yad Vashem: a háború előtti zsidó élet bemutatása (tananyag)
5-7. Kirándulás: Jeruzsálem, Tel Aviv, Galilea

8.

Náci rasszista ideológia és a zsidókérdés 

Zsidóüldözés Németországban 1933–39 

Náci kampány a modern művészet ellen 

Zsidó zene a holokauszt idején
9. Zsidó vezetés a holokauszt idején 

Kulturális és spirituális ellenállás a holokauszt idején 

Pedagógia módszerek (Yad Vashem oktatási anyagok) 

Irodalmi holokauszt reflexiók
10. Döntés a zsidók meggyilkolásáról 

Hogy volt emberileg lehetséges? (az elkövetőkről szóló tananyag bemu-
tatása) 
Beszélgetés holokauszt-túlélőkkel
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11. Holokauszt és művészet az oktatásban 

Pedagógia módszerek 

Videotananyag bemutatása 

Visszaemlékezés
12. A holokauszt hatása a zsidó-keresztény viszonyra 

Hit a holokauszt idején
13-14. Kirándulás: Masada, kibutz
15. A varsói gettófelkelés (Gettófelkelés Háza – kiállítás)
16. Népirtások a holokauszt kontextusában (tananyag) 

Önálló kutatás a Yad Vashemben
17. Holokauszt tagadás 

Izrael mai problémái 

A Világ Igazai 

Schindler listája (filmrészlet) 

Schindler sírjához való ellátogatás
18. Antiszemitizmus és a globális jihad 

Aktuális témák a holokauszt oktatásában és kutatásában: a holokauszt 
példanélkülisége 

Náci háborús bűnősök bíróság elé állítása napjainkban
1. számú táblázat: Yad Vashem nemzetközi tanárképzésének főbb témái

A Yad Vashem a világ legnagyobb holokauszt múzeuma, így önmagában a tanárto-
vábbképzés programja nem tekinthető a teljes képzés katalógusának, hiszen a részt-
vevők a kiállítással, az archívummal, a tananyagokkal is dolgoznak a képzés alatt, így 
maguk akár teljesen más fókuszt is választhatnak, mint amit a tanárképzési program 
kínál. A program alapján kiemeltünk néhány szempontot, amelyek jellemzőnek tűn-
nek a továbbképzés szemléletére, részben a korábban ismertetett UNESCO tankönyv-
kutatást alapul véve.

(1) A Yad Vashem célkitűzésének megfelelően a képzés elsősorban a zsidó áldozatok-
ra, illetve az antiszemitizmusra összpontosít.

(2) Nemcsak a holokauszt előtti zsidó életre tér ki, hanem a holokauszt olyan aspek-
tusaira is, ami általában kevés figyelmet kap a holokauszt tárgyalásakor: zsidó 
politikai mozgalmak Lengyelországban, zsidó vezetés szerepe, zsidó ellenállás és 
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a varsói gettófelkelés, a holokauszt vallási vetületei (zsidó-keresztény, illetve a hit 
kérdése a holokauszt idején).

(3) A holokauszt elsősorban az anti-judaizmus és antiszemitizmus kontextusában 
jelenik meg, historiográfiai szempontból pedig az intencionalistákhoz áll a leg-
közelebb.

(4) Aránylag nagy teret kap a holokauszt művészeti megjelenítése.

(5) Az anti-judaista és antiszemita ideológia beható tanulmányozásán kívül az elkö-
vetők és be nem avatkozók csak egyszer kerülnek terítékre a Hogyan volt emberi-
leg lehetséges című tananyag bemutatásakor.

(6) Hasonlóképpen kis hangsúllyal szerepelnek az embermentők.

(7) A program a holokausztot elsősorban a mai antiszemitizmus (és Izrael-ellenes-
ség) témájával kapcsolja össze, a demokrácia és az emberi jogok nem jelennek 
meg expliciten a programban.

(8) A program relatíve kevéssé épít a lokalizálásra, a különböző országokból érkező 
tanárok helyi – történelmi, pedagógiai, módszertani, stb. – kontextusának figye-
lembevételére, az egyes sztenderd tananyagok adaptálhatóságára.

(9) A képzés során a frontális előadásokat műhelymunkák is kísérik.

3.2. Birodalmi Hadi Múzeum (Imperial War Museum) – University College 
London (London, Nagy-Britannia) és Yad Vashem (Jeruzsálem, Izrael)
A holokausztoktatás egyik meghatározó műhelye Nagy-Britanniában a Birodalmi 
Hadi Múzeum, ahol a holokausztkiállítás a II. világháborút bemutató állandó kiál-
lítás keretében kapott helyet. A tanártovábbképzések később átkerültek a Univers-
ity College London Pedagógiai Intézetének Holokausztoktatási Központjába,27 ahol a 
múzeum korábbi munkatársai nemcsak holokausztoktatással kapcsolatos kutatáso-
kat, hanem rövid tanárképzéseket és egy MA-modult is kínálnak azoknak a tanárok-
nak, akik már részt vettek a rövidebb képzésen.28 Egy nemzetközi projekt keretében 
néhány évig külföldi tanároknak is lehetőséget biztosítottak az MA-modul elvégzésé-
re egy kétéves képzés keretében a 2000-es évek második felében. A következőkben a 
2009–10-es programot elemezzük. A program első eleme, egy hatnapos továbbkép-
zés, a londoni Múzeumban, a második eleme, egy kilencnapos képzés pedig a Yad 
Vashemben volt.

27  van Driel, B. (2010): Teaching about the Holocaust in Sub-Saharan Africa. In: Combating Intoleran-
ce, Exclusion and Violence through Holocaust Education. UNESCO 27–29 May 2009 Proceedings. 
141. 

28 http://www.holocausteducation.org.uk (Letöltés: 2015.08.20.) 
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Tematika, 1. elem:
1.nap A holokausztról való oktatás 14–16 éves korosztály számára (nehéz-

ségek, előzetes feltevések, hiedelmek és téves feltételezések, a diákok 
érdeklődésének felkeltése és bevonásuk a múltról való gondolkodásba 

A Birodalmi Hadi Múzeum holokauszt-kiállításának megtekintése
2. nap A biztos történelmi tudás fontossága (legendák és téves képzetek) 

Történeti áttekintés: szakaszok (Hilberg) 

Az anti-judaizmus és az antiszemitizmus története 

Hétköznapok a varsói (és más) gettókban 

A múlt tárgyainak megérintése (hogyan alakítjuk ki a múlt reprezen-
tációját)

3. nap A Birodalmi Hadi Múzeum II. világháborúról szóló kiállításának meg-
tekintése (a holokauszt kontextusa, háborús prioritások) 

A Szövetségesek és a holokauszt (tudás a holokausztról, cselekvési 
szándék, cselekvési lehetőség, motivációk) 

Náci rasszista ideológia 

Kollaboránsok 

Be nem avatkozók (eltérő cselekvési lehetőségek a különböző országok-
ban és a különböző időszakokban) 

Embermentők (az embermentők motivációi, az embermentőkről való 
oktatás)

4. nap A holokauszt különböző definíciói (a definíciók politikája) 

A holokauszt reprezentációi (népszerű filmek) 

A tömeggyilkosság percepciója 1945 és 1960 között 

Az elkövetők: őrültek, robotok vagy hétköznapi emberek 

Zsidó ellenállás jelentősége 

Kié a holokauszt? Tanulságok keresése: miként torzítható a történelem 
átadása
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5. nap Az elmondhatatlan ábrázolása: a holokauszt művészszemtanúi 

A nácik különböző áldozatai (hasonlóságok és különbözőségek az 
áldozatok csoportjai között) 

A népirtáshoz vezető út, lehetséges-e a népirtás szakaszainak meghatá-
rozása, válaszok a népirtásra és az emberiesség elleni bűntettekre 

Soha többé? Mi lett a népirtás megelőzéséért született egyezmény sor-

sa? Népirtások: holokauszt, Kongó, Darfur; Egyéni felelősség és társa-
dalmi felelősség 

Holokausztfelelősség: egyének és társadalmak
6. nap Empátia szerepe az oktatásban (átérezhető-e a holokauszt szereplőinek 

tapasztalata, lehetséges-e a holokausztot a szokásos módon megközelí-
teni) 

Van-e nyelvünk arra, amit nem éltünk át? (táborlakók nyelve) 

Zsidó válaszok a holokausztra (teológiai kérdések a holokauszt idején 

és utána) 

Szemtanú beszámolója 

Keresztény válaszok a holokausztra
2. a. számú táblázat: Holokausztoktatás MA-modul I.rész (London: Birodalmi Hadi Múze-
um)

(1) A képzés többszempontú: az elkövetők, be nem avatkozók, embermentők, áldoza-
tok egyaránt megjelennek.

(2) A holokausztot a második világháború kontextusába helyezi, ehhez a kiállítást 
használja kontextusként, amellyel egyúttal a múzeumpedagógia feldolgozási le-
hetőségeibe is bepillantást enged a program a tanároknak.

(3) Hilberg historiográfiai paradigmájára épít a történelmi áttekintésben.

(4) Részletesen kitér a holokauszt legfontosabb ideológiai elemére a náci rassziszta 
ideológiára és annak előzményeire az anti-judaizmusban és az antiszemitizmus-
ban.

(5) A zsidókat nem csak áldozatként mutatja be (zsidó ellenállás, holokauszt művészi 
ábrázolása, a holokauszttal kapcsolatos teológiai kérdések és válaszok).

(6) A holokauszt hatását elsősorban a népirtás megelőzésével kapcsolatban vizsgál-
ja: népirtás megelőzésére irányuló ENSZ egyezmény, népirtás szakaszai, népirtás 
megelőzésével kapcsolatos egyéni és társadalmi felelősség, holokauszt és más nép-
irtások (és a náci politika egyéb áldozatai).
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A továbbképzés programja integrálta a holokausztoktatás legfontosabb aspektusait 
és kitér a holokausztoktatás módszertani kérdéseire. Külön érdekessége a speciális 
szemszög – Nagy-Britannia – bemutatása (pl. a Szövetségesek percepciója a holo-
kausztról, cselekvési lehetőségei, stb.). A program világos elméleti kereteket használ 
– második világháború kontextusa, Hilberg-szakaszok, náci antiszemitizmus, kü-
lönböző szereplők bemutatása – a holokauszt megközelítésével kapcsolatban, ugyan-
akkor azt is vizsgálja, hogy milyen hatással volt a holokauszt a népirtásokról való 
nemzetközi egyezményekre és arra, miként gondolkodunk egyéni és társadalmi fele-
lősségről a népirtásokkal kapcsolatban. 

Tematika, 2. elem:
1. nap Kirándulás: jeruzsálemi óváros
2. nap Mi a judaizmus? 

Stetl-ök a holokauszt idején 

Az antiszemitizmus nyelve 

Háború előtti zsidó élet

3. nap A Yad Vashem oktatási filozófiája 

Zsidó utca Lengyelországban – zsidó élet Lengyelországban a két világ-
háború között 

A gettók felállítása 

Történeti kiállítás 1. 

Mai izraeli társadalom
4. nap Zsidó vezetés a gettókban 

A Reinhardt-akció (haláltáborok létrehozása) 

A lodzi gettó gyerekei – Yad Vashem oktatási anyag bemutatása 

Yad Vashem kiállítás 1.
5. nap Nők Auschwitzban 

Hogy volt emberileg lehetséges? (az elkövetőkről szóló tananyag bemu-
tatása) 

Yad Vashem kiállítás 2. 

Auschwitz Album (műhely az áldozatokról) 

Az izraeli-palesztin konfliktus
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6. nap Visszatérés az életbe (műhely a felszabadítás utáni életről) 

A holokauszt jelentősége 

Az izraeli társadalom és a holokauszt
7. nap Holokauszttagadás 

Kirándulás: Jeruzsálem megtekintése
8. nap Kirándulás: Masada, Holt-tenger
9. nap Műhelyek 

Találkozás egy túlélővel
2. b. számú táblázat: Holokausztoktatás MA-modul II.rész (Yad Vashem: Jeruzsálem)

A korábban bemutatott tanárképzési programhoz hasonlóan az MA-modul részét 
képező program elsősorban a Yad Vashem kiállításának és tananyagainak, valamint 
az áldozatok történetének bemutatására törekedett. A másik továbbképzésből már is-
mert témákon kívül megjelent több, izraeli társadalommal foglalkozó előadás (mai 
izraeli társadalom, palesztin-izraeli konfliktus, izraeli társadalom és a holokauszt, 
műhely a felszabadítás utáni életről), illetve általában a judaizmusról szóló előadás is. 
Az MA-modul I. részéhez képest ezt a programot kiegészítőnek tekinthetjük, amely 
elsősorban az áldozatok szempontját adta hozzá a továbbképzéshez. A fent elemzett 
tematikával megrendezett képzés megszűnt, helyét és feladatait a UCL Pedagógiai In-
tézetének Holokausztoktatási Központja vette át. Sajnos, az általuk kínált képzéseken 
jelenleg külföldi tanárok nem vehetnek részt.

3.3. Mémorial de la Shoah (Párizs és Drancy, Franciaország)
A Mémorial de la Shoah Franciaország központi holokauszt-emlékezeti intézménye, 
amelynek archívumát már 1943-ban megalapították a franciaországi zsidóság holo-
kuasztjának dokumentálására. 2005 óta nyitotta meg kapuit jelenlegi formájában, 
ahol nemcsak állandó kiállítás és a francia áldozatok emlékfala látható, hanem doku-
mentációs központ és archívum is,29 ami 2012-ben Drancyban – az egykori gyűjtőtá-
bor mellett – egy további kiállítással egészült ki.30 Az oktatási programok célja, hogy 
feltárják és átadják a tudást arról, hogy mi történt az európai zsidókkal a holokauszt 
idején” (…) „a népirtáshoz vezető társadalmi folyamatok megismertetése, hogy a jö-
vőben nem forduljanak elő (…) hogy elősegítsék a tolerancia és az állampolgári fe-
lelősség szellemét.”31 Az intézmény tevékenységét összefoglaló tanulmány szerzője 

29 http://www.memorialdelashoah.org/index.php/en/ (Letöltés: 2015.08.20.) 
30  http://www.memorialdelashoah.org/index.php/en/the-memorial-in-drancy  

(Letöltés: 2015.08.20.) 
31  van Driel, B. (2010): Teaching about the Holocaust in Sub-Saharan Africa. In: Combating Intoleran-

ce, Exclusion and Violence through Holocaust Education. UNESCO 27–29 May 2009 Proceedings. 
141. 



25

HOLOKAUSZTOKTATÁS ÉS TANÁRTOVÁBBKÉPZÉS: A NEMZETKÖZI GYAKORLAT

szerint a Mémorial de la Shoah a hagyományosabb tényszerű – ‘academic’ – megköze-
lítést helyezi előtérbe és nem a személyes visszaemlékezéseket.32 Az általunk elemzett 
tanártovábbképzési program – A holokauszt történetének továbbadása – négynapos 
volt és magyar tanárok vettek részt rajta (tolmácsolással) 2014-ben.

A képzést megelőzte Budapesten egy egynapos felkészítő program, mely – a francia 
program tényszerű megközelítését kiegészítendő – a USC Soá Alapítvány videóin-
terjúira építve a személyes megközelítésre és gyakorlati, pedagógiai és módszertani 
kérdésekre fókuszált.

Tematika:
1. nap Mémorial de la Shoah kiállításának megtekintése 

A náci „utópia” – bevezetés 

Emlékezés Franciaországban és Európában 

Antiszemitizmus a mai Franciaországban 

Képek és dokumentumok az archívumból 

Városi séta Héléne Berr naplója alapján 
2. Drancy 

Vichy, a nácik és a zsidók 

Gyűjtőtáborok Franciaországban 

Lehetőségek és nehézségek: az eredeti helyszínek oktatásban való fel-
használása 

Látogatás az egykori gyűjtőtábor színhelyén Drancy-ban és az emlék-
műnél 

Találkozás egy túlélővel
3. Az örmény népirtás 

A ruandai népirtás 

Zsidó élet Franciaországban a holokauszt előtt és a holokauszt után 

Látogatás a Zsidó Művészettörténeti Múzeumban 

Séta az egykori zsidó negyedben

32 uo. 142. 
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4. Miként foglalkoznak a holokauszttal és a népirtásokkal a francia oktatá-
si rendszerben 

A Roma-Sinti népirtás oktatása 

A holokuaszt és filmművészet 

A holokauszt oktatása kisebb gyerekeknek („Sára padlása” tananyag: 
http://www.grenierdesarah.org/index.php/fr/) 

Micro-történelem és helyi projektek
3. számú táblázat: A Mémorial de la Shoah tanártovábbképzési programja

(1) A képzés négy népirtással foglalkozik, nem csak a holokauszttal, ugyanakkor 
erősen deskriptív módon.

(2) A képzés fókusza elsősorban Franciaország, a holokauszttal kapcsolatban csak 
két általánosabb program szerepel (A náci „utópia,” illetve A holokauszt a film-
művészetben).

(3) Az ún. többszempontú holokausztoktatás nem jellemző, az áldozatokon kívül 
nem jelenik meg egyetlen más szerep sem (elkövetők, be nem avatkozók, ember-
mentők) a képzés programjában, ami nem jelenti azt, hogy a kiállításokon ne ta-
lálkoznánk ezekkel a szereplőkkel.

(4) A holokausztoktatás témái között az emberi jogi oktatás nem szerepel, a mai – 
franciaországi – antiszemitizmussal foglalkozó előadás inkább deskriptív termé-
szetű, és nem pedagógiai.

(5) A képzés általánosságban nélkülözi a pedagógia módszertani elemeket, kizárólag 
frontális előadások sorából áll, aktív részvételt igénylő műhelymunka nem szere-
pel benne.

(6) Az 1. és 3. napon szereplő városi séták (Héléne Berr naplója alapján és a zsidóne-
gyedben) a program részét képezték ugyan, de nem a francia fél szervezésében, 
hanem kiegészítő programpontként, a magyar csoportot vezető kolléga szervezé-
sében, a francia fogadó fél beleegyezésével, de közreműködése nélkül.

A Mémorial de la Shoah magyar tanároknak kínált képzése inkább specializáció-
nak tűnik: ha egy tanár már részt vett korábbi holokausztoktatási képzésen, és speci-
ális érdeklődési területe a francia zsidók és a francia holokauszt története, akkor ez a 
képzés kiváló lehetőséget biztosít a francia történelemben és a francia oktatási specifi-
kumokban való elmélyülésre. Külön érdekessége a képzésnek, hogy a holokauszton 
kívül három másik népirtásba is kínál betekintést: az örmény, a ruandai és a roma 
népirtásokba.

http://www.grenierdesarah.org/index.php/fr/
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3.4. Amerikai Egyesült Államok 
Az USA-ban három jelentős központja van a holokausztról való oktatásnak: a wa-
shingtoni Holokauszt Múzeum (USHM), a Szemtől szemben a történelemmel és 
önmagunkkal Alapítvány (FHAO), valamint a Dél-kaliforniai Egyetem (USC) Soá 
Alapítványa. Ezek eltérő okokból és eltérő céllal jöttek létre. A múzeum állami intéz-
mény, míg a másik két szervezet alapítvány, amely szorosan kötődik egy-egy fontos 
egyetemhez. A múzeum saját kiállítással és kutatórészleggel rendelkezik, a Soá Ala-
pítvány egyedülálló videóarchívumot hozott létre túlélőkkel készített interjúkból (a 
holokauszt mellett gyűjteményének van az örmény népirtás, valamint a ruandai nép-
irtás túlélőinek visszaemlékezéseit tartalmazó része is), míg az FHAO a holokausz-
toktatás egyik úttörője volt, melynek tematikáit a folyamatosan változó oktatási-tár-
sadalmi igények határozzák meg.

3.4.1. Amerikai Egyesült Államok Holokauszt Múzeuma (Washington DC, USA)

Az Amerikai Egyesült Államok Holokauszt Emlékmúzeumát (USHMM) 1994-ben 
nyitották meg, oktatási tevékenysége elsősorban a holokauszt 1933–1945 közötti 
történetére koncentrál,33 ugyanakkor a holokauszt tanulmányok központja mellett 
működik az intézményben a Népirtás Megelőzés Központ34 is. Az USHMM „célja, 
hogy az állampolgárokat és a politikai vezetőket arra sarkallja, hogy szembeszállja-
nak a gyűlölettel, megelőzzék a népirtásokat és megőrizzék az emberi méltóságot,”35 
olvasható a múzeum honlapján. „A Múzeum emberek millióit tanítja minden év-
ben a kontrollálatlan gyűlölet veszélyeire és a népirtás megelőzésének szükségessé-
gére. Erkölcsi felelősségérzetüket növelve arra bátorítjuk őket, hogy cselekedjenek és 
szálljanak szembe korunk óriási kihívásaival.”36 A múzeum oktatási programjaiba 
nemcsak a „hagyományos” célcsoportokat – diákok, tanárok – igyekeznek bevonni, 
hanem azon szakmák tagjait is – rendőrök, bírók, katonák, orvosok, egyházi tisztség-
viselők, diplomáciai testületek tagjai, stb. – akik saját, mai társadalmi felelősségükről 
gondolkodhatnak el a holokauszt tanulmányozása révén.37 Az USHMM amerikai ta-
nároknak szóló – Belfer Alapítvány által támogatott – továbbképzését elemeztük38, 
amelyet évente két alkalommal rendeznek meg középiskolai és főiskolai tanárok 
részére. A háromnapos képzés mellett a tanárok még egy 100 dollár értékű utalványt 

33  van Driel, B. (2010): Teaching about the Holocaust in Sub-Saharan Africa. In: Combating Intoleran-
ce, Exclusion and Violence through Holocaust Education. UNESCO 27–29 May 2009 Proceedings. 
143. 

34 http://www.ushmm.org/confront-genocide (Letöltés: 2015.08.20.) 
35 http://www.ushmm.org/information/about-the-museum (Letöltés: 2015.08.20.) 
36 uo. 
37 uo. 
38  Az elemzett képzés 2012 nyarán zajlott külön irodalom és külön társadalomismeret területen oktató 

tanárok számára, de lényegében azonos tematikával. 
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is kaphatnak, amelyből holokauszttal kapcsolatos kiadványokat vehetnek a múzeum 
saját könyvesboltjában.39

Tematika:
1.nap Beszélgetés holokauszttúlélővel 

Kiállítás megtekintése 

USHMM oktatási útmutatója a holokauszt oktatásához40

2. nap Náci rasszista ideológia és különböző áldozati csoportok percepciója 

A náci propaganda ereje (kiállítás) 

A holokauszt és a mai népirtások 

Az emlékezéstől a cselekvésig: a népirtással való szembeszállás (interak-
tív installáció) 

Barangolás a múzeumban záróra után
3. nap Mai antiszemitizmusról való oktatás és a náci propaganda elemzése 

„Szembeszállni a gyűlölettel: miért fontosak ma is a holokauszt tanulsá-
gai” (tananyag) 

Különböző források használata a holokauszt oktatására 

Fiatal emberek naplói a holokausztról való oktatásban 

Igazságtétel a holokauszt után
4. számú táblázat: Az USHM tanártovábbképzési programja 

(1) A program a népirtás megelőzése és az aktív állampolgári felelősség kontextusá-
ban tárgyalja a holokausztot.

(2) Középpontjában a náci ideológia áll (náci rasszista ideológia, náci propaganda, 
mai antiszemitizmus és a náci propaganda elemzése) intencionalista historio-
gráfia keretében.

(3) A történeti tudás elsajátítására a kiállítással való önálló ismerkedés során van 
mód, maga a tanártovábbképzési program nem tárgyalja külön az egyes szereplő-
ket (a tárgyalt oktatóknak szóló útmutatás azonban bátorítja a tanárokat, hogy az 
oktatásban elemezzék ezeket a szerepeket).

39  http://www.ushmm.org/educators/professional-events-and-resources/belfer-educators-conference 
(Letöltés: 2015.08.20.)  

40  http://www.ushmm.org/educators/teaching-about-the-holocaust/general-teaching-guidelines ( Le-
töltés: 2015.08.20.) 
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A program inkább kezdő tanároknak szól, a több éve oktató tanárok számára egy 
hosszabb programot kínálnak.41 Ahogy a többi holokausztkiállítással rendelkező mú-
zeumnál is láttuk, a képzés alapvetően magára a kiállításra épül, az előadások, beszél-
getések, műhelyek csak kiegészítik az ott elsajátítható ismereteket, ebben az esetben 
azonban elsősorban nem a történelmi ismeretek elmélyítése a cél, hanem a népirtások 
megelőzésének összekapcsolása a holokausztról való oktatással.

3.4.2. Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal Alapítvány (FHAO) (Bos-
ton, USA)

Az egyik legrégibb holokausztoktatással foglalkozó nem kormányzati amerikai szer-
vezetet 1976-ban alapították. Holokausztoktatási programja – Szemtől szemben a tör-
ténelemmel és önmagunkkal. A holokauszt és az emberi természet elsőként integrált 
olyan témákat a holokausztról való oktatásba, mint például az emberi jogok, az identi-
tás, az aktív állampolgárság és a társadalmi emlékezet, amelyek később sok más holo-
kausztoktatási program részévé váltak. Az Alapítvány célja „a rasszizmus, előítéletek 
és antiszemitizmus tanulmányozása a humánusabb és tudatosabb állampolgárok ki-
nevelése (…) A holokauszt történetének és más népirtások tanulmányozásának révén 
a diákok lehetőséget kapnak arra, hogy megértsék az alapvető kapcsolatot a történe-
lem és azon erkölcsi döntések között, amikkel nap mint nap találkoznak.”42 Ahogy az 
egyik holokausztoktatási szakértő megjegyezte: „szemben a Yad Vashem-mel, a Mé-
morial de la Shoah-val vagy a USHMM-mel, amelyek elsősorban történelmi esemény-
ként tekintenek a holokausztra, az FHAO a holokauszt erkölcsi és etikai tanulságaira 
koncentrál”43 és éppen ezért sokan kritizálják is ezt a megközelítést.44

Sok évtizedes fennállása óta az FHAO a holokausztoktatási programja mellett to-
vábbi programokat is kidolgozott, például az emberi jogok oktatásáról (Kompetencia-
fejlesztés az emberi jogok oktatásához, Eleanor Roosevelt és Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozata), az amerikai faji előítéletekről (Faj és állampolgárság az ameriaki törté-
nelemben, Hogyan tanítsuk a ‘Ne bántsátok a feketerigót?), és az örmény népirtásról.45 
Nemcsak hagyományos szemináriumokat kínálnak, hanem online kurzusokat is.46 A 

41  http://www.ushmm.org/educators/professional-events-and-resources/museum-teacher-fel-
lowship-program (Letöltés : 2015.08.20.) 

42 https://www.facinghistory.org/get-to-know-us/mission-statement#side (Letöltés: 2015.08.20.) 
43  van Driel, B. (2010): Teaching about the Holocaust in Sub-Saharan Africa. In: Combating Intoleran-

ce, Exclusion and Violence through Holocaust Education. UNESCO 27–29 May 2009 Proceedings. 
139. 

44 uo.143. 
45  https://www.facinghistory.org/for-educators/workshops-and-seminars#top 

(Letöltés: 2015.08.20.) 
46  https://www.facinghistory.org/for-educators/workshops-and-seminars/about-online-learning#side 

(Letöltés: 2015.08.20.) 
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holokauszoktatási program a Szemtől szemben a történelemmel szöveggyűjtemény47 
struktúráját követi. Mivel választási és cselekvési lehetőségek elsősorban a nem 
áldozat csoportok előtt álltak, a szövegek elsősorban az ő történetükre koncentrálnak. 
‘Hogyan döntsük el, melyik a fontosabb, amikor összeütközésbe kerülnek az állam és 
az egyes emberek iránti kötelességeink?’, ‘abszolútak-e az emberi jogok?’, ‘mi korlá-
tozza a hatalmat?’ és ehhez hasonló kérdésekkel szembesítik a diákokat.48 A program 
kidolgozására nagy hatással volt Hannah Arendt Eichmann-perről szóló könyve a 
gonosz banalitásáról és a gondolkodásra való képtelenségről, „a program az ítéletal-
kotásra, a különböző szempontok átgondolására, valamint a jó és rossz közötti meg-
különböztetésre ösztönöz (…) arra bátorítja a diákokat, hogy maguk vonjanak le kö-
vetkeztetéseket az erkölcsileg helyes természetéről.”49

Az oktatási program négy célja: (1) a diákok bevezetése a holokauszt történetébe, 
(2) annak elemzése, miként hoztak döntéseket az emberek a náci uralom idején (bele-
értve az áldozatok döntéseit abban az időben, amikor még voltak döntési lehetőségeik 
a jövendő áldozatoknak), (3) abban segíteni a diákokat, hogy megértsék, hogy a holo-
kauszt nem volt elkerülhetetlen, emberi döntések eredménye volt, (4) a diákok empa-
tikus készségeinek és saját gondolataik kifejezésére való képességüknek fejlesztése50.

Tematika:
1. Bevezetés A téma tanulmányozásának indokai
2. Egyén és társadalom Miként alakítja a társadalom az egyén identitását
3. Mi és ők Antiszemitizmus és a modern társadalomban jelen 

levő egyéb előítéletek; a 20. századi német antisze-
mitizmus sajátosságai

4. Németország az 1920-as 
években

A német történelem a holokausztot megelőző évek-
ben

5. A nácik magukhoz ragad-
ják a hatalmat

A nemzetiszocializmus ideológiája és gyakorlata

6. Alkalmazkodás és engedel-
messég

A náci propaganda és nevelés

7. Fokozódó erőszak A náci népirtó politika áldozatai (zsidók, cigányok, 
homoszexuálisok, kommunisták, Jehova tanúi)

47  Magyar változata 1997-ben jelent meg a Korona Nova Kiadónál, német adaptációját – Konfrontazio-
nen címmel – a frankfurti Fritz Bauer Intézet adta ki: http://www.fritz-bauer-institut.de/konfronta-
tionen.html (Letöltés: 2015.08.20.) 

48  Strom, M.S., Sleeper, M. és Johnson, M. (2001): Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal. 
A történelem és az etika szintézise a hatékony történelemoktatásban. In: Kovács, M. (szerk.): Holo-
kausztoktatás és autonómiára nevelés. HAE, Budapest. 89. 

49 uo. 91. 
50 uo. 93–95. 
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8. A holokauszt A „végső megoldás” kivitelezése, az elkövetők sze-
repe és a népirtás áldozatai

9. Akik csak nézték, és akik 
cselekedtek

Azon nemzetek és azon egyének cselekedetei, akik 
tudtak a „végső megoldásról”

10. Ítélkezés A nürnbergi per és hatása a modern törvényhozás 
elveire és gyakorlatára

11. Történelmi örökségek Tanulhatunk-e múltból? Társadalmi emlékezet
12. A részvétel választása Mit tehet az egyén és mit tehetnek a társadalmak az 

igazságtalanság és az emberi jogok semmibevétele 
ellen?

5. számú táblázat: A Szemtől szemben a történelemmel és önmagukkal. A holokauszt és az 
emberi természet című oktatási program legfontosabb témakörei

(1) Az oktatási program többszempontúan – áldozatok, elkövetők, be nem avatko-
zók, embermentők – mutatja a holokauszt történetét, elsősorban a különböző em-
berek gondolkodását és cselekvési lehetőségeit elemzi.

(2) Hannah Arendt politikai filozófiájának volt legnagyobb hatása a program kidol-
gozóira, a „gonosz banalitása” mellett, Bauman a modern társadalom bürokrati-
zálódásáról szóló elmélete és a holokauszt történetének szakaszai is keretül szol-
gálnak a holokauszt bemutatásához.

(3) Funkcionalista megközelítés, a szereplők és a társadalmi folyamatok „hétköz-
napiságát” hangsúlyozza (nem patologizáló megközelités).

(4) A holokauszt oktatásának célja az emberi jogok, az aktív állampolgári felelősség-
vállalás, az előítélekkel és a népirtással való szembeszállásra való bátorítás.

Az egyik legrégebbi holokausztoktatási programként a Szemtől szemben a történe-
lemmel program megfelel a holokausztoktatás legtöbb kritériumának, online tanárto-
vábbképzései bárki számára elérhetőek angol nyelven.

3.4.3. Dél-kaliforniai Egyetem (USC) Soá Alapítványa (Los Angeles, USA)

A harmadik és nemzetközi projektek terén legaktívabb alapítvány az USA-ban. Célja 
a holokauszt és más népirtások túlélővel készült – több, mint 52 000 – interjúk integ-
rálása az oktatásba, és ezáltal küzdeni „az előítéletek, az intolerancia és a gyűlölet – 
valamint az általuk okozott szenvedések ellen, az interjúk oktatásbeli használatával.”51

A USC Soá Alapítvány az USA-n kívül számos európai országban, Kanadában, 
Ausztráliában, valamint igen intenzíven Ruandában végez oktatási, tanárképzési tevé-
kenységet. Az európai országok közül Csehországban, Franciaországban, Magyaror-
szágon, Lengyelországban, Olaszországban és Ukrajnában a legaktívabb a szervezet.

51 https://sfi.usc.edu/ (Letöltés: 2015.08.20.) 
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A Soá Alapítvány oktatási anyagainak és tanárképzési programjainak célja a 
diákok kognitív és érzelmi bevonása, a kritikai gondolkodás fejlesztése az interjúk 
segítségével.52 A történelmi kontextus biztosításával a videóinterjúk olyan, mélyebb 
jelentésrétegekkel bíró egyes részleteit dolgozzák fel tananyagaikban és tanárképzé-
seiken, amelyek lehetőséget adnak a diákoknak, hogy az egyes történelmi helyzete-
ket személyes aspektusból értelmezzék, dilemmahelyzeteket vitassanak meg, illetve 
megtalálják, hogy a személyes történetek hogyan lesznek relevánsak. Az intézet nagy 
hangsúlyt fektet a pedagógiai és tanulási módszertanra, a képzéseken jelentős szere-
pet kap a konstruktivista pedagógia és annak alkalmazhatósága a holokauszt oktatá-
sában, illetve általában, a videóinterjúkkal való oktatás során.

Az Alapítványhoz tartozik a Dél-kaliforniai Egyetem Soá Alapítványának Genocí-
diumok Kutatóközpontja,53 ez önmagában is jelzi, hogy az Alapítvány egyéb genocí-
diumok kutatását és oktatását is tevékenységi körébe tartozónak tartja.

A Soá Alapítvány a túlélőkkel készült videóinterjúinak három különböző felhasz-
nálási lehetőségéhez kínálnak képzéseket: (1) ITeach: rövid képzések, a videóinterjúk 
oktatásbeli használatának módszertanáról, kész oktatási anyagok felhasználásáról, 
(2) IWalks: holokauszt és helytörténet – helytörténeti séták megvalósítása videóinter-
júkkal, (3) IWitness – az Alapítvány online oktatási platformjának,54 digitális, kolla-
boratív tanulásra alkalmas oktatási felület használatára felkészítő képzések. További 
lehetőség tananyagfejlesztőként bekapcsolódni egy egészen éven át tartó programba 
– Videóinterjúk a 21. század oktatásában –, ami hosszabb felkészítő képzés után a 
tanár önálló munkájára épül. A hatnapos bentlakásos képzést tíz hónapon át tartó 
mentorált tananyagfejlesztés és kipróbálás követi, végül háromnapos programzáró, 
tananyagbemutató és elemző programra kerül sor. A tanárképző programok több or-
szágban – Magyarországhoz hasonlóan például Csehországban és Lengyelországban, 
Franciaországban – hasonló tartalommal zajlanak. Az alábbiakban a fenti egyéves 
tanárképző program első elemét vizsgáljuk. A program 2015-ben zajlott Budapesten.

Tematika:
1. nap Történelem és emlékezet – emlékezetkultúra a mai Magyarországon 

Helyi emlékezet – budapesti emlékhelyek: séta az egykori pesti gettó 
területén (IWalk)

2. nap A holokauszthoz vezető út, a holokauszt Magyarországon 

A vizuális archívum bemutatása, keresés az archívumban

52 https://sfi.usc.edu/teach_and_learn ( Letöltés: 2015.08.20.) 
53 https://sfi.usc.edu/cagr ( Letöltés: 2015.08.20.) 
54 https://iwitness.usc.edu/SFI/ ( Letöltés: 2015.08.20.) 
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3. nap Videóinterjúk használata a tanórán 

Konstruktivista pedagógia 

Óratervezés 

Önálló kutatás az archívumban 

Emlékezet és irodalom
4. nap Múlt és jelen – média és propaganda 

Videóinterjúk, digitális oktatás és aktív állampolgárságra nevelés 

Etikus szerkesztés 

Szerkesztési és vágási alapismeretek 

Önálló kutatás
5. nap Óratervezés 

Tananyagfejlesztési tapasztalatok: tananyagok bemutatása 

IWitness a gyakorlatban 

Önálló kutatás 

Helyi emlékezet – budapesti emlékhelyek: IWalk 

Túlélővel való találkozás
6. nap IWitness a gyakorlatban 

Tananyagfejlesztési tapasztalatok: tananyagok bemutatása 

Szélsőjobb és antiszemitizmus Magyarországon 

Önálló kutatás
6. számú táblázat: USC Soá Alapítvány tanártovábbképzési programjának bevezető eleme

(1) Mivel a képzés középpontjában a túlélőkkel és szemtanúkkal (pl. megmentőkkel) 
készített interjúk állnak, ezért a holokauszt bemutatása elsősorban az áldozatok 
és megmentők nézőpontjából történik. A tananyagok azonban kiegészítő forrá-
sanyagokban, illetve a videóinterjúkat kísérő pedagógia anyagokban (óraterv, 
feladatok, stb.) kitérnek az elkövetői szempontokra, illetve a videóinterjú-rész-
letek kiválasztásakor fontos szempont – az áldozatok szemszögéből ugyan – a 
különböző magatartásformák (pl. be nem avatkozók) megjelenítése és a szerepük 
megvitatása diákokkal.

(2) A holokauszt történetéhez a média mai szerepe, a mai előítéletesség és aktív ál-
lampolgárság kínálnak kapcsolódási pontokat.

(3) Fontos szempont és különbség a többi képzéshez képest, hogy – mivel a felhasz-
nált videóinterjúk számos nyelven és országban, így Magyarországon is készültek 
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– a téma maximálisan lokalizált: helyi interjúrészleteket, helyi történeteket dol-
goznak fel az egyes tananyagok.

(4) A holokauszt eseménytörténete itt háttérként jelenik meg, nem ez a képzés célja. 
A passzív befogadói szerepből aktív, esetenként alkotói részvételt is ajánl a taná-
roknak.

(5) A képzés a pedagógiai célok megfogalmazását helyezi középpontba az egyes tan-
anyagok fejlesztésénél és használatakor: mit szeretnénk elérni a tananyag haszná-
latával? Melyek az elérendő tanulási eredmények? A tananyagok használatának 
hosszú távú célja, hogy a diákok attitűdjének változását indítsa el, felhívja a figyel-
met az aktív állampolgárságra való nevelés lehetőségére.

(6) Minden képzéshez átfogó értékelés tartozik, amelyben azt vizsgálják, milyen 
eredményt jelent a képzés, történt-e a tanárok ismeretbővítésében és készségfej-
lesztésében elmozdulás a képzést megelőző helyzethez képest.

Az előadások nagyon nagy része magával a tananyagfejlesztéssel és az archívum 
használatával foglalkozott, de a képzésen részt vevő tanárok már korábban részt vet-
tek olyan képzéseken, ahol a holokausztoktatás egyéb területeivel ismerkedhettek 
meg. A tanártovábbképzés elsődleges célja a videóinterjúk oktatásba való integrálá-
sának elősegítése volt, az ezzel kapcsolatos pedagógiai és technikai ismeretek átadása, 
valamint a legjobb példák – más tanárok és az Alapítvány munkatársai által készített 
tananyagok – bemutatása, illetve kipróbálása.

3.5. Anne Frank Ház (Amszterdam, Hollandia)
Az egyik legrégebbi, holokausztoktatással foglalkozó intézmény Európában az amsz-
terdami Anne Frank Ház (AFH), amely 1960 óta működik múzeumként és oktatási 
központként. Tevékenysége olyannyira nemzetközi, hogy több országban van állandó 
kiállítása és a világ számos országában látható – saját nyelven – az utazó kiállításuk. 
Az AFH tananyag fejlesztéseiben kezdetektől nemzetközi szakértői csoportok is dol-
goznak, így azok más nyelvre és kontextusra való adaptálása igen hatékony.55

Az alapítványt és múzeumot létrehozó Otto Frank kívánságának megfelelően az 
AFH célja az intolerancia elleni küzelem és az emberi jogok támogatása. Az AFH 
„három célt vall magáénak: a titkos hátsó traktus megőrzését, ahol Anne Frank és a 
többiek rejtőzködtek, és ahol Anne a naplóját írta; felhívni az emberek figyelmét Anne 
történetére az egész világon; arra bátorítani az embereket, hogy ismerjék fel az anti-
szemitizmus, a rasszizmus és a diszkrimináció veszélyeit, valamint a szabadság, az 
egyenlő jogok és a demokrácia fontosságát.” Anne Frank személyes története az AFH 

55  http://www.annefrank.org/en/Education/Travelling-exhibition/Europe/Hungary/  
(Letöltés: 2015.08.20.) 
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legfontosabb oktatási eszköze, ami kiegészül az emberi jogi és anti-diszkriminációs 
szempontokkal.56

Az Anne Frank Ház egyik legsikeresebb nemzetközi projektje az EBESZ Demokra-
tikus Intézmények és Emberi Jogok Irodája (ODIHR) támogatásával indított projekt 
az antiszemitizmus oktatására, amelynek keretében minden részt vevő ország szak-
értői azonos struktúrájú, ám az antiszemitizmus helyi történelmét és mai megjelené-
si formáit figyelembe vevő változatát dolgozta ki a közös tananyagnak.57 A magyar 
változatot Kovács András szociológus, Kovács Mónika szociálpszichológus és Szőnyi 
Andrea pedagógus dolgozta ki. A három munkafüzet – (1.) Antiszemitizmus Euró-
pában 1945-ig; (2.) Antiszemitizmus a mai Európában; (3.) Mindenkinek vannak elő-
ítéletei? Előítélet, diszkrimináció, rasszizmus és antiszemitizmus – a holokausztok-
tatásnak is szerves része lehet. Az AFH helyi szakértőkkel és partnerekkel működik 
együtt a munkafüzetek használatára felkészítő képzésekben is. 2013-ban a Zachor 
Alapítvány szervezésében, a Tom Lantos Intézet támogatásával magyar tanárok szá-
mára zajlottak kétnapos tanárképzések a munkafüzetek oktatásának elősegítésére Új 
tananyagok az előítélet-mentesség oktatásában címmel.

1. nap Identitás, előítéletek, kategorizáció 

Előítéletek és sztereotípiák működése 

Antiszemitizmus korokon át – megközelítés a tananyagokban 

Képek szerepe a tananyagokban 

Csoportok, bűnbakok – Politikai antiszemitizmus: a bűnbakképzés 

mint világnézet 

Hannah Arendt (film)
2. nap ODIHR ajánlásai tanárok számára az antiszemitizmusról szóló oktatás-

hoz 

Antiszemitizmusról a holokauszttúlélők interjúiban – tananyag bemu-
tatása 

Tantárgyi kapcsolódások
7. a. számú táblázat: Tanártovábbképzés az AFH antiszemtizmusról szóló munkafüzeteihez

Az AFH időről időre nemzetközi tanártovábbképzéseket is szervez. Egyetlen spe-
ciális szempontból – Anne Frank történetén és naplóján keresztül – közelíti meg a 
holokausztot, ugyanakkor kezdettől fogva az emberi jogok és az anti-diszkrimináció 
keretében helyezi el a személyes történetet. Teljes holokausztoktatási program nehe-

56  van Driel, B. (2010): Teaching about the Holocaust in Sub-Saharan Africa. In: Combating Intoleran-
ce, Exclusion and Violence through Holocaust Education. UNESCO 27–29 May 2009 Proceedings. 
137. 

57 A projektről lásd: https://www.youtube.com/watch?v=lpjw9fzm7jA (Letöltés: 2015.08.20.) 
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zen valósítható meg egyetlen – speciális – személyes történeten keresztül, ugyanakkor 
a holokausztoktatás céljai közül több is megjelenik ebben a megközelítésben. Az alább 
elemzett háromnapos nemzetközi tanárképzés 2013-ban zajlott, A holokausztról való 
oktatás a mai előítéletek és diszkriminációk kontextusában címmel.

1. nap Jógyakorlatok – és oktatási megközelítések 

Előítéletek, sztereotípiák és diszkrimináció 

Az Anne Frank Ház megtekintése
2. nap Mai előítéletekről, sztereotípiákról és diszkriminációról való oktatás 

Diákcsere programok 

A holokausztról és a mai előítéletekről való oktatás képregény segítségé-
vel 

Városnézés: fiatalokkal és ifjúsági vezetőkkel való találkozás
3. nap A holokausztról és egyéb népirtásokról való oktatás (többszempontú-

ság)

A holokauszt bemutatása a holland történelemtankönyvekben 1960 
után

A holokauszt és más népirtások

A Roma-Sinti népirtásról való oktatás
7. b. számú táblázat: AFH nemzetközi tanárképzés

(1) A holokausztról való oktatás kontextusa az előítéletmentesség és diszkriminá-
ció-ellenesség oktatása.

(2) A képzés a holokauszt történetével önmagában nem foglalkozik, csak a holo-
kauszt tanulságaival, reprezentációjával és oktatásának módszertanával.

(3) A képzés a holokausztot kiindulópontnak tekinti más népirtások tárgyalásakor.

(4) A képzés pedagógiai módszertanában a gyakorlati műhelymunka, az aktív cso-
portmunka jelentősebb szerepet kap mint a tudást és ismeretet átadó frontális 
előadások.

3.6. Erinnern.at (Ausztria)
Az osztrák holokausztoktatás központja az erinnern.at elnevezésű szervezet, amelyet 
az Oktatási, Művészeti és Kulturális Minisztérium hozott létre 2000-ben. Célja, hogy 
segítse a tanárokat és felnőttképzőket abban, hogy a holokausztról és a nemzeti szoci-
alizmusról úgy oktassanak, hogy világos legyen azok jelentősége a jelen szempontjá-
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ból.58Ausztria minden tartományában kínálnak továbbképzéseket tanárok számára, 
tanárképző főiskolákkal és más intézményekkel együttműködve, honlapjuk pedig az 
oktatási segédletek és tananyagok gyűjteménye. A Linzi Tanárképző Főiskolával min-
den évben lehetőségük van a tanároknak egy 2 szemeszteres modul elvégzésére (15 
ECTS), amelynek része egy kéthetes izraeli – Yad Vashem – továbbképzés is.59 A mo-
dul címe: Emlékhelyek és oktatás. A tartományi tanártovábbképzéseken felül minden 
évben egy központi tanárképzési konferenciát is tartanak, ahol legújabb tananyagai-
kat mutatják be, egy-egy speciális témára fókuszálnak.60 Fontos megjegyezni, hogy az 
erinnern.at a standard – korábban már ismertetett – Yad Vashem továbbképzéseket 
kiegészíti olyan elemekkel, melyeket a Yad Vashem képzéstől függetlenül csatolnak a 
programhoz (pl. olyan intézmányek meglátogatása, amelyek kiemelt feladatnak tart-
ják a palesztin-zsidó párbeszéddel való foglalkozást az oktatásban, stb.)

Tematika:
1.   Alapfogalmak: emlékezet, emlékezés, felejtés, elfojtás

2.   Emlékezetkultúra Ausztriában

3.   Emlékezetkultúra Izraelben

4.    Emlékhelyek létrehozása: tárgyak, dokumentumok, elbeszélések, építészet, 
múzeum

5.   A „hitelesség” megkérdőjelezése az emlékhelyen

6.   Az emlékhelyek típusai: emlékhely, emlékmű, emléktábla, „elfeledett” helyek

7.   Emlékhelyek Felső-Ausztriában: Mauthausen/Gusen, Ebensee, Hartheim

8.   A Yad Vashem és más izraeli holokauszt emlékhelyek.

58  http://www.erinnern.at/bundeslaender/oesterreich/zu-erinnern-at/kurzbeschreibung/erinnern_at_
Folder_engl.pdf (Letöltés: 2015.08.20.) 

59  http://www.erinnern.at/bundeslaender/oberoesterreich/lehrgang-padagogik-an-gedachtnisorten/
lehrgang-paedagogik-an-gedaechtnisorten-2014-15/Studienplan%20LG%20Paedagogik%20an%20
Gedaechtnisorten_2010.pdf 

60  http://www.erinnern.at/bundeslaender/oesterreich/zu-erinnern-at/10-jahre-erinnern.at-1/erin-
nern_at_10j_web.pdf (Letöltés: 2015.08.20.) 
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9.   Az antiszemitizmus története

10.  A nemzeti szocializmus és a holokauszt története

11.  A holokauszt mint „civilizációs törés”

12.  Zsidó élet Európában és Ausztriában a holokauszt előtt és után

13.  Romák és szintók Ausztriában a holokauszt előtt és után

14.  Túlélőkkel és a túlélők utódaival való találkozás

15.  „Nevelés Auschwitzról, Auschwitz után”

16.  A nevelői szerep az emlékhelyen

17.   A különböző történelmi nézőpontok megközelítésének módszerei: áldozatok, 
elkövetők, be nem avatkozók, embermentők

18.  Életkori sajátosságok figyelembevétele az emlékhelyen

19.  Módszertani megfontolások: az emlékhellyel való szembesülés;

Kéthetes továbbképzés a Yad Vashemben
8. számú táblázat: A Linzi Tanárképző Főiskola kétszemeszteres továbbképzési moduljának 
témái

(1) A képzés az emlékezetkultúra kontextusába helyezi a holokauszt történetét.

(2) Kiemeli a ‘civilizációs törés’ historiográfiai paradigmáját.

(3) A holokausztoktatásban figyelembe veszi az összes szereplő nézőpontját (áldoza-
tok, elkövetők, be nem avatkozók, embermentők).

(4) Nem köti össze a holokausztról való oktatást más témákkal (népirtás megelőzés, 
emberi jogi oktatás, előítéletmentesség oktatása, stb.).

3.7. Poszt-szocialista országok (Csehország, Lengyelország)
A régió összes országában van egy vagy több intézmény, amely a holokauszt oktatásá-
val foglalkozik és együttműködik más európai (pl. Anne Frank Ház, Wannsee Konfe-
rencia Háza) és amerikai intézményekkel (pl. Soá Alapítvány, Egyesült Államok Ho-
lokauszt Emlékmúzeuma, Szemtől szemben a történelemmel Alapítvány), valamint 
a Yad Vashemmel az oktatási programok kidolgozásában és a tanárképzésekben. A 
következőkben néhány ilyen intézményt ismertetünk.
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3.7.1. Auschwitz-Birkenau Múzeum és Emlékhely (Lengyelország)

Az egykori haláltábor területén kialakított emlékhely és múzeum évente több száz-
ezer látogatót fogad a világ minden részéből (2015-ben ez a szám félév alatt egymillió 
fő volt61), így a nemzetközi oktatási központ62 programjai nemcsak a hazai tanárokat 
és diákokat célozzák, hanem a külföldi csoportokat is. Az oktatási weboldal számos 
témában kínál tananyagokat és külön segítség a tanároknak a Hogyan készítsük fel a 
diákokat az Auschwitzi Emlékhely meglátogatására című kiadvány.63

Az Auschwitz Múzeummal és a Yad Vashemmel együttműködésben a Krakkói 
Tanáképző Egyetem háromszemeszteres posztgraduális képzést kínál tanároknak. 
„A képzés célja, beható ismereteket nyújtani a huszadik századi totalitáriánus rend-
szerekről, a nácizmusról és a holokausztról, tanárok továbbképzése a diákok felké-
szítésére az interkulturális párbeszédre, olyan készségek fejlesztésére, ami segíti őket 
az előítéletek és sztereotípiák leküzdésében és felkészíti őket a soknemzetiségű és 
multikulturális társadalomban való eligazodásra (…) Témák: a második világháború 
története; a holokauszt története; miért jöttek létre a totalitáriánus rendszerek és a 
nácizmus; zsidó élet és kultúra a háború előtt; a roma népesség történelme és kultú-
rája, a holokauszt, a második világháború és szovjet gulágok az irodalomban és más 
művészetekben, beleértve a filmművészetet.”64

A nemzetközi oktatási központ különböző témákban kínál szemináriumokat, ta-
nároknak és döntéshozóknak.65

1. Raphael Lemkin szeminárium: kor-
mánytisztviselőknek, politikai döntés-
hozóknak

A népirtás meghatározása és története 

Politikai helyzet a Harmadik Birodalom-
ban 1933 és 1939 között 

Holokauszt 

Az emlékhely megtekintése

61  http://auschwitz.org/en/museum/news/1-million-people-have-visited-the-auschwitz-memorial-
in-2015,1165.html (Letöltés: 2015.08.20.) 

62  http://auschwitz.org/en/education/iceah-general-information/ (Letöltés: 2015.08.20.) 
63  http://auschwitz.org/en/education/resources-for-teachers/how-to-prepare-students-for-visits-to-

the-auschwitz-memorial/ (Letöltés: 2015.08.20.) 
64  http://auschwitz.org/en/education/studies/ (Letöltés: 2015.08.20.) 
65  http://auschwitz.org/en/education/educational-projects/ (Letöltés: 2015.08.20.) 



2. Auschwitz a kollektív emlékezetben 
Lengyelországban és a világban: izraeli 
tanárok számára (izraeli-lengyel tanár-
csere-program keretében)

Lengyelország német megszállásának 
története 

A zsidó és lengyel kapcsolatok (politi-
katörténete, beleértve a rendszerváltás 
utáni kapcsolatokat) 

Auschwitzi emlékhely megtekintése 

Más lengyelországi emlékhelyek megte-
kintése (Majdenek, Belzec, Gross-Rosen)

3. Auschwitz – az én földem. A törté-
nelem és emlékezet sok évvel később: 
diákoknak és tanároknak

Eredetileg az Oswiecimben élő diákok-
nak szóló projekthez más területekről is 
bekapcsolódtak diákok és tanárok

4. Auschwitz, történelem, állampolgári 
ismeretek: börtönfelügyelőknek és al-
kalmazottaknak

A fogvatartottaknak szervezendő emlék-
hely- látogatás előkészítése: „az arról való 
tanulás, hogy mi történt Auschwitzban 
nemcsak történelem megismerését teszi 
lehetővé, hanem elősegítheti a megfelelő 
erkölcsi álláspont kialakítását és megelő-
zi a gyűlöletet és az intoleranciát.”66

5. Holokausztoktatás európai perspek-
tívában (Anne Frank Házzal közös 
képzés): lengyel és holland tanárok 
számára

A résztvevők a következő projektek közül 
választhattak: 

Anne Frank utazó kiállításhoz tananyag 
készítése, 

Tananyag készítése a diákok auschwitzi 
látogatásának előkészítésére, 

Módszertani segédlet a Kutatás című 
képregényhez, 

Okatási koncepció kidolgozása egy 

Auschwitz témájú utazó kiállításhoz.
6. Judaizmus: a zsidók története és kul-
túrája – és a holokauszt (közös projekt 
a Yad Vashemmel): tanároknak

Az európai zsidóság története – különös 
tekintettel a lengyel zsidóságra 

Holokauszt 

Modern Izrael története 

Holokausztoktatás módszerei
9. számú táblázat: Az Auschwitz-Birkenau Múzeum és Emlékhely oktatási programjai 

66 uo.

A HOLOKAUSZT, AZ ISKOLA ÉS A TANÁR



41

HOLOKAUSZTOKTATÁS ÉS TANÁRTOVÁBBKÉPZÉS: A NEMZETKÖZI GYAKORLAT

3.7.2. Polin: A lengyel zsidóság történetének múzeuma (Varsó, Lengyelország)

Az egyik legújabb európai múzeum, az egykori zsidó negyed közepén áll, amit a nácik 
gettóvá alakítottak a második világháború idején. Közvetlenül a múzeum előtt áll a 
Gettó Hőseinek Emlékműve. A múzeum célja a lengyel zsidó történelem bemutatása 
– „a másikkal való találkozás helye, és a másik felfelfedezésének helye önmagunk-
ban”67–, amelynek része a zsidóüldözés, az antiszemitizmus és a holokauszt is. Számos 
oktatási programot kínálnak tanárok és diákok részére, oktatási osztályaikon közel 
40 kolléga várja a csoportokat különböző foglalkozásokkal. Sok nemzetközi intéz-
ménnyel működik együtt, holokausztoktatási tanárképzési programjukban például a 
USC Soá Alapítvánnyal, ez a programjuk (Videóinterjúk a 21. század oktatásában) a 
magyarországiéhoz hasonló programra épül és több éve megrendezik.

3.7.3. Terezini Emlékhely (Csehország)

Csehországban a holokausztoktatás központi intézménye a Terezini Emlékhely.68 
„Míg az első években az oktatási osztály szinte teljesen a történeti kérdésekre ösz-
szpontosított, az utóbbi években áttevődött a hangsúly arra, miként alkalmazhatjuk 
a múlt tanulságait a jelen problémáinak megértésére (…), foglalkozunk a jelenkori 
rasszizmussal, a külföldiek iránti intoleranciával és a német-cseh kapcsolatok történe-
tének kérdéseivel is,”69 írja az emlékhely igazgatója. Az emlékhely minden évben nyári 
egyetemet szervez a prágai tanároknak, a program része egy túlélővel való találkozás 
is, illetve a USC Soá Alapítvény videóinterjúira épülő multimédiás tananyagok okta-
tásbeli használata.70

3.8. Wannsee Konferencia Háza (Berlin-Wannsee, Németország)
Németországban a nemzeti szocialista rendszerről és a holokausztról való oktatás 
kezdete az 1960-as évek elejére datálódik, amit elsősorban annak fájdalmas felisme-
rése motivált, hogy a német társadalomból nem tűnt el az antiszemitizmus, ahogyan 
azt az 1959-60-as téli hónapok antiszemita hulláma mindenki számára bizonyította. 
A tartományi kultuszminiszterek 1960 elején határoztak úgy, hogy „a nemzetiszocia-
lizmus történetével való foglalkozás (…) a politikai oktatás és nevelés feladata, s az is-
kolai oktatásban a történelem, valamint az állampolgári ismeretek tantárgyak keretei 
között kell sort keríteni rá.”71 Azonban évtizedek teltek még el addig, amíg elsősorban 
a különböző holokauszttal kapcsolatos helyszínek – koncentrációs táborok, börtönök, 
náci rendszer épületei, stb. – fokozatos emlékhelyekké és oktatási központokká vál-

67 http://www.polin.pl/en/education(Letöltés: 2015.08.20.)
68 http://www.pamatnik-terezin.cz/en/education/seminars?lang=en(Letöltés: 2015.08.20.)
69  Munk, J.,  Blodig, V. (2001): A Terezini Emlékhely oktatási programjai. In Kovács, M. (szerk.):Holo-

kausztoktatás és autonómiára nevelés. HAE, Budapest. 165.
70 https://sfi.usc.edu/lessons/ghetto-terez%C3%ADn-holokaust-dne%C5%A1ek 
71  Heyl, M. (2001): Nevelés Auschwitzról, Auschwitz után. Az oktatás változzék szociológiává. In: Ko-

vács, M. (szerk.):Holokausztoktatás és autonómiára nevelés. Budapest, HAE44.
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tak. Ma szinte megszámlálhatatlan intézmény és szervezet foglalkozik a holokauszt-
ról való oktatással.72

A Wannsee Konferencia Háza sok nemzetközi együttműködése révén talán az 
egyik legismertebb képviselője a német holokausztoktatásnak. A Szemtől szemben a 
múlttal. A holokauszt megközelítése Magyarországon és Németországban magyar ta-
nárok számára összeállított továbbképzés volt 2007-ben, amely egyrészt arra adott 
lehetőséget, hogy a tanárok elmélyítsék ismereteiket a holokausztról és a zsidó kul-
túráról és történelemről, másrészt, hogy megismerkedjenek a holokauszt autentikus 
helyszíneivel és a német holokausztemlékezeti kultúra és holokausztoktatás megköze-
lítéseivel, és azt összevessék a magyar gyakorlattal.

Tematika:
Előkészítő szeminárium 
Budapesten
1. nap Zsidó kultúra, zsidó identitás 

Vezetett séta az egykori pesti zsidónegyedben 

Zsidók a mai magyar társadalomban
2. nap Emlekezem.hu – Zachor Alapítvány oktatási program-

jai 

A jogfosztástól a népirtásig: a budapesti HDKE állandó 
kiállításának megtekintése (tárlatvezetéssel) 

A holokauszt Magyarországon
Berlini szeminárium
3. nap Zsidó élet és zsidó kultúra Németországban a nácik 

hatalomra jutása előtt 

A zsidóellenes gyűlölet formái és története Európában 

Berlini Zsidó Múzeum – tárlatvezetéssel 

A német-zsidó történelem különböző aspektusai (kis 
csoportokban)

72  http://w w w.memoria l-museums.net/WebObjects/ITF.woa/1/wo/CYhHH8bRZYPJQtlB-
0Z8dq0/0.22(Letöltés: 2015.08.20.)
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4. nap A Wannsee Konferencia Ház állandó kiállítása – tárlat-
vezetéssel 

Az európai zsidók meggyilkolása dokumentumok tük-
rében; A pusztítás folyamatának állomásai 

A „terror topográfiája” (Berlin) kiállítás meglátogatása: 
előadás és beszélgetés a kiállítás koncepciójáról és az 
ott folyó oktató munkáról

5. nap A németek véleménye és hozzáállása a zsidók üldözé-
séhez

Európa Meggyilkolt Zsidóinak Központi Emlékműve 
és az Információs Központ   

Buchenwald/Weimar
6. nap A koncentrációs tábor emlékhelyének meglátogatása 

A Buchenwaldi Emlékközpont oktatási programja: 
archív anyagok történelmi-, és művészeti kiállítás

7. nap A „különleges” szovjet tábor kiállításának bemutatása 

A buchenwaldi emlékmű és kiállítás megtekintése
Berlin
8. nap Az internet, mint forrás használata a holokausztokta-

táshoz 

Óratervek, és oktatási projektek kidolgozása 

Grunewald állomás- történelmi emlékhely és a depor-
táltak emlékműve 

Anna Frank Központ oktatási koncepciója, az új kiállí-
tás megtekintése 

Egy mentő története és emlékezete: Otto Weidt műhe-
lye vakoknak – búvóhely zsidók számára a II. világhá-
ború idején, ma múzeum

Follow-up szeminárium 
Budapesten
9.nap A magyarországi Anne Frank progam: a kiállítás meg-

tekintése, módszertani beszélgetés 

Projekttervek bemutatása, tapasztalatok megbeszélése
10. számú táblázat: Tanulmányút magyar tanárok számára Budapest-Berlin-Wannsee- 
Buchenwald
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(1) A képzés elsősorban az emlékezetkultúra keretébe helyezi a holokausztot, nincs 
benne kiemelve sem népirtás, sem megelőzés, sem az emberi jogok, bár más kép-
zésekhez hasonlóan a tanárképzés része a különböző kiállítások megtekintése, 
amelyek gyakran kitekintenek ezekre a témákra (pl. a berlini Anne Frank Köz-
pontban külön terem szól ezekről);

(2) A képzés elsősorban az elkövetőket és a zsidóüldözés folyamatát helyezi a közép-
pontjába;

(3) Hilberg-modellje (szakaszok) adják a historiográfiai keretet;

(4) A holokauszt történetén és emlékezetén kívül a képzés része a zsidó kultúra és a 
háború előtti és utáni zsidó élet bemutatása.

4. A tanártovábbképzések jövője és a nemzetközi jógyakorlatok meghono-
sítása

A holokausztoktatásnak minden egyes országban más fókusza van, kialakulását 
meghatározta a társadalom holokauszthoz való viszonya. Ugyanakkor a nemzetközi 
együttműködések, a jó példák átvétele is igen jellemző, és a Nemzetközi Holokauszt 
Emlékezet Szövetség (IHRA, korábbi nevén ITF) 2001-es megalakulása óta a szakér-
tők nemcsak informális keretek között kooperálnak, hanem számos közös ajánlást is 
kidolgoztak a holokauszt oktatásával és emlékezetével73 kapcsolatban. Ezek az aján-
lások nemcsak arra térnek ki részletesen, hogy mit kellene tanítani a holokausztról,74  
hanem a szakma által jónak tartott módszerekre és megközelítésekre is (beleértve azt 
is, hogy hogyan ne tanítsunk a holokausztról).75

A holokausztoktatás magyarországi elterjedéséhez tehát nem a jó példák hiányoz-
nak, hanem elsősorban az intézményesülés. Az itt említett országok mindegyikében 
van legalább egy, de gyakran több – vagy Németország esetében sok – olyan állami tá-
mogatással fenntartott intézmény, amely kiállításokat, tananyagokat, tanárképzéseket 
kínál, diákcsoportokat fogad, és amelyet – vagy amelynek oktatási részlegét – nem-
zetközileg is elismert, holokausztoktatásban jártas szakemberek vezetik. A megfelelő 
állami támogatás lehetővé teszi a folyamatos munkát és fejlődést, a kínált oktatási 
tartalmak bővülését, az egyes nemzetközi intézmények közötti szakmai kooperációt.

Ezek az intézmények jellemzően együttműködnek egy vagy több tanárképzésért 
felelős felsőoktatási intézménnyel, ugyanis folyamatosan magas színvonalú tanárkép-

73  https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/preparing_holocaust_memorial_
days-hungarian.pdf(Letöltés: 2015.08.20.)

74  https://www.holocaustremembrance.com/hu/educate-teaching-guidelines-what-teach-about-holo-
caust/mit-tan%C3%ADtsunk-holokausztr%C3%B3l(Letöltés: 2015.08.20.) 

75  https://www.holocaustremembrance.com/hu/educate-teaching-guidelines-how-teach-about-holo-
caust-schools/hogyan-tan%C3%ADtsunk-holokausztr%C3%B3l(Letöltés: 2015.08.20.)
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zést és tanártovábbképzést elsősorban a felsőoktatási intézmények képesek kínálni, 
ahol az oktatás folyamatos kapcsolatban áll a kutatással és a minőségbiztosítással. 
Erre a legjobb példa a University College London Pedagógiai Intézetében létrehozott 
holokausztoktatási központ, amely az Imperaial War Museum állandó holokauszt-
kiállítása és számos más szervezet mellett a legmagasabb színvonalú tanártovább-
képzést biztosítja az egész ország számára. Természetesen a különböző múzeumok is 
kiváló tanártovábbképzéseket szerveznek, de ezek általában rövidebb időtartamúak 
és céljuk elsősorban saját oktatási programjuk, tananyagaik – jó értelemben vett – 
promotálása. Nem is várható el egyetlen szervezettől vagy intézménytől sem, hogy a 
holokausztoktatás összes szempontját egy pár napos tanártovábbképzésen vagy kon-
ferencián bemutassa.

A holokausztoktatás magyarországi intézményesítésének egyik feltétele az lenne, 
hogy az oktatás(politikusok) számára világossá váljon a holokausztoktatás mibenlé-
te. Nem minden holokausztról szóló oktatás holokausztoktatás, és nem minden ilyen 
kezdeményezés felel meg a nemzetközi holokausztoktatási standardoknak. Bár nincs 
teljes konszenzus arról, hogy pontosan hogyan is definiálandó a holokausztoktatás, a 
nemzetközi szervezetek (UNESCO, FRA) az emberi jogok, demokratikus állampol-
gárság, előítéletmentesség oktatása kontextusába helyezik a holokausztról való okta-
tást. Mivel ezek a területek amúgy is nagyon hiányoznak a magyar oktatásból, ami-
nek egyik következménye, hogy a fiatalok körében még az átlagosnál is népszerűbb 
az antidemokratikus és szélsőséges politikai mozgalmak támogatottsága, nem sza-
bad késlekedni ezeknek a témáknak a feldolgozásával és tanárok felkészítésével e té-
mák oktatására. Ehhez komoly politikai és anyagi támogatást kell biztosítani. Ahogy 
Adorno fogalmazott 1969-ben: „A neveléssel szemben az az elsődleges követelmény, 
hogy Auschwitz ne történhessen meg még egyszer. Mivel ez minden másnál előbbre 
való, nem hiszem, hogy ezt akár szükséges, akár kívánatos lenne megindokolnom. 
(…) Ehhez szociológiává kellene változnia, tehát a társadalmi erők azon játékát kelle-
ne tanulmányoznia, mely a politikai formák felszíne mögött található. (…) Mihelyst 
az állam jogait a polgárok jogai fölé helyezik, már meg is teremtették az iszonyat be-
következtének lehetőségét.”76

Meg kell teremteni azokat a központokat – múzeum, emlékhely és felsőoktatási 
intézmény –, amelyek kis lépésekben, a jó nemzetközi példák és a nemzetközi stan-
dardok átvételével intézményesítenék a holokausztoktatást. A legtöbb országban ez a 
folyamat – folyamatos politikai és anyagi támogatás mellett – kb. 10 évet vett igény-
be. Természetesen nem kell nulláról indulni, hiszen már számos holokausztoktatási 
program elkezdődött Magyarországon is, többek között a Szemtől szemben a történe-
lemmel. A holokauszt és az emberi természet oktatási program, a USC Soá Alapítvány 
videóinterjúkra alapuló programjai (ITeach, IWalk, IWitness), az Anne Frank Ház 

76  Adorno, Th.W. Nevelés Auschwitz után. (1969/2001): In: Kovács, M. (szerk.):Holokausztoktatás és 
autonómiára nevelés.  HAE, Budapest. 29. és 41.
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különböző tananyagai és utazó kiállításai, Yad Vashem magyar tanároknak szóló kép-
zései, stb. Több száz tanár találkozott már az elmúlt 10-15 évben a holokausztoktatás 
valamilyen megközelítésével és a felsőoktatásban és tanárképzésben is vannak ilyen 
kurzusok, akkreditált tanártovábbképzések is megjelentek (ezek akkreditációja rész-
ben már le is járt, mint a Szemtől szembe a történelemmel és önmagunkkal képzésé).

A holokausztoktatás gyökere a holokauszt és az emberi jogokat alapértékként defi-
niáló „nyugati” értékrend összefonódásának ténye: az Európában bekövetkezett nép-
irtás – amelyet csak évtizedekkel később kezdenek holokausztnak nevezni – sokkja 
vezetett az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának elfogadásához az ENSZ-ben 
1948 végén, ezért sokan gondolják úgy, hogy az emberi jogokról való oktatást érdemes 
a holokausztról való oktatással kezdeni. De a holokausztoktatás helyzete éppen ezért 
függ is az adott kormány és társadalom emberi jogi értékrendjétől: ha fontos ez az 
elköteleződés, akkor kialakul olyan morális konszenzus, amelyben a holokauszt em-
lékezete szinte automatikusan megtalálja a helyét, hiszen van mihez mérni a múltat, 
amikor ez az elköteleződés háttérbe szorul, akkor gyakran olyan értékrendek kerül-
nek előtérbe – például a nacionalizmus és az etnocentrizmus – amelyek akadályozzák 
a múlttal való szembenézést.

Magyarországon 1989 előtt, a kommunista korszakban a holokauszttal nem 
foglalkoztak kiemelten – és kerülték az áldozatok zsidókként való azonosítását –, 
ugyanakkor a rendszer igyekezett az antifasizmus révén legitimációt szerezni. Nem 
a holokausztra helyezték a hangsúlyt, de a nácizmus elítélése, mint morális üzenet 
egyértelmű volt. Talán ezért vezettek a kutatásaim arra a meglepő eredményre, hogy 
akik 1989 előtt jártak iskolába, tényszerűen többet tudtak a holokausztról, mint az 
1989 után iskolázottak. A rendszerváltás előtt az antifasiszta üzenet erőteljesebb és 
egyértelműbb volt, és volt is relevanciája. Sok mindent nem lehetett tudni, elsősorban 
azt nem, hogy az áldozatok nagy része zsidó volt, de célba ért az üzenet, hogy valami 
nagyon rossz dolog történt sok emberrel és erről a nácik tehetnek, nácik alatt pedig 
elsősorban a német nácikat értették és nem magyar cinkosaikat. 

1989 után ez a konszenzus megszűnt, egyszerre történt közeledés a nyugat-euró-
pai/amerikai holokauszt emlékezet felé és távolodás egy etnocentrikus múlt-szépítő 
irányba. A holokausztoktatás pedig az érték-konszenzus hiányában nem tud gyökeret 
ereszteni, ki van szolgáltatva az egyes iskolák vagy akár tanárok érték- preferenciá-
inak. 2000/2001 tanév óta a magyar iskolákban emléknapot tartanak április 16-án, 
2004-ben megnyílt a Holokauszt Dokumentációs Központ, az elmúlt évtizedben ki-
váló tananyagok születtek és rengeteg holokauszttal kapcsolatos visszaemlékezés és 
fénykép vált mindenki számára elérhetővé online. Mégis általános az a vélemény, 
hogy Magyarországon nem történt meg a „múlt feldolgozása” és évtizedek óta emlé-
kezetpolitikai küzdelem folyik a magyar felelősség kérdése körül, és ez a percepció a 
téma elkerülésére ösztökéli a tanárok nagy részét.



47

HOLOKAUSZTOKTATÁS ÉS TANÁRTOVÁBBKÉPZÉS: A NEMZETKÖZI GYAKORLAT

A magyar oktatásban jellemző módon igen rövid idő van erre a témára a tanme-
netben (rövid említés először az új kerettanterv szerint történelemből a 7. osztályban 
történik, majd a középiskola utolsó előtti évében, amikor a zsúfolt tananyagtartalom 
miatt nincs idő egyetlen téma elmélyítésére sem), a hétköznapi emberek tapasztalatát 
és döntéseit nem nagyon jut idő elemezni, az áldozatok személyisége sem jelenik meg 
olyan formában, hogy lehetőség lenne empátia megtapasztalására. A HDKE állandó 
kiállítása kiegészítheti, elmélyítheti az adott korszak megismerését, azonban fókuszá-
ban elsősorban a politikatörténet áll, a „hétköznapi” emberek viselkedéséről és a dön-
téseiről való gondolkodásra nem nagyon ad alkalmat.

Természetesen egyes tanárok dönthetnek úgy, hogy több időt szentelnek ennek a té-
mának, de ez elsősorban az ő motivációjuktól függ, csak kevés olyan iskola van, amely 
prioritásnak tekinti a holokausztról való oktatást.77 Néhány emléknapi kiadványon, 
és évi 20-25 tanár Yad Vashembe utaztatásán kívül az oktatásért felelős minisztéri-
um nem sokat tesz és tett azért, hogy a közoktatásba a korábbinál nagyobb súllyal 
és nemzetközi sztenderdeknek megfelelő módszerekkel szerepeljen a téma, a tanárok 
továbbképzése ezen a területen elsősorban a civil szervezetekre maradt. A központo-
sított magyar oktatási rendszerben a minisztérium hosszú évekig tartó érdektelensége 
önmagában is (negatív) üzenet az iskolák és tanáraik számára.

Bár a holokauszt-emlékezet intézményesülni látszik az elmúlt 15 évben, az, hogy 
mi történik az iskolai emléknapon az egyes iskolákban és osztályokban, nagyban függ 
az adott iskolától és gyakran az osztályfőnöktől (ha nincs központi rendezvény az 
iskolában). Vannak iskolák, ahol egyperces néma felállást rendelnek el (valószínűleg 
úgy, hogy a gyerekek azt se tudják, miről van szó), máshol megnéznek egy holokauszt-
tal kapcsolatos filmet, vagy versmondásos „hagyományos” iskolai megemlékezést tar-
tanak, és vannak példák arra is, hogy komoly kiállításokkal és projektekkel készülnek 
a gyerekek az emléknapra.

Egyetemistákkal – akik az emléknap bevezetése után jártak középiskolába – való 
beszélgetések alapján az megállapítható, hogy az emléknap bevezetése nem hozott 
áttörést: hallgatóim többsége nagyon keveset hallott a holokausztról és nem is érezte 
személyesen relevánsnak ezt a témát. Természetesen ebből csak óvatosan lehet általá-
nosítani, de úgy tűnik, hogy sok iskola inkább elszabotálja az emléknapot, mert – fel-
készítés hiányában – a tanárok nem tudnak mit kezdeni ezzel a témával. Sok jó szán-
dékú tanár pedig még a saját „antifasiszta” oktatási emlékeire alapozva úgy képzeli el 
a hatékony oktatást a holokausztról, hogy a minél sokkolóbb képek és tapasztalatok 
„önmagukért” beszélnek – pl. úgy viszik el a gyerekeket az auschwitzi emlékhelyre, 
hogy szinte semmi felkészítés nem történik előtte, és utána sem kapnak segítséget a 
látottak feldolgozásához –, sosem hallottak a holokausztoktatás pedagógiájáról, és így 
több kárt okoznak, mintha nem csinálnának semmit. 

77  A Shoah Alapítvány nemrég kezdte el a partner iskolák hálózatának kiépítését, de egyelőre még csak 
néhány iskola vesz ebben részt.
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Az a gondolat, hogy morális kötelességünk a holokausztról való oktatás csak a hat-
vanas évek végétől – a diákmozgalmak és a polgárjogi mozgalmak hatására – vált 
széles körben elvárássá Nyugat-Európában, ekkor fogalmazta meg Adorno is a ne-
veléssel szembeni legfontosabb követelményként, hogy Auschwitz ne ismétlődhessen 
meg. Huszonöt évvel a rendszerváltás után ideje lenne csatlakoznunk ehhez az okta-
tási kultúrához és más poszt-szocialista országokhoz hasonlóan intézményesíteni a 
holokausztoktatást.
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A HOLOKAUSZT TÉMA OKTATÁSA:  
A HAZAI GYAKORLAT ÉS A  
NEMZETKÖZI IRÁNYELVEK

Vida Nárcisz (Zachor Alapítvány)

Jelen írás témája a holokauszt témakörében elérhető képzések vizsgálata abból a cél-
ból, hogy a fellelhető képzések összegyűjtése és elemzése révén kapott eredményeket 
új képzési anyagok előkészítésében és fejlesztésében lehessen felhasználni.

A holokausztról való tanítás hátterével kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a 
történelemtanárok kisebb-nagyobb terjedelemben foglalkoznak a holokauszttal és a 
hozzá kapcsolódó témákkal a tanórán, de többek között a tantervi túlszabályozottság 
is nehezíti, hogy megfelelő mértékű időt és teret találjanak a kapcsolódó témákkal való 
foglalkozásra. Mindemellett sok tanár inkább bizonytalan abban, hogyan közelítsen a 
témához, ugyanakkor igénylik a segítséget, és sokan változtatni is szeretnének. „Sok 
tanár vonakodik attól, hogy diákjaival a holokauszt történetét tanulmányozza, mert 
érzékeli, milyen nehéz e téma oktatása. […] Nem tudják, érzelmileg hogyan érinthe-
tik meg diákjaikat anélkül, hogy traumatizálnák őket. Aggódnak diákjaik lehetséges 
reakciói miatt, nem tudják, hogyan reagáljanak […] az esetleg elhangzó antiszemita 
és rasszista kijelentésekre.”1 Ez utóbbi bizonytalanság még inkább igaz a nem törté-
nelem szakos tanárokra, akik saját szaktárgyuk tanítása során szeretnének az érintett 
témákkal foglalkozni, s ahhoz, hogy ezen a bizonytalanságon változtatni tudjanak, 
szakmai támogatást igényelnek.

Az oktatásban megvalósítható lehetséges változásokról általában három szinten 
lehet beszélni. E három szint határozza meg leginkább az oktatás színvonalát, a tanítás 
hatékonyságát és eredményességét. Egyrészt a reformok megjelenhetnek a Nemzeti 
Alaptantervben és a kerettantervekben, melyek a bemeneti követelményeket és a ta-
nítási-tanulási folyamat tartalmi elemeit szabályozzák. Tartalmi szinten másrészt a 
tankönyvreformok jelenthetnek változást, melyek követik a tantervi változásokat, s 
megfelelnek a tantervi előírásoknak. Változási lehetőséget harmadrészt a tanárkép-
zés, illetve a tanártovábbképzések nyújtanak, melyek a tartalmi oldal mellett a tanítá-
si-tanulási folyamat módszertanát is érintik. A képzések szemléletformáló erejükkel, 
a legújabb pedagógiai, módszertani újítások integrálásával közvetlenebbül és egyé-
ni szinten hatékonyabban éreztetik hatásukat az oktatásban, mint a tantervek és a 

1  Hogyan tanítsunk a holokausztról? – IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance – Nem-
zetközi Holokauszt Emlékezet Szövetség) irányelvek a holokauszt tanításához https://www.holo-
caustremembrance.com/hu/educate-teaching-guidelines-how-teach-about-holocaust-schools/ho-
gyan-tan%C3%ADtsunk-holokausztr%C3%B3l (Letöltés: 2016.08.01.)

https://www.holocaustremembrance.com/hu/educate-teaching-guidelines-how-teach-about-holocaust-schools/hogyan-tan%C3%ADtsunk-holokausztr%C3%B3l
https://www.holocaustremembrance.com/hu/educate-teaching-guidelines-how-teach-about-holocaust-schools/hogyan-tan%C3%ADtsunk-holokausztr%C3%B3l
https://www.holocaustremembrance.com/hu/educate-teaching-guidelines-how-teach-about-holocaust-schools/hogyan-tan%C3%ADtsunk-holokausztr%C3%B3l
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tankönyvek változtatásai, ugyanakkor az utóbbiakhoz képest többnyire nem tudnak 
olyan széles körben érvényesülni. 

Ez elvezet minket ahhoz az igényhez, hogy a hatékonyan működő képzések integ-
rálódjanak az államilag támogatott vagy javasolt képzések sorába, s a tanárokat minél 
nagyobb számban és minél szélesebb körben érjék el.

További fontos megállapítás, amely szintén a témával kapcsolatos továbbképzések 
fejlesztésének fontosságára hívja fel a figyelmet, hogy a témához kapcsolódó tanárkép-
zések szerepe a holokauszt emléknap iskolai bevezetése (2001) után megnövekedett, 
hiszen szinte elkerülhetetlenné vált, hogy a tanárok beszéljenek erről, foglalkozzanak 
a témával, nem csak a történelem tantárgy keretei között.

E képzéseknek a program típusától és az adott szervezet profiljától függően számos 
célja lehet, de általánosan megfogalmazható, hogy a programok szervezői azt tartják 
szem előtt, hogy a tanárokat – elméleti és módszertani tudásukat tekintve is – képessé 
tegyék arra, hogy a holokauszt témáját tanítani tudják. A képzések egyrészt tartalmi 
fogódzót adnak a tanároknak, hogy mit is kellene tanítaniuk a témáról, másrészt a ho-
lokausztról való oktatás módszereit és megközelítéseit mutatják be. Éppen ezért igye-
keztem mind tartalmi, mind módszertani szempontból is elemzés alá venni ezeket 
a képzési programokat és anyagokat. Ennek megfelelően megvizsgáltam a képzések 
tematikáját, pedagógiai megközelítésmódját és módszertani kínálatát, valamint azt is, 
hogy mennyiben illeszkedik mindez a szakma nemzetközi pedagógiai irányelveihez 
és ajánlásaihoz. 

A következőkben ez utóbbi aspektus mentén elemzem az alábbi szervezetek képzé-
seit, mely természetesen nem elválasztható a többi szemponttól:

- a Holokauszt Emlékközpont2 Füstbe szállt életek című képzését;

A Holokauszt Emlékközpont (HDKE) a holokauszttal foglalkozó, állami 
alapítású intézmény, tudományos, kulturális, oktatási központ. Kiállításai 
a magyar holokauszt történetét és az ehhez kapcsolódó művészeti alkotáso-
kat mutatják be. Létrehozásakor legfontosabb céljának a magyar holokauszt 
történetének feltárását, bemutatását és oktatását jelölte meg. A Holokauszt 
Emlékközpont nemzetközi kapcsolatai révén számos nemzetközi oktatási 
programot ismert meg a 2000-es évek első évtizedében, és törekedett olyan 
szakmai kapcsolatok kiaknázására és elnyerésére, amely programok, képzések 
révén a hazai, holokausztról való oktatásra hatással lehetett. Ez időszakban az 
Emlékközpont munkatársai igyekeztek magas szintű szakmaiságot bevonni a 
programokba, a helyi szakmai tudást akár külső szakértők bevonásával pótol-
va (Amerikai Holokauszt Múzeum, Dél-kaliforniai Egyetem Soá Alapítvány 
stb.). Az Emlékközpont tevékenységét tekintve ebben a kezdeti szakaszban az 
oktatáson volt a hangsúly, ami azután jelentősen háttérbe szorult, s helyette 

2  A Holokauszt Emlékközpont honlapja: http://www.hdke.hu/ (Letöltés: 2016.08.11.)

http://www.hdke.hu/
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más, például művészeti fókuszú tevékenységek, kiállítások kerültek az intéz-
mény programjának középpontjába. 

- a Centropa Alapítvány3 tanárképző szemináriumait;

A Centropa Alapítvány elsősorban személyes történetek és fotók gyűjtésével, 
illetve dokumentálásával foglalkozik. A Centropa Magyarország adatbázi-
sában több ezer régi közép-kelet-európai zsidó családi fénykép, a hozzájuk 
tartozó történetek, valamint sok-sok családtörténet található. Az online adat-
bázisban 220 család története, és több, mint 5000 digitalizált fénykép és do-
kumentum lelhető fel, melyből megismerhető Magyarország és a környező 
országok zsidóságának 20. századi története.  

- a Tom Lantos Intézet4 továbbképzéseit;

A Tom Lantos Intézet független emberi és kisebbségi jogi, kutatási, oktatási és 
érdekképviseleti szervezetként elsődlegesen zsidó, roma és magyar közössé-
gek, illetve más etnikai, nemzetiségi, nyelvi és vallási kisebbségek ügyeire fó-
kuszál. Az Intézet által szervezett programok céljai ezen belül sokrétűek: fel-
lépés az antiszemitizmus és a cigányellenesség ellen; a politikai, a társadalmi 
és a gazdasági kirekesztés, valamint a diszkrimináció ellen; a zsidó és a roma 
közösségek identitásának és társadalmi részvételének támogatása; az emberi 
és a kisebbségi jogi oktatás támogatása.

- a Zachor Alapítvány5 és a Dél-kaliforniai Egyetem Soá Alapítvány6 képzéseit; 

•	 Multimédiás tananyagok használata az oktatásban 

•	 Videóinterjúk a 21. század oktatásában

•	 A holokauszt és előítélet-mentesség az oktatásban

A Zachor Alapítvány a Társadalmi Emlékezetért civil oktatási szervezet, mely 
2007 óta működik aktívan. A szervezet működése olyan aktuális társadalmi 
kérdések, jelenségek köré fonódik, mint az antiszemitizmus, a rasszizmus, az 
előítéletesség és a sztereotípiák. Fő célja az említettekre való figyelemfelhívás, 
az előítéletek csökkentése, a tolerancia-oktatás, illetve az ehhez való segítség-
nyújtás. Az iskolai (formális) és iskolán kívüli tudásközvetítésben egyaránt 
van szerepe, hiszen az alapítvány meglehetősen sokoldalú tevékenységet foly-
tat, s meghatározó részévé vált az oktatási szférának. Az alapítvány szakmai 
munkatársai tanári végzettséggel és iskolai tanítási gyakorlattal rendelkez-

3 A Centropa Alapítvány honlapja: http://www.centropa.org/hu/home (Letöltés: 2016.08.11.)
4 A Tom Lantos Intézet honlapja: http://www.tomlantosinstitute.hu/hu (Letöltés: 2016.08.11.)
5 A Zachor Alapítvány honlapja: http://zachor.hu/ (Letöltés: 2016.08.11.)
6  A Dél-kaliforniai Egyetem Soá Alapítvány honlapja: https://sfi.usc.edu/hungarian (Letöltés: 

2016.08.11.)

http://www.centropa.org/hu/home
http://www.tomlantosinstitute.hu/hu
http://zachor.hu/
https://sfi.usc.edu/hungarian
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nek, így kellő tapasztalattal és rálátással az oktatási tevékenységekre ahhoz, 
hogy kidolgozott segédanyagaik, tanárképzési programjaik a pedagógusok 
számára kiváló lehetőségeket nyújtsanak. Ez segítséget jelent a tanároknak, 
hogy a téma iskolai feldolgozásához jól használható eszközöket és módszere-
ket találjanak, alkalmazzanak és megosszák az így szerzett tapasztalataikat. 
Az alapítvány tevékenységének célja tehát, hogy pótolja a hiányos ismereteket, 
s megkísérelje eloszlatni a tévítéleteket, valamint mindehhez szemléletbeli 
és módszertani támogatást is adjon. Az alapítvány meggyőződése, hogy az 
oktatásnak döntő szerepe van abban, hogy a diákok hogyan viszonyulnak a 
történelmi eseményekhez, a múlthoz, ezáltal a jelenhez, az embertársaikhoz, 
illetve más kultúrákhoz. Törekszik arra, hogy munkájával segítse a megértést, 
a múlt és társadalmi traumáinak érzékenyebb, személyesebb megközelítését, a 
feldolgozást és a nyitottságot, mindezt egy el- és befogadóbb társadalom meg-
teremtéséért.

A Dél-kaliforniai Egyetem Soá Alapítvány Los Angeles-i székhellyel működő 
szervezet, melynek célja, hogy a gyűjteményében – Vizuális Történelmi Ar-
chívum – található videóinterjúk oktatásbeli használatával küzdjön az előíté-
letek, az intolerancia és a fanatizmus ellen. Az alapítvány kiterjedt nemzetközi 
partnerhálózatban dolgozik, köztük magyarországi kollégákkal, partnerin-
tézményekkel együttműködve fejleszt multimédiás tananyagokat, és szervez 
tanárképzéseket. Magyarországon a Dél-kaliforniai Egyetem Soá Alapítvány-
nyal együttműködésben szervezett képzési program kezdete a 2009-es évhez 
köthető, amikor is meghirdettek egy tananyagfejlesztésről szóló felhívást egy 
olyan programra, amelyben a részt vevő tanárok videóinterjút tartalmazó, 
multimédiás tananyagokat dolgoztak ki. Ez a HDKE-vel és az Amerikai Egye-
sült Államok budapesti nagykövetségével együttműködésben, pályázatszerű-
en működött, és ez volt a tanárképzések kiindulópontja. Ezt követően a Zachor 
Alapítvánnyal együttműködésben 2012-ben elindult a Videóinterjúk a 21. szá-
zad oktatásában című tanárképző szeminárium, s 2014-ben kezdetét vette az 
ITeach című program, Multimédiás tananyagok az oktatásban címmel, mely 
utóbbi egy hármas együttműködésben valósult meg a USC Soá Alapítvány-
nyal, a Zachor Alapítvánnyal és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel. 

- a Jad Vasem7 magyarországi tanárok számára meghirdetett továbbképzését;

A holokauszt témájában szervezett továbbképzések tekintetében a magyar-iz-
raeli kapcsolat közel két évtizedes hagyománnyal rendelkezik, és a Jad Vasem 
által magyarországi tanárok számára meghirdetetett továbbképzés sajátossá-
ga, hogy mindkét fél részéről állami szinten támogatott programról van szó. 
Magyarország első alkalommal 1997-ben kötött együttműködési megálla-

7  Jad Vasem Holokauszt Mártírok és Hősök Emlékezete Intézet, International School for Holocaust 
Studies (http://www.yadvashem.org/yv/en/education/languages/hungarian/ (Letöltés: 2016.08.11.)

http://www.yadvashem.org/yv/en/education/languages/hungarian/
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podást a jeruzsálemi Jad Vasem Intézettel, melynek keretében pedagógusok 
számára évente lehetővé vált, hogy izraeli továbbképzésen vegyenek részt a 
holokauszt témakörében. A 2012/2013-as tanévtől az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma hirdeti ki pályázatként a magyarországi nevelési-oktatási intéz-
mények pedagógusainak a programot.

Az elemzett képzések rövid leírása: 

- Füstbe szállt életek című képzés: 

A Holokauszt Emlékközpont 12 tananyagból álló távoktatási programja. In-
ternet segítségével otthonról is teljesíthető akkreditált 60 órás továbbképzés, 
mely az üldöztetésekkel és a népirtással foglalkozik. A képzés a jeruzsálemi 
Jad Vasem Intézettel együttműködésben valósul meg 2009 óta.8 

- A Centropa Alapítvány szemináriumai: 

Az Alapítvány adatbázisára épülő oktatási anyagokról és módszertanról szóló 
szemináriumok célja, hogy bemutassák az intézmény anyagait, és hogy ötlete-
ket adjanak a tanároknak új projektek megvalósításához. A szemináriumokat 
évek óta vidéki városokban is meghirdetik. 9

- A Tom Lantos Intézet szemináriumai:

A Tom Lantos Intézet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és 
Pszichológiai Karával, illetve a CEJI (Jewish Contribution to an Inclusive 
Europe - Zsidó Hozzájárulás a Befogadó Európához szervezettel együttmű-
ködésben) 2015-ben második alkalommal szervezte meg European Summer 
School on Prejudice, Genocide, Remembrance (Előítélet, népirtás, emlékezet)10 
című nyári egyetemét 25 köztisztviselő, tanár, újságírók, egyházak és a civil 
társadalom képviselői számára az Európai Unió tagországaiban. A tréning 
elsődleges célja elősegíteni a traumatikus múltbeli események és az ezekhez 
kapcsolódó kollektív emlékezet megértését, továbbá a képzés az előítéleteket 
és a népirtást az emberi jogok és demokratikus értékek kontextusába helyezi.

A Tom Lantos Intézet a Zachor Alapítvánnyal együttműködésben is részt 
vett tanárképzések megvalósításában (lásd lejjebb).

  8 Füstbe szállt életek: http://hdke.hu/programkalauz/fustbe-szallt-eletek (Letöltés: 2016.08.11.)
  9  A Centropa Alapítvány szemináriumai: http://www.centropa.org/hu/news-events/centropa-tan-

arkepzo-szeminarium-szegeden (Letöltés: 2016.08.11.)
10  http://www.tomlantosinstitute.hu/hu/node/349 és http://www.tomlantosinstitute.hu/hu/projects 

(Letöltés: 2016.08.11.)

http://hdke.hu/programkalauz/fustbe-szallt-eletek
http://www.centropa.org/hu/news-events/centropa-tanarkepzo-szeminarium-szegeden
http://www.centropa.org/hu/news-events/centropa-tanarkepzo-szeminarium-szegeden
http://www.tomlantosinstitute.hu/hu/node/349
http://www.tomlantosinstitute.hu/hu/projects
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- A Zachor Alapítvány és a Dél-kaliforniai Egyetem Soá Alapítványának továbbkép-
zései:

o Multimédiás tananyagok használata az oktatásban

A Zachor Alapítvány és a Dél-kaliforniai Egyetem Soá Alapítvány együtt-
működésében szervezett 1-3 napos tanártovábbképző program. A videó-
interjúk oktatásbeli használatára, a pedagógiai módszertanra, történelmi 
és szociálpszichológiai kontextusra fókuszáló képzés, a képzés időtarta-
mától függő intenzitással, különböző tematikával (pl. IWitness, IWalk) 
valósul meg. 2014-ben az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet támogatásával 
tizenegy, egynapos tanártovábbképzést szerveztek meg budapesti, vidéki 
és határon túli helyszíneken, amelyeken közel 300 tanár vett részt.

o Videóinterjúk a 21. század oktatásában

A Dél-kaliforniai Egyetem Soá Alapítvány évente megrendezett, egyéves, 
jelentős elkötelezettséget igénylő akkreditált (120 órás) tananyagfejlesztő 
programja, mely egyhetes bentlakásos képzésből, videóinterjúkra épülő 
multimédiás tananyagok/programok fejlesztéséből és kipróbálásából, 
valamint pedagógiai szakmai közösségnek történő bemutatásából áll. A 
program végén a résztvevők programzáró találkozón osztják meg egy-
mással tapasztalataikat és szakmailag értékelik az elkészített tananyagokat. 
2016-ban az ötödik évfolyammal immár közel 100 tanár vett részt a képzé-
si programon.

o A holokauszt és előítélet-mentesség az oktatásban

2-3 napos tanártovábbképző program. A képzés célja, hogy konkrét tan-
anyagokat, azok pedagógia módszertanát megismertetve segítséget nyújt-
son a kollégáknak a holokausztról és az előítéletekről való oktatásban. Sze-
mélyes történeteket feldolgozó multimédiás és digitális tananyagok, online 
pedagógiai platformok tanórai feldolgozási lehetőségeivel ismerkednek 
meg a résztvevők. A képzés a Tom Lantos Intézettel együttműködésben is 
megvalósult az elmúlt években. 
Az évek során közel 150 tanár végezte el a képzési programot. 

- A Jad Vasem Intézet magyarországi tanárok számára szervezett továbbképzése:

A képzés egy egyhetes izraeli tanulmányutat és egy továbbképzési programot 
foglal magában a Jad Vasem Intézetben. Az Izraelben való tartózkodás alatt 
a tanárok megismerkednek a Jad Vasem gyűjteményével és módszereivel, ta-
lálkoznak Izraelben élő magyar túlélőkkel, továbbá személyes tapasztalatokat 
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szerezhetnek a zsidó vallásról és kultúráról. A program részét képezi egy rövid 
hazai tanfolyam is, amely az izraeli kurzusra készíti fel a résztvevőket.11

Az elemzés során tehát megvizsgáltam, hogy az egyes képzések mennyiben tükrö-
zik a szakmai, nemzetközi irányelveket és ajánlásokat. A szakmai irányelvek és aján-
lások közül az IHRA által megfogalmazott irányelveket12 emelem ki, melyek részlete-
sen kitérnek a holokauszt oktatásával kapcsolatos fő kérdésekre. 

Az IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance – Nemzetközi Holo-
kauszt Emlékezet Szövetség) nemzetközi kormányközi szervezet, mely jelenleg 31 
tagországgal rendelkezik. „Célja, hogy elősegítse a politikai és társadalmi döntésho-
zók támogatását a holokauszt emlékezetének megőrzése, a kutatás és az oktatás iránt 
nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. Az IHRA által megfogalmazott irányelvek 
segítséget nyújtanak a tanárok számára, hogy mit, miért és hogyan tanítsanak a ho-
lokausztról.”13 Ez magában foglalja a tanítandó tudásanyagot, a pedagógiai célokat, 
továbbá az adott diákcsoportban alkalmazott pedagógiai módszereket. E pontok kö-
zül is azokra térnék ki, amelyek relevánsak a tanárképzések szempontjából, s amelyek 
összhangba hozhatók a vizsgált szempontokkal: a képzések céljával (Miért?), tartal-
mával (Mit?) és megközelítésmódjával (Hogyan?), melyek önmagukban is szorosan 
összefüggnek egymással, és amelyek a következő vizsgálati kérdéseket is magukkal 
hozzák: Milyen tanulási-tanítási célokat fogalmaz meg a képzés programja? Milyen 
témák jelennek meg a képzési programban? A tudásra, a tartalmi elemekre vagy bizo-
nyos képességekre, készségekre, kompetenciaterületekre, illetve azok fejlesztésére fó-
kuszál? Milyen arányban jelennek meg a képzési programban az elméleti és gyakorlati 
elemek? A képzési anyag tartalmaz-e innovatív módszereket, pedagógiai eszközöket, 
épít-e a résztvevői aktivitásra, figyelembe veszi-e a 21. századi tanulási környezetet, 
az ennek megfelelő tanítási módszertant? Épít-e lokális relevanciára? Mi a kimeneti 
követelmény? Van-e nyomon követés a képzés után?

A képzések célja – Miért tanítsunk a holokausztról?

A tanárképzések segítséget adhatnak a tanároknak abban, hogy tudatosítsák, miért 
fontos tanítani az iskolában a holokauszt témáját. Ez a kérdés természetesen nem fel-
tétlenül jelenik meg külön programpontként az egyes képzési anyagokban, de indi-
rekt módon a képzések részévé tehető. A Zachor Alapítvány képzései iránymutatóak 
lehetnek, hiszen képzési programjaikban – 2015, az IHRA magyarországi elnöksége 

11  Lásd: http://hdke.hu/palyazat/jad-vasem-tanulm%C3%A1ny%C3%BAt-%C3%A9s-tov%C3%A1bb-
k%C3%A9pz%C3%A9s-2016 (Letöltés: 2016.08.11.)

12  Az IHRA által ajánlott irányelvek megtalálhatók itt: https://www.holocaustremembrance.com/edu-
cate (Letöltés: 2016.08.01.)

13 http://zachor.hu/cikkek/ihra-iranyelvek (Letöltés: 2016.08.01.)

http://hdke.hu/palyazat/jad-vasem-tanulm%C3%A1ny%C3%BAt-%C3%A9s-tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C3%A9s-2016
http://hdke.hu/palyazat/jad-vasem-tanulm%C3%A1ny%C3%BAt-%C3%A9s-tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C3%A9s-2016
https://www.holocaustremembrance.com/educate
https://www.holocaustremembrance.com/educate
http://zachor.hu/cikkek/ihra-iranyelvek%20


A HOLOKAUSZT, AZ ISKOLA ÉS A TANÁRA HOLOKAUSZT, AZ ISKOLA ÉS A TANÁR

56

óta – külön műhelyfoglalkozást szánnak az irányelvek és ajánlások megvitatására,14 
azok gyakorlati alkalmazhatóságára, valamint minden képzési programot ezen irány-
elvek mentén valósítanak meg.

Az ajánlásban olvashatjuk, hogy minden tárgy oktatásának célja a tanulók érdek-
lődésének felkeltése, a kritikai gondolkodás és a személyes fejlődés elősegítése, ezért 
fontos – különösen ebben a témában – hogy a tanár gondolja át, miért akar a ho-
lokausztról tanítani, mi a tevékenységének célja és értelme. Ehhez jól kidolgozott 
szempontokat olvashatunk, melyek segítenek abban, hogy átgondolja a tanár, miért 
tanítson a holokausztról. Ebből csak néhányat emelnék ki, melyek a képzési progra-
mokban is visszaköszönnek: 

- A holokauszt nemcsak a XX. század, hanem az emberiség egész történelmében 
határkő: példa nélküli kísérlet volt egy egész nép elpusztítására és kultúrájának 
eltörlésére – alapjaiban kérdőjelezte meg egész civilizációnkat.

- Elősegítheti, hogy időben felismerjük a népirtás veszélyét saját korunkban – a ho-
lokauszt alapos tanulmányozása segíti a diákokat, hogy bármely társadalomban 
felismerjék az előítélet, rasszizmus, antiszemitizmus és sztereotipizálás különböző 
megnyilvánulásait. 

- Érzékenyebbé tesz a kisebbségi helyzet iránt.

- A holokauszt tanítása alkalmat ad arra, hogy elgondolkodjunk azon, miért veszé-
lyes közömbösnek maradni és hallgatni akkor, amikor mások az elnyomás áldo-
zataivá válnak.

- A diákok felismerik a történelmi folyamatok összetettségét, és azt, hogy a tényezők 
együttes hatása miként járulhatott hozzá a demokratikus értékek felbomlásához.

E célok és szempontok arra világítanak rá, hogy a holokausztot tágabb kontextus-
ban kell szemlélni, összefüggéseiben kell tanítani, pontos szóhasználattal, széles körű 
áttekintést adva, bekapcsolva az előítéletek működésével, az emberi jogok védelmével 
kapcsolatos kérdéseket. A képzések tematikájában találhatunk ezen irányokba muta-
tó elemeket, de a megközelítések gyakran különböznek. 

A képzéseknél nagyon ritkán találkozunk jól megfogalmazott pedagógiai célokkal, 
azaz a programok sokszor nem pedagógiai célok megvalósítása, hanem más elképze-
lések mentén mozognak. Jól átgondolt és megfogalmazott pedagógiai célnak tekint-
hető, ha a képzési programban megjelenik, hogy a képzésen részt vett kollégák a prog-
ram végére milyen ismeretekkel (tartalmi és módszertani ismeretekkel), készségekkel 
lesznek gazdagabbak. A képzési programokat megvizsgálva a Zachor Alapítványnál 
találkozhatunk legtisztábban a következő megfogalmazásokkal: a résztvevők megis-

14  A Dél-kaliforniai Egyetem Soá Alapítvánnyal együttműködésben szervezett Videóinterjúk a 21. 
század oktatásában nemzetközi tanártovábbképző programban: Oktatás és szakmai irányelvek – a 
Nemzetközi Holokauszt Emlékezet Szövetség (IHRA) pedagógiai ajánlásai; A videóinterjúk haszná-
lata az oktatási irányelvek kontextusában.
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merik, megtanulják, megértik, fejlesztik, képessé válnak, alkalmazzák és integrálják 
stb.15

A fentiek helyett azonban gyakran nem igazi pedagógiai célok fordulnak elő képzé-
si célként, valamint a kijelölt célcsoportok is széles skálát mutatnak. E kettő sajátosság 
egyszerre jelenik meg azon képzésnél, amelyben megfogalmazódik, hogy a program 
célja multiplikátorok képzése, azaz, hogy a tanárok a kurzus során tanultakat minél 
szélesebb körben (és talán minél eredményesebben) tudják továbbadni a kollégáknak, 
diákoknak. Ez néhány előadássorozatnál (leggyakrabban a HDKE által szervezett ko-
rábbi képzéseknél, valamint a Tom Lantos Intézet által szervezett szemináriumoknál) 
azt is jelentette, hogy a program szervezői és megvalósítói nemcsak tanárokat képez-
tek ki, hanem újságírókat, egyetemi oktatókat, döntéshozókat. Ebbe a széles körbe 
óvodapedagógusok, múzeumpedagógusok is beletartoztak, amellett, hogy pedagógiai 
szakértők, tananyagfejlesztők, oktatási szaktanácsadók, pedagógiai kutatók, szakmai 
munkaközösségek vezetői, pedagógiai műhelyek szakemberei vagy közgyűjteményi 
dolgozók előtt is nyitva állt a lehetőség. A célcsoport ilyen széles skálája bizonytalan-
ná teszi a képzési program eredményességét és hatékonyságát. A multiplikátori szem-
pont nemcsak a célközönség kijelölésével, hanem a jelentkezés során bírálati szem-
pontként (pl. a képzés tapasztalatainak minél szélesebb körben való megismertetése) 
is megjelenik egyes képzési programokban.

Hasonlóképpen nem pedagógiai cél bizonyos forrásanyagok bemutatása vagy az 
ezekre épülő új oktatási anyagok és módszerek megvalósításához való ötletadás sem. 
A Centropa Alapítvány – nem lévén oktatási szervezet – képzéseit nem pedagógiai 
módszertani alapokra építi, a pedagógiai célok hiányoznak. Az Alapítvány kiváló mi-
nőségű forrásanyagokat bocsát rendelkezésre, de módszertani támogatást a képzése-
ken részt vevő tanárok a szervezettől nem, vagy csak egymás gyakorlataiból kapnak. 
A szemléletes ismeretszerzésen túl a képzések pedagógiai célja nem világos.

Ha a képzéseknek is van jól meghatározott pedagógiai célja, az segítséget adhat a 
tanároknak abban, hogy tudatosítsák magukban, ők milyen pedagógiai céllal fog-
lalkoznak a témával, illetve miért fontos tanítani az iskolában a holokauszt témáját. 
Ez a kérdés természetesen nem feltétlenül jelenik meg külön programpontként az 
egyes képzési anyagokban, de indirekt módon a kurzusok részévé tehető. Mindez azt 

15  Multimédiás tananyagok az oktatásban – A Zachor Alapítvány és a USC Soá Alapítvány 
tanártovábbképzési programja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet támogatásával;

   A program során a résztvevők
• megismerkednek a videóinterjúk oktatásbeli használatának módszertanával, különösen a holo-

kauszt-oktatásban és előítélet-mentesség oktatásában való alkalmazással, illetve a Soá Alapítvány 
Vizuális Történelmi Archívumával;

• foglalkoznak szociálpszichológiai és pedagógiai elméleti háttérrel; 
• megismerik, hogy milyen komplex módon használhatók a visszaemlékezések különböző szaktár-

gyakban és az osztályfőnöki munkában; 
• megismernek olyan videóinterjúkat tartalmazó multimédiás tananyagokat, melyek a diákok kri-

tikai gondolkodását segítik;
• a tananyagok révén a rasszizmus és a gyűlölet elleni határozott állásfoglalással, az előítélet-mentes 

gondolkodásra való oktatással segíthetik diákjaik felelős állampolgárokká válását és a kritikai 
gondolkodásuk fejlesztésével előmozdíthatják, hogy a diákok felismerjék a sztereotípiák és előíté-
letek mibenlétét és szerepét.
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közvetíti, hogy fontos – különösen ebben a témában – hogy a tanár gondolja át, miért 
akar a holokausztról tanítani, mi a tevékenységének célja és értelme.

A képzések különböznek abból a szempontból is, hogy a részvétel mellett a meg-
valósítás, egy projekt létrehozása, az arról való beszámoló, valamint az utánkövetés 
is célja volt-e a programnak. A képzések nagy része a teljesítés feltételeként már meg-
határoz valamifajta produktum előállítását (pl. óraterv, tananyag megtervezése stb.), 
de az utánkövetés, a tanultak felhasználási lehetőségeinek nyomon követése gyakran 
elmarad. Az utánkövetés azt is jelenti, hogy tanárok bekerülnek egy szakmai háló-
zatba, ami több lehetőséget kínál a pedagógusoknak mind tanításuk, mind szakmai 
fejlődésük szempontjából. Az utánkövetés, a tanárok további munkájának nyomon 
követése, a szakmai segítségnyújtás lehetősége esetenként hiányzik a képzésekből. Az 
utánkövetés, a tanárok további munkájának a nyomon követése, a szakmai segítség-
nyújtás lehetősége sokáig hiányzott a Jad Vasem által szervezett képzésből, de bizta-
tó, hogy 2016-tól a Zachor Alapítvánnyal együttműködésben a programon részt vett 
tanárok közösen gondolkodhatnak a képzésen szerzett ismeretek adaptálhatóságáról, 
a továbblépési lehetőségekről. A Centropa Alapítvány és a Zachor Alapítvány képzé-
si programjaiban jelenik meg jellemzően egyfajta célkitűzésként a szakmai közösség 
létrehozásának és ápolásának igénye, melyet az utóbbi szervezet esetében az után-
követő képzések még inkább hangsúlyossá tesznek, s lehetőséget adnak arra, hogy a 
végzett tanárok a kurzust követően is kapcsolódni tudjanak a különböző és legújabb 
projektekhez. Ugyanezt az irányt erősíti a Dél-kaliforniai Egyetem Soá Alapítvány 
Videóinterjúk a 21. század oktatásában című képzése, melynek során a tanárok egy 
egyéves program keretében valódi szakmai közösségben dolgozhatnak saját oktatási 
anyagaik fejlesztésén. A képzésben részt vevő szakértők konzultációs segítséget nyúj-
tanak a résztvevőknek a program megvalósításában és a fejlesztő értékelés során, a 
folyamatba ágyazottan, segítő szándékkal adnak visszajelzést. A produktumok elké-
szülte után horizontális szakmai együttműködés keretében egymástól is visszajelzést 
kapnak a résztvevők kidolgozott programjukat illetően. A képzés szervezői és vezetői 
ezt a folyamatot is nyomon követik, valamint a program befejeztével is nyújtanak kö-
vető támogatást.

A szakmai – akár különböző tantárgyakat tanító pedagógusok közötti – együtt-
működés  különösen hatékony, ha egy intézményen belül tud megvalósulni. Ezt az 
irányvonalat segíti elő, hogy egyre kevesebb azon képzések száma, amelyeknél a je-
lentkezés feltétele a történelem szakos végzettség, sőt a képzések szervezői egyre in-
kább törekszenek arra, hogy a holokausztot a történelemórán kívül más tantárgyak 
felől is megközelítsék, úgy mint az irodalom, etika, idegennyelv, média és még a reál 
tantárgyak is, és ezt a résztvevők sokszínűsége is tükrözze. Mindez lehetőséget ad a 
tantárgyközi integrációra, s a különböző szaktárgyat tanító pedagógusok hatékony 
együttműködésére.

A Jad Vasem által a magyarországi tanárok számára meghirdetett képzésre való 
jelentkezésnél a történelem szakos pedagógusok még előnyt élveznek a más szaktár-
gyat tanító pedagógusokkal szemben, ami azt sugallja, hogy a program mellőzi az 
interdiszciplináris szemléletet, de legalábbis a holokausztról való tanítást döntően a 



A HOLOKAUSZT TÉMA OKTATÁSA: A HAZAI GYAKORLAT ÉS A NEMZETKÖZI IRÁNYELVEK

59

történelemtanárok feladatának tartja, vagy a témából a történelmi ismeretek fontos-
ságát hangsúlyozza.

Az interdiszciplináris személet megjelenése éppen ezért a képzéseken azt a felisme-
rést is tükrözi, hogy a témával minden, diákkal foglalkozó – vagyis bármilyen szakos 
– tanár foglalkozhat, sőt foglalkoznia kell. A képzések tudatosíthatják a tanárokban, 
hogy a téma a történelem tantárgy keretein kívül más tantárgyak oktatása során, il-
letve különböző iskolai tevékenységek mentén is feldolgozható. Ezt elősegítheti, ha a 
téma különböző tantárgyakhoz kapcsolása elsősorban a Nemzeti Alaptanterv és a Ke-
rettantervek fejlesztési területeinek és kapcsolódási pontjainak megfelelően történik, 
melyre a Zachor Alapítvány képzési programjában találtunk konkrét példát. Több 
tantárgy bevonása a holokauszt mélyebb megértéseit eredményezi, „az interdiszcip-
lináris megközelítés és más tanárokkal való kooperáció révén bevonhatjuk mások 
szakértelmét a téma oktatásába, csökkenthetjük a ránk háruló nagyobb terheket, és 
mélyíthetjük diákjaink holokauszttal kapcsolatos megértését,”16 ugyanakkor minél 
szélesebb a célcsoport, annál nehezebb ugyanazt a hatékonyságot elérni a különböző 
résztvevőknél.

Emellett nagyon fontosak az országos és helyi megemlékezések, amelyekhez kap-
csolódhatnának tantárgytól független oktatási tevékenységek. Annak ellenére, hogy 
a holokauszt emléknapot 2001-ben már bevezették és az iskolák nagy részében meg 
is emlékeznek erről a napról, a tanárok külön, az emléknapok megszervezésére vo-
natkozó módszertani útmutatót a képzéseken nem kapnak. Az emléknapokra való 
felkészülés, az emléknapok megszervezésének és megtartásának módszertani ismer-
tetését, az erre való felkészítést, szükséges lenne a tanárképzések tematikájába is be-
emelni, többek között azért is, mert a tanárok, iskolák által megkerülhetetlen kihívás-
ról van szó. 

Ennél nagyobb hiányterületet azonban a tanulmányutakkal kapcsolatban talál-
tam, nincsenek igazán olyan programpontok, amelyek a különböző tanulmányutakra 
készítenék fel a tanárokat. Ehhez is megfogalmazódtak oktatási, szakmai irányelvek, 
melyek a holokauszt eseményeinek helyszíneire és emlékhelyeire tett tanulmányi ki-
rándulásokra17 vonatkoznak, s amelyek a Zachor Alapítvány által a budapesti zsidó-
negyed emlékhelyeire szervezett nem formális oktatási programban megjelennek. 
Ennek pedagógiai koncepcióját bemutatják a tanárképzéseken,18 de ennél specifi-
kusabb iránymutatásra lenne szükség például az Auschwitzba tett látogatáskor. Egy 
auschwitzi út előkészítése és az élmények feldolgozása többhetes felkészülést igényel 
a gyerekektől és a tanáraiktól egyaránt. A Zachor Alapítvány képzéseiben már meg-

16  Hogyan tanítsunk a holokausztról? https://www.holocaustremembrance.com/hu/educate-tea-
ching-guidelines-how-teach-about-holocaust-schools/hogyan-tan%C3%ADtsunk-holokauszt-
r%C3%B3l (Letöltés: 2016.08.11.)

17  Segédpontok a holokauszt eseményeinek helyszíneire, illetve annak emlékhelyeire tett tanulmányi 
kirándulásokhoz https://www.holocaustremembrance.com/hu/educate-teaching-guidelines-gui-
delines-study-trips/seg%C3%A9dpontok-holokauszt-esem%C3%A9nyeinek-helyszineire (Letöltés: 
2016.08.11.)

18  Videóinterjúk a 21. század oktatásában című képzés programjában: Helytörténet és oktatás – oktatás 
történelmi emlékhelyeken.

https://www.holocaustremembrance.com/hu/educate-teaching-guidelines-how-teach-about-holocaust-schools/hogyan-tan%C3%ADtsunk-holokausztr%C3%B3l
https://www.holocaustremembrance.com/hu/educate-teaching-guidelines-how-teach-about-holocaust-schools/hogyan-tan%C3%ADtsunk-holokausztr%C3%B3l
https://www.holocaustremembrance.com/hu/educate-teaching-guidelines-how-teach-about-holocaust-schools/hogyan-tan%C3%ADtsunk-holokausztr%C3%B3l
https://www.holocaustremembrance.com/hu/educate-teaching-guidelines-guidelines-study-trips/seg%C3%A9dpontok-holokauszt-esem%C3%A9nyeinek-helyszineire
https://www.holocaustremembrance.com/hu/educate-teaching-guidelines-guidelines-study-trips/seg%C3%A9dpontok-holokauszt-esem%C3%A9nyeinek-helyszineire
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jelenik a helytörténeti oktatási projektekhez kapcsolódóan az emlékhelyekre tett lá-
togatások módszertana: az, hogy hogyan használható az épített környezet, a város 
vagy egyéb lokális tér az oktatásban. Hogyan építhetőek be a személyes történetek és 
helyi vonatkozások, ezzel is erősítve a helyi kötődéseket és relevánssá téve a diákok 
számára a múlt eseményeit. Ezeken a programelemeken szó esik eredeti helyszínek-
re, helyi emlékhelyekre történő tanulmányi kirándulások megtartásáról és az arra 
való felkészülés lehetőségeiről, mindezt a szakma nemzetközi irányelveinek megfele-
lően. Előrelépés, hogy a budapesti zsidónegyed-sétához hasonló, helyi emlékhelyek-
re történő tanulmányutak és séták kidolgozása több vidéki városban is megvalósult: 
Szegeden, Miskolcon, Zalaegerszegen, Pécsett és Békéscsabán a Zachor Alapítvány 
helyi kollégákkal együttműködve dolgozott ki hasonló programokat, és azóta meg-
szerveztek olyan képzéseket,19 amelyek a személyes visszaemlékezéseket tartalma-
zó helytörténeti séták tervezéséhez, szervezéséhez, lebonyolításához kapcsolódik, 
melyek középpontjában a helytörténeti oktatás, az emlékhelyeken történő oktatás, 
az épített környezeti nevelés és ezek sajátosságai, módszertana áll. A nem formális 
oktatási módszerek bemutatása terepgyakorlatként is funkcionál, ami már működő 
oktatási programon való részvételt jelent: emlékhelyek, emlékművek megtekintését 
pedagógiai kontextusban.

A képzések tartalma – Mit tanítsunk a holokausztról?

A képzések tematikájánál is érdemes megjegyezni azt a követelményt, hogy a képzé-
seknek is illeszkedniük kell tartalmi elemeiben a szakma nemzetközi irányelveihez, 
azaz, hogy mit tanítsunk a holokausztról. Az IHRA irányelvek szerint „általánosság-
ban a holokausztoktatás adjon széles körű ismereteket erről a példa nélküli pusztításról, 
őrizze az áldozatok emlékét, segítse elő, hogy a tanárok és diákok elgondolkodjanak 
azokról az erkölcsi és filozófiai kérdésekről, amelyeket a holokauszt felvet, és azon, 
hogy ezeknek a problémáknak milyen mai összefüggései vannak.”20

A tanárképzésekben az ismeretátadás kivétel nélkül megjelenik a programban 
megfogalmazott célként, melyet különböző, de leginkább történelmi jellegű előadá-
sokkal, kiállítás megtekintésével, tanulmányutakkal, emlékhelyek meglátogatásával 
igyekeznek megvalósítani. Ezen előadásokban az antiszemitizmus, az európai zsidó-
ság élete a holokauszt előtti Európában, a holokauszt előzményei, a holokauszt folya-
mata és sajátosságai képezik a fő témát. A holokauszt témakörén belül pedig külön-
böző perspektívák jelenhetnek meg és különböző csoportok szempontjából vizsgálják 

19  Videóinterjúk használata történelmi emlékhelyeken – A rövidebb időtartamú (1-2 nap) képzések sorá-
ba tartozik a videóinterjúkat tartalmazó helytörténeti séták tervezéséhez, szervezéséhez és lebonyo-
lításához kapcsolódó képzés is, melynek középpontjában a helytörténeti oktatás, az emlékhelyeken 
történő oktatás, az épített környezetbe helyezett oktatás és a videóinterjúk integrálásának lehetőségei, 
sajátosságai és módszertana áll.

20  Az IHRA által ajánlott irányelvek: Mit tanítsunk a holokausztról? https://www.holocaustremembran-
ce.com/hu/educate-teaching-guidelines-what-teach-about-holocaust/mit-tan%C3%ADtsunk-holo-
kausztr%C3%B3l (Letöltés: 2015.08.01.)

https://www.holocaustremembrance.com/hu/educate-teaching-guidelines-what-teach-about-holocaust/mit-tan%C3%ADtsunk-holokausztr%C3%B3l
https://www.holocaustremembrance.com/hu/educate-teaching-guidelines-what-teach-about-holocaust/mit-tan%C3%ADtsunk-holokausztr%C3%B3l
https://www.holocaustremembrance.com/hu/educate-teaching-guidelines-what-teach-about-holocaust/mit-tan%C3%ADtsunk-holokausztr%C3%B3l
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az eseményeket: áldozatok, elkövetők, tettestársak, be nem avatkozók, embermentők. 
Pozitívum, hogy a képzések többsége a holokausztot az európai történelem egészé-
nek összefüggésében tanulmányozza, ugyanakkor arra biztatja a tanárokat, hogy 
vegyék figyelembe az események helyi vonatkozásait. Ez többé-kevésbé megvalósul 
a magyarországi képzéseken, míg a Jad Vasem magyarországi tanárok számára meg-
hirdetett tanártovábbképzési programja nem a hazai, helyi anyagokból, hanem a Jad 
Vasem Intézet által rendelkezésre álló eszközökből és lehetőségekből indul ki. A Jad 
Vasem a holokausztra fókuszáló történeti képzést ad, saját módszertani anyagokat és 
azok feldolgozási lehetőségeit mutatja be. Magas szakmai színvonalat képvisel, ám 
kevéssé lokalizálható képzés és tudásanyag jellemzi. Nem ad lehetőséget arra, hogy 
a tanárok önállóan adaptáljanak anyagokat, módszereket, helyette konkrét tananya-
gokhoz rendelt konkrét tanítási módszereket mutatnak be. Alapvető megközelítésbeli 
különbség így egyes képzések között, hogy a lokalizálás, a helyi anyagok használata, 
illetve az adaptáció, a különböző anyagok helyi szinten, a helyi sajátosságoknak meg-
felelő alkalmazása milyen mértékben fogalmazódik meg a képzési programban, mely 
leginkább a Centropa Alapítvány és a Zachor Alapítvány (valamint a Dél-kaliforniai 
Egyetem Soá Alapítvány) képzéseire jellemző. 

A másik két pont, ahogy a tanulmányban bemutatott tanárképzések programjaiból 
is kiderül, nem egyértelműen jelenik meg mindenütt. Az áldozatok emlékének meg-
őrzése a különböző források (videóinterjúk, fényképek, írott források) használatával 
itt-ott megjelenik, de nem mondható jellemzőnek, hogy az emlékezésre, az emléke-
zetkultúrára és emlékezetpolitikára egy-két – már említett – kivétellel21 a képzések 
nagy hangsúlyt fektetnének.  

A harmadik pont megvalósítására történnek kísérletek, felbukkan képzési célként 
a múlt és jelen összekapcsolása, a téma relevánssá tétele a diákok számára, amelyet a 
diákokhoz közel álló, 21. századi pedagógiai módszerekkel (pl. digitális oktatás – lásd 
IWitness, a Dél-kaliforniai Egyetem Soá Alapítvány online oktatási platformja, mely-
nek használatára a Zachor Alapítvánnyal együttműködésben képzés22 is épül), vagy a 
személyes visszaemlékezésekben (lásd pl. a Centropa Alapítvány anyagait) megjelenő 
élethelyzetek, dilemmák és a diákok közötti kapcsolódási pontok megteremtésével 
igyekeznek a képzéseket szervezők megvalósítani. Mindez lehetővé teszi, hogy a ta-
nárok olyan eszközökkel kezdjenek a holokausztról való oktatásba, melyek a diákokat 
nem elidegenítik, hanem megnyerik, bevonják, felkeltik érdeklődésüket, gondolko-
dásra és aktív cselekvésre ösztönzik őket, és amelyek során a diákok úgy érzik, hogy a 
téma számukra is releváns. A multimédiás anyagok használatával a képzés szervezői 
kiemelt hangsúlyt fektetnek a 21. századi pedagógia módszerek, eszközök integrálá-
sára, a résztvevők digitális- és médiaműveltségük fejlesztésére. 

21  Zachor Alapítvány – Dél-kaliforniai Egyetem Soá Alapítvány Videóinterjúk a 21. század oktatásában 
című tanártovábbképző programban Emlékezet és oktatás. 

22  A holokauszt és előítélet-mentesség oktatása a pedagógiai munkában – 21. századi módszerek (Blend-
ed képzés), valamint az IWitness online oktatási platform kínálta pedagógiai lehetőségekre, a plat-
form használatára (digitális oktatás) és feladatok tervezésére és szerkesztésére is épül egy felkészítő 
program, a pedagógiai elméleti háttérre is kitekintéssel, a képzés időtartamától függő intenzitással.



A HOLOKAUSZT, AZ ISKOLA ÉS A TANÁRA HOLOKAUSZT, AZ ISKOLA ÉS A TANÁR

62

A képzések tematikája a képzést szervező intézmények profiljának és célkitűzései-
nek megfelelően sokféle lehet, eltérő fókusszal. Vannak állandó tartalmi elemek (pl. a 
holokauszt története, főbb események, az antiszemitizmus története, előítéletek stb.), 
de az intézmény profilja meghatározó. A HDKE holokauszt-történeti képzést ad, a 
Centropa Alapítvány a dokumentumgyűjtő és archiváló tevékenység mellett meglévő 
forrásanyagaira épülő szemináriumokat szervez az adatbázisra épülő oktatási anya-
gokról és módszertanról, a Tom Lantos Intézet munkatársai (emberi és kisebbségi 
jogi, kutatási, oktatási és érdekképviseleti szervezetként) programjaikat elsősorban az 
emberi jogok felől közelítik meg. Az Intézet által szervezett nyári egyetem módszerta-
nában egyesíti a kollektív emlékezetről szóló foglalkozásokat az emberi jogok megsér-
tésével kapcsolatos releváns példák megvitatásával, illetve ezeknek a jogsértéseknek 
a megelőzését és leküzdését elősegítő tanári készségek és képességek fejlesztésével. A 
program kiindulópontja, hogy az antiszemitizmus és a cigányellenes rasszizmus terje-
désének egyik fő oka, hogy a demokratikus értékek és emberi jogok tiszteletben tartá-
sa és védelme kevésbé hangsúlyos szerepet játszik a civil társadalom egyes részeiben. 
A Tom Lantos Intézet által szervezett nyári egyetem programja megfelel a nemzetközi 
irányelvek többségének, s elnyerte az IHRA támogatását is. A workshopok és előadá-
sok témái foglalkoznak az identitás, az előítéletek, a bűnbakkeresés, a holokauszt, a 
roma népirtás, a holokauszt-oktatás és emberi jogok, a fiatalok és a szélsőjobboldal 
témaköreivel is. Mivel a Tom Lantos Intézetnél a többi szervezethez képest elsősorban 
emberi jogi megközelítéssel találkozhatunk, programjaik jól kiegészítik más képzé-
sek tematikáit, így képzéseik között más szervezettel együttműködésben megvalósult 
programokat is találunk. Kiemelendő a Tom Lantos Intézet és a Zachor Alapítvány 
együttműködésében szervezett képzés, melynek során a résztvevők megismerkednek 
elkészült és készülő tananyagokkal, pedagógiai eszközöket kapnak a tananyagok hasz-
nálatához, mindennapi munkájukat segítő háttértudásban részesülnek az előítéletek, 
a sztereotipizálás, az antiszemitizmus és a bűnbakképzés jelenségével kapcsolatban, 
megismerkednek az előítéletekről, az antiszemitizmusról való tanítás szakmai-mód-
szertani ajánlásaival, gyakorlati műhelyfoglalkozások segítségével új megközelítésből 
gondolkodhatnak el a téma iskolai tanításáról, szakmai eszmecserét folytathatnak a 
megismert oktatási anyagok alapján. 

Tartalmi elemeiket tekintve előfordulnak olyan képzések is, amelyek a holokauszt 
témáját helyezik központba, s amelyek az üldöztetésekkel és népirtásokkal foglalkoz-
nak. E képzéseknél gyakori, hogy a módszertani ismeretbővítés és gyakorlati ismeret-
szerzés teljes hiánya mellett tisztán elméleti jellegű képzésről van szó (amelyet adott 
esetben a tanárok otthon is teljesíthetnek – lásd pl. HDKE Füstbe szállt életek című 
képzés). A Holokauszt Emlékközpont a 21. századi technikai kihívásokra reagálva né-
hány éve elindított egy költségtérítéses, 12 tananyagból álló távoktatási programot.23 
Ez egy nemzetközi távoktató tanártovábbképző program, mely az internet segítségé-
vel bővíti a tanárok ismereteit. A képzés kissé problémás címe – Füstbe szállt életek – is 

23  A felhívást és a programot lásd: http://hdke.hu/programkalauz/fustbe-szallt-eletek (Letöltés: 
2015.08.01.)



A HOLOKAUSZT TÉMA OKTATÁSA: A HAZAI GYAKORLAT ÉS A NEMZETKÖZI IRÁNYELVEK

63

sugallja, hogy a program holokauszt-fókuszú, mely az üldöztetésekkel és a népirtással 
foglalkozik, s többnyire nem lokalizált, nem a helyi eseményekre fókuszáló tudásszer-
zési lehetőségről van szó. A programból is kivehető, hogy itt a módszertani ismeret-
bővítés és gyakorlati ismeretszerzés teljes hiánya mellett tisztán elméleti jellegű kép-
zésről van szó (a tanárok „ismereteit bővíti, felkészültségét gazdagítja”; „a program 
bemutatja”24) melyet a tanárok otthonról is teljesíthetnek. A távoktatás folyamata több 
részre van felosztva a tanulási egységek elvégzése és a feladatok beküldése szerint. A 
képzés az akkreditációval, illetve a jeruzsálemi Jad Vasem Intézet által szervezett kép-
zésekre való bejutás lehetőségével igyekszik bevonni a tanárokat a programba.   

A Hannah Arendt Egyesület25 elsők között ismerte fel, hogy a tanároknak tartal-
mi, tárgyi tudás mellett konkrét, jól bevált módszerekre és anyagokra is szükségük 
van ahhoz, hogy a témával való foglalkozás iránt érzett motiváltságuk fenntartható 
legyen. Továbbá azt, hogy olyan már kifejlesztett és kipróbált anyagokat (is) szükséges 
a kezükbe adni, amelyeket hatékonyan, saját oktatási környezetükbe illesztve tudnak 
használni, s ténylegesen be tudják vinni a holokauszttal kapcsolatos témákat az okta-
tásba. Mindez azt is jelentette, hogy a hagyományos továbbképzési keretből – melyet 
leginkább az előadások, irányított beszélgetések jellemeznek – kilépve foglalkoznak 
a holokauszt témájával. A Hannah Arendt Egyesület az utóbbi években szüneteltette 
működését, képzési programokat az elmúlt öt évben nem szervezett, szakértői (pl. 
Kovács Mónika) más szervezetekkel együttműködve (pl. Zachor Alapítvány), azok 
képzési programjaiban jelennek meg. Ennek mentén a Zachor Alapítvány szervezésé-
ben elérhetőek konkrét tananyagokra épülő képzések,26 amelyeken olyan anyagokat, 
jógyakorlatokat mutatnak be, amelyek tantárgyi kapcsolódásukat tekintve nemcsak 
történelem, társadalomismeret és osztályfőnöki órákon használható, hanem megfe-
lelő tanári együttműködéssel idegennyelvórán, projektek, modulok során, osztályfő-
nöki órán és számos egyéb oktatási szituációban is alkalmazható pl. témáik beszélge-

24  http://hdke.hu/palyazat/fustbe-szallt-eletek-akkreditalt-nemzetkozi-tavoktato-tanari-tovabbk (Le-
töltés: 2016.08.11.)

25  A Hannah Arendt Egyesület tanárok, pszichológusok és oktatási szakértők által alapított non-profit 
szervezet, melynek kiemelt célja volt olyan tananyagok bevezetése az iskolai oktatásba, amelyek a 
rasszizmus, az előítéletesség és a csoportközi erőszak elutasítására, az emberi jogok tiszteletben tar-
tására, az állampolgári felelősség tudatos vállalására és a multikulturális gondolkodásmód kialakítá-
sára ösztönzik a diákokat.

26  Az előítélet-mentesség oktatását segítő füzetek tizenhat országban készültek el az amszterdami Anne 
Frank Ház kezdeményezésére. A tananyagnak különböző változatai jöttek létre különböző nyelveken 
és folyamatosan újabb és újabb országok csatlakoznak a projekthez. Az eredeti tananyagot minden 
át vevő ország saját diákjaihoz igazította és saját nyelvén jelentette meg. Minden egyes új változat az 
Anne Frank Ház és az adott ország szakértői együttműködésének eredménye. Az országok egy része 
fordítást készített az anyagból, másik részük az OSCE 12 és az Anne Frank Ház támogatásával a helyi 
szakértők bevonásával készítette el az adaptált változatot. Magyarországon hazai szakértők (Kovács 
András, Kovács Mónika, Mészáros György, Szőnyi Andrea) bevonásával 2011-ben készült el az adap-
tált változat. A Zachor Alapítvány és az amszterdami Anne Frank Ház együttműködésében létrejött 
oktatási anyagok az előítélet-mentességre való nevelést segítik. A háromrészes kiadvány témái: 1. 
Antiszemitizmus Európában 1945-ig; 2. Antiszemitizmus a mai Európában; 3. Mindenkinek vannak 
előítéletei? (Lásd: http://zachor.hu/cikkek/eloitelet-mentesseg-oktatasat-segito-munkafuzetek Letöl-
tés: 2016.08.11.)

http://hdke.hu/palyazat/fustbe-szallt-eletek-akkreditalt-nemzetkozi-tavoktato-tanari-tovabbk
http://zachor.hu/cikkek/eloitelet-mentesseg-oktatasat-segito-munkafuzetek
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tést indíthatnak iskolán kívüli programokon, szakkörökön. A program során tehát a 
módszertan helyeződik középpontba, amit alátámaszt az is, hogy a résztvevők maguk 
is kipróbálják a feldolgozáshoz ajánlott, illetve a tanári útmutatóban is alkalmazásra 
javasolt pedagógiai módszereket. Alapvető megközelítésbeli különbség más tanárkép-
zésekhez képest tehát az, hogy nem az ismeretátadás az elsődleges cél, hanem annak 
ismertetése, hogy ezeket az anyagokat, tartalmakat, milyen pedagógiai kontextusban 
lehet a diákokkal feldolgozni ahhoz, hogy hatást (pl. attitűdváltozás lehetősége, kriti-
kai gondolkodás fejlődése stb.) lehessen elérni. 

Összességében elmondható, hogy az ismeretközpontú képzések nem segítik, hogy 
a tanárok képesek legyenek a diákok olyan készségeit fejleszteni, amelyek hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy felismerjék a környezetükben fellépő diszkriminatív, előítéletes 
viselkedést, és ezek ellen fel is tudjanak lépni. A tanórai oktatáshoz hasonló tendencia 
jelenik meg a például a HDKE képzésében, melyben a készség-és képességfejlesztés 
helyett az ismeretátadás a hangsúlyos elem a holokauszt oktatását tekintve is. Ennek 
számos oka lehet az iskolai oktatásban (tartalmi és módszertani ismerethiány a taná-
rok részéről, a témától való idegenkedés, időhiány stb.), de a tanárképzések esetében 
hiba azt gondolni, hogy a tanárok csupán a tárgyi ismeretek bővítésével könnyebben 
és eredményesebben fognak a témához nyúlni. Bár az események történetének alapos 
ismerete elengedhetetlen a holokauszt történetének tanulmányozásához, kizárólag az 
ismeretbővítésre épülő megközelítés a diákok szempontjából sem lesz hatékony. 

Hogyan tanítsunk a holokausztról? 

Az irányelvek között megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően fontos szempont, 
hogy egy képzés milyen mértékben tudja képviselni azt, hogy egyetlen tantárgy ok-
tatásának sincs minden tanár és minden diák számára megfelelő, kizárólagosan „he-
lyes” módja vagy ideális módszere. Ennek megfelelően egy képzés hitelességét növeli, 
ha a program szervezői és előadói nem kőbevésett szabályként, hanem javaslatok-
ként adnak útmutatást és tanácsot a tanárok számára, hogy mit érdemes átgondolni 
a téma tanításakor, természetesen figyelembe véve az egyes diákcsoportok tanulási 
szükségleteit. Ebbe az irányba mutathat, ha a képzési programban a legújabb kutatá-
si eredmények felhasználása mellett a sikeres, jógyakorlatokat is bemutatják, melyek 
nagy segítséget nyújthatnak a tanároknak a téma megközelítésében és a továbblépési 
lehetőségek kidolgozásában.  

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanárok félve közelítik meg a holokauszt té-
máját. Olyannyira jellemző ez, hogy az IHRA ajánlásban külön pontban olvashatunk 
erről, amelyet a bevezetőben is szerepeltettem. Mindezt figyelembe véve egy, a holo-
kauszt témájával foglalkozó képzés sem kerülheti meg annak tudatosítását, hogy a 
holokausztról való oktatás is lehet sikeres, az eredmények lehetnek pozitívak és ne 
féljünk megközelíteni a témát. Természetesen ebben nagy segítség, ha a képzésen a 
szakértők aktív, tanulóközpontú módszerekkel ismertetik meg a résztvevőket, me-
lyek segítségével pozitív és biztonságos tanórai légkört lehet teremteni, amely a nyílt 
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és sikeres tanórai kommunikáció előfeltétele. A képzéseknek is ezt a szemléletet kell 
képviselniük, hogy mindig legyen tér és idő a reflexiókra, kérdések feltevésére, gon-
dolatok, vélemények, aggodalmak megfogalmazására. Ez a Hannah Arendt Egyesület 
egykori képzési programleírásában már megjelent, hogy például a Szemtől Szemben a 
történelemmel és önmagunkkal című szöveggyűjtemény feldolgozásához a „hagyomá-
nyosnál lazább iskolai keretekre van szükség, hiszen csak a bizalom légkörében fogal-
mazhatóak meg fontos kérdések és válaszok: tanárképző szemináriumainkon azokat 
a módszereket mutatjuk be, amelyek segítenek az ilyen légkör kialakításában.”27

A téma tanításának módszertanánál kiemelendő a történelem személyessé tételére 
való törekvés, hogy a tanárok, ezáltal a diákok, ne statisztikai adatokkal, hanem egyes 
emberek történeteivel találkozzanak. Erre a Centropa, a Zachor Alapítvány és a Soá 
Alapítvány által szervezett képzések nagyon jó példát jelentenek. A tanároknak meg 
kell találniuk azokat a módszereket, amelyek segítségével a holokauszt tragédiáját a 
legeredményesebben tudják tanítani. Ehhez nem statisztikai adatokra, vagy arctalan 
tömegekre van szükség, hanem esettanulmányok, túlélők visszaemlékezéseinek, ko-
rabeli levelek, naplók, fotók használatára az emberi történetek bemutatására. Ha a 
középpontban az egyes emberek története áll, a holokauszt története közelebb kerül a 
diákokhoz, érdekesebb lesz számukra, és könnyebben tudják azt a saját életükhöz kap-
csolni. A személyes megközelítés erősítése a holokauszt-túlélők, szemtanúk és ember-
mentők videóinterjús visszaemlékezéseit használva – lásd a Dél-kaliforniai Egyetem 
Soá Alapítvány programjait a Zachor Alapítvánnyal együttműködésben – elősegíti, 
hogy a tanárok hitelesebben beszéljenek a témáról, hatékonyabbá tegyék a tanulási 
folyamatot, s képessé tegyék a diákokat arra, hogy felismerjék az egyes ember, így saját 
felelősségüket is a történelem alakításában. A helytörténeti vonatkozások erősítése, 
illetve az erre való figyelemfelhívás is ebbe az irányba mutat. A videóinterjúkra, sze-
mélyes történetekre épülő, illetve további jógyakorlatok megismerése és megvitatása 
a résztvevők módszertani kultúrájának bővítését, és a holokausztról, illetve annak 
tanításáról való gondolkodás formálását segítik. A videóinterjúk, illetve az erre épülő 
multimédiás tananyagok megbeszélése lehetőséget ad a résztvevők vitakultúrájának 
fejlesztésére, új módszerek kipróbálására, melyeket aztán saját pedagógiai környeze-
tükbe is adaptálhatnak. A módszertani kultúra fejlesztése kiterjed a formális és nem 
formális (iskolán kívüli) oktatási módszerek bemutatására is, illetve jógyakorlatok 
bemutatása révén felhívja a figyelmet hazai és nemzetközi kulturális intézményekkel 
való együttműködésre, miközben a képzés során nagy hangsúly helyeződik a részt 
vevő pedagógusok saját oktatási környezetének megismerésére, a kihívások, hiányte-
rületek feltárására, illetve a folyamatos párbeszédre és kommunikációra a javaslatok, 
továbblépési lehetőségek megfogalmazására.

A módszerekkel kapcsolatban kiemelendő, hogy a képzési anyagokban is érdemes 
odafigyelni arra, hogy a tanárok tudatosítsák, nem minden írásos és képi anyag felel 

27  Lásd a Hannah Arendt Egyesület honlapján: http://www.hae.hu/beszamolo3.htm (Letöltés: 
2016.08.01.)

http://www.hae.hu/beszamolo3.htm
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meg a diákoknak a téma tanulásánál, és kerüljük el azt, hogy a diákok érdeklődését ré-
misztő képekkel keltsük fel. A sokkolás, traumatizálás nem lehet pedagógiai cél, mert 
ezáltal a diákok védekező álláspontra helyezkedhetnek, negatív érzelmekkel reagál-
hatnak és elidegenedhetnek a témától. A megfelelő tanulási módszerek kiválasztásá-
nál fontos hangsúlyozni azt is, hogy kerüljük az olyan helyzeteket, amelyek a diákokat 
az áldozatokkal vagy az elkövetőkkel való azonosulásra késztetnék. Kiemelendő az is, 
hogy a tanárnak abban is óriási szerepe van, ahogy a diákok érzelmi reakcióit kezeli. 
Fontos, hogy a tanár legyen érzékeny a diákok reakcióira és tudatosítsa bennük, hogy 
nincsenek adekvát érzelmi reakciók az órán hallottakra, látottakra. Mindezt segíthe-
ti, ha a tanárok a pszichológiai, szociálpszichológiai képzést is kapnak, melyre csak a 
Zachor Alapítvány és a Soá Alapítvány képzési programjaiban találtam példát.28  

A tanárképzések tükrözik azt a sajátosságot, hogy a holokauszt oktatásánál nem-
csak a tartalom, a tananyag tartalma a fontos, hanem ugyanilyen meghatározó a 
megközelítés, a szemléletmód, a módszer is. A képzések szervezőinek csak egy része 
követi ezt a felismerést, s megrekednek ott, hogy a tanárok számára tartalmi, tárgyi 
tudást adnak, s nem ismertetnek velük olyan tananyagokat, amelyeket hatékonyan, 
saját oktatási környezetükben tudnak eredményesen használni. Miközben a tanárok 
valóban elméleti és módszertani segítséget is várnak a képzésektől, a képzési progra-
mok eredményességét biztosítja, ha a tartalmi elemek mellett a módszerek gyakorlati 
alkalmazhatóságán van a hangsúly. 

A programok többsége az áldozatokkal való együttérzést és emlékezést tartja fon-
tosnak az események bemutatása mellett, de láthattunk olyan programokat is, ame-
lyek azoknak a társadalmi és pszichológiai folyamatoknak az ismertetésére is törek-
szik, amelyek a holokauszthoz vezettek. A képzéseket szervező intézmények egy része 
felismerte, hogy a téma tanítása interdiszciplináris megközelítést igényel az esemény-
központú történelemtanítással szemben, illetve, hogy a holokauszt nem érthető meg 
önmagában, az európai szellemtörténetből és a zsidóság társadalomtörténetéből ki-
ragadva. Ezáltal bizonyos képzések azzal is foglalkoznak, hogy miként segíthetik a 
tanárok azt, hogy a diákok megértsék a rasszizmus, az előítéletek, az antiszemitizmus 
következményeit, illetve az emberi jogok és demokratikus értékek fontosságát. 

Összegzés

A tanárképzések szerepe (és népszerűsége) a holokauszt emléknap iskolai bevezeté-
se (2001) után megnövekedett, hiszen szinte kikerülhetetlenné vált, hogy a tanárok 
beszéljenek erről, foglalkozzanak a témával. A fent említett képzések között találunk 
akkreditált, a minisztérium által támogatott továbbképzési programot, mely az akk-
reditáció révén még több pedagógust von be a képzésbe: a Holokauszt Dokumentációs 
és Emlékközpont, a Zachor Alapítvány egyes képzései, továbbá a Jad Vasem által szer-
vezett képzés is rendelkezik akkreditációval. 

28  Pszichológiai megfontolások a videóinterjúkkal való oktatásban című programpont mindhárom kép-
zési programban
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Összegezve elmondható, hogy bármilyen képzési terv kidolgozásának, a temati-
ka összeállításának a hátterében az a meggyőződés kell, hogy álljon, hogy a tanárok 
kulcsszerepet játszanak a társadalom fiatal tagjainak aktív állampolgárságra nevelé-
sében. Olyan képzési programok megvalósítása az elvárt, amelyek a különböző pe-
dagógiai környezetben dolgozó pedagógusokat segítik ennek elméleti és gyakorlati 
megvalósításában, s amelyek a tanárok szakmai támogatását a képzést követően is 
szolgálják. Kívánatos, hogy a képzések szemléletmódot és pedagógiai módszereket 
adjanak át, olyanokat, amelyek illeszkednek a 21. század digitális pedagógiai környe-
zetébe. Tehát hogy a képzéseken a tartalmi elemek mellett hangsúly helyeződjön az 
előadók módszertani sokszínűségére, a módszerek gyakorlati alkalmazhatóságára, a 
modern pedagógiai elméletek alkalmazására, az aktív és részvételi tanulásra. A szem-
léletformálás alatt egyrészt a téma megközelítésének különböző lehetséges módjait 
értik, másrészt az egyes megközelítésmódokhoz kapcsolható pedagógiai módszertani 
eszközök megismertetését és alkalmazási lehetőségeit: pl. személyes történetek alkal-
mazása, helytörténeti séták, hazai és nemzetközi kollaboratív tanulás digitális plat-
formon közös történet/feladat alapján stb. 

A képzési programok hasznosíthatósága összefüggésben áll azzal, hogy a képzés 
megvalósítói tanári végzettséggel és iskolai gyakorlattal rendelkeznek. Ebben az eset-
ben ugyanis kellő tapasztalattal és rálátással bírnak az oktatási tevékenységekre ah-
hoz, hogy kidolgozott segédanyagaik, tanárképzési programjaik a pedagógusok szá-
mára kiváló lehetőséget nyújtsanak. Ez segítséget jelenthet a tanároknak, hogy a téma 
iskolai feldolgozásához jól használható eszközöket és módszereket találjanak.  

A tanárképzések sikerességének fokmérője lehet, hogy egy-egy képzést követően a 
résztvevők hány százaléka vonódik be a közös munkába önálló projektek vagy kon-
zultációk révén. Olyan képzési program az ideális, amelynek megvalósításakor a kép-
zők figyelnek arra, hogy a nyomon követés is fontos részét képezze az egyes progra-
moknak, s a végzett tanárok a képzést követően kapcsolódjanak további projektekhez. 
Mindez azt is jelenti, hogy a képzés fejlesztőinek vezetésével olyan szakmai hálózat, 
közösség jön létre, amely a későbbiekben is a szakmai munka központja lesz, így a 
program fenntarthatósága is biztosított. A hosszú távú nyomon követés és hálózatépí-
tés a képzés és eredményei fenntarthatóságának kulcseleme. 
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HOLOKAUSZTOKTATÁS ONLINE

KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK, 
 KÖZGYŰJTEMÉNYEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK  

ONLINE OKTATÁSI ANYAGAI

Dr. Mezei Mónika (Zachor Alapítvány)

1. Bevezetés

A 21. századi oktatás mind témájában, mind eszközeiben és metodikájában hatalmas 
kihívások elé néz. Miközben az oktatás keretei nagyon lassan változnak Magyaror-
szágon, az újabb felnövekvő „digitális” nemzedék más tartalmakat és megközelíté-
seket igényel. A tudás és információ tárháza már nem egyértelműen a nyomtatott 
könyvekben található és nem kizárólag a tanár személye az egyetlen közvetítő. Ezért 
válik egyre fontosabbá a digitális és online tananyag megteremtése mindegyik tan-
tárgyban.

Nem könnyű meghatározni, miben különbözik a digitális és online tananyag 
egymástól. Digitális tananyag lehet minden olyan szellemi alkotás, amely elektro-
nikus formában tárolt és alkalmas valamilyen tudás, információ átadására, közvetí-
tésére.1Több szintje, „generációja” létezik: annak nevezhetjük a beszkennelt könyvet 
vagy az oktató videófilmet, amelyek csak a passzív szemlélődést teszik lehetővé. A 
2. generációhoz olyan anyagok tartoznak, amelyek már eleve digitális eszközökkel 
készülnek számítógépes, aktív táblán való felhasználáshoz. Gyakori a multimédiás 
eszközök használata, az interaktív foglalkozások lehetősége; sokszor módszertani 
leírás is tartozik hozzájuk, így (kiegészítő) tananyagként önállóan is használhatók. 
A 3. generáció digitális tananyagai a Nat-hoz illeszkednek, multimédiás és interaktív 
foglalkozásokat tartalmaznak, s önálló tananyagként is megállják a helyüket ott, ahol 
a tanulás és a számonkérés folyamata nem válik el egymástól. A 4. generáció tan-
anyagai pedig olyan kollaboratív és interaktív tartalmak, amelyek már nem egy szűk 
szerzői körnek a produktumai, hanem lehetővé teszik a különböző (akár nemzetközi) 
csoportok együttműködését.2

Digitális tananyag hordozója lehet zárt, más számára nem hozzáférhető rendszer, 
például a saját számítógépünk vagy egy CD-ROM. A digitális és online tananyag meg-
határozás nem egymást kizáró kategóriák, mivel a digitális tananyag hordozója lehet 
az internet is. Online tananyag tehát lehet digitalizált tananyag, ami megtalálható az 

1  Az alábbi internetes források letöltésének ideje 2015. 08. 11. A digitális tananyag meghatározását a 
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet honlapjáról vettük (A digitális tananyagokról. www.fppti.
hu 2009. 04. 28.). 

2 Uo. 



A HOLOKAUSZT, AZ ISKOLA ÉS A TANÁRA HOLOKAUSZT, AZ ISKOLA ÉS A TANÁR

70

interneten, illetve olyan tananyag, ami eleve az internetes felületre készül, és általában 
a diákoknak lehetőségük van interaktív módon magán a netes felületen megoldani a 
feladatokat, vagy reflektálni a felmerülő kérdésekre.

Az alábbiakban – a teljesség igénye nélkül – azokat a holokauszt oktatásához kap-
csolódó digitális és online tananyagokat vesszük górcső alá, amelyek:

- 1. vagy 2. generációs digitális tananyagok, de az interneten is elérhetők, 

- 3. és 4. generációs digitális tananyagok, amelyek részben vagy egészében online 
feladatokat tartalmaznak,

- eleve online felületre készült és csak ott megoldható feladatok.

A számtalan közművelődési és közgyűjteményi intézmény, valamint civil szervezet 
közül csak azoknak tananyagait vizsgáljuk, amelyek a pedagógusok körében a legin-
kább ismertek, a legkönnyebben hozzáférhetők. 

2. Online oktatási anyagok

2.1 Centropa3 
A 2001 óta több országban is működő, társadalomtörténeti kutatómunkát végző civil 
szervezet személyes történeteken és elsősorban fotókon keresztül mutatja be a 19–20. 
századi közép- és kelet-európai zsidóság történetét. Az elsődleges forrásokat nem csu-
pán archiválás céljából gyűjtik, hanem azért is, hogy ezek felhasználásával oktatási 
segédanyagokat dolgozzanak ki. Ezek tartalmaznak rövidfilmeket, vándorkiállításo-
kat, egyéb kiadványokat. Az oral history módszerével dolgozó oktatási anyagokhoz 
tanárok készítettek óraterveket és óravázlatokat – ezek mindenki számára hozzáfér-
hetőek az oldalon. 

A Centropa oldala jól átlátható, céljai világosan megfogalmazottak. Ugyanakkor 
az oldalra látogató számára nem derül ki, hogy az oldal működtetői pontosan mivel 
foglalkoznak, mi a képzettségük, kapcsolatuk a témához.

A tananyagok az OKTATÁS→OKTATÁSI ANYAGOK mezőkben könnyen meg-
találhatók. Rá lehet keresni szerzőre, országra (bár ez csak Magyarországot jelenti), 
filmekre. Az óratervek külön kereshetőek – sajnos azonban az oktatási anyagok kidol-
gozottsága egyenetlen: nincsen mindegyik oktatási anyaghoz óraterv.

Az oldalon szereplő óratervek leírásánál általában szerepel a szerző bemutatkozása, 
a pedagógiai cél megjelölése, munkaformák, eszközök. Sok óraterv azonban hiányos, 
néhol nem szerepel részletes óravázlat sem, vagy nem jelölik és mellékelik a felhasz-
nált forrásokat, ami miatt az anyag külsős tanár számára kevéssé használható: nem 
tudja elvégezni az órát vagy foglalkozást.

3 www.centropa.org/hu/home (Letöltés: 2015.08.11.) 
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2.2 Haver Informális Zsidó Oktatási Közhasznú Alapítvány4 
A Haver Alapítvány legfőbb tevékenysége interaktív órák tartása a középiskolás kor-
osztálynak a zsidó identitásról. A honlapjukon szereplő cél megjelölése szerint a zsi-
dósággal kapcsolatos tévhiteket szeretnék eloszlatni a társadalomban, a fiatalságot 
nyitottságra és kulturális sokszínűségre nevelni azt remélve, hogy így elejét lehet ven-
ni az előítéletesség és antiszemitizmus kialakulásának. 

Az interaktív foglalkozásokon kívül az alapítvány honlapján is számos olyan anyag 
szerepel, amelyek oktatási segédanyagként használhatók. A ZSIDÓSÁGRÓL menü-
pont alatt tanároknak is hasznos összefoglalók, leírások találhatók. Például az ÜN-
NEPEK menüpontban részletes leírás található a zsidó ünnepekről, kialakulásukról, 
eredetükről, tartalmukról, az ünnep múltbeli és későbbi jelentéséről. Sokszor mellé-
kelnek forrásszövegeket is, kérdéseket a téma továbbgondolásához. A KULTÚRA és 
VALLÁS menüpontokban csak rövid leírások szerepelnek, feladatok vagy források 
nélkül. A NEGYED menüpont térképes-fotós összefoglalás a zsidónegyedről, szekun-
dér forrás megjelölésével.

Összességében a Haver honlapja használható, bár a háttéranyagok a tanárok és a 
diákok számára nem teljesek; online oktatási anyagnak azonban nem nevezhető, hi-
szen részletes óraterv vagy óravázlat nem található az anyagokhoz.

2.3 Zachor Alapítvány a Társadalmi Emlékezetért5 
A Zachor civil oktatási szervezet fő célja, hogy felhívja a diákok és tanárok figyelmét 
az olyan létező társadalmi jelenségekre, mint a rasszizmus, előítéletesség, antiszemi-
tizmus. Az előítéleteket kívánják csökkenteni személyes történeteket tartalmazó el-
sődleges források felhasználásával. A közölt források és oktatási anyagok középpont-
jában a holokauszt történelme áll, az ezt feldolgozó személyes emlékek közzétételével 
és feldolgozásával szeretnék érthetőbbé tenni a fiatalok számára a 20. század traumáit, 
és hozzásegíteni őket a másság elfogadásához, az empátiás készségek fejlesztéséhez.

Honlapjukon az OKTATÁSI ANYAGOK menüpont alatt találhatók az oktatási 
segédanyagok. Elöljáróban megjelölik, hogy az IHRA (Nemzetközi Holokauszt Em-
lékezet Szövetség) irányelveit követik, melynek célja, hogy nemzeti és nemzetközi 
szinten is elősegítsék a politikai és társadalmi döntéshozók támogatását a holokauszt 
emlékezetének megőrzésére és oktatására.

Magán a honlapon is szerepelnek interaktív oktatási anyagok, feladatlapok, ame-
lyeket használni lehet órán vagy egyénileg, s otthon is megoldhatja a diák. A feladatok 
leginkább a diákok előzetesen megszerzett kronológiai, topográfiai, fogalomismereti 
tudását ellenőrzik, kapcsolódva azonban a honlapon található személyes visszaemlé-
kezéseket tartalmazó primér forrásokhoz. 

A forrásokhoz kapcsolódnak kérdések is, amelyek segítségével a szövegek feldolgoz-
hatóak. Egyes kérdések a szövegekben található információkra kérdeznek rá, mások 

4 www.haver.hu (Letöltés: 2015.08.11.) 
5 www.emlekezem.hu (Letöltés: 2015.08.11.) 
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a diákok kritikai gondolkodását segítik (például azzal, hogy választ kell találniuk egy 
élethelyzetre, megvitatniuk a különböző választási lehetőségeket, dilemmákat, stb.), 
illetve vannak olyan feladatok, amelyek további kutatásra ösztökélik a gyerekeket. 

A kérdések egyrészt segítik a szöveg megértését, de kutatómunkára is ösztönöznek, 
személyes szempontból láttatják a történelmi eseményeket. Tanórai feldolgozás so-
rán természetesen mód nyílhat vitatott kérdések, értelmezések megbeszélésére, de az 
adott kérdéssor otthoni munkához is jól használható. 

A Zachor honlapján továbbá elérhetők fotók, dokumentumok, lexikon a fogalom 
magyarázatokhoz, történeti áttekintés a személyes történetek mellett. Mindez kiváló 
háttéranyagot szolgáltat a tanároknak az órákra való felkészüléshez vagy diákoknak 
kutatómunkához.

A honlapon szerepelnek multimédiás anyagok (pl. Gyerektörténet, 1944-ből).6Ez 
a tananyag egy 33 perces videó köré épül, amely két, a Dél-kaliforniai Egyetem Soá 
Alapítványának Vizuális Történelmi Archívumában szereplő magyar nyelvű inter-
jú részleteit illeszti egymás mellé. A tananyag leírásában világosan szerepel a célok 
megfogalmazása, miszerint a tananyag készítői a diszkrimináció, üldöztetés, felelős-
ségvállalás és segítségnyújtás témáit szeretnék körbejárni a 14–18 éves célcsoporttal. 

Maga a videó nagyon érdekes, ügyesen összevágott, az interjú szövege alatt néha 
korabeli fotók jelennek meg (például a szóban forgó személyekről). A 33 perc kissé 
talán hosszú így egyben, de a diákok szempontokat kapnak a film nézéséhez, ezért 
könnyebb követni. Az óravázlat leírása részletes, jól követhető, a mellékelt anyagok 
(források, véleménykártyák, háttérinformációk, kronológia, feladatlapok, stb.) teljes 
körű segítséget nyújtanak a tanároknak az óra elvégzéséhez. Módszertanilag teret 
enged az egyéni, páros és csoportmunkának, az osztálykeretben történő irányított 
beszélgetésnek. Az egyéni vélemények, egymás gondolatainak megvitatása szintén 
helyet kap, ahogyan ötleteket kapunk a továbbgondolásra is. 

2.4 Dél-kaliforniai Egyetem (USC) SOÁ ALAPÍTVÁNY7

Az Alapítvány angol nyelvű honlapján megtudhatjuk, hogy az Alapítvány azon a 
gyűjteményen (Vizuális Történelmi Archívum) alapszik, amelyet Steven Spielberg 
filmrendező hozott létre a Schindler listája forgatása után. Ez az archívum (eredetileg 
Survivors of the Shoah Visual History Foundation) azért jött létre, hogy megőriz-
ze a holokauszt túlélőinek tanúságtételét. Jelenleg az archívum (VHA) közel 53 000 
interjút tartalmaz több nyelven és országból holokauszttúlélőkkel, embermentőkkel, 
táborfelszabadítókkal. Az archívum ma már tartalmaz visszaemlékezéseket más nép-
irtások tanúitól is (Ruanda, örmény népirtás, nanjingi mészárlás). 

6  http://www.emlekezem.hu/oktatasi_anyagok/multimedias_oktatasi_anyagok/gyerektortenet_
1944bol.html ( Letöltés: 2015.08.11.) új címen: http://zachor.hu/cikkek/gyerektortenet-1944-bol (Le-
töltés: 2016. 12. 04.) 

7  az USC SHOAH FOUNDATION magyar nyelvű portálja, https://sfi.usc.edu/hungarian (Letöltés: 
2015.08.11.) 
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Az USC SF fontos feladatának tartja, hogy az archívumra alapozva multimédiás 
eszközökkel segítse olyan tananyagok készítését, amelyek megismertetik a diákokkal 
az elmúlt század népirtásainak történetét, mozgatórugóit, érzékennyé teszik őket má-
sok szenvedései iránt, toleranciára és az emberi jogok tiszteletére nevelik őket, egyben 
kritikai gondolkodásukat, empátiás készségüket és médiaműveltségüket is fejlesztik. 

A magyar nyelven készült tananyagok könnyen elérhetők a magyar nyelvű por-
tálról (OKTATÁSI ANYAGOK felirat alatt). Egyetlen anyag kivételével (A városban 
születtem…) mindegyik tananyag tartalmazza a cél, célcsoport, eszközigény, mód-
szerek leírását, illetve részletes óravázlatot. A tananyagok egy vagy több videóinterjú 
részlete(i) köré épülnek.

A tananyagok árnyalt megközelítésben tárgyalják a holokauszt témáját, és ami a 
legfontosabb, követik azt a Németországban a hatvanas-hetvenes években kialakuló 
hagyományt, amely a holokauszt tanítását kiindulópontnak (is) tekinti. A tananya-
gok messze túlmutatnak a holokauszt konkrét eseményeinek, személyeinek, adatai-
nak lexikális megtanításán. Sokkal inkább arra helyezik a hangsúlyt, hogy mit tanul-
hatnak a diákok a 20. század nagy népirtásából. Személyessé teszik a történelemnek 
ezt a részét, nem adathalmazként, száraz tényként kezelik az eseményeket. A diákok 
rádöbbenhetnek például, hogy a holokauszt áldozatai vagy éppen elkövetői és em-
bermentői ugyanolyan sokféle rendű és rangú, sokféle korú és társadalmi helyzetűek 
voltak, mint ők maguk is (ld. A baba, vagy a Wallenberg-lecke tananyagokat). Elgon-
dolkozhatnak rajta személyesen vagy megvitathatják párban, csoportokban, milyen 
választási lehetőségek kínálkoznak nehéz helyzetekben. Kritikus gondolkodásra ne-
velnek az olyan, nem egyszerűen megválaszolható kérdések, mint például, mi az, amit 
fontosnak tekintenek az életben, mi adja az emberi élet értékét.

Az USC SF magyar nyelvű oldalának online elérhető tananyagai rendkívül válto-
zatosak témájukban, módszereikben, megközelítéseikben. Nemcsak történelem órán, 
hanem irodalom, nyelv, osztályfőnöki, erkölcs- és etikaórákon is kiválóan használha-
tóak. A részletes óravázlatok, forrásmellékletek, kész feladatlapok, megoldási útmu-
tatók miatt minden tanár számára könnyen használhatóak. A tananyagok részben 
módszertani továbbképzésben részesülő tanárok által készülnek, az Alapítvány szak-
emberei a tananyagok készítését végig figyelemmel, tanácsadással kísérik és segítik. 
Kipróbálják valódi tanítási körülmények között, amely után kilépő cédulák segítsé-
gével a tanár visszajelzést kap a diákoktól is. Mindezek a körülmények biztosítják a 
tananyagok helyes szemléletét és gazdag módszertani kultúráját.

Mind a Zachor, mind az USC SF honlapján található oktatási anyagok nagyon 
hasznosak a holokauszt témájának tanítása céljából. Modern multimédiás módsze-
rekkel dolgoznak, amelyek közel állnak a 21. század digitális kultúrán felnövő generá-
ciójához. A tanárok számára jól kidolgozott és követhető tananyagokat és segédanya-
gokat kínálnak, amelyeket ugyanakkor csak javaslatokkal látnak el, számtalan más út 
nyílik ezek sokrétű felhasználására. A holokauszt eseményeinek tényszerű tanításán 
mindegyik tananyag túlmutat: egyrészt személyes történetek szemszögéből láttatják 
az eseményeket, ezzel közel hozva az áldozatok megpróbáltatásait a diákokhoz, más-
részt nem egyszerűen ok-okozati összefüggéseket vizsgálnak valamiféle pozitivista 
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történelemtudomány jegyében, hanem morális dilemmákat, traumák hatásait tárják 
a tanulók elé, segítve ezzel empatikus képességeik fejlesztését és aktív állampolgárrá 
válásukat. Éppen emiatt külön erénye ezeknek a tananyagoknak, hogy nem kizárólag 
történelemtanároknak szól, hanem minden pedagógusnak, aki fontosnak tartja ezek 
tanítását.

2.5 IWitness8 
Az IWitness program egy online oktatási felület, amelynek használata a közelmúlt-
ban indult el Magyarországon. Az IWitness a Dél-kaliforniai Egyetem Soá Alapítvá-
nya által fejlesztett önálló oktatási portál, a felület a Vizuális Történelmi Archívum-
ban megtalálható interjúk közül 1500 teljes interjút tartalmaz. A regisztráció minden 
tanár számára elérhető, ingyenes. Egyre több (teljes) magyar nyelvű interjú található 
a honlapon – jelenleg 20, de ezek száma folyamatosan bővül, és bár maga a felület 
angol nyelvű, nem kell sok nyelvtudás a használatához. Az angol nyelvtudással egyál-
talán nem rendelkezők számára a munkát a beépített Google-fordítóprogram segíti. 
A felületen kész feladatokat is találunk – köztük már magyar nyelvűt is –, ha azon-
ban valaki maga szeretne tananyagot gyártani az IWitness program keretében, arra is 
van lehetőség, és az természetesen az anyanyelvén is történhet. Az IWitness program 
ugyanis nem más, mint olyan online felület, ahol a videóinterjúk, források, szóma-
gyarázatok, életrajzok segítségével különböző tananyagokat lehet készíteni, diákok-
kal megosztani, és csoportokkal elvégeztetni. Az oldal saját, beépített videóvágó- és 
szerkesztőprogrammal rendelkezik. Az oldalról a videóinterjúk nem tölthetők le, de 
kívülről bármilyen szöveg, kép feltölthető a programba (ami természetesen az USC SF 
ellenőrzése alatt áll, így a nem kívánatos tartalom nem elérhetővé válik). 9

Az itt található publikus, tehát minden regisztrált tag számára hozzáférhető tan-
anyagok ugyan nem tartalmaznak klasszikus óravázlatokat, de jelölik a cél/korcsopor-
tot, a tantárgyak körét, az időtartamot és a tantervi kapcsolódási pontokat különböző 
tantárgyakban. Minden anyag a konstruktivista pedagógia irányelveire épülve négy 
fázisra tagolódik, amely pontosan végigvezeti a tanárt és a diákokat a tananyagon. Ez 
a négy fázis (consider, collect, construct és communicate – ráhangolódás, gyűjtőmun-
ka, jelentésteremtés, reflektálás) lehetővé teszi a diákok számára egy vagy több prob-
léma köré épülő videóinterjú(k) megnézését, saját kutatómunka elvégzését és további 
interjú részletek összegyűjtését, valamint kreatív tevékenység végzését, amennyiben 
maguk adják az értelmezését egy-egy interjúnak (Information Quest, Miniquest), 
vagy éppen saját videó esszéjük elkészítését (Video Activity). Az utolsó fázisban lehe-
tőségük nyílik arra, hogy gondolataikat, tapasztalataikat megosszák tanárukkal vagy 
osztálytársaikkal. Az IWitness tevékenységek elvégezhetők tanóra keretében, de akár 
otthon is, hiszen a gyerekek és tanáruk interneten kapcsolatban állhatnak egymással. 
Természetesen emiatt akár olyan diákcsoportokat is életre hívhatunk, akik nem is egy 

8 http://iwitness.usc.edu/SFI (Letöltés: 2015.08.11.) 
9  Hogy történhetett meg? http://iwitness.usc.edu/SFI/Activity/Detail.aspx?activityID=922 (Letöltés: 
2015.08.11.) 
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országban élnek, amennyiben van közös nyelv. Így az IWitness felület a kollaboratív 
tanulás és tanítás kiváló eszköze.

Az IWitness program szélesebb körű hazai elterjedését iskoláink meglehetősen 
rossz technikai feltételei akadályozhatják (rossz számítógépek, nem megfelelő sebes-
ségű internet, stb.). Pedig módszertanilag a legmodernebb tanítási formát kínálhatná 
pedagógusnak és diáknak egyaránt. Multimédiás eszközeivel lehetőséget ad a moti-
válásra, a tanulói önkifejezésre, a kritikai gondolkodás elsajátítására, a szövegértés 
és egyéb kompetenciák széleskörű fejlesztésére. A feladatok felépítése a konstrukti-
vista pedagógia elveit tükrözi, mely ma a modern pedagógia csúcsának tekinthető 
szerte a világban. Interdiszciplináris mivolta lehetővé teszi, hogy valójában bármilyen 
szakos tanár bármilyen tanóra, foglalkozás vagy esetleg otthoni foglalkozás 
keretében használja azt diákjaival. A diákok személyes érdeklődésüknek megfelelően 
választhatnak feladatok, interjúrészletek közül, bizonyos válaszokat csak ők látnak, 
másokat megoszthatnak a csoport többi tagjával. A tanulók elkészíthetik saját 
videóesszéjüket is, ami a mai, digitális generációnak nem jelent olyan nagy kihívást, 
viszont nagy lelkesedéssel alkotnak. Mint az korábban, az USC SF tananyagainál már 
megfigyelhető volt, az IWitness program sem csupán a genocídiumok10 eseményeinek 
megtanítására koncentrál, hanem rendkívül gazdag lehetőséget nyújt azon társadal-
mi, etikai, politikai, pszichológiai kérdéseknek az átbeszélésére,11 amelyek elengedhe-
tetlenek egy mai demokráciában felnövő fiatal számára.

2.6 DEGOB (Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság)12

A DEGOB oldalán tulajdonképpen leírások, fogalommagyarázatok, névkatalógus ta-
lálható. 

Szoros együttműködésben áll a www.holokausztmagyarorszagon.hu oldallal. 
Online gyűjteményként hirdeti magát, a kereső funkcióban lehet rákeresni a vissza-
emlékezésekre. Személyekre nem lehet rákeresni, de helyekre igen (pl. Auschwitz). 
Tananyagnak nem nevezhető, forrásgyűjteménynek értékes, de semmiféle támpontot 
nem kínál az anyag feldolgozására, ez azonban nem is szerepel a szervezet céljai kö-
zött.

2.7 A Holokauszt Magyarországon13

A Holokauszt Magyarországon rendkívül gazdag oldal diákok és tanárok számára. 
Térképeket, diagramokat, fogalommagyarázatokat, fotókat, dokumentumokat, kro-
nológiát, történeti leírásokat kínál a holokauszt tanításához és tanulásához. Még egy 
virtuális Auschwitz-tábor bejárás is található itt. 

10  A közelmúltban feltöltöttek olyan videó interjúkat is, amelyek a ruandai népirtás tanúival készül-
tek. 

11 pl. emberi jogok, diszkrimináció, jogfosztás, antiszemitizmus, dehumanizálás, passzivitás, stb. 
12 www.degob.hu (Letöltés: 2015.08.11.) 
13 www.holokausztmagyarorszagon.hu (Letöltés: 2015.08.11.) 

http://www.holokausztmagyarorszagon.hu
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Az oldal digitális tananyagot kínál tanároknak és diákoknak, amely nem online, 
hanem CD-ROM-on érhető el, de az oldalról közvetlenül nem. A CD felhasználá-
sához kidolgozott tananyag azonban megtalálható a honlapon. A tananyag készítői 
(bár az nem derül ki, kik ők) arra törekednek, hogy megismertessék és megértessék 
a diákokkal a holokauszthoz vezető utat, a háttérben zajló társadalompszichológiai 
folyamatokat, mert csak ennek segítségével lehet elkerülni azt, hogy a holokauszt újra 
megtörténjen.

A CD-ROM élettörténetek, események, szövegek, fotók, filmrészletek, dokumen-
tumok, interaktív térképek és táblázatok gazdag tárháza, felhasználásukhoz nyújt 
segítséget a Holokauszt Magyarországon honlapján található tananyag, pontosab-
ban javasolt tanmenet. Nagyon érdekes és sokszínű feladatok, játékok szerepelnek a 
tanmenetben, amely szélesebb kontextusba helyezi a holokauszt tanítását. A történeti 
eseményeken túlmutatva foglalkozik a diszkrimináció jelenségével, identitással; elő-
zetes feladat után a zsidó vallással és hagyományokkal, az emancipáció, integráció, 
asszimiláció témájával. Itt jegyezném meg, hogy a tanári előadás során felhasználható 
háttérszövegek találhatók ugyan a leírásban, konkrét óravázlatok azonban nem. Nem 
történelem szakos kolléga számára problémát jelenthet az anyag feldolgozása. A tan-
menet a továbbiakban foglalkozik a náci fajelmélet és antiszemitizmus, a hitleri esz-
mék történetével, a végső megoldás állomásaival, elkövetők és kollaboránsok, ellen-
állók és embermentők döntéseivel és választásaival, illetve azzal, hogy mit tudhatott 
a világ a holokausztról. Ez utóbbi téma azért is fontos, mert megvitatása kiváló terep 
az aktív állampolgárságra nevelésre; az egyik feladat például az, hogy a tanulóknak 
össze kell gyűjtenie, mit lehet tenni nemzetközi, állami és egyéni szinten, ha emberi 
jogok sérülnek a világban.

A tanmenetből kirajzolódó tananyag módszertanilag is nagyon változatos: egyéni, 
páros és csoportmunkában, illetve irányított beszélgetések során a tanulók szöveges 
és képes forrásokat elemezhetnek, ötletelhetnek, szabadon asszociálhatnak, párhuza-
mot vonhatnak saját koruk és életük, illetve a múlt között. Fontos az összegző óra is, 
aminek során visszatekinthetnek a tanultakra és azok tanulságaira, a megválaszolt és 
megválaszolatlan kérdésekre. Talán az egyéni lezárás lehetősége hiányzik, de végül is 
a tanmenet csak javaslat, tehát a felhasználó tanár kedvére alakíthat ki más megköze-
lítési módokat. Mivel a tananyag a honlapon legalábbis nem tartalmaz feladatlapokat, 
a tanárnak magának kell elkészítenie azokat, illetve a megadott forrásszövegeknek 
nincs átírása, csak fotókópiája, így nehezen olvashatóak. A legnagyobb probléma 
azonban a tanmenet megvalósításával kapcsolatban az, hogy 12 tanórára tervezett – 
holott a jelenlegi Nat-ban a második világháború és a holokauszt történetére összesen 
16 történelem óra jut. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag és hivatalosan 1 óra jut a holo-
kauszt feldolgozására. Lehet persze más tárgyak tanítása során is foglalkozni a témá-
val, más történelemtémából is le lehet csípni, de a 12 óra (ami ráadásul egymásra épül, 
vagyis nem jó szétbontani) igen nehezen megoldható a mai tantervi környezetben.
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2.8 Kisfilmek használata a holokauszt oktatásában
Multimédiás korunkban igen kedvelt játékfilmeket használni bizonyos témák, kor-
szakok közelebb hozásának érdekében. A holokausztról számos film készült, így bő-
séges a választék. Helyszűke miatt nincs lehetőségünk ezekről a filmekről értekezni, 
de azt mindenképp fontos megjegyezni, hogy súlyos pedagógiai hiba azzal „elintézni” 
a holokauszt tanítását, hogy megnézünk egy filmet. Gondos előkészítés, tananyag, 
vagy legalább közös beszélgetés nélkül nem sok értelme van. A játékfilmek beemelése 
a tanórába azért sem könnyű, mert igen hosszúak. Érdemesebb ezért talán rövidfil-
meket nézni és megvitatni. Erre is találhatunk példákat az online felületeken, noha 
az eredmények nem mindig megnyugtatóak. Két példát szeretnék erre bemutatni az 
alábbiakban.

2.8.1. Az Élet Menete Alapítvány14

Az Élet Menete Alapítványt civil fiatalok, illetve Kézdy György és Székhelyi József 
színművészek hozták létre 2003–2004-ben. Rendezvényeik célja, hogy leróják kegye-
letüket a holokauszt áldozatainak emléke előtt, állást foglaljanak a társadalmi szoli-
daritás és a demokratikus politikai kultúra mellett. Ezen kívül feladatuknak tartják 
az ismeretterjesztést: az arra nyitott iskolákban felvilágosító órákat tartanak, bár nem 
világos, mindezt milyen pedagógiai módszertannal és szakmai háttérrel teszik.

Honlapjukon kifejezett tananyagot nem találunk, igaz, a tagok és alapítók nem ok-
tatási szakemberek. Épp ezért is meglepő, hogy pár évvel ezelőtt tananyagként aján-
lottak egy azóta sajnos igen népszerűvé vált videóklipet.

Rosenberg Dani15

Bár klasszikus értelemben semmiképpen nem számít tananyagnak, az Élet Menete 
Alapítvány mégis annak szánta a Pajor Tamás szerezte Rosenberg Dani című klipet, 
amit neves előadóművészek énekeltek fel és iskolásoknak vetítették le az Uránia mozi-
ban 2013-ban, a holokauszt emléknap keretében.16 A klipet számos keresztény és zsidó 
egyházi vezető is ajánlotta, egészen pontosan azt javasolták, hogy kerüljön be a Nat-
ba. Ez pedig nagyon jól példázza, hogy jószándékkal is mekkora kárt lehet okozni.

A szöveg, a zene és a videóklip maga szentimentális, fiktív, sztereotípiákra építő és 
hamis történelmi képet rajzol a diákok számára. A végletes leegyszerűsítés, sztereo-
típ névválasztások, az oda nem illő képsorok és a manipulatív zene mellett a dalban 
kirajzolódó történet arról szól, hogy egy magyar fiú feláldozza életét zsidó osztálytár-
sáért, helyette megy a halálba. A baj az, hogy ez a történet egyáltalán nem mondható 

14 www.eletmenete.hu (Letöltés: 2015.08.11.) 
15  https://www.youtube.com/watch?v=iZ28z814Cjc (Letöltés: 2015.08.11.) lásd még  

http://www.metropol.hu/cikk/983956-tananyagnak-szanjak-a-rosenberg-dani-cimu-videoklipet 
(Letöltés: 2015.08.11.) 

16  http://hvg.hu/itthon/20130110_Tananyagnak_szanjak_az_Elet_Menete_videok  
(Letöltés: 2015.08.11.) 
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tipikusnak a holokauszt idején. Ugyan sok átlagember mentette meg üldözöttek életét 
és kockáztatta ezzel a sajátját, de alig hihető, hogy ilyen formában. Ráadásul a magyar 
lakosság többségére egyáltalán nem ez a magatartás volt jellemző, inkább az aktív 
elkövető és a passzív szemlélő viselkedés. Alapvető csúsztatás tehát ezt a történetet 
úgy beállítani, mint egy tipikus, a zsidó és nem zsidó magyar lakosság viszonyait be-
mutató esetet. Manipulálni akar a klip (a szövegével, a fülbemászó dallammal, a neves 
előadóművészekkel), márpedig a diákok jelentős része azonnal érzékelni fogja, hogy 
hatni akarnak az érzéseire, rá akarnak erőltetni valami tanulságot, ezért jobb esetben 
közömbösen eltávolodik, rosszabb esetben ellenáll. Ez pedig semmiképpen sem lehet 
célunk. Online tananyagnak – illetve tananyagnak általában – ez a klip a szerzők és a 
támogató szervezet szándéka ellenére sem tekinthető.

2.8.2. Beszéld el fiadnak... /Tell your children...

Salamon András kisfilmje (2007) megrázó, gondolatébresztő alkotás.17 Az 5 perces 
fekete-fehér, dokumentarista eszközökkel készült film egy kislány megmenekülését 
mutatja be, aki a nyilas lövöldözés elől a Dunába ugrik és sikeresen kiúszik, majd fel-
nőttként látjuk a jelenben, akit skinheadek támadnak meg és öntenek le sörrel. A film 
talán legfontosabb kérdésfelvetése, hogy megismétlődhet-e a múlt, és ha beszélünk a 
múlt traumáiról, akkor elkerülhető-e újbóli megtörténte a jelenben. Természetesen 
ezen kívül is rengeteg megvitatnivalót kínál a film. Pár körülmény miatt azonban 
igen körültekintően kell eljárnunk, ha oktatásban akarjuk használni: például tisztázni 
kell, hogy ez nem dokumentumfilm, bár visszaemlékezésekre épül, mert bizonyos 
következetlenségek hiteltelenné tehetik a diákok szemében. Erős érzelmi hatást 
válthat ki a gyerekekből, ami miatt ajánlatos opcionálissá tenni a megtekintését. 
Semmiképpen sem javallott beszélgetés, feloldás nélkül megnézetni a diákokkal.

A filmhez tanári segédlet, illetve tananyag is készült. Sajnos ez a tananyag sokféle 
szempontból használhatatlannak bizonyul. Egyrészt nem felel meg egy tananyag vagy 
tanmenet, óravázlat kritériumainak, inkább csak javaslatnak fogható fel (a HDKE 
honlapjáról már le is vették, de a DVD-t kiegészítő könyvecske formájában még hoz-
záférhető). Hemzseg a következetlenségektől és ismétlődésektől. A tananyagban elő-
ször kérdéseket fogalmaznak meg, amik a második részben újra előfordulnak, nem 
egészen világos, miért. 

A tananyag részét képező filmelemzés a tanároknak szól, ahogyan a holokauszt 
kultúrfilozófiai megközelítéséről szóló szövegrészlet is. Nem igazán érthető, kiknek 
szánták ezt az alkotók: a szöveg meglehetősen bonyolult, tudálékos, teletűzdelve ide-
gen kifejezésekkel, elvont eszmefuttatásokkal. A film értelmezéséhez ráadásul teljesen 
felesleges is. Amikor később kiderül, hogy ezt a szöveget a diákokkal kéne elolvastat-
ni, végképp tanácstalanná válhatunk, kikre szabták ezt a tananyagot. A filmelemzést 
legfeljebb csak média szakos tanárok érthetik a rengeteg filmes szakkifejezés miatt. 

17 https://www.youtube.com/watch?v=OKpznsxZews (Letöltés: 2015.08.11.) 



HOLOKAUSZTOKTATÁS ONLINE

79

A film ennél sokkal többre alkalmas, elsőként például a kritikai gondolkodás fej-
lesztésére, de nem ebben a formában. Kár a tananyag kidolgozatlanságáért, mert egy 
kiváló, sok kérdést felvető filmhez, aminek felhasználása az oktatás során rendkívüli 
körültekintést és érzékenységet igényel, csakis jól átgondolt, pontosan kidolgozott, for-
mai követelményeknek megfelelő, jól követhető tananyag fejlesztésének van értelme.

2.9 Tanulizátor18 
A tanulizátor honlapját ingyenes regisztráció után lehet teljes körűen használni. A 
lap alján található RÓLUNK feliratra kattintva megtudhatjuk, hogy a honlap elsősor-
ban a felső tagozatosoknak szól (5–8. évfolyam). 15 perces videókká formálták a Nat 
tananyagait a legtöbb tantárgyból. A holokausztot feldolgozó videó a Történelem 7. 
évfolyam alatt szerepel. Mindegyik videóhoz tartozik egy ellenőrző feladatsor is.

A készítőkről arcképet és nevet találunk, de semmit arról, kik is ők: tanárok, kuta-
tók, oktatási szakemberek?

Céljaik megfogalmazása szerint az esélyegyenlőséget szeretnék megteremteni az 
oktatásban, mivel ezek az anyagok mindenkinek elérhetőek, akárhol, akármilyen is-
kolában tanulnak. Ugyanakkor modernizálja a tananyagot, mivel a videók és maga a 
honlap használható számítógépen, laptopon, tableten, stb. 

A holokausztot feldolgozó videóban nem mást látunk, mint egy meglehetősen ki-
fejezéstelen arcú fiatal hölgyet, amint 15 percbe sűrítve elmondja a holokauszt törté-
netét. Mellette áll egy TV, amelynek képernyőjén prezi programmal készült bemutató 
látható: sok szöveg és néhány fotó. 

Maga az elmondott szöveg egyébként általában korrektnek mondható, logikusan 
felépített. A tartalomban sem találni túl sok kifogásolnivalót: szó esik például a ma-
gyar szervek és lakosság felelősségéről is. Kisebb hibák, pontatlan megfogalmazások, 
árnyalatlan gondolatok azonban bőven akadnak. De mindezek a hibák valójában el-
törpülnek az alapvető módszertani zsákutca mellett: attól még, hogy valami videó és 
online elérhető, nem válik tananyaggá, pláne nem modern tananyaggá, hiszen nem 
közvetít újfajta szemléletet és értelmezési utakat. A videó szövege nem más, mint a 
tankönyv szövegének zanzásított elhadarása, csak éppen a források elolvasása és a 
fogalmak alapos megmagyarázása nélkül.

2.10 Sulinet Digitális Tudásbázis19

A Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) oldalán „a minisztérium 16 tantárgy 12 évfo-
lyamára lebontva elérhetővé tette a teljes oktatási anyagot. A támogatás alapja a tan-
anyag, amely elektronikus formában elérhető a felületen. A tananyag kiegészítése 
jelenti az igazi támogatást, mely magában foglalja az adott témakörhöz tartozó gya-
korló feladatokat, tesztsorokat, a témakörhöz tartozó módszertani ajánlást külön a 

18 http://tanulizator.hu/tananyagok/840/a.holokauszt-magyarorszagon/ (Letöltés: 2015.08.11.) 
19  http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/az-i-vilaghaborutol-a-ketpolu-

su-vilag-felbomlasaig/a-ii-vilaghaboru/a-holokauszt (Letöltés: 2015.08.11.) 
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tanároknak és a hallgatóknak, fogalomtárat, képeket, videókat, valamint az online 
lehetőségeket: animációkat, linkgyűjteményeket. Ezeken felül a tanárok számára ké-
szült tanmenetet, mely az adott tárgy tanításának optimális menetét tartalmazza. A 
tudástár használata a gyakorlott pedagógusok számára is ajánlott, mivel használatá-
val változatosabbá, érdekesebbé teheti oktatási tevékenységét, valamint a tanulók szá-
mára is ajánlhat otthoni gyakorló feladatot, melynek elektronikus formája motiváló 
lehet a diákok számára.”20

A holokauszt tananyag módszertani ajánlása diáknak és tanárnak egyaránt: „szö-
vegek, források, képek segítségével ismerteti meg a holokauszt tragikus történetét.” 
Magyarázatot azonban semmihez nem fűz, nem helyezi széles történeti kontextusba. 

Kevés mellékelt kép van a szöveghez, ezek viszont mind csak hullahegyeket ábrá-
zolnak, ami nemhogy erősen vitatható, de kifejezetten ellenjavallt. Az ilyen és ehhez 
hasonló képek mutogatása a legtöbb diákban (és felnőttben) visszatetszést kelthet, 
ezért reakciójuk nemcsak az áldozatokkal való együttérzés, hanem akár a téma teljes 
hárítása, tagadása is lehet. Bár nem szabad bagatellizálni a holokauszt borzalmait, 
mégsem célravezető sokkoló statisztikai adatokat zúdítani a diákokra, inkább meg 
kell találni a helyes egyensúlyt a holokauszt valós tényeinek feltárása és a még érzel-
mileg elviselhető elemzése között.

Az áttekintő szöveget három forrás kíséri: a wannseei jegyzőkönyv, egy munka-
szolgálatos rendelet, illetve az auschwitzi jegyzőkönyv részletei. Kérdések, feladatok 
nem illeszkednek a szövegekhez, az sem érthető, miért (csak és pont) ez a három 
forrás szerepel itt.

A fogalmak ikonra kattintva csak felsorolását találjuk azoknak a fogalmaknak, 
amiket a kerettanterv szerint ismernie kell a diáknak, előzetes fogalmakhoz pedig 
kettőt társít: a kristályéjszakát és a népirtás fogalmát. Nem hiszem, hogy ennyi előze-
tes tudás elegendő a holokauszt történetének megértéséhez. 

A gyűjtemények ikonnál egy teszt szerepel (Az „új rend” Európában), amit ki le-
het tölteni, mindössze egyetlen feladattal: párosítani kell a különböző náci katonai és 
politikai szervezetek rövidítéseit és neveit. A második világháborúért rajongó gyer-
mekek valószínűleg az iskolai tananyag nélkül is kitöltik, és úgy gondolom, nem ezt a 
legfontosabb tudni az adott témakörhöz.

Leginkább úgy tűnik, hogy a holokausztról szóló tananyag még nincs elkészítve, 
így viszont kár volt feltölteni a honlapra.

2.11 Árkádia – Irodalom Oktatási Portál21

Az Árkádia honlapján szereplő, Balogh Bíró Mária által összeállított modul azzal a 
kérdéssel foglalkozik, hogy hogyan lehet a művészetben ábrázolni a holokauszt témá-
ját, feldolgozni a holokauszt eseményeit a művészet segítségével. Célcsoportként a 12. 
évfolyam van megjelölve.

20  http://et3r.ektf.hu/blended-learning/blended-learning-tamogatas/sulinet-tudasbazis-sdt/ (Letöltés: 
2015.08.11.) 

21 http://arkadia.pte.hu/magyar/tananyag/holokauszt_abrazolasa_modul (Letöltés: 2015.08.11.) 
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A tananyag leírása részletesen tartalmazza az előfeltételeket, kompetenciákat, esz-
közigényt, óraszámokat. Módszereiben szerepel a csoportmunka, egyéni és páros 
munka is. A leírás tanárok számára jól érthető és követhető. A diákoknak szintén 
szerepel külön leírás. Online tananyagnak annyiban nem tekinthető, hogy a diákok 
végső soron nem online végzik a feladatokat. 

A tananyag elsősorban irodalmi (próza és vers), illetve filmes forrásokat használ. 
A szövegértelmezésen túl szerepet kapnak asszociációs játékok vagy éppen esztétikai 
szakirodalom elemzése is. 

Az amúgy nagyon érdekes tananyagot azonban leginkább csak kiemelkedő képes-
ségű diákoknak ajánlanám. Nehéz szakszövegeket, illetve irodalmi műveket kell ele-
mezni, ezek jelentős része valószínűleg nem szerepel az alaptantervben sem. Számos 
kreatív feladat kínálkozik a diákoknak, amelyek azonban szintén kivételes képessé-
geket igényelnek. Hasznos viszont, hogy sok alkalom adódik a reflexióra, személyes 
érzések és gondolatok megfogalmazására, nemcsak a feladat legvégén, hanem közben 
is; a tananyag leírásában is olvasható, hogy a cél az önértékelés elősegítése, a személyes 
benyomások megfogalmazása. Vagyis a tananyag nem egyszerűen és nem elsősorban 
a diákok tudását akarja elmélyíteni, hanem személyes fejlődésüket is hivatott szolgál-
ni – ahogyan az a tananyag elején, a kompetenciák között meg is fogalmazódik.

3. Összegzés

Végigtekintve a Magyarországon elérhető digitális és online holokauszt-oktatáshoz 
kapcsolódó tananyagokon, azt láthatjuk, hogy meglehetősen gazdag a kínálat. Ren-
geteg jó kezdeményezés, kreatív ötlet található a különböző oldalakon, amelyeknek 
kidolgozottsága azonban eltérő színvonalú. Ennek oka valószínűleg az, hogy nem lé-
tezik egységes útmutatás arra vonatkozóan, milyen leírás kísérjen egy online felületen 
található tananyagot. Sok tananyag inkább javaslatnak készül, ami azonban nem fel-
tétlenül baj: hiszen a tanárnak érdemes az adott diákcsoporthoz és körülményekhez 
igazítani az anyagokat. Mindenesetre van még hová fejlődni: a legtöbb általunk meg-
vizsgált oktatási (segéd)anyag csak annyiban tekinthető online-nak, hogy elérhető az 
interneten, de inkább a digitális tananyagok 1. (pl. HAVER, Sulinet), 2. (pl. Centropa, 
A holokauszt Magyarországon), ritkábban 3. generációjának felel meg (Centropa bi-
zonyos tananyagai, USC Soá Alapítvány, Zachor). 4. generációs tananyagnak, egyben 
valódi online tananyagnak csak az IWitness felülete tekinthető. Sajnos ahhoz, hogy 
elterjedjenek a 4. generációs digitális és online tananyagok, a magyar iskolákban sok-
kal megbízhatóbb technikai háttérre lenne szükség: szélessávú internetre, jól műkö-
dő, nagy teljesítményű számítógépekre, tabletekre, rendszergazdára, stb. Fontos lenne 
a tanárok módszertani továbbképzése, online tananyagokkal való megismertetése. 

Természetesen az eszközhasználat nem minden. Azt láthatjuk, hogy a magyaror-
szági holokauszt oktatásában paradigmaváltás kezdődik. Elemezve a fenti tananyago-
kat, ha vannak is még hibák és tévutak, összességében a legtöbb tananyag új szemlé-
lettel közelít a holokauszt témájához. Szinte mindegyikben helyet kap a személyesség, 
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az egyéni élettörténetek, amelyek segítségével a diákok egyéni döntéseket, morális 
dilemmákat, választási helyzeteket vizsgálhatnak. Sok tananyag használ multimédiás 
eszközöket az írott vagy képi források mellett, esetenként helyett, amelyek közelebb 
állnak a mai diákokhoz. Számos tanár felismerte, hogy a holokauszt témája interdisz-
ciplináris, azaz nem kizárólag a történelem tanár feladata ennek tanítása. Többeknél 
érvényesül a konstruktivista pedagógia alkalmazása, amely nem pusztán ismeretek 
átadására és közvetítésére törekszik, hanem figyelembe veszi a diákok saját személyi-
ségét, érdeklődését, képességeit és kreativitását. A tanár szerepéről alkotott felfogás 
amúgy átalakulóban van az egész világon, már nem lehet pusztán a „tudás fellegvára”, 
hanem meg kell tanítania diákjait saját véleményük megformálására, a kritikai gon-
dolkodásra, nézetek ütköztetésére és vitára.

A paradigmaváltás nemcsak a holokauszt tanításának módszertanában, hanem – 
ezzel szoros összefüggésben – a céljaiban is megtörténik. A holokauszt nem pusztán 
egyike a történelmi eseményeknek, hanem civilizációnk fontos és tragikus forduló-
pontja, amelynek ismerete vagy éppen nem ismerete meghatározza jövőnket. Ahhoz, 
hogy elkerüljük a holokauszthoz hasonló genocídiumok megismétlődését, arra kell 
törekednünk, hogy csökkentsük az előítéletességet, a rasszizmust, az intoleranciát és 
a diszkriminációt társadalmunkban. Mindehhez együttesen kell fejleszteni a szociális 
és a kognitív kompetenciákat, a demokratikus gondolkodást.22 Mindezt nem azzal 
lehet elérni, hogy minél jobban a diákok elé tárjuk a holokauszt minden borzalmát 
a maga naturalitásában, mivel ez sokakat épp, hogy eltávolít a témával való foglalko-
zástól, hanem azzal, hogy a tananyagot a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazítva, 
személyes történeteken keresztül fejlesszük empatikus képességeiket, és aktív szerepet 
kapjanak a források értelmezésében, gondolataik, véleményük megfogalmazásában.23 

A holokauszt oktatásának végső célja így az aktív állampolgárságra nevelés, vagyis 
az, hogy megtanítsuk diákjainknak, hogy időben felismerjék annak veszélyét, amikor 
a hatalom visszaél erejével, sárba tiporja az emberi jogokat, megkülönböztet társadal-
mi csoportokat, egyéneket. Az aktív állampolgár tudatában van az egyén felelőssé-
gének és annak, hogy a hallgatás, a passzivitás segíti az elkövetők működését, és így 
cinkosává válik, ha nem cselekszik időben. A mai Magyarországon elérhető online 
tananyagok egy része mindenképpen törekszik az érzékenyítésre, mások, mint pél-
dául A Holokauszt Magyarországon digitális vagy az USC Soá és az IWitness online 
tananyagai továbbmennek ennél, és hangsúlyozzák az egyéni választás és döntés sza-
badságát és felelősségét. 

Ha tehát a mai Magyarország tananyagot fejlesztő és azt gyakorló tanárainak, illet-
ve a főleg civil kezdeményezésű szervezeteknek tevékenységét nézzük, a paradigma-
váltás a holokauszt tanításának eszközeiben, céljaiban és metodikájában végbement, 

22  ld. Adorno, Th. W. (1950): Típusok és tünetegyüttesek. In: Csepeli, Gy. (szerk.): Előítéletek és cso-
portközi viszonyok. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 237–295.; Allport, G. W. (1954): Az 
előítélet. Gondolat, Budapest; Kovács Mónika (2010): Az előítéletek okai és mérséklésük lehetőségei: 
a szociálpszichológiai nézőpont. Alkalmazott Pszichológia, 12.  1–2. sz. 7–27. 

23  Szép Ágnes (2005, szerk.): Megközelítések….Tanári kézikönyv a holokauszt témakörének feldolgozá-
sához.  Történelemtanárok Egylete, Budapest.  12–27. 
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vagy afelé halad. Óhatatlanul szükség van azonban arra, hogy a mai digitális nem-
zedék igényeihez a hivatalos oktatáspolitika is igazodjon, nemcsak abban, hogy pl. 
támogatja megfelelő tananyagok gyártását, tanárok képzését, hanem abban is, hogy 
megteremti a megfelelő kereteket: a technikai környezet biztosításával, a kerettan-
tervek és tananyagok, óraszámok újragondolásával. E téren azonban még rengeteg a 
tennivaló. 
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PEDAGÓGUSOK A HOLOKAUSZTOKTATÁSRÓL

ISKOLAI TAPASZTALATOK  
100 MÉLYINTERJÚ ALAPJÁN

Forrás-Biró Aletta (ELTE PPK Iskolapszichológia tsz.)

Összefoglaló

A pedagógusokkal felvett strukturált interjúk elemzése során arra a kérdésre keres-
tünk választ, hogy milyen jellemzőkkel írhatóak le azok a pedagógusok, akik a ho-
lokauszttal foglalkoznak az iskolában, akár tanórán, akár osztályfőnöki munkában, 
akár a holokauszt emléknaphoz kapcsolódóan, illetve azok az iskolák, amelyekben ez 
megvalósul.

Az egyik legfontosabb, bár kézenfekvő megállapítás, hogy a módszertanilag tájé-
kozottabb, képzettebb pedagógusok szívesebben bocsátkoznak olyan tanítási hely-
zetekbe, amelyek számukra pedagógiai kihívást jelentenek. Ez esetben nemcsak a 
továbbképzések száma számít, amelyeken a pedagógusok részt vettek, hanem azok 
hasznosulása is, vagyis az, hogy mennyire tudják saját tanítási gyakorlatukban al-
kalmazni a tanult módszereket, képesek-e elviselni az esetleges kudarcokat, reflek-
tálni a megvalósításra és újratervezni. Ide tartozik a pedagógiai célok kitűzése és az 
elvárt tanulási eredmények nevesítése. Fontos sajátosság, hogy ezek a pedagógusok 
tanításukban (bármilyen szakosok legyenek is) a diákjaik tudásából, érdeklődéséből 
és igényeiből indulnak ki, nem pedig a megtanítandó tananyagból. Jellemzően reagál-
nak a diákok tanulási nehézségeire, felismerik a tanulástámogatás szükségességét, és 
gyakran egyéni szinten erre kísérletet is tesznek.

Megállapítható, hogy a holokauszttal való foglalkozás sokkal inkább a pedagógu-
sok személyes meggyőződéséből fakad, mintsem az iskolavezetés elvárásából. A két 
tényező szerencsés esetben együtt jár, azonban abban az esetben, ha az intézményi 
elvárás a holokauszttal való foglalkozás teljesítésére vonatkozik, tartalmi támogatás 
nélkül, akkor a pedagógus személyes döntésén múlik a megvalósítás. Ugyanakkor az 
iskola szervezeti szintű támogatása hosszú távon elengedhetetlen az egyes pedagógu-
sok munkájához – ez a támogatás akkor is fontos, ha pusztán formális, amennyiben 
a tantestületben többen tartják fontosnak a holokauszttal való foglalkozást és össze 
tudnak dolgozni. Nagyon kevés esetben láttunk példát valódi tanári műhelyek kiala-
kulására – ez egyúttal egy lehetséges fejlesztési irányt is jelent.

A holokauszttal való iskolai foglalkozás különböző formákban jelenhet meg: tan-
tárgyi órákon, melyek közül a történelem mellett érdemes nevesíteni az irodalom, ide-
gen nyelv, művészetek, média, társadalomismeret, etika és erkölcstan tantárgyakat; 
markánsan megjelenik az osztályfőnöki munkában és kiemelt szerepet kap a holo-
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kauszt emléknaphoz kapcsolódó tevékenység is. Az interjúkból kiderül, hogy számos 
megkérdezett pedagógus rendkívül kreatívan és változatosan dolgozik a holokauszt-
témával – alkalmazkodva az iskolai és csoportsajátosságokhoz, a település adottsága-
ihoz és a megvalósítási lehetőségekhez. Érdemes lenne megvalósított gyakorlataikat 
pontosabban feltérképezni és reflektálni rájuk, szakmai segítséggel módosítani, illetve 
továbbfejleszteni, jógyakorlatként közreadni. Ehhez elengedhetetlen volna a megvaló-
sított programok értékelése, amire az idő szorításában nem szokott sor kerülni (egyet-
len esetben jelezte egy interjúalany, hogy TÁMOP-os projekt lévén kötelező elem volt 
a visszajelzés, de érdemben nem dolgozták fel). Azoknak a pedagógusoknak, akik 
nem foglalkoznak a holokauszttal, érdemes lenne tájékoztatást nyújtani az igénybe 
vehető támogatási formákról (továbbképzések, segédanyagok, jógyakorlatok).

Egyértelműen látható, hogy a holokauszt emléknap iskolai bevezetése számos is-
kolában elindította a témáról való gondolkodást. Az interjúk elemzését ebből a szem-
pontból kiegészítik a kvantitatív elemzések – országosan az iskolák milyen arányban 
tartják meg valamilyen formában az emléknapot –, az interjúkból azt láthatjuk, hogy 
számos jó példa jelenik meg az iskolákban. 

Kutatási célok

A strukturált pedagógus-interjúk felvételének és az interjúk elemzésének célja, hogy 
a kvantitatív összevetéseken (melyeket később közreadandó tanulmányokban muta-
tunk be) túl mélyebb összefüggésekre világíthassunk rá, pontosabb képet kapjunk a 
holokausztról való oktatás körülményeiről, akadályairól és elérhető eredményeiről, 
különös tekintettel a konkrét iskolai (tanórai és tanórán kívüli) gyakorlatokra.
Az interjú mint kvalitatív vizsgálati módszer ehhez a kutatási célhoz jól alkalmaz-
ható. A kapott eredmények nyilvánvalóan a kvantitatív kutatási rész eredményeivel 
együtt értelmezhetőek. 

Az interjúk felvétele

A teljes kutatás többszintű adatgyűjtést foglalt magában: először megkerestük az in-
tézményeket, ismertettük a kutatás céljait, majd átküldtük online a kérdőíveket. A 
megkeresés országosan teljes körű volt, a visszaküldött kérdőívek aránya 39% (1237 
kitöltés), ami az ilyen jellegű felmérések között kiemelkedően magas válaszadási 
aránynak számít. A válaszoló, együttműködésre hajlandó intézmények pedagógusai 
közül kerültek ki a megkérdezett interjúalanyok.

Az interjúzás két lépcsőben történt. A kutatás első szakaszában, a 2014–15-ös tanév 
végén, júniusban hatvanegy interjút vettünk fel. A második szakaszban, a 2015–16-os 
tanév elején, augusztusban és szeptemberben negyven interjú készült. Az interjúhoz 
minden kérdező egységes interjútervet használt, a kapott válaszok szerint egy-egy té-
mát részletesebben kibontva vagy csak érintve (amennyiben a megkérdezett pedagó-
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gus nem jelzett érdemleges tapasztalatot). Az interjú felvétele személyes megkérdezés-
sel történt. Az interjúk általában egy óra hosszúak.

Az interjúalanyok választásánál fontos szempont volt, hogy budapesti és vidéki 
iskolák pedagógusai egyaránt kerüljenek az interjúalanyok közé. A felvett 101 inter-
júból 51 interjú készült budapesti iskolában dolgozó pedagógussal, 50 interjú nem 
budapesti iskolákban dolgozó pedagógussal (Kelet- és Nyugat-Magyarország hasonló 
arányban képviselve). Az interjúk közül 37 gimnáziumban, 38 szakközépiskolában 
és szakiskolában, 25 általános iskolában tanító pedagógussal készült. A gimnázium–
általános iskola arány értelmezésénél figyelembe veendő, hogy a hat- és nyolcosztályos 
gimnáziumok pedagógusai a gimnázium kategóriába kerültek, így a 10–14 éves kor-
osztályt tanító pedagógusok mindkét kategóriában szerepelhetnek.

101 interjúalanyunk közül 32 férfi, 69 nő. Az interjúalanyok iskolái között többség-
ben vannak az állami fenntartású (KLIK) iskolák, kis számban szerepelnek egyházi 
fenntartású és alapítványi fenntartású iskolák.

Az első interjúzási szakaszban arra törekedtünk, hogy iskolánként két pedagógust 
kérdezzünk meg. Az egy iskolában megkérdezett pedagógusok száma 1–6 között vál-
tozott. 59 interjú készült történelem szakos pedagógussal. A megkérdezett 101 peda-
gógus kevés kivétellel mind osztályfőnök vagy volt már osztályfőnök. 
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Az interjú struktúrája

Az interjú alapvetően négy nagyobb területet ölel fel: a személyes bemutatkozás az 
interjúalany tanítási tapasztalatát térképezi fel, a tanítási módszerek-tanulásmódszer-
tan rész az interjúalany tanítási gyakorlatát, innovációra való hajlandóságát és jártas-
ságát méri fel, a harmadik rész azt tárja fel, mennyiben és milyen keretben tanít az 
interjúalany a holokausztról – megjelenítve a szaktanári és az osztályfőnöki munkát 
egyaránt –, a negyedik rész az iskolai holokauszt emléknappal kapcsolatos tapaszta-
latot gyűjti össze. Az egyes tapasztalatok összesítve is megjelenhetnek az interjúban.

A bevezető kérdéssor célja annak feltérképezése, hogy az interjúalany milyen rég-
óta tanít, mennyi gyakorlatot szerzett, van-e más jellegű munkatapasztalata. Fontos 
szempont, hogy az interjúalany ismer-e másféle iskolát, mint amilyenben jelenleg ta-
nít. A kérdések feltérképezik az interjúalany osztályfőnöki tapasztalatát, munkaterhe-
lését és az iskolai szervezetbe való integrálódását is.

A második rész célja annak feltérképezése, milyen továbbképzéseken vett részt a 
megkérdezett pedagógus, ezek tapasztalatait mennyiben tudja beépíteni a munkájá-
ba. A válaszokból képet kapunk a tanulás támogatásáról vallott elképzeléseiről (tanu-
lásmódszertan, tanulás segítése, szervezeti szempontok), és a számára legfontosabb 
nehézségekről is.  A pedagógus személyes digitális kompetenciája az intézményi le-
hetőségekkel együtt jelenik meg. A konstruktivista pedagógiára vonatkozó kérdés a 
pedagógus pedagógiai tudásának naprakész jellegét, illetve a tanári szerepváltozással 
kapcsolatos hozzáállásáról ad egy első képet. 

A harmadik rész azt térképezi fel, hogy a megkérdezett pedagógus végzett-e ho-
lokauszthoz kapcsolódó továbbképzést, tanít-e róla, mennyiben tekinti szaktanári, 
illetve osztályfőnöki feladatnak. Az emléknappal kapcsolatos feladatvállalás gyakran 
megjelenik.

A negyedik rész a megkérdezett pedagógus iskolájában megjelenő gyakorlatot méri 
fel, a holokauszt-emléknappal kapcsolatban. Kifejezetten rákérdeztünk az utolsó, 
2015. évi emléknapra: hogyan szervezték, hogyan zajlott. Ebben a részben megjelenik 
az intézmény szerepe, elvárása, támogatása és az általános szervezeti szempontok.

Az ötödik rész a holokausztról való tanítás bármely formájára adott visszajelzése-
ket méri fel, úgy a diákoktól, mint a szülőktől és a pedagógusoktól érkezőeket. Több 
kérdés irányul az igénybe vett segédanyagokra és más segítségekre, az erre vonatkozó 
igényekre, a lehetséges pedagógiai célokra és az elvárt tanulási eredményekre. 

Az elemzés főbb csomópontjai

1. Mennyiben foglalkoznak a megkérdezett pedagógusok a holokauszttal
A kérdőíves kutatásban válaszadó tanárok háromnegyede foglalkozott valamilyen 

formában a holokauszt témájával az elmúlt években. Ezen 75 százalék kétötöde azért 
foglalkozott a holokauszttal, mert a diákjaikat foglalkoztatta a téma, azaz a diákok 
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felvetései miatt. A holokauszttal foglalkozó tanárok 37 százaléka tantervi előírások 
alapján foglalkozott a témával, azaz tanított a holokausztról, 33 százalékuk pedig azt 
mondta, hogy saját érdeklődése alapján is foglalkozott a témával.

A kvalitatív kutatás eredményei megfelelnek a kvantitatív felmérés eredményeinek. 
Összességében azt mondhatjuk, hogy a megkérdezett pedagógusok túlnyomó többsé-
ge foglalkozik valamilyen formában a holokauszttal. A foglalkozás tartalmát és kere-
teit alapvetően meghatározzák olyan tényezők, mint az iskola típusa, a tanított diákok 
életkora, a tanított tantárgy és a támogató iskolai közeg.

Az életkor gyakran említett tényező – előfordul magyarázatként arra, ha kevésbé 
foglalkoznak a holokauszttal mint témával, vagy ha azt nem érzik sikeresnek. Azok 
a pedagógusok, akik hasznosnak érzik a holokauszt téma beemelését az oktatás-ne-
velésbe, nem jeleznek életkorral kapcsolatos problémákat, sőt, azt emelik ki, hogy a 
téma megfelelően feldolgozva minden korosztálynak alkalmas (a kutatásban a felső 
tagozat és a középiskolás korosztály szerepelt). Emellett megjelenhet a téma alsó ta-
gozaton is:

A 8–9 éveseknél egész évben zsidó kultúrkör van, másodikban, év végén, amikor a 
zsidó kultúrkörhöz kapcsolódóan, de tudatosan van egy olyan könyv, aminek az 
a címe, hogy Rettentő valami. 24. interjú (általános iskolai könyvtár-matematika 
szakos tanár, tanító, nem állami fenntartású iskola)

Előfordul, hogy a pedagógus aktuális problémák, diákok megnyilvánulásai miatt 
emeli be a témát:

Mindenképpen előkerül (a holokauszt). Azt hiszem, hogy azért ehhez egy kicsit 
nagyobbnak kell lennie a gyerekeknek. Tehát, ilyen hetedik környékén tud ez téma 
lenni, kifejezetten a holokauszt téma, de hogy előtte is vannak olyan témák, ami 
szerintem ezt így érinti, tehát a cigányozás elég sűrűn előfordul a gyerekek között. 
De nem úgy, hogy kifejezetten rasszista megjegyzést tesz, hanem csak úgy mondja, 
hogy hát persze, mert a cigányok ellopták a biciklijét és melyik volt és mutasd meg, 
tehát, hogy ott előkerülnek ilyen dolgok, hogy hogyan skatulyázunk be valakit. 
Vagy mit tudom én, ötödikben vagy hatodikban téma volt az, hogy milyenek a 
hajléktalanok. Hogy hát persze, mert mindig részegek meg büdösek. Tehát, hogy 
így előítéletesség meg másság, ilyen sokkal hamarabb előfordul, de holokauszt té-
mát, hetedik környékén szoktunk elkezdeni egyáltalán így konkrétan azt a témát 
feszegetni. 51. interjú (általános iskola, angol-testnevelés szakos pedagógus)

A megkérdezett pedagógusok nagy arányban történelem szakosok, emellett ma-
gyar, társadalomismeret, etika-erkölcstan, idegen nyelvek és művészet szakosak, 
vagyis tantárgyi kapcsolódásuk legtöbb esetben van vagy lehet a holokauszthoz. 
Ugyanakkor néhányan semmilyen formában nem foglalkoznak a holokauszt témával:
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Igazából nem (foglalkozom a holokauszttal). Nyilván, a 8.-os történelemkönyv 
foglalkozik vele. Nyilván ott előkerül. De én úgy gondolom, hogy ez inkább kö-
zépiskolás anyag. Maguk a gyerekek nyilván valamilyen szinten hallhatnak róla. 
De tananyag szinten csak 8.-ban foglalkoznak vele, akkor is inkább a vége felé. Az 
összes többi 7 évfolyam szerintem érdemben ezzel nem találkozik. Nem is értik 
szerintem. Igazából nem nagyon értik. … Otthon nem hiszem, hogy ez témaként 
igazából előkerül. A médiából nem azokat a tartalmakat fogyasztják, amik ezzel 
foglalkoznának. Vagy ha igen, az nem biztos, hogy szerencsés. Nem, szerintem ők 
nem igazán találkoznak vele, nem is igazán értik. Nem is vagyok benne biztos, 
hogy kell nekik ezzel találkozni. 42. interjú (általános iskolai történelem-rajz sza-
kos pedagógus, jelen tanévtől erkölcstan is tanít)

Az én óráimon szerintem nem bukkan elő (a holokauszt). 57. interjú (szakközép-
iskola, angol szakos tanár)

A témával az iskolában nem foglalkozom. 85. interjú (két éve végzett magyar-mé-
dia szakos tanár, nyolcosztályos gimnázium)

Én nem szeretném a holokausztot feldolgozni. Tehát én erre nem térnék ki külön, 
azt hiszem, olyan nagy magyarból is az anyag, hogy, beszélhetek a történelmes 
kollegák nevében is, hogy történelemből amennyi belefér, ugyanúgy a rendes tan-
menetbe, anyagba, amit bele kell hivatalosan tenni. De az irodalom nem hiszem, 
én nem tapasztaltam még, hogy kitérne külön a holokauszt témákra. Mintha ke-
rülné is ezt a témát a magyar irodalom Én azt vettem észre, de legalábbis az álta-
lános iskolában. Viszont a mindjárt mondom, hogy hívják az írót, meg is filmesí-
tették a holokausztról… (kérdező: Kertész?) Igen. A filmje, mi a címe, elfelejtettem. 
Viszont őneki a kiegészítő tananyagrészben benne van a filmből képek meg egy két 
részlet a könyvből, ennyi. 94. interjú (magyar-orosz-angol szakos tanár, általános 
iskola)

2. A holokauszt témával való foglalkozás tantárgyi kerete
A különböző tantárgyak között kiemelt helyen szerepel a történelem, amelynek tan-
tervében szerepel a holokausztról való tanítás. Természetesen előfordulhat, hogy egy 
nemrég végzett pedagógus még nem tanított olyan évfolyamon, ahol a téma feltét-
lenül megjelenik, ugyanakkor a legtöbb történelem szakos tanár azt jelzi, hogy nem 
egyszeri alkalmakkor jeleníti meg a témát, hanem folyamatában építi fel, így minden 
évfolyamon különböző pontokon van róla szó. 

Tanórai keretben (foglalkozom a holokauszttal), ez a II. világháborúhoz kapcso-
lódó lecke. Például a Nemzedékek tudása tankönyvben maga a holokauszt, az egy 
lecke. Egy témakörön belül egy lecke. Részletesen le van írva az ő nyelvezetükön, 
abszolút érthetően, képekkel illusztrálva. Illetve Anna Frank naplóját szoktam 
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még a gyerekeknek ajánlani, és volt olyan visszajelzés, mondta egy 8.-os kislány, 
hogy ő rá is keresett az interneten, és hogy ő már olvassa is. (a tanterv) optimális. 
Tehát, ami le van írva a tankönyvben, én is annyit mondanék el vagy annyit mon-
dok el tanórán. 37. interjú (általános iskola, pályakezdő történelem szakos tanár)

Mi körülbelül három órát szoktunk ezzel foglalkozni, az igaz, hogy állandóan le-
maradok, mert úgy próbálok tanítani, hogy témakörök köré csoportosítani kér-
déseket. A holokauszt témakör pont a tolerancia, az ember felelőssége, a másság 
elfogadása, mit tehet az ember bizonyos helyzetekben, mit kell megtennie. Ezzel 
kapcsolatban rengeteg minden felmerül. Én úgy szoktam ezt kezdeni, hogy a té-
nyek, nagyon szigorúan a fogalmakkal a gyerekek legyenek tisztába. Ne kevered-
jenek a fejükben a dolgok, a számok hangozzanak el, hogy hány ember esett áldo-
zatul és szép lassan személyekre bontjuk le ezt a történetet. Igazából amikor már 
rend van a fejükben az események szintjén, meg hogy mi az a gettó, a sárga csillag 
stb. Ha ezekkel tisztában vannak, nagyjából akkor van az, általában az utolsó 
órán, hogy személyes sorsokat hozunk példaként. 65. interjú (általános iskola, ma-
gyar-történelem szakos tanár, erkölcstant is tanít)

A történelem tananyag. És ahogy haladunk, úgy izgatja inkább a fantáziájukat, 
és amikor felhívja az ember a figyelmét, hogy erre rá lehet otthon kérdezni, erről 
lehet otthon beszélgetni, akkor mindig utólag jönnek az emlékek. Ugye inkább 
csak második világháborús emlékek jöhetnek a családból, vagy bármilyen isme-
rősök közül. Nagyon érdekes dolog és nagyon fájdalmas dolgokat tudnak hozni. 
Tehát én akkor azt láttam, legalább is a tavalyi tapasztalatom a legfrissebb most, 
hogy nagyon mélyen érintette a gyerekeket és minden egyes emlékezés egy ilyen 
nagyon érdekes beszélgetéssé mélyült el a családon belül. Inkább a nagyszülőkkel. 
Hát igen, átélés szintjén, és tudtak nekik kvázi érdekességeket mondani. És akkor 
úgy kiderült, hogy szinte mindegyiknek van valami olyan emléke a családon be-
lül, ismerősökön belül, hogy majdnem mindegyik tudott valamilyen szinten hozni 
egy-egy példát. Ez nagyon megérintette őket. Tehát így, ez a személyesség kérdése 
nagyon fontos, mert így sokkal kézzelfoghatóbbá vált minden, amit tanulunk erről 
az egészről. Így jobb volt aztán beszélgetni bármiről, hogy egy kicsit… majdhogy-
nem érintve érezték magukat, bizonyos dolgokban. A holokausztról… egy kisfiú 
volt tavaly a nyolcadikban, akit ez nagyon megérintett, de ő erről nem szeretett 
volna beszélni se. Kérték is, hogy ne érintsük a témát, mert nagyon fájdalmas. 
Nem tudtam meg végül is, hogy mi történhetett. Ez láthatóan megviselte. Biztos 
valamilyen tragédia volt a családban. 64. interjú 

A fenti példák azt mutatják be, hogy tantárgyi keretben, szigorúan a történelem 
tananyaghoz kötve is igen eltérően dolgoznak a pedagógusok a holokauszt témával, 
különböző fókuszokkal, eltérő pedagógiai célokkal, ebből következően igen külön-
böző tanulási eredményekre törekedve. A téma feldolgozásának nemcsak időkeretét, 
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gyakoriságát, időbeli felépítettségét szabja meg a pedagógus hozzáállása, hanem a fel-
dolgozás módját is. 

A történelemoktatás mellett megjelenik a magyar irodalom is, különösen, ha ugyan-
azon tanár tanítja:

A holokauszttal 12-ben foglalkozunk, történelemből, viszont abban a szerencsés 
helyzetben vagyok, mivel történelem szakos is vagyok, nemcsak magyar, ezért 
nemcsak történelemórán, hanem magyarórán is elég sokat szoktunk erről a té-
máról beszélni. 12-ben nagyon jól egyszerre halad az irodalomtörténet meg a tör-
ténelmi oktatás, így nagyon sokat tud segíteni a két tantárgy, az a jobbik eset, 
ha ugyanaz a tanár tanítja, akkor nincs csúszás, meg lehet utalni, XX. századi 
költőknél a holokauszt téma igen erős, pont most néztem a múltkor, hogy kb. 3 
érettségi tétel csak a holokauszttal foglalkozik, viszont ahhoz, hogy megértsék, kell 
a történelmi háttér. Osztályfőnöki órán mindig évente szoktunk foglalkozni, ami-
kor a holokauszt emléknap van, mindkettő, mert van a nemzetközi, van a magyar, 
februárban meg áprilisban. 96. interjú

A holokauszt megjelenhet magyarórán:

Hát nagyon kis picit (foglalkozom a holokauszttal). Ugye mondtam, hogy nyelv-
tant és irodalmat tanítok és a nyolcadikos irodalom tananyag kapcsán kerül elő-
térbe Radnóti Miklósnál. Akkor azért szoktunk róla beszélgetni, szoktunk képeket 
nézegetni, nagyon sok Radnóti költemény van, amihez egy-egy kis filmet készítet-
tek, ezeket azért meg szoktunk nézegetni. Akkor a gyerekek kezébe szoktam adni 
az Ikrek havából, ez nem tartozik a tananyaghoz, de egy-két részt, tehát hogy 
azért közelebb kerüljön hozzájuk maga a költő és közelebb kerüljön hozzájuk a 
sors. Hetedik-nyolcadikban a gyerekek elkezdenek zsidózni mindenféle ok nélkül 
és én erre nagyon mérges vagyok és…, nem tudom, hogy hülye zsidó és ilyen zsidó, 
olyan zsidó, amolyan zsidó. Tehát nem tudom, honnan, de ez az a korosztály, ami 
így elkezdi, és nem szeretem. Úgyhogy itt Radnóti kapcsán azért elég sok mindent 
meg lehet beszélni ezekről a beszólásokról, ezekről a címkékről, ezekről az előíté-
letekről, szóval igazából ennyi. 47. interjú (általános iskola, magyar-népművelés 
szakos tanár)

A holokauszt téma megjelenhet nem tananyaghoz kötötten, tantárgyi óra keretében:

Tulajdonképpen (ott foglalkozom holokauszttal) ahol előjön. Ahol előjön, mert 
vannak rávezető kérdések. Tehát mondjuk, amikor az ember kilencedikes gyere-
kekkel arról beszél, hogy Biblia, teszem azt, meg egyén meg közösség. Meg nyelv-
tanórán a tömegkommunikációról beszél, és arról beszél, hogy hogyan lehet az 
embereket célzatosan, vagy akár tudatalatti módon is manipulálni. Ezek mind-
mind odavezetnek, hogy előbb-utóbb vissza tudok hivatkozni később, amikor már 
ténylegesen a holokauszt irodalomról, vagy az előítéletességről meg konkrét ese-
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ményekről beszélünk, akkor fel tudjuk ezt idézni. Tehát nem kötöm én ezt egyetlen 
tananyaghoz. 87. interjú (gimnázium, magyar-latin szakos tanár)

Megjelenhet társadalomismeret tantárgy keretében:

Csak tanórai keretben. Társadalomismeretből ez egy témakörünk, a holokauszt. 
Nyilván erről készítek nekik óravázlatot, általában ezt az órát úgy szoktam… a 
társadalomismeret kicsit lazább, tehát ott több idő van esetleg, hogy megbeszél-
jünk dolgokat, hogy ők mit szólnak ehhez. Mit tudnak erről? Nagyon sok mindent 
tudnak, mert egy tizenkettedikes gyerek aránylag azért képben van. Elmondják, 
amiket tudnak, akkor egy rövid vázlat kerül a füzetbe, és akkor utána, ilyen ab-
szolút megdöbbentő képeket… ez a csonthalom, stb. … Mindenféléket szoktam ve-
títeni. Ott jó kis PowerPoint-okat vetítettem le, amiken szinte a lányok majdnem 
sírtak, tehát nagyon megérintette őket. 77. interjú (szakközépiskola, magyartanár)

A holokauszttal foglalkoznak különböző idegennyelvi órákon:

Én már tapasztaltam azt, hogy angolórán, mint téma vagy egy teljesen más té-
mával párhuzamosan egyszer csak szóba került ez a dolog. Hogy konkrét példát 
mondjak, amikor angol kommunikációt gyakorolnak, akkor nagyon sokszor ta-
pasztalom azt, hogy előkerül. 78. interjú (gimnázium, történelem szakos tanár 
kollégája órájáról)

Ebben az évben a TDK-nak a címe az Embermentés és amikor én ezt a TDK cí-
met meghallottam, ugye spanyolos létemre, hát mindenki fölhördült, hogy miért 
pont ezt választják, hogy embermentés és én egyből megörültem neki, mert Sanz 
Brizről nagyon keveset hallanak a magyarok, pedig Budapesten menedékházakat 
hozott létre a Spanyol Nagykövetség zászlaja alatt és több ezer zsidó ember meg-
mentésében tevékenykedett. Most például Budapesten elneveztek róla egy utcát és 
pont a tegnapi napon írtam a nagykövetségnek egy levelet, amelyben kértem őket, 
hogy a TDK-nkhoz én Sanz Briz életét és munkásságát szeretném feldolgozni a 
gyerkőcökkel, tudnak-e ebben segíteni. Hát óriási siker lett, mert a nagykövetség 
közölte, hogy természetesen, mindenben a rendelkezésemre állnak, van nekik ván-
dorkiállításuk, mehetünk kutatni a nagykövetségre és végre már valaki szeretné 
megismertetni a magyarokkal ezt. Úgyhogy én most nagyon boldog vagyok emiatt 
és az, hogy félórán belül válaszolt a követség, tehát tényleg úgy gondolják, hogy ez 
fontos dolog. 86. interjú (gimnázium, magyar-orosz-spanyol szakos tanár)

A pedagógusok beszámolóiban megjelenik az a vélemény, miszerint a holokausz-
ttal a történelemtanár feladata foglalkozni, nemcsak a tanterv miatt, hanem szakér-
telme és felkészültsége okán is, ami az emléknap szervezésére is érvényes. Ebben a 
megfontolásban fontos észrevenni a nem történelem szakos tanárok esetleges bizony-
talanságát.
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Az összes irodalomóra úgy épül föl, hogy nyilván az összes irodalmi műhöz kap-
csolódik valamilyen erkölcsi kérdés vagy valami, én ehhez értek. Tehát én nem 
tudok, én beszélhetek a holokausztról, de én nem értek hozzá, abszolút. Nincs va-
lami nagyon mély történelmi tájékozottságom. Egy nyelvtanár mindenhez ért, de 
semmihez sem ért, tehát minden csak a felszín, tehát mélységében én nem tudom, 
ez nem az én dolgom szerintem. 45. interjú, (gimnázium, magyar-orosz-angol 
szakos tanár)

Megtartjuk a holokauszt emléknapot… Ezt a történelem munkaközösség szervezi. 
Minden évben valaki vállalja. A történelemtanárokkal van szervezve. …A kémiai 
tanár szervezze? 71. interjú (gimnáziumi történelemtanár)

Emellett megjelenik olyan vélemény is, amely nem a humánszakosoknak delegálja 
a holokauszt témával való foglalkozást:

Az ünnepségeket, az emléknapokat egy időben, visszamenőleg évtizedekre, egy 
időben ez a tanító magyarosok feladata volt. Egy jó ideje már nem, mert hát végül 
is ez egy pedagógiai feladat. Ez nem magyar szakos feladat. És attól, mert valaki 
matematikát tanít meg fizikát, attól még az emléknap számára is emléknap. Tehát 
egy ideje már ez évfolyam-felelősség az iskolánkban, és osztályfőnöki felelősség is. 
Akkor így mondom. Nem olyan evidens, hogy ezt magyar szakosnak meg törté-
nelem szakosnak kell csinálnia. 82. interjú, (általános iskola, magyar-történelem 
szakos tanár)

(az emléknap szervezése a feladata) bárkinek, aki elhivatottságot érez ebben a kér-
désben, ez a meggyőződésem. Ez szerintem nem szak kérdése. 78. interjú (gimná-
ziumi történelemtanár)

3. A holokauszt téma feldolgozásának interdiszciplinaritása, különböző tan-
tárgyak összekapcsolódása, megjelenése az osztályfőnöki munkában

Most, hogy én ezt a képzést megcsináltam, ezt a videóinterjúkkal való lehetősé-
get, én nemcsak magyar órán fogom nyolcadikban Radnótinál többek között, ha-
nem már ötödiktől. Az a tervem, hogy ötödiktől kezdem el felépíteni osztályfőnöki 
órán. Viszont magyarból biztos, hogy fogom tudni használni. Hetedik, nyolca-
dikban mindenképpen. Nyolcadikban abszolút. Osztályfőnökin végig. 21. interjú 
(általános iskolai magyartanár)

A szakórákon ugye nyolcadikban a töri órán előkerül, illetve amikor irodalomból 
tanulják, az is nyolcadikra csúszik. Ezt is komplexen kéne szerintem. Megpró-
báljuk akkor a korszakot összehangolni, legalább és ami Radnótinál a versekben 
megjelenik, annak egy másik vetülete a történelem. Mivel a téma, azt gondolom, 
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sose fog elévülni, ezért aztán előkerül osztályfőnöki beszélgetéseken is, hiszen ez 
egy olyan érzékeny(téma), ami őket nagyon feszíti. Ha az ember kellően közel van 
hozzájuk, akkor lehet velük ezekről a témákról beszélni. 25. interjú (általános is-
kola, magyar-angol szakos tanár)

Mind a kettőn előjöhet. Osztályfőnöki órán úgy gyakorlatilag képekről beszélge-
tünk. …és akkor akár olyan fotó is, ahol az anyuka szorítja magához a gyermekét, 
mielőtt lelövik, tehát hogy ilyenből az ember összeállított egy tizenvalahány vala-
mit és akkor ennek kapcsán, hogy egy kicsit képet is mondjon, adjon, nyújtson az 
egészről, de közben meg tényleg lehet beszélgetni a gyerekekkel erről. Tehát ez is 
egy megoldás, de szakórán, szakórai keretben ugye magyarból jön elő, és Kertész 
Imrénél és ott is van ilyen kis történelmi kitekintés mondjuk a Sorstalanságnál, 
hogyha van idő óra végén én meg csináltam azt, összeírtam, sajtótermékben ke-
restem valamit és nagyon ütős volt számomra is, a német megszállástól a gettósí-
tásig a rendeletek. Ahogy napról napra ott vannak a dátumok és akkor adják be 
a rádiót, adják be a biciklit, stb. és ez szerintem például nagyon ütős egy gyerek 
számára, hogy tényleg a biciklit elszedik, … Tehát az ilyenek és ez úgy látszódik, 
hogy hogyan szorul. Nem mehet a strandra, nem mehet ki az utcára, stb. és ho-
gyan jutunk el odáig, aminek a végén az lesz, hogy tényleg, mondjuk, Auschwitzba 
érkeznek vagy hogy itt is ez a műben szereplő Gyuri így természetesnek veszi, hogy 
őt deportálják. 1. interjú (gimnázium, földrajz-magyar-eszperantó szakos tanár)

Az etikaóra ennek a témának a kitűnő táptalaja. Az etika óra azért jó, mert ide 
mindent be lehet hozni. Az etikának az lenne a lényege, hogy azokról a kérdések-
ről, dolgokról beszéljünk, amivel ők a mindennapi életben találkozhatnak. Így, 
kimondottan a holokauszttal nem találkozik, de az előítélet az ugye ide vezetett el. 
Tehát etikaóra az, ahol ennek nagyon jó táptalaja van, és ezért is nem értem, hogy 
miért nem veszik komolyan az etikát. Tehát se a kollegák, most így nem itt nyi-
latkozom, csak úgy általánosságban, sem a gyerekek. Ez szerintem egy borzasztó 
fontos tárgy lenne, mert itt van az, ahol igazán nevelhetünk, meg szemléletet for-
málhatunk. És ugye, a társadalomismeret vagy állampolgári ismeretek óra volt a 
másik. 34. interjú (szakközépiskola-szakiskola, történelem szakos tanár)

A tantárgyi összekapcsolódások mellett a holokauszt téma megjelenhet az osztály-
főnöki munkában vagy más keretek között, például szakköri keretben, iskolai pro-
jektként (amelyen több évfolyamról vehetnek részt diákok), esetleg az emléknaphoz 
kapcsolódó tevékenységként.

Ez (a szakkör) egy TÁMOP-os pályázattal indult, a holokauszt emlékközpont és 
a sulink együttműködése. Itt nagyon-nagyon sokféle, tehát 4 éve, ez az 5. tanév 
talán, negyedik tanév, hogy zajlik. Eleinte hónapos, tehát havi szintű beosztásban, 
tavaly már heti szinten foglalkoztunk ezzel. Mindig meghirdetem, különböző té-
mákban, plakátokon keresztül, próbálom a diákok figyelmét felhívni, meg a saját 
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csoportjaimban is reklámozom ezt a szakkört, meg már tudják is rólam nagyjából 
a diákok, hogy ezzel foglalkozom. Különböző témák. Első évben Anna Frank éle-
tével foglalkoztunk, mert meghívtuk az Anna Frank kiállítást a suliba, április 16-
ára, és akkor a diákok voltak a tárlatvezetők, erre készültünk, a naplót olvastuk. 
Második évben az embermentés, ellenállás témáját jártuk körül, meg versenyre 
készültünk, egy ilyen Izrael-ismereti verseny, az Egyre közelebb című versenyre. 
Harmadik év, az volt tavaly, akkor volt heti lebontásban. Akkor egy sokkal átfo-
góbb képet tudtam, itt a zsidó kultúrától kezdve, ünnepeken át, a zsidóellenesség-
nek a formái, a története, a magyar töri kapcsán, egyetemes töri, Horthy-korszak, 
náci Németország, itt azért nagyon alaposan belementünk, és az évforduló kap-
csán meghívtuk az Auschwitz albumot, az lett kiállítva, és arra is felkészítettünk 
tárlatvezető diákokat. Meg részt vettünk akkor is egy pályázaton, a Centropa Ala-
pítvány video pályázatán, és a helyi zsidók történetéről forgattunk egy kisfilmet. 
Akkor elég sok gyerek, főleg az én osztályomból jöttek diákok. Egy kollegámmal 
csináltam ezt a tanévet tavaly, és az, úgy érzem, hogy hatásos volt. Idén … inkább 
ilyen kis csendes, 3 fős szakkört tartottam, versenyre készültünk a Wallenberg Ala-
pítvány versenyére, a Hogy is volt, hol volt, valami ilyesmi című versenyre. 44. 
interjú (gimnázium, történelem-német-társadalomismeret szakos tanár)

Abszolút maguktól (kérdeznek a diákok). Tehát újra és újra előjönnek témák. 
Hogy így a… hírek szintjén is jönnek kérdések. És maga a holokauszt is. Ugye azt 
tanultuk ott a zachoros képzésen, hogy nem lehet, csak nagyon finoman hozzááll-
ni a kérdéshez. … A gyerekek nagyon durván kérdeznek és nagyon a véres részek 
érdeklik őket. A holokausztnak pont azok a részei, a táborok, a krematórium és a 
többi. Ezt nagyon nehéz úgy beszélni róla, hogy ezeket a dolgokat az ember elke-
rülje. De, hát nyilván ötödikben az ember megpróbál inkább valahogy finomab-
ban… Tehát előjöhet egy irodalomórán, jöhet egy történelemórán, osztályfőnöki 
órán, bármikor előjöhet egy ilyen kérdés. Bár… hát ugye, amikor az ember bármi-
lyen emberijogi dolgokról beszélget, bárminek a kapcsán előjöhet az, hogy ezt most 
miért csinálták. Tehát, mondom, nyilván az is előhozza, hogy én ilyen dolgokról 
tanítok. De a holokausztot nem én, ötödikben biztosan nem én vetem fel. Hanem 
megjelenik, most nem tudom, nem emlékszem rá, megjelenik valamilyen kérdés 
formájában. Csak úgy mellékesen. És akkor az embernek bele kell kapaszkodni. 
48. interjú (általános iskola, magyar-történelem szakos tanár, etikát és erkölcstant 
is tanít)

A másság, az elfogadás, az előítéletek, hogy ne higgyél annak, amit a szádba rág-
nak, hogy ta- pasztald meg, hogy éld át, tehát, szerintem ezeket. A gyereksorsokat, 
a család sorsokat, tehát, hogy szerintem ez hoz közelebb, semmiképp sem a tények 
meg az esemény történet, hanem ettől… tehát, hogy átélhető. Képzeld el, hogy te 
vagy az a srác, tehát, csak ennyi. Osztályfőnöki órán ezek így jönnek, igen. De 
mondom, több oldalról megrágjuk ezt a témát, mert rágjuk önismeret kapcsán, 
hogy mit érezhet a másik, ennyire távoli közelítéssel, vagy előítélet kapcsán, hogy 
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látod, hogy kövér, na és belül mi van, meg előjön, mikor bárki cigányozik vagy 
bárki azt mondja, hogy mit tudom én hülye fradista, vagy bármi.… De szerintem 
a holokauszt csak egy ilyen illusztrációja annak, hogy lehet valakiket így intézmé-
nyesen megvezetni, hogy azt mondjuk rájuk, hogy ilyenek és akkor nagyon sokan 
elhiszik, hogy ilyenek. És akkor nehéz ebből kikerülni, meg nehéz mást gondolni 
meg mást hinni, tehát, hogy… és akkor végül is mi lesz belőle. Tehát ebből látszik 
leginkább, hogy milyen messzire lehet eljutni. Először csak azt mondják, hogy jól 
van, akkor te ne gyere egyetemre és a végén meg azt, hogy elpusztulsz, mert zsidó 
vagy. Tehát, hogy ez egy nagyon kézzelfogható példája annak, hogy először csak 
gondolod, aztán mondod, aztán csak hagyod, aztán csinálod. Hát nem tudom, 
nekem ez így vesszőparipám, hogy ne legyenek birkák, tehát, hogy ne higgyék el 
azt, amit a szájukba adnak és azt gondolják végig. 51. interjú (általános iskola, 
magyar-történelem szakos tanár)

Előfordul, hogy nem humán szakos osztályfőnökként a szakos órája terhére foglal-
kozik a pedagógus a holokauszt témával:

Osztályfőnöki órán, holokauszt emléknap kapcsán (foglalkozom a holokauszttal). 
Ugyanis voltak ezek a mindenféle problémák, emlékmű, nem emlékmű, napi hírek 
kapcsán. Szoktunk olyat, hogy behozzuk reggel az újságot, ha éppen van időnk, és 
akkor megnézzük, hogy aznap milyen témák merültek föl. Persze közte volt. Volt, 
aki látott a híradóban ilyen dolgokat, de nem tudta értelmezni, és akkor azt meg-
beszéltük. Mondjuk, ha a biológia órából lecsípünk 10 percet, az egyáltalán nem 
baj szerintem, mert azt gondolom, hogy ez sokkal fontosabb az életben, mint, hogy 
tudja, hogy melyik növény egyszikű vagy kétszikű, tehát ezt most beáldozom. És 
aki meg olyan területen megy továbbtanulni, őt meg úgyis felkészítem, mert ettől 
nem lesz senki szegényebb. De tényleg, a régi osztályomban, ott szerveztem min-
dig reggel beszélgető kört. Háromnegyed nyolcra bejöttünk, és akkor negyed órát 
beszélgettünk első óra előtt. 38. interjú (általános iskola, biológia szakos tanár)

Osztályfőnöki órákon, ezek mind elvileg témák. Osztályfőnöki témákba ezek mind 
beleillenek. És akkor ezekhez mind kapcsolható akár módszertanilag, akár tartal-
milag, meg azért tegyük hozzá, hogy én azt látom, hogy a diákok között is ugye 
azért az ismeretanyag kevés, de a jobbra tolódás megvan, tehát óhatatlanul, ha 
nem foglalkozol vele. Tehát valaki elkezdi firkálni a horogkeresztet, elég, ha két 
ember behozza az osztályba, azokra ad hoc reagálni kell. 58. interjú (szakközépis-
kola, történelem-etika-filozófia szakos tanár) 

4. A holokauszt téma tanításának változása iskolatípusok szerint 
Az interjúalanyok különböző típusú iskolákban tanítanak: általános iskolában, 4, 6 
és 8 osztályos gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában. Van köztük olyan, 
aki alsóban is tanít, van, aki kollégiumban nevelőtanár. Az interjúk elemzése során 
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nem rajzolódott ki olyan jellemzője a holokauszt téma beemelésének a tanításba, 
amely egyértelműen iskolatípus szerinti megkülönböztetésre engedne következtetni. 
Az iskolatípus meghatározó lehet abban, mennyire érzik magukat leterheltnek vagy 
eszköztelennek a pedagógusok, a holokauszttal való foglalkozás azonban erősebben 
köthető az iskola szervezeti jellemzőihez (erről később).

Az iskolák között számos budapesti intézmény szerepel, köztük nagy presztízsű 
gimnáziumok, gyakorlóiskolák, illetve a nem budapesti intézmények között nagy-
városi és kisvárosi iskolák. Azok a pedagógusok, akik egy-egy kisebb város egyetlen 
gimnáziumában tanítanak, hajlottak egyfajta erőteljesebb felelősségvállalásra a holo-
kauszt emléknap megtartása kapcsán, több ízben jeleztek a várossal való együttmű-
ködést, közös megemlékezést

Minden órán (foglalkozunk a témával), ez a tananyagba is beépül, ez szerepel a 
társadalomismeret, történelem tananyagban is, ugye, meg iskolai szinten is elvá-
rás a fenntartótól is, hogy ezeket az ünnepeket beépítsük a pedagógiai program-
ba, munkatervbe. Cél az, hogy az empátiát, a hagyományokat ápoljuk, nálunk 
az iskolában erre nagy hangsúlyt helyezünk, bevonjuk a diákokat, aktívan részt 
vesznek. Ez a téma a vitakultúra fejlesztésére alkalmas, illetve nagyon sok olyan 
dolgot felszínre hoz, ami társadalmi problémaként szerintem magasabb szinten 
jelentkezik, tehát itt nagyon sokszor a család, a szülők, a politikai demagógiák 
mind előjönnek, nagyon-nagyon izgalmas és szerintem ez mindenképpen olyan 
pedagógust igénylő téma, akik megfelelően felkészültek és képzettek, mert nagyon 
szélsőséges gondolatok is összeütközhetnek és bánthatnak olyanokat, akik adott 
esetben érintettek ebben a témakörben. 62. interjú (gimnázium, történelem-filo-
zófia szakos tanár)

Az általános iskoláktól, gimnáziumoktól és szakközépiskoláktól markánsan eltérő 
tapasztalatot jeleztek a szakiskolában tanító pedagógusok (akik olyan intézmények-
ben dolgoznak, amelyek szakközépiskola és szakiskola egyben, így az interjúalany 
többféle osztályban is tanít).

Én továbbra is azt vallom, hogy már ott van a fejükben egy kész dolog. Ezen, én, 
ha megfeszülök, akkor sem tudok változtatni. Otthon az apjától hall, inkább az 
apjától, mint az anyjától, az benne már itt középiskolában egy olyan szinten rög-
zült, hogy azon nem lehet változtatni. Egy gyerekkel találkoztam, aki kimondot-
tan tagadta a holokausztot. Bármit mondasz neki, teljesen reménytelen. Meg sem 
hallgat. … Hát én ebben az iskolában úgy látom, hogy ha nem beszélünk róla, 
akkor kevesebb az indulat. … Ez egy örök téma szerintem, az egész történelemben 
ez mindig probléma volt. Régen se változott meg, és a jövőben sem fog megváltoz-
ni. Ilyen egyszerű. Mindig kell keresni egy bűnbakot, bűnbakot osztályonként is, 
mindig találnak 1-2 gyereket, kiközösítik, kikészítik. 36. interjú (szakképző iskola, 
történelem-földrajz szakos tanár)
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A szakiskolai osztályban, ahol korábban tanítottam, ott érződik, hogy sokkal na-
gyobb az ellenállás a témával szemben. Ezért gondolom, hogy nem lehet egy kap-
tafára csinálni (az emléknapot). 98. interjú (gimnázium, történelem-német szakos 
tanár)

Az interjúalanyok közül többen egyházi fenntartású iskolában tanítanak. A fenn-
tartó szerinti megkülönböztetés (egyház, alapítvány, egyéb) jelezhetne eltérést a ho-
lokauszttal való foglalkozásban, de ez az interjúkban nem jelent meg. Valószínűbb, 
hogy a fenntartó elvárásai szervezeti jellemzőként épülnek be az iskolai működésbe. 

Én nem a holokauszton keresztül nevelem őket toleranciára, hanem a napi életben 
gyakorlatilag reggeltől estig. Amíg együtt vagyunk. Nemcsak ez az egy téma, ami 
nevelhet, hanem gyakorlatilag minden. Minden erről szól. Nemcsak ezen keresz-
tül, bármi máson keresztül. Ez egy alap, egy általános iskolában meg főleg. Az 
egymás elfogadása. Van persze, mindig van probléma, mert ahány gyerek annyifé-
le… meg annyifélét hoznak. Én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés helyzetben 
vagyunk itt, ebben a katolikus iskolában. Szóval itt azért a családokból eleve jön 
egyfajta nagyon erős tolerancia. Ezt nem mi kezdjük el, otthon kell elkezdeni és 
építgetni. Itt eleve nagyon sok a nagycsaládos. Azért már ott helyben, kis közös-
ségben vagy nagy közösségben indul a toleranciára való nevelés. Úgyhogy, ilyen 
szempontból, nem azt mondom, hogy könnyű a dolgunk, hanem van egy alapunk, 
amivel mi már tudunk szépen építkezni. … Azért ez a légkör nagyon sokat szá-
mít. A keresztény szemlélet, mert azért nagyon sok református, evangélikus is jár 
hozzánk. Ez abszolút érezhető. Tanítottam a belvárosban, tehát nagyon lehet érzé-
kelni a különbséget. Ha a toleranciát mérni lehetne, akkor azért itt nagyon magas 
fokon működik. 64. interjú (katolikus általános iskola, magyar-történelem-média 
szakos tanár)

A félállású pedagógusoknak egészen más rálátásuk van az iskolai eseményekre, 
mint a főállásúaknak. Kevesebb időt töltenek az iskolában, az iskolai életbe kevésbé 
tudnak bekapcsolódni. Megjelenik ez a holokauszt emléknap megtartására vonatko-
zó kérdésnél: előfordul, hogy a válaszadó az egyik iskoláról semmilyen információt 
nem tud adni, a másikra pedig pontatlanul emlékszik. 

5. A holokauszt témával való foglalkozás tartalma és kerete összefügg a peda-
gógusok személyes pedagógiai tapasztalatával és céljaival
Az interjú első és második része a pedagógusok tanítási tapasztalatait mérte fel. A 
válaszokból kirajzolódott, hogy a megkérdezett tanárok milyen nehézségekkel szem-
besülnek mindennapi munkájuk során, hogyan magyarázzák ezeket és mennyiben 
érzik kompetensnek és illetékesnek magukat ezek kezelésében, milyen erőfeszítéseket 
tesznek a megoldásukra. A diákok tanulással kapcsolatos nehézségeire adott válaszok, 
az ehhez kapcsolódó módszertani gyakorlat (disputa, kooperatív módszerek alkalma-
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zása), az ezzel kapcsolatos vélekedés szépen kirajzolják az adott pedagógus pedagógiai 
megküzdési repertoárját. A megkérdezett pedagógusok részben felvállalják a diákok 
tanulásban mutatott nehézségeit, reagálnak ezekre egyéni vagy kiscsoportos szinten 
(korrepetálnak, tanulásmódszertant építenek be, segítséget keresnek a diákjaiknak), 
jelzik az igényüket a szervezeti szinten történő reagálásra vagy kifejezik ezzel kap-
csolatos véleményüket (az iskola által nyújtott szervezett tanulástámogatási formák 
esetében). Úgy tűnik, hogy azok a pedagógusok, akik ezzel a területtel érdemben fog-
lalkoznak, a csoportban megjelenő, nem tanuláshoz kapcsolódó jelenségekre nyitot-
tabban reagálnak – kirekesztés, bullying, előítéletes gondolkodás, másság elfogadása, 
tolerancia. Ezek a pedagógusok többnyire foglalkoznak a holokauszt témával úgy ta-
nórán, mint osztályfőnöki munkában, sokan közülük kifejezetten felismerték a holo-
kauszt emléknap kínálta pedagógiai lehetőségeket. A felvett interjúk elemzése alapján 
úgy tűnik, hogy azok a pedagógusok, akik a diákok tanulással kapcsolatos nehézsé-
geihez nem tudnak érdemben kapcsolódni (mert úgy gondolják, minden a családban 
dől el, vagy mert a diákjaik gyenge képességeit, hátrányos helyzetét, alulmotiváltsá-
gát magyarázatként elfogadva nem vélik úgy, hogy az iskolának, illetve a tanároknak 
feladatuk lenne a tanulás támogatása), jóval kevésbé látják meg a holokausztról való 
tanításban rejlő lehetőségeket. Számukra a holokauszt egy megtanítandó tananyag, az 
emléknap egy kipipálandó iskolai feladat.

Néhány példa az első típusra:

A Zachor képzésen például az volt, hogy adtak képet, és ott volt egy szemmel lát-
hatólag ortodox zsidó, de utána kiderült, hogy ez egy neves könnyűzenész egyben, 
… máris ugye valamennyire lebontja az előítéleteket, hogy először elképzeljük, 
hogy hogyan telhet egy napja, mit csinálhat. Ugyanígy rájöhet arra az ember, hogy 
ezek így előítéletek. … Ez volt Izraelben, ahol csak annyi volt, hogy képeket mutat-
tak és mondjuk meg, hogy ezek mivel foglalkozhatnak, kik lehetnek ők. Ott volt egy 
arab ilyen bukósisakos, motorosruhában valaki, akire én közöltem, hogy pizzafu-
tár, amin nagyon jót derült a képzés tartója. Utána elmondta, hogy ez a legneve-
sebb kortárs arab regényíró jelenleg ott Izraelben. Akkor én is magamba néztem, 
hogy… Miután magamban is ez egy működő módszer volt, azért próbálkoztam ezt 
bemutatni. Nagyon érdekes, diákoknál is működik, illetve volt már olyan, hogy az 
jött ki, hogy nincsenek súlyos előítéleteik. Nálunk, ugye ez leginkább cigányságra 
probléma. Akkor beraktam direkt olyan, kerestem olyat, akit be lehet ennek kap-
csán mutatni. Gyakorlatilag átalakítottam erre. A Costa Concordia elsüllyedt és 
ott egy ilyen roma származású személy meghalt, mert gyerekeket mentett. Erre 
beraktam az ő képét és a gyerekek, amikor meg kellett határozniuk, arra jutot-
tak csoportmunkában, hogy ez egy görög zöldséges lehet. Eszükbe se jutott, hogy 
cigány. Ez így… ez mondjuk az egyik ilyen módszer, ami úgy láttam, mind a két 
képzésnél előjött és szerepelt. 1. interjú (gimnázium, földrajz-magyar-eszperantó 
szakos tanár)
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Nyilván egy pályakezdőt nagyon leköt az, hogy azt megcsinálja, amit előírtak. 
Most már elég öreg róka vagyok ahhoz, hogy azzal nem nagyon foglalkozom any-
nyira, próbálom a gyerekeket a világ dolgaira nyitottá tenni, meg minél több jó 
dolgot a szívükbe becsempészni, mert azt gondolom, hogy az legalább olyan fontos, 
minthogy megtanulják az ismeretanyagot, amit előírtak számukra. Szív nélkül egy 
akármilyen zseni tudós is hova jut, ugye? Milyen eszközök kerülnek a kezükbe. 38. 
interjú (általános iskolai biológiatanár)

Szívem szerint azt látnám helyesnek, hogy inkább csak irányítanám a tevékeny-
ségüket, próbálok néha, szoktunk csinálni ilyet, amikor különböző állomásokat 
dolgozok ki egy-egy témához, és körbehaladnak, forrásokat dolgoznak fel, és aztán 
a végén beszámolnak. Ezeket én nagyon szeretem, rengeteg előkészítési munkát 
igényel, de akkor látom, hogy a gyerek dolgozik, ő szerzi meg a tudását, így nyilván 
jobban is rögzül. Ezt én nagyon szeretem. És az órán konkrétan én már csak irá-
nyítóként, segítőként vagyok jelen, és nem a tudás közvetítőjeként egyértelműen. 
Ezt én szeretem, de nem tartom összeegyeztethetőnek sajnos, hogy az érettségire 
fel kell őket készíteni, és ez bizonyos korlátokat képez. 44. interjú (gimnázium, 
történelem-német-társadalomismeret szakos tanár)

Nagyon sok minden tanárfüggő. Az iskolavezetés nálunk szerintem nagyon pozití-
van áll hozzá, támogatja, sőt, ugye megadja hozzá az emléknap az időkeretet. Ha 
én egész napra viszem el a gyerekeket, akkor egész napra viszem el a gyerekeket, 
szóval nem az, hogy most egy órám van. De szerintem ez megint iskoláktól függő. 
De a legnagyobb, aminek én ellene vagyok, szóval semmit nem kampányszerű-
en, nincs értelme. Tehát időhiány, persze, semmire nincs ideje az embernek, tehát 
az embernek a tantervben arra van idő, amire én akarok időt. Persze nyilván az 
érettségi szabályoz, de azért négy évet vannak nálam, vagy ötöt. Tehát ha én négy 
év alatt nem találok olyan fórumot, hogy ezeket tisztázzuk, akkor soha. Be lehetne 
ezeket építeni az oktatásba, de mielőtt az oktatásba… a tanárképzésnél is kezdeni 
kell. Hát azon is hülyére röhögtem magam, amikor mondták, hogy most a Pázmá-
nyon majd most tanítjuk. Ha nem hozza azt a szemléletet, akkor mit fog tanítani? 
Nagyon jól tudjuk, hogy azért az egyetemisták x százaléka jobbikos. Mindegy, hát 
ez… erre szoktam én mondani, hogy meghallgatom, információ, hát ennyi… min-
denkinek van egy véleménye. 58. interjú (szakközépiskola, történelem-etika-filo-
zófia szakos tanár)

Lehet olvasni az újságban tanárról, aki szélsőséges dolgokat posztolgatott, de alap-
vetően szerintem ez egy alapkritériuma egy tanárnak, hogy kritikai szemléletre 
nevelhet, véleményt azonban, még ha mást is gondol, nem nyilváníthat olyan for-
mában, ami negatívan befolyásolná a diákok saját gondolatát, szemléletét. 62. in-
terjú (gimnázium, történelem-filozófia szakos tanár)
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Április 16-án, a holokauszt emléknapja, azt biztosan mondom, ha aznap órám 
van és akkor erről egy öt mondat. Ötödik, hatodik osztályban is. El kell nekik 
magyarázni nyilván, az ő szintjükön, hogy rengeteg embert táborokba zártak, ki-
végeztek, azért, mert ilyen származásúak vagy vallásúak voltak. Tehát ezt nagyon 
egyszerűen, de egy ötödikes gyerek már megérti a lényegét. 65. interjú (általános 
iskola, magyar-történelem szakos tanár, erkölcstant is tanít)

Néhány példa a második típusra:

Tehát nem gondolom, hogy vitakultúrát lehetne fejleszteni a holokauszttal. Hát, 
az emberi jogok tanítására és a toleranciára nevelésre talán valamennyivel alkal-
masabb. Talán azt könnyebben megértik a gyerekek, hogy miért fontosak az embe-
ri jogaink. Pontosan azért, mert voltak olyan időszakai a történelemnek, amikor 
ezek az emberi jogok teljesen megszűntek, és ezáltal – mondjuk úgy –, hogy állati 
szinten kezeltek másokat. Toleranciára nevelésre, az elfogadásra is talán valamit 
segíthet. Bár én azt gondolom, hogy pont toleranciát meg elfogadást nem lehet 
népirtással meg vérengzéssel magyarázni. Mert nem látom, hogy bármelyik fél 
is toleráns lett volna ebben a kérdésben. Sem az a Német Birodalom, amelyik ki-
irtotta a zsidóságot, sem az a zsidóság, akit kiirtottak. Nem tudom, hogy melyik 
lenne toleráns a másikkal szemben. Egyik sem volt az. 71. interjú (gimnáziumi 
történelemtanár)

A gyerekek... és itt különböző rétegkultúrák vannak, egy része eleve hárítja, eleve 
szemben áll ezzel, ami sok esetben érthető, vagy családi tanúságként felfogható 
jogos távolságtartás ezektől a témáktól, megrázó eseményektől. Én úgy gondolom, 
hogy attól, hogy egy népnek, egy multikultúrával, multinacionális kultúrával ren-
delkező ősi kultúrának ilyen nagy anyagi és mozgástér szabadsága van, attól ez 
nem azt jelentené közvetlenül, hogy ilyen erőteljesen nyúljon bele az arányokba, 
illetve a tudattartamokba, meg az emberek lelkébe, hanem egy nagyon mérték-
tartó és egy nagyon-nagyon tiszta egyensúlyra volna szükség. Matematikailag alá 
tudom támasztani, hogy a II. világháborúban a magyar nép vesztesége pontos 
források szerint megközelítette a 820 ezer főt, ebből a holokauszt áldozatai, 230 
ezer fő. Az arányosság és a tisztesség elve szerint is meg kellene őrizni a megfelelő 
arányokat. 70. interjú (általános iskola, magyar-történelem szakos tanár)

Nem számított meglepetésnek, hogy minden osztályban vagy minden évfolyamon 
legalább egy olyan diák van, aki – főleg, ha szereti a történelmet, akkor – általá-
ban elég nagy holokauszttagadó is mellette. Az interneten keresztül informálódik. 
Például a tavaly érettségiző osztályomban is volt valaki, egy nagyon okos, nagyon 
jó képességű diák, aki egyetemre ment tovább, de mégis nagyon súlyos elképzelései 
voltak a holokauszttal kapcsolatban. Olyan súlyosak, amit egyébként Magyaror-
szágon börtönnel büntetnénk holokauszttagadásként vagy holokauszt relativi-
zálásként. … Én nem gondolom, hogy meg kellene győzni. De ettől függetlenül 
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én vele lényegében úgy tanítottam a történelmet, hogy amikor a holokauszthoz 
értünk, akkor például megengedtem, hogy ő tartson egy előadást a saját elképze-
léseivel kapcsolatosan. Hogy elmondhassa azt, hogy ő mit gondol erről az egész 
dologról. 71. interjú (gimnáziumi történelemtanár)

Van olyan pedagógus, aki delegálná a holokauszttal való foglalkozás feladatát kül-
ső szakemberre (hasonlóan az iskolai szexuális felvilágosításhoz, drogprevencióhoz, 
más „kényes” témákhoz). Ebben a véleményben észrevehető a pedagógus saját bizony-
talansága a témával kapcsolatban.

Ha már úgy fogalmazunk, hogy holokauszt emléknap és nem csak egy órában em-
lékezünk meg, akkor bizony hívnék valakit kintről. Egyrészt nyilván olyat hívok, 
aki szakértő. Mondjuk a történelem tanszékről valakit, biztos jönne felvilágosí-
tani. Másrészt mindenki tudja, akár a saját gyerekeinkről van szó, akár az isko-
lásokról, az idegent sokkal jobban elfogadják. Viszont akkor nem vitázna. Ez is 
egy kétélű dolog, mert akkor nem lenne belőle beszélgetés. Ő egy idegen, tőle nem 
kérdezne. 80. interjú (szakközépiskola, angol-magyar szakos tanár)

Nyilvánvalóan ebben a felfogásban nem merül föl, hogy más szakos tanár is foglal-
kozhat a holokausztról való tanítással, illetve hogy osztályfőnöki munkában is megje-
lenhet. Ezzel szemben markánsan eltérő vélemény is hangot kapott, miszerint a peda-
gógus egész nevelő munkájával bármikor, bármely helyzetben tanít vagy taníthat róla

6. A holokauszttal való foglalkozás minőségében meghatározó az   iskolaveze-
tés, illetve az iskola mint szervezet hozzáállása
A kérdőíves kutatás során megkérdezett pedagógusok kétharmada (67 százaléka) 
szerint iskolájának vezetése inkább támogató a holokauszt téma iskolai feldolgozá-
sával kapcsolatosan; 12 százalék semlegesnek írta le az iskolavezetés hozzáállását, 
távolságtartó attitűdöt pedig csak 2 százalék érzékelt. Egyötödük (19 százalék) nem 
vállalkozott arra, hogy megítélje az iskolavezetés holokauszt tematikával kapcsolatos 
attitűdjét. A tanár kollégák hozzáállását a válaszadó pedagógusok már csak alig több 
mint fele (54 százaléka) minősítette egyértelműen támogatónak, 19 százalékuk sem-
legesnek vélte, 5 százalék pedig távolságtartónak minősítette. A többiek (23 százalék) 
nem vállalkoztak arra, hogy ezt megítéljék. A kvantitatív adatok által nyújtott képet a 
kvalitatív kutatás tovább finomítja.

A holokauszttal való foglalkozás a tantestületen belül igen különböző módokon va-
lósulhat meg: van olyan iskola, ahol ezt tulajdonképpen a pedagógus magánügyének 
tekintik. Ebben az esetben az iskolavezetés elvárása az, hogy a pedagógus tanítson 
tanterv szerint, tartsa meg a holokauszt megemlékezést osztályfőnöki óra keretében, 
erre sem a kollégák, sem a vezetés nem kérdez rá, így az egyes pedagógusok szakmai 
találékonyságán és lelkiismeretén múlik, hogyan dolgoznak a témával. Van olyan is-
kola, ahol a vezetés kifejezetten támogató, a kollégák viszont nem akarnak, vagy nem 
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mernek a témával foglalkozni, így a holokauszt téma egy-egy tanár szívügyeként jele-
nik meg az iskolában. 

Volt olyan osztály, ahol történelemtanár voltam és a gyerek jobbikos egyenruhá-
ban akart jönni és ott cirkuszolnom kellett, hogy ebben nem jöhetsz be meg egyál-
talán. Marha nehéz az iskolában és ezzel kínlódik az ember. Vannak cifra dolgok, 
nagyon brutális dolgokkal is szembesülök, de nem csak én, hanem biztos más is. 
A közhangulat nem kedvez annak, hogy ezt a problémát akár tantestületi szinten 
meg lehessen beszélni. … A romló közegben az az iskola is, ami brutálisan ellen 
tudott állni a rasszista megnyilvánulásoknak, az is kezd fellazulni, vagy nem is 
tudom, hogy fogalmazzak. Toleránsabb az intoleranciával szemben. 22. interjú 
(szakközépiskola, magyar-történelem szakos tanár)

A szervezet hozzáállása meghatározza általában az elfogadást, úgy a diákok, mint 
a tanárok irányában. Nehéz toleranciára nevelni, egymás elfogadására ösztökélni a 
diákokat, hogyha ez az attitűd nem általános a pedagógustársak körében.

Miért vesznek fel tolókocsist egyáltalán az osztályba, amikor az nem fogja tudni 
fölérni a kémcsövet a kémiaórán, mondja a kémiatanár és ennyivel elintézi. 1. 
interjú, (gimnázium, földrajz-magyar-eszperantó szakos tanár)

A holokauszt emléknap kapcsán rendre fölmerült az a kérdés, hogyan dolgoznak a 
megkérdezett pedagógusok, egyedül vagy csapatban.

Nem csapatban… a szakórait, azt egyedül. Szerintem az osztályfőnöki órát is 
egyedül csinálja az ember. Nekem ez egyéként érdekes is volt. Amikor megjöttem 
Jeruzsálemből, akkor írtam az osz- tályfőnököknek egy levelet, hogy én most ezen 
a képzésen voltam, …felsoroltam egy csomó témát, hogy mi minden, de tényleg 
az arab-izraeli háborútól kezdve, stb. és, hogy ebben nagyon jó         anyagokat is 
adtak és én nagyon szívesen tartok ennek kapcsán akár osztályfőnöki órát, akár 
szakórára, ami idetartozik, ott elhívnak és, most nem emlékszem, hogy egyáltalán 
nem hívtak-e, vagy egy osztályba, ahol előtte két évig földrajzot tanítottam. Ott 
volt talán valami, de… Nem tartottak rá úgy igényt kollégák. …Ha külsős előadót 
hívok, akkor az egy profi legyen és nem a kollégát kérem meg, hogy ő ugorjon be. 1. 
interjú, (gimnázium, földrajz-magyar-eszperantó szakos tanár)

Az iskolavezetésnek … szerintem két elvárásuk van: az egyik, hogy az emléknapok, 
stb. jogszabályi előírás. A másik meg, hogy ne legyen ilyen jellegű botrány. Mesél-
ték, hogy előfordult, hogy a kitörés napi megemlékezésen az egyik diákunk részt 
vett és ilyenek. Tehát, hogy ne nagyon legyen. Gyakorlatilag a problémák elkerü-
lése az iskolavezetés túlélési technológiája. Extrák nincsenek. Annyi viszont, nem 
tudom, mennyire a témához tartozik, de abszolút liberális az iskolavezetés, tehát 
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hogy ilyenek mellett kiáll. Volt már olyan kolléga, akit ilyesmi miatt is bocsátottak 
el, merthogy olyan stílusban nyilatkozott a témáról. A téma kezelésében támogató 
az iskola, csak csináljuk meg mi magunk. Oldjuk meg és őket ezzel hagyjuk békén. 
1. interjú, (gimnázium, földrajz-magyar-eszperantó szakos tanár)

Éppen az átpolitizáltsága miatt vannak olyan kérdések, amiket egyszerűen ke-
rülünk a tantestületben, és ez is beletartozik. Volt rá példa, hogy előkerült volna, 
nem szült jó vért. És aztán ez maradt, hogy ez is egy olyan téma, amiről nem be-
szélgetünk. Ezen kívül még 618 ezer dolgot kellene még kidumálni. A legnagyobb 
kritikám úgy általában, nemcsak a tantestülettel, hanem a pedagógus társaimmal 
kapcsolatban – pont az, hogy abszolút nem érzem, hogy annyira értelmiségként 
viselkednének. A másik, a kérdésedhez nem tartozik szorosan, de számomra na-
gyon jelentős, hogy nem is akarunk témákat felvetni. Nem akarunk megbeszélni, 
kibeszélni, műhelyként működni, ami régen hozzá tartozott az értelmiségi, tanári 
léthez. Ezeket – úgy érzem – teljesen bedarálta már az elmúlt két-három évtized. 
87. interjú (gimnázium, magyar-latin szakos tanár)

Előfordul, hogy a holokausztról való oktatást erőteljesebben felvállaló tanár elszige-
telődik, egyedül, esetleg egy társsal dolgozik, nem kap visszajelzést a tantestületben:

Olyan nagyon szerintem nem foglalkoznak vele, vagy nem tudom. Mondjuk, ezt a 
Kávást, ezt csináltuk mi ketten, a másik osztállyal, és így a többiek nem vonódtak 
be. Nagyon sok munka van, elég sokat dolgozunk, szóval az, hogy ez nem olyan 
békés kis valami, hogy na, akkor most leülünk, és megbeszéljük, szóval erre nincs 
idő. 45. interjú (gimnázium, orosz-angol-magyar szakos tanár)

Az iskola szélsőséges helyzetekre való reagálása meghatározó úgy a diákok (és álta-
luk a szülők), mint a tantestület felé. Tanulságos a következő eset:

(történelemtanár kolléga) Ez 2008-9 környékén volt, ő is sieg heillel (köszönt). Te-
hát megszállott hülye. És ő is karlendítéssel, állítólag bement (az osztályba). A gye-
rekek mondták, hogy ő is ezt csinálja. Én többször rajta kaptam őt, hogy gyerekek-
kel cigányozik, meg, hogy a cigánykérdést úgy kell megoldani, hogy meg kell ásatni 
a sírt, és akkor ő egy pillanat alatt megoldaná, stb. És gyerekek előtt mondogatott 
ilyen dolgokat. … 12.-ben nem én taníthattam (a történelmet). Az igazgatónőm 
egy tanári jelzésre, meg a diákok jelzésére mondta, hogy ne húzzuk-halasszuk, 
essünk túl ezen, nem kell ezen nagyon rágódni. Probléma volt velem, mert a társa-
dalomismeret óráimat úgy hívták a gyerekek, hogy cigányvédő óra. Ugyanis én egy 
más szemléletet próbáltam idehozni, mint amivel szembesültem. Roppant hamar 
konfliktusaim adódtak itt, ebben az iskolában, és végül is elvették tőlem a 12.-es 
érettségiző osztályomat. … Októberben átvettem őket, és az első órámon késve jött 
egy fiú. Fölcsapta az ajtót, és ő köszönt, hogy sieg heil, felemelt karral. Ez volt itt 
az első élményem. És akkor én mondtam, hogy akkor ahogy jöttél, menjél is ki, és 
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menjél fel az igazgatói irodába, és mondd el, hogy mit tettél. 35. interjú (szakkö-
zépiskola, könyvtár-történelem szakos tanár)

Ez az eset azt a helyzetet mutatja be, amikor a holokauszttal (is) foglalkozó pedagó-
gus mellett nem állnak ki sem a kollégái, sem pedig az iskolavezetés azzal, hogy levált-
ják egy érettségiző osztályból, gyakorlatilag a szélsőséges nézeteket hangoztató diákot 
(és családot), illetve kollégát támogatják. Az utoljára említett esetnél a diákot az igaz-
gató visszaküldte az osztályba, mondván, ennek az esetnek az intézése nem tartozik 
rá. A helyzetet árnyalja, hogy néhány évvel ezelőtt új igazgató vette át a szóban forgó 
iskola vezetését, aki nagyon támogató az interjúalany törekvéseivel kapcsolatban, így 
ő nyugodtan szervezhet iskolai szintű emléknapi programokat, ugyanakkor nem tör-
tént szervezeti szinten olyan beavatkozás, amely a pedagógusok nézeteire hatott vol-
na, így az interjúalany továbbra is alapvetően ellenséges közegben, magára maradva 
vagy egy-egy szövetséges pedagógussal dolgozik. Ennek a munkának így nem lehet 
megfelelő hatásfoka, hiszen a diákokat érő impulzusok között erősen megjelenik a 
többi pedagógus elzárkózó, vagy kifejezetten ellenséges attitűdje.

Gyakran előfordul, hogy az iskolavezetés (igazgató) arra törekszik, hogy legyen a 
tantestületben egy vagy két olyan kolléga, aki összefogja a holokauszt téma tanítását 
és/vagy a holokauszt emléknapot:

… mihez van kedved? Látsz benne fantáziát? Annak nincs értelme, hogy na, kö-
telező. … kell 1-2 ember, ez szervezett dolog. Ahol van érdeklődése a kollegáknak. 
Aki tovább viszi ezt a zászlót, ő visszajön, hogy együtt csinálják, azért nem jó 
egyedül dolgozni, hanem egy fix valakit is. Azt be is lehet iskolázni, akár Jeruzsá-
lembe is el lehet küldeni, szoktak lenni ilyen programok. A Páva utcában ilyen he-
lyi programok, trénerképzés. Akinek van egy kis affinitása, történelem szakos vagy 
nem, teljesen mindegy, nézzen szét, majd én is segítek, mondtam. Megkérdezünk 
valakit. De nem akarom presszionálni, nem akarok semmit. … ez is az iskolakul-
túra. Tehát itt senkit nem lehet szidni, idézőjelben vagy ténylegesen, kisebbséget. 
Tehát se cigányt, hát svábot főleg nem. Csak viccelődök. Senkit. Ez az egyik. A 
másik pedig, hogy arra is, elég sok hátrányos helyzetű gyereket is fölveszünk, így is, 
úgy is. Tehát szociálisan, tehát nem egy elitképző természet. A másik pedig, hogy 
tényleg hátrányos, körülbelül 30 gyerekünk van. Azért egy kéttannyelvű program, 
nagyon jó képességű gyerekek kellenek ahhoz, hogy ezt bírják. De hát szakembert 
is fölvettünk, aki külön foglalkozik velük. 43. interjú (gimnázium, történelem-né-
met-társadalomismeret szakos tanár, igazgató)

Nagyon érdekes helyzet, amikor az iskola igazgatója megpályázik egy Jad Vase-
mes továbbképzést, aminek feltétele valamiféle foglalkozás megtartása a gyerekeknek, 
kiutazik a továbbképzésre, de a tanultakat nem forgatja be az iskola holokauszttal 
kapcsolatos működésébe, a tudása nem épül be a szervezet, a tantestület körében. 
Más esetben pedig a Jad Vasemben képződött pedagógus megosztja a tanultakat a 
kollégáival, inspirálja a többieket:
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Nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert nem tudom, szabad-e említenem, hogy 
a jelenlegi igazgatónő, akit mentoromnak tekinthetek tulajdonképpen, hiszen na-
gyon készségesen segítette az elmúlt hát... közel egy éve a munkámat, amióta itt 
tanítok. És remélem, nem sértődik meg érte, de a téma... hát hogy is mondjam 
szakértőjének lehetne őt nevezni. Évek óta nagyon komolyan foglalkozik ezzel a 
témával, és azt hiszem, két évvel ezelőtt egy nagyon komoly kiállítást és nyílt órát 
tartott ebből a témából, amellyel megnyert egy pályázatot és a pályázat keretében 
kiutazhatott Izraelbe és ott vett részt egy szakmai továbbképzésen ezzel a témával 
kapcsolatban, ahonnan rengeteg anyagot hozott, rengeteg tapasztalattal tért haza 
és... ezúton is szeretném megköszönni neki, hogy ezt átadta nekem. Úgyhogy, nem 
mondom, hogy meghatározta, hogy én ezt hogyan... mert nem határozta meg, 
mert valóban szabad kezet adott nekem, hogy hogyan csináljam meg az emlék-
napot, de rengeteg újdonságot adott nekem, ami teljesen más szemléletmódot 
alakított ki bennem a témával kapcsolatban, na most ennek tudatában lehetne 
másképp csinálni, úgy gondolom, de ez megint rengeteg időt igényel. 83. interjú 
(szakközépiskola, történelem szakos tanár)

A holokauszttal való foglalkozás minőségében meghatározó a szakmai kapcsolat-
rendszer megléte, illetve a tantestületen belül a kollégákkal való együttműködés lehe-
tősége – az együttműködés jelenthet akár csak egy óra elcserélésére való hajlandósá-
got, rugalmasságot az emléknappal kapcsolatos szervezésben, teremcserét. 

Kialakult az a fajta szokás, hogy ez egy (egész) nap... ezt egyébként nagyon nehéz 
volt itt az iskolában megvalósítani, úgy gondolták a kollégák, hogy ez túlteljesí-
tése a minisztériumi elvárásoknak, és hát elmarad a gyerekeknek 5-6 órája ezen 
a napon és ez nem éri meg, aztán azóta szerintem mindenki látja, hogy ez nem 
egy óraelhagyásos akció, cél, hanem hogy ennek azért van (hozadéka). 90. interjú 
(gimnázium, történelem-népművelés szakos tanár, igazgatóhelyettes)

Fontos a tágabb környezet támogató hozzáállása is, egy város egyetlen gimnáziuma 
sajátos helyzetben van, sajátos felelősséggel, amit az iskola szempontjából előnyösen 
lehet használni:

Egy város vezető gimnáziuma állandó levelezési kapcsolatban van a múzeummal, 
helyi önkormányzattal, művelődési osztállyal, benne vagyunk a címlistában, le-
velezési listában, igazából a vezetőség folyamatosan kapja a kiállításokról, a kö-
rökről... általában minket keresnek meg. Ha van valami nagyon speciális dolog, 
diákok részéről egy kezdeményezés, akkor mindig van egy kontaktszemély, akit 
nagyon gyorsan meg lehet keresni, de inkább minket találnak meg ezek a kezde-
ményezések. 62. interjú (gimnázium, történelem-filozófia szakos tanár)
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7. A holokauszt téma oktatásához kapcsolódó továbbképzések
A kérdőíves kutatás adatai szerint a tanároknak kereken egyharmada (33 százaléka) 
igényelne továbbképzést a holokauszt tanításához. A továbbképzések mellett legna-
gyobb arányban online tananyagokat igényelnének a pedagógusok, azonban filmek-
re, fotókra, kész óratervekre és módszertani továbbképzésekre is sokan igényt tarta-
nának. Történelmi ismereteinek bővítésére a tanárok 43 százaléka tartana igényt.

A kvantitatív felmérés adatai szerint a tanároknak mindössze 9 százaléka vett már 
részt a holo- kauszt tematikájával kapcsolatos továbbképzésen. Az általános iskolában 
tanító válaszadók hét, míg a középiskolában tanítók 10 százaléka volt ilyen tanfolya-
mon.

Természetes módon a történelem tanárok körében jóval magasabb az ilyen képzé-
sen részt vettek aránya, mint a többi tanár esetében. A történelem szakos válaszadók 
21, míg a nem történelem szakosok 3 százaléka vett részt ilyen témájú tanfolyamon. A 
megkérdezettek 56 százaléka vélte úgy, hogy a történelemtanárokat holokauszt témájú 
továbbképzésben kellene részesíteni. Ezt az általános képet árnyalják a tanár-interjúk. 

A holokauszt téma oktatásához kapcsolódó továbbképzéseket a kutatás egy másik 
tanulmánya (Összegző tanulmány a holokauszt téma oktatásával kapcsolatos hazai 
képzések és továbbképzések anyagairól) tárgyalja részletesen. Az interjúk során az 
interjúalanyok továbbképzésekkel kapcsolatos tapasztalataira kérdeztünk rá, különös 
tekintettel a képzések szemléletformáló hatására.

Az interjúalanyok továbbképzési tapasztalatait két fő csomópont köré szervezve 
kérdeztük: egyrészt a pedagógiai innovációkban való jártasság (tanulástámogatás, 
innovatív tanulásszervezési módok, stb.), másrészt a holokauszt-oktatáshoz kapcsol-
ható, társadalmi emlékezettel, aktív állampolgársággal, demokráciára neveléssel, elő-
ítélet-csökkentéssel kapcsolatos képzések révén. A válaszokból egyértelműen három 
képzés jelenik meg erőteljesen (tíz fölötti említéssel): 

•	 Jad Vasem továbbképzése

Különböző tantárgyakat akár bevonni, tehát akár éneket, festészetet, rajzot, fes-
tészetet. Hát arra volt jó ez tanfolyam, hogy azt láttatta, hogy arra van lehetőség, 
hogy ne csak egy adott történelem órán vegyük el a témát, de más tantárgyakat 
is lehet kapcsolni ehhez. Mondjuk, egy kémia órán elég nehéz lenne, de van más 
lehetőség is, mondjuk, amiről nem is hallottam, például énekek is születtek a ho-
lokauszt idején, és az ember hallott olyan szépeket, amiket énekelni lehetett és le-
hetett a kommunikáció eszköze mondjuk a táborban élő embereknek. Ők tudták, 
azon keresztül üzentek egymásnak. Akik ezt kutatják, tehát elénekeltek nekünk 
ilyeneket és hihetetlen volt, hogy ilyen is van. Vagy a képek, amik akkor keletkez-
tek, azon mennyi minden, mennyi üzenet van. Tehát, hogy igazából kapcsolhatók 
a tárgyak, ilyen tantárgyi integrációban megvalósíthatók. Tehát erre kaptunk, na-
gyon sok minden útmutatót, bele lehetett pillantani. 61. interjú (szakközépiskola, 
magyar-történelem szakos tanár)
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Nagyon érdekes volt, hogy a Jad Vasemes képzés, mennyire az érzelmekre apellált, 
és a berlini, az mennyire ilyen tudományos szempontú volt. Érdekes, mert hozzám 
azért közel áll a tudományosabb megközelítés, de nagyon-nagyon fontosnak tar-
tom azt, tehát nagyon rizikós az érzelmekre hatás, tehát nem akarom túlterhelni 
sem a diákokat, de anélkül meg nem átélhető. Nem ez a jó szó erre, az empátiá-
jukat fejleszteni csak úgy lehet, hogy ha az érzelmeiket is megszólítom. Úgyhogy 
valahogy a kettő ötvözete az, ami. 44. interjú (gimnázium, történelem-német-tár-
sadalomismeret szakos tanár)

•	 Videóinterjúk a 21. század oktatásában (USC Soá Alapítvány –Zachor Alapítvány) 

(a videóinterjús képzésen) adtak egy szemléletet, hogy hogyan kell lényeget kiemel-
ni. Nagyon-nagyon jó volt. Egy hét. Reggeltől-estig volt a program. Szó szoros érte-
lemben. Elláttak minket minden földi jóval. Plusz a tudás, amit kaptunk. Ez tény-
leg fantasztikus volt. Nagyon jó volt. És, amit meg kell csinálni a feladatot, abból 
is nagyon sokat. A napnak bármelyik szakában, ha éjjel írtam levelet, akkor éjjel 
kaptam választ. Tényleg. Ami munkát ők elvégeznek, az szerintem emberfeletti. 
Emberfeletti. 8. interjú (gimnázium, történelem-olasz szakos tanár)

•	 egynapos módszertani továbbképzés (Zachor Alapítvány, OFI, USC Soá Alapít-
vány, 2014) 

Ezekről a képzésekről beszámolva a pedagógusok azt jelezték, hogy a képzéseken 
tanultakat beépítik a tanításba, a kapott segédanyagokat használják. Többször 
említettek olyan kollégát, aki e képzések valamelyikén részt vett, és a tantestület-
ben közreadta, amit tanult. Ez az intézményi szervezet fejlesztése szempontjából 
fontos mozzanat.

A következőkben felsorolt képzéseket néhány pedagógus említette (az interjú során 
gyakran pontatlanul adták meg a továbbképzés címét, esetleg a szervezőjét is).

•	 Zachor Alapítvány – Tom Lantos Intézet tolerancia-képzés (munkafüzetek)

•	 Oktatárs (Zachor Alapítvány, USC Soá Alapítvány, HDKE)

•	 Hannah Arendt Egyesület Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal 

•	 roma holokauszt konferencia 

•	 történelemtanárok országos találkozója

•	 Történelemtanárok Egylete

•	 Füstbe szállt életek, HDKE 

•	 Anna Frank, HDKE 
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•	 Hősök tere

•	 Centropa Alapítvány 

•	 disputa tréning 

•	  az amerikai nagykövetség továbbképzése, Washington 

•	 Columbia Egyetem továbbképzése, (EMMI, amerikai nagykövetség), holokausz-
toktatás – módszertani kurzus 

•	 berlini tanulmányút, holokausztoktatás – továbbképzés

•	 holokauszt konferencia a Fazekas Gimnáziumban 

•	 globális nevelés – továbbképzés

8. A holokauszt emléknap mint pedagógiai alkalom, lehetőség

Az interjúk elemzése alapján különböző álláspontok rajzolódnak ki:

•	 az iskolavezetés elvárja az emléknap megtartását, de az egyes pedagógusokra bíz-
za, mennyiben használják nevelési lehetőségként,

•	 az iskolavezetés semleges vagy támogató, az egyes pedagógusok fontosnak tart-
ják, ezért megtöltik tartalommal, 

•	 az iskolavezetés nem támaszt elvárást az emléknappal kapcsolatosan és az egyes 
pedagógusok sem látnak benne lehetőséget.

Az első két esetben a holokauszt emléknaphoz való kapcsolódás két típusa körvo-
nalazódik: kifejezetten az emléknapra fűzik fel a holokauszttal való foglalkozást az 
iskolában, ekkor inkább iskolai ünnepség jelleget ölt, vagy különböző projektekben 
gondolkodnak, amihez az emléknap valójában apropót ad. A következő néhány véle-
ményt olyan pedagógusok fogalmazták meg, akik az iskolában kifejezetten foglalkoz-
nak a holokauszttal, de az emléknaphoz kötést nem tartják szerencsésnek. Megjelenik 
itt a kötelező ünnepségről való negatív vélekedés, illetve a rutinná válás okozta ala-
csony hatásfok.

Mi nem csináljuk. Nem is tartjuk jónak azt, hogy az egész iskola így összejön és 
akkor a gyerekek úgy… egyik osztály fölkészül és a többi meg unatkozik. Ezeket 
mi nem szoktuk. A március 15-ét is rendhagyóan csináljuk, meg az aradit is min-
dig osztályszinten vagy maximum két osztályban, merthogy azt gondoljuk, hogy 
minél inkább maga a gyerkőc, az egy szem ember bevonódik ebbe a dologba és 
nem marad kívül rajta, mint egy ilyen kabát, amit aznap fel kell venni, aztán meg 
nyugodtan le lehet venni. Ez annál hatékonyabb és mivel mi magunk se szeret-
tük ezeket az úgynevezett iskolai ünnepeket és nem túl sok értelmét láttuk, ezért 
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megpróbálunk ehhez nagyon másképp nyúlni. 25. interjú (általános iskola, ma-
gyar-angol szakos tanár)

Az emléknapokat általában … nem tartom jó pedagógiai eszköznek, pláne, hogy 
ez így dátumhoz kötött. Nem az, hogy azt mondja, hogy legyen az év folyamán egy 
megemlékezés, és akkor ezt meg lehetne csinálni akár az iskolanapok keretében, 
vagy lehetne más jellegű ötleteket kitalálni, vagy más programok. Van egy adott 
nap és pont azon a napon bármi történik, még ha azon a napon a diákok vala-
mi egészen mással foglalkoznak, akkor is legyen. Jó! Mondjuk pont a holokauszt 
emléknapot egész jól választották ki. Úgy általában ezek az iskolai ünnepségek, 
ezek ilyen halott műfajok. Tehát ez… ember úgy egy… tehát ez a fölrohanok a 
bordásfalra március tizenötödikén és meglengetik a zászlót, hogy Budára! Nyit-
tassuk meg Táncsics börtönét! Úgy, ahogy az ember lát belőlük mondjuk, gyerekek 
tizenkettőt, a tanár az többet és többet és többet. Már nem tudnak újat kitalálni. 
Szóval ezek a ki kell pipálni és essünk rajta túl jellegű. 1. interjú (gimnázium, föld-
rajz-magyar-eszperantó szakos tanár)

Ami általában az emléknappal a bajom, nemcsak nekem, hogy bármilyen fontos 
a téma, így elkezd szürkülni. A gyerekek is úgy gondolnak rá, igen, megint emlék-
nap lesz, minden évben van... persze lehet azt mondani, október 23., március 15. 
is elszürkül, el is szürkül. Ez is kötelezővé válik... és... a holokausztot, de akár a 
kommunizmus áldozatainak emléknapját is fontosabbnak tartanám annál, mint 
hogy kötelező rutin legyen. 4. interjú (gimnázium, történelem-latin szakos tanár)

Az interjúkban megjelenik az a vélemény is, miszerint az emléknapra nem mint kö-
telező ünnepségre tekintenek, hanem különböző módokon tartalommal megtölthető 
pedagógiai alkalomnak tartják.

Én nagyon jó pedagógiai eszköznek tartom, különösen, ha a gyerekeknek odaadunk 
anyagokat és akkor abból ők maguk is olyan jól össze tudnak válogatni dolgokat. 
Sokszor nem is gondolnánk, hogy milyen jó ötleteik vannak. Sokszor készen adunk 
nekik anyagokat, hogy most ezt a verset mondjátok el, azt olvassátok föl, holott 
sokkal célszerűbb, a gyerekek is jobban magukénak érzik, hogy ezt ők választották 
ki. 6. interjú (szakközépiskola, informatika-matematika-könyvtár szakos tanár) 

(az iskolai emléknapok pedagógiai értelme) De van. Ha jól előkészítjük, akkor. 
Meg utána, míg feldolgozzuk. Ha csak úgy lóg a levegőben önmagában, egy ün-
nepélyre elmegyünk, és ha azt se előtte, se utána nem követi semmi, akkor úgy 
igazából tényleg csak kipipáltuk. Azt gondolom, hogy ezt mindenképpen elő kell 
készíteni, és utána megbeszélni, mit értek el belőle, mi az, ami megmaradt, kinek 
maradt kérdése? Mi az, ami megérintette? Ki, mit élt meg, amíg ezt a dolgot néz-
te? Ez fontos, hogy feldolgozzuk. Csak ez mind idő. 38. interjú (általános iskola, 
biológiatanár)
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Én pozitívnak tartom (a megemlékezést), mindig van közösségformáló erejük is, 
valakinek dolgozni kell vele, belevinni magukat is valamilyen módon, tehát az 
hogy el kell készíteni és a produktum a többiek számára is elérhetővé válik, úgy 
gondolom, hogy ez jól működik. 63. interjú (gimnázium, magyar-esztétika szakos 
tanár, etikát is tanít)

Megjelenik olyan gyakorlat is, amelyben az emléknapot kifejezetten megtöltik tar-
talommal, hozzákapcsolva az iskolai közösségi szolgálatot:

Egy kormányzati előírás alapján van emléknap. Elég sok emléknapunk van most 
már. Tehát ez önmagában is diktálja a ritmust. Most én erről beszéltem, hogy ez 
ne csak formális legyen, hogy letudjuk. És ez nemcsak erre vonatkozik, hanem a 
saját ünnepeink kapcsán is. Ugye, belefutunk egy idő után ilyen elfáradásba, és 
ilyen szokványos, letudjuk című dolgokba. Azért van itt egy érdekes kezdeménye-
zés, ez az 50 órás érettségi előtti közösségért munkálkodás is egy ilyen helyszínnek 
(zsidó temető) a rendbetételére. … Az iskola fölvállalja ezt hosszú távon. Ez önma-
gában beépülhet egy kicsit szervesebben. Magyarul, elloptuk a zsidó temetőt, így 
fogalmaztam, ez a mienk. Se a helyi önkormányzatnak nincs kulcsa, és a MAZSI-
HISZ se, van nekik elég gondjuk, és elég, sajnos elhagyott temetőjük. És a vidéki 
zsidóság megszűnt, illetve meggyilkolták, tehát nincs, aki kezelje ezeket. Úgyhogy 
én gondolom, hogy ők örülnek, hogyha egy gonddal kevesebb van. … akkor a zsidó 
sírkertre rákerül egy tábla, hogy műemlék. És akkor a gimnáziumnak a címe, tele-
fonszáma, érdeklődők idejöhetnek, kulcsot kapnak, elkísérjük őket. (részt vesznek) 
a tanárok, akik foglalkoznak a gyerekekkel. És plusz pedig a tanár, aki foglalkozik 
az 50 órás ügyekkel. És hát a portán ott lesz majd a kiadvány, akár ajándékba is, 
hogy a gimnáziumban az érdeklődőknek is, hozzátartozóknak, akik felbukkan-
hatnak. Úgyhogy ez egy közösségi, kifelé is azért valamit nyújtunk. Ez egy jó dolog. 
Hát ez mindig ilyen emberi akaratokon múlik. 43. interjú (gimnázium, történe-
lem-német-társadalomismeret szakos tanár)

Az interjúkban hangot adnak annak a véleménynek is, hogy nem találják hatékony 
módszernek, felesleges nyűgnek érzik – nem feltétlenül a holokauszttal kapcsolatban, 
bármely iskolai megemlékezésre vonatkozóan:

Én érettségin is próbálom az emléknapokat visszakérdezni. Valaki húz egy 48-
49-es tételt, és akkor mondom, hát március 15.-én mindig megemlékezünk. 
Emlékszel valamire? Nem. De ezek a mi gyerekeink, tehát nagyon kevés ül meg. 
Mert a telefonokat nyomogatják, szerelmének ír, mással foglalkozik, alszik, cigit 
sodor, ilyenek. Nem képesek 8-10 percnél többet koncentrálni. Elveszti a fonalat, 
már csak néz ki a fejéből. 36. interjú (szakközépiskola, történelem-földrajz szakos 
tanár)
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Őszintén? Semennyire. Nincs értelme, mert elmondjuk, de a gyerekek többsége nem 
figyel ezekre. Ha őszinték lennének ezek az emberek, akik ezeket bevezették, akkor 
tudnák, hogy ők sem figyeltek oda annak idején ezekre a dolgokra. Hogy kellene-e, 
azt nem tudom. Amit látok a gyerekeken, ami tényleg megmarad bennük, az a 
projektelés, amiben tényleg tevékenyen részt vesznek, annak több a hozadéka. Azt 
kellene bevezetni, mondjuk egy ilyen áldozatok hete és a különböző emléknapok 
helyett az áldozatokkal lehetne foglalkozni. Még talán az is, nekem ez a mániám 
egyébként, de azt felfogatni velük, hogy nem lehet közömbös. Mert az, ami elmúlt, 
amit a nagyanyád meg nagyapád csinált, azt akár te is csinálhattad volna. És most 
lám csak meg is csinálják, a migránsokkal kapcsolatban. Közömbösen átlépnek, 
nem foglalkoznak. És nem fogjuk fel, hogy itt többről van szó egy emléknapnál, ezt 
komolyabban kéne venni, de nem vesszük komolyan. Ez nem az ő bulija, hagyjuk 
békén ilyen marhasággal. Neki semmi köze. Közben azt mondom, hogy drágám, 
amikor azt mondom, a magyarok nyilaitól ments meg minket uram, akkor tök 
büszke vagy, dagadó mellel, hogy én vagyok a magyar és a magyarok és így úgy és 
mi voltunk a védőbástya. 84. interjú (gimnázium, orosz-történelem-olasz-etika 
szakos tanár)

Ez utóbbi vélemény azért érdekes, mert a projektekben gondolkodásnak jelenleg 
semmi akadálya nincs, számos pedagógus számolt be arról, hogy nem feltétlenül az 
emléknapon magán történik a holokauszt téma feldolgozása, hanem hosszabb időt 
felölelő projektekben, amelyek egy-egy eleme kerülhet éppen az emléknapra, de nem 
feltétlenül történik így. Elgondolkodtató, hogy a megkérdezett pedagógus vajon kitől 
várja, hogy a projekt-megoldást „bevezesse”. A feladat delegálása más interjúkban is 
megjelenik, azok a pedagógusok, akik nem foglalkoznak a holokauszt témával, gyak-
ran gondolják úgy, hogy ez valaki másnak a feladata lenne – iskolavezetésnek, humán 
munkacsoportnak, történelemtanárnak, oktatáspolitikának, városvezetésnek. 

Lehet hallani, látni olyan megemlékezéseket, amelyek nemhogy nem hatékonyak, 
hanem sokszor, sokkal inkább kárt okoznak, azt gondolom, pártoktól független-
nek, belülről kezdeményezőknek kell lenniük, abban az esetben, ha bármelyik poli-
tikai párt mögé áll, abban az esetben már csökken a résztvevők kedve is, ugyanúgy 
megosztott a diákság, azok szülei, tantestület, mindenki. A tanárok azt gondolom, 
nagyon szeretik azt az elvet követni, hogy a semlegesség irányába vezetni, ha ezek 
az ünnepek ünnepelhetőek úgy, ahogy az iskola belső igényét szolgálja, akkor ez 
működik. Ha politikai szervezetek irányából kezdeményeződik, akkor mindig egy 
kis csorba esik, mert valakinek a szájíze rossz lesz. 62. interjú (gimnázium, törté-
nelem-filozófia szakos tanár)

Ezen a ponton kiemelten fontos az iskola mint szervezet hozzáállása: mennyire te-
matizálják a holokausztot a tantestületi megbeszéléseken, mennyire gondolják azt, 
hogy a holokauszt téma beemelése az iskolai munkába politikai kérdés. 
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Úgy veszem észre, hogy bármilyen történelemhez kapcsolódó emléknap elsősorban 
egy tantestületen belül is elsősorban a kollégáknak azon részét érinti, akik a szak-
mában közelebb kerülnek a témához. Értem ezalatt például a magyar szakosokat, 
történelem szakosokat és azt kell mondani, hogy bár ez nem hangzik éppen jól, de 
hiteles, hogy a természettudománnyal foglalkozó kollégák számára a holokauszt 
emléknap ugyanolyan, mint mondjuk egy október 23. vagy március 15., amely szá-
mukra annyit jelent, hogy egy emléknap a sok közül. 67. interjú (szakközépiskola, 
történelem-földrajz szakos tanár)

A következő vélemény megfogalmazza az emléknappal kapcsolatos tanári hozzá-
állás lényegét:

Ez mindig nehéz kérdés, mert valahogy ott van benne az is, hogy ami kötelező, 
meg felülről jött elképzelés, azt a gyerekek erőltetettnek érzik, és kényszernek. De 
szerintem van helye (az emléknapnak), én ezt nagyon jónak tartom, hogy létezik 
ilyen. Rajtunk múlik, hogy mit tudunk ebből kihozni. (kiemelés tőlem FBA) 44. 
interjú (gimnázium, történelem-német-társadalomismeret szakos tanár)

9. Holokauszt emléknap
A holokauszt emléknap iskolai megtartásával kapcsolatban különböző szempontokra 
tértünk ki az interjúkban. Az emléknap szervezésével kapcsolatban a következő meg-
oldások körvonalazódtak: minden évben év elején egyeztetik, melyik pedagógus vagy 
munkacsoport vállalja a szervezést; általában a történelem, esetleg a magyar szakos 
pedagógus(ok) kapják vagy vállalják a feladatot; előfordul, hogy a humán munkacso-
port feladata; osztályfőnöki feladatként kezelik, amelyhez a történelmesek igény sze-
rint segítséget nyújtanak. Megjelenik az a megoldás is, hogy van az iskolában egy ezen 
a téren képződött, lelkes, elszánt pedagógus, aki az emléknap szervezésének motorja 
lesz, akár saját egyéni, diákokkal folytatott holokauszt-foglalkozása kiegészítésekép-
pen. Ez a megoldás előmozdíthatja a kollégái fokozatos bevonódását és a szóbanfor-
gó-pedagógus tantestületbeli elszigetelődését egyaránt – ebben meghatározó szerepe 
van a szervezeti szempontoknak.

Egy másik szempont az emléknap megtartásának egységes kezelése. Van olyan is-
kola, amelyben kifejezetten össziskolai eseményként kezelik az emléknapot és van, 
ahol kifejezetten egy-egy évfolyamra koncentrálnak. Maga a megvalósítás is külön-
böző szinteken történhet: az össziskolai emléknapon részt vehetnek a diákok kisebb 
csoportokban, például osztályonként, ebben az esetben a feldolgozás gyakorta osz-
tálykeretben történik.

Amúgy mi a 9. évfolyamnak szoktuk csak megtartani a holokauszt emléknapot és 
csak a 10. évfo- lyamnak a kommunizmus áldozatainak emléknapját. És ennek 
igazából két oka van. Első és legfontosabb oka, bármilyen kínos, hogy nincs ener-
giánk minden évben mind a 18 osztálynak megtartani a holokauszt emléknapot. 
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Az iskolánk jellege is olyan épületileg, nincs olyan helyiség, ahol minden gyerek 
összejöhet, nálunk minden ünnepséget, mindent forgó színpadban kell megcsinál-
ni, ezt nem bírjuk egyszerűen energiával. 4. interjú (gimnázium, történelem-latin 
szakos tanár)

Találkoztunk olyan megoldással, hogy nem tartják meg az emléknapot, bár nem 
akadályozzák, hogy valaki órakereten belül tartsa az osztályának, de nem érzik iskolai 
szintű programnak:

Nem tartottuk eddig. Szégyellem is magam emiatt… valahogy nálunk úgy mű-
ködik a dolog, hogy azt mondja az igazgatónő, hogy ha ezt te fontosnak tartod, 
akkor ügyesen oldd meg az óráidon. Ez a kreativitás, ez akkor a kollégák részéről 
is engedélyezett. Akinek ez fontos, az csinálja is. 21. interjú (általános iskolai ma-
gyartanár)

Jellemző megoldás az osztályfőnöki órán tartott megemlékezés. Tartalmát tekintve 
ez lehet jó megoldás és lehet az osztályfőnöki munkatervben szereplő feladat. 

A fő probléma az, nem tudom, nyolcadikban, amikor ez a téma igazából előjön, a 
tanulmányok miatt is, egyszerűen, illetve amikor időrendben előjön tananyagként 
is, illetve ugye az az áprilisi nap, amikor az emléknap van, az már annyira zsúfolt, 
felvételikkel, minden ilyesmivel tarkított időszak, hogy szerencsétlen osztályfőnök 
szerintem örül, ha azokkal tud foglalkozni. 7. interjú (általános iskola, történe-
lem-vizuális kultúra-média szakos tanár)

Az osztályfőnökök beszélgetnek a gyerekekkel, tudom, hogy még alsós tanító néni 
is van, aki beszélgetett a gyerekekkel. … nagyon a gyerekektől is függ, mert min-
den osztály másképpen reagál ezekre a dolgokra. Tehát ahhoz kapcsolom, hogy ők 
milyenek, meg mit tudnak róla egyáltalán. Vagy egy kis újságcikk, vagy egy idézet, 
vagy egy történés, és akkor abból elindulunk, beszélgetünk. Vagy csoportmunká-
ban feldolgoznak egy-egy kis szövegrészt, vagy filmrészletet megnézünk, és megbe-
széljük. Sok mindent lehet csinálni. Mondom, mindig másképpen, meg amúgy is 
szeretek próbálkozni, hogy mi az, ami gyerekcsoportonként tényleg egész más, ami 
bejön. 38. interjú (általános iskolai biológiatanár)

Az emléknap tartalmát tekintve rendkívül sokféle megoldásról számoltak be a pe-
dagógusok. 

Külső helyszínre viszik a diákokat:

•	 Páva utcai Holokauszt Emlékközpont,

•	 zsidónegyed-séta a Zachor alapítvánnyal, előtte előkészítés az iskolában, 
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•	 múzeum,

•	 Wallenberg-séta, 

•	 budapesti kirándulás, emlékközpont, zsinagóga,

Utána nem hagyjuk magukra a gyerekeket, ennek ez a lényege, és közösen meg 
is egyeztünk, hogy másnap, ez egy nap, hazajövünk és másnap ezt mind át kell 
beszélni és fel kell dolgozni nekik, muszáj, mert nem tudnak mit kezdeni a hely-
zettel. Hiába nagyon jó idegenvezetésünk volt most a holokauszt múzeumban, mi 
is folyamatosan mondtuk nekik, de ezt később is át kell velük beszélni. 96. interjú 
(gimnázium, magyar-történelem szakos tanár)

•	 zsinagóga, imaház,

•	 fotókiállítás a szomszéd település középiskolájában,

•	 helyi zsidó temető meglátogatása a diákokkal,

•	 utazás Auschwitzba,

•	 vagonkiállítás.

A gimnáziumból minden osztály megnézte a vagonkiállítást és a 12. évfolyamról 
volt 4 diák, aki részt vett előzetesen Budapesten egy továbbképzésen, én voltam 
velük ezen a továbbképzésen. 2 napos továbbképzés volt, ahol felkészítették őket 
tárlatvezetésre a vagonkiállítás kapcsán, ők voltak a tárlatvezetők, az érkező ven-
dégeket, diákokat, mert ezt is megnézhették a helyiek, bárki, ők vezették végig a 
kiállításon, illetve a saját osztálytársaikat, iskolatársaikat is ők vezették végig a 
kiállításon. 99. interjú (gimnázium, történelem-muzeológia szakos tanár)

Iskolai programok:

•	 érzékenyítő projekt az iskolában külső előadóval, 

•	 kiállítás az iskolában,

Mindig van egy fénykép kiállítás, amit a Holokauszt Központ kölcsönöz ilyenkor 
az iskolának. És akkor a tizenegyedikes gyerekek készülnek fel a tárlatvezetésből 
mindig. És akkor ők viszik az évfo- lyamokat. Minden osztállyal különböző idő-
pontokban meglátogatjuk ezt a tárlatot. Meg van, hogy filmvetítés van, történelmi 
jellegű. 9. interjú (gimnázium, magyar-média szakos tanár)

Nem lehet ráerőltetni a diákokra ezeket. Mindenféleképpen önkéntes módon kel-
lene megszervezni. Mi is úgy csináljuk, hogy nem kell mindenkinek itt lennie. 
Szervezünk egy kiállítást, a kiállítás anyaga iskolánk aulájában egy hétig megte-
kinthető. És bárki, aki elmegy, és megragadja bármi a kiállításból egy két percig 
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elmereng mellette, akkor már értünk el eredményt. 67. interjú (szakközépiskola, 
történelem-földrajz szakos tanár) 

•	 Anna Frank kiállítás az iskolában,

•	 helytörténeti kiállítás,

•	 Auschwitz album kiállítás az iskolában,

Tavaly, akkor volt az Auschwitz album nálunk. Akkor nagy szerencsénk volt az 
Izril projekt nevezetű együttes, klezmer zenét játszó zenekar elvállalta, hogy je-
len lesznek a kiállításmegnyitón, meg Váradi Mónika, egy helytörténész szocio-
lógus tartott egy nagyon megható beszédet. És akkor megint csak folytatódtak a 
tárlatvezetések. Keményebbnek éreztem, mint az Anna Frankot. Az Anna Frank 
kiállítás, az jobban megszólította a diákokat, és sokkal diákközpontúbb volt. Az 
Auschwitz album, az kemény, nagyon kemény. A tanárok bejelentkezhetnek, és 
akkor megszervezünk diákpárokat, akiket felkészítettünk azt megelőzően, és ak-
kor ők tartják a vezetést. Idén pedig Ilan Mort hívtuk el, vele volt a beszélgetés, 
meg ez a plakát pályázat volt. 44. interjú ((gimnázium, történelem-német-társa-
dalomismeret szakos tanár)

•	 vándorkiállítása a helyi zsidóságról az iskolában,

•	 diákok filmet készítenek projektmunkában, az osztályok ezt nézik meg,

•	 szórólap, naplórészlet, tárlat, projektmunka,

2001-ben, végzős koromban voltam egy iskolában. Megdöbbentő volt, mert föl-
nagyítva voltak a képek. Azok a rettenetes képek, az Auschwitz felszabadítását 
követő képek. Én úgy éreztem, hogy az rettenetesen sokkoló, tehát nem így kellene, 
hogy egy fél folyosót… és főleg fölnagyított képek… Na! Ilyet én azóta nem láttam, 
csak szerintem az iskolák is először azt se tudták, hogy mit kezdjenek ezzel a meg-
emlékezéssel, hogy csinálják. 2. interjú (gimnázium, történelem-társadalomisme-
ret-filozófia szakos tanár)

•	 audiovizuális emlékgyűjtés, plakátkiállítás,

•	 múzeumpedagógusokat hívnak az iskolába a Holokauszt Emlékközpontból,

•	 helytörténeti kutatás zárása – emlékfal/táblaavatás,

•	 holokauszt-túlélőt hívnak az iskolába beszélgetni,

•	 összeállítás centropás filmekből,

•	 plakátkészítés,

•	 műsor az iskolarádióban,
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•	 faliújság,

•	 projektmunka vetélkedőhöz,

•	 iskolai műsor,

•	 színdarab,

•	 filmet néznek osztályfőnöki órán.

Néhány interjúalany azt jelezte, hogy iskolájukban nem tartják meg a holokauszt 
emléknapot, de tervezik:

Ez terv, én szeretném, legalább kiállítás szintjén. Tavaly felvetettem, mivel most 
kezdem átlátni a dolgokat meg, hogy mire van még szükség, mit lehet még csinálni 
és szeretnék legalább egy kiállítás erejéig. Lehet, hogy éppen az Anna Frank kiállí-
tással kapcsolatban, miután ez egy nyolcosztályos iskola, itt azért első-másodikos 
gyerekek is vannak, nem olyan fényképeket fogok kirakni, ahol csontváz foglyokat 
vagy embereket lehet látni, mint a Terror Házában. 65. interjú (általános iskola, 
magyar-történelem szakos tanár, erkölcstant is tanít)

Volt olyan interjúalany, aki nem tudta megmondani, megtartják-e az iskolájukban 
az emléknapot.

Én erre nem tudok válaszolni, sajnos. Azt hiszem, az, nem is tudom, májusban 
van? Május 24, azt hiszem, nem tudom. 34. interjú (szakközépiskola, történelem 
szakos tanár)

Megjelent olyan vélemény, miszerint más iskolákban sem tartják meg az emléknapot:

Szerintem sehol az országban (nem tartják meg az emléknapot), vagy én nem tu-
dok mondani ilyen iskolát itt vagy a környéken, ahol megtartanák. 94. interjú 
(általános iskola, magyar-orosz-angol szakos tanár)

Az emléknap megtartásánál kulcskérdés, mi történik a diákokkal az adott prog-
ramot követően, megbeszélik-e a látottakat-hallottakat, feldolgozzák-e a pedagógus 
segítségével. Ez az esetek többségében fontosabb mozzanat, mint az emléknaphoz 
kapcsolódó program tulajdonképpeni tartalma. Ha a szűkre szabott időkeret miatt 
a diákokkal való beszélgetés elmarad, az egyes pedagógusok habitusuktól függően 
viszik be az órájukra (az egyik interjúalany például jelezte, hogy ő maga lehetőséget 
ad erre történelemórán, viszont tapasztalata szerint a legtöbben a saját tantárgyukkal 
folytatják).

És akkor utána mindenki, amilyen órára éppen ment, ott ezt a témát, ha felvetik 
a gyerekek, és ha a tanár alkalmasnak érzi magát, akkor válaszol. Hogyha nem, 
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akkor veszi a saját tantárgyát. Tehát ezekről lehet beszélni. Van egy pici utóé-
lete ennek. … Hát annyira pörög a fejükben a más óra, akkor nyilván az zsong 
még bennük, és akkor arról kérdezgetnek. Mert, ha a tanár akkor következetes, és 
mondjuk egy matek óra van, és matekozni akar, akkor azért el tudja ezt nyomni. 
Én történelemből ilyenkor szoktam engedni, hogy akkor éljék ki magukból ezt, 
beszéljék ki. 36. interjú (szakközépiskola, történelem-földrajz szakos tanár)

10. Hogyan zajlott a legutóbbi (2015) holokauszt emléknap
Az interjúk során az emléknap általában vett megtartása mellett kifejezetten rákér-
deztünk az utolsó, 2015-ös emléknap körülményeire, hogy kiderüljön, pontosan mi 
történik az iskolai gyakorlatban. A következőkben azokat a megoldásokat jelenítjük 
meg, amelyeket általában véve az emléknap kapcsán nem említettek.

•	 videóinterjúk a Soá archívumból, feldolgozásuk óravázlatok segítségével (Zachor 
alapítvány), családkutatás és zsidónegyed séta (Zachor), 

•	 iskolai vetélkedő, önkéntes részvétellel, a szünetben zeneszámok az iskolarádió-
ban,

…szemmel láthatólag osztályonként változott, hogy melyik osztály mennyire lett 
lelkes. Tehát, volt olyan osztály, ahol egyáltalán nem volt tipp, tehát ilyen feladat-
lap beadása, míg volt olyan osztály, ahol több mint az osztály fele megcsinálta és 
beadta. És az is érdekes volt, hogy alapvetően a nagyobbak csinálták meg, illetve 
egy nyolcadikos osztály még próbálkozott, de azoknak nem sikerült helyesen meg-
fejteni. 1. interjú (gimnázium, földrajz-magyar-eszperantó szakos tanár)

•	 a diákok interjúkat készítettek,

Egy nagyobb projektbe csaptunk, videóinterjúk alapján született meg bennem az 
az ötlet, hogy önként vállalkozó gyerekekkel felkerestünk olyan diákokat, akik a 
vészkorszakban jártak az iskolánkba. Ami azt jelentette, hogy tavaly voltak 86 
évesek és 4 bácsival csináltunk egy interjút. Végül is azt csináltunk, amit a videó-
interjún is láthatunk, ők meséltek erről a dologról, milyen volt akkor a mi isko-
lánkba járni, mi történt velük... hogyan élték túl a háborút, és aztán csináltunk 
ebből a több mint két órás interjúból egy 20 perces filmet, az volt az emléknap, 
hogy 20 perces filmet vetítettük le az osztályokban és a végén beszéltünk róla. 4. 
interjú (gimnázium, történelem-latin szakos tanár)

•	 össziskolai szinten tartott, órarendbe épített ún. „más” óra: kiállítás, műsor, 
beszélgetés túlélővel,

•	 tablót készítettek,
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Általában a hetedikesek, akik készítenek tablót, meg van egy ilyen kis Anna Frank-
ról szóló ilyen kis 25 perces filmem, az még video. Régi technika. De jó, mert pont 
befér egy tanítási órára, meg ez közel áll a gyerekekhez. Tehát azt általában hete-
dikeseknek szoktam vetíteni, akik még nem tanulják, történelemből ők még nem 
tartottak ott. Hát jövőre majd tanulják, úgyhogy arra kíváncsi is vagyok, hogy az 
az egy év nagyon sokat számít ebben a korban, hogy ők majd mennyire lesznek 
fogékonyak. De majd próbálunk, próbálkozunk. 50. interjú (általános iskola, tör-
ténelem-magyar szakos tanár)

•	 a diákok részt vettek az önkormányzati megemlékezésen, 

Volt itt helyi szervezésben, a megemlékezésen részt is vett pár gyerek. Nagyon meg-
rázta, fel is kavarta őket és azért elgondolkodtunk, mert kicsit át is esett az előadó 
a ló túlsó oldalára. Vagy nem ennek a korosztálynak (szólt). A gyerekek úgy jöttek 
vissza, hogy nekik az nagyon sok volt, olyan szinten emészthetetlen. 64. interjú 
(általános iskola, magyar-történelem-média szakos tanár)

•	 a diákok pályázaton vettek részt, 

Tavaly pedig egy pályázatot is nyert az iskola kimondottan a holokauszttémával 
kapcsolatban, ami egy egyhónapos projektmunkát eredményezett. A gyerekek he-
lyi szinten végiglátogatták vagy felkutatták – ugye nagyon sok településről jönnek 
a gyerekek, ezt mondtam, a környező falvakból – és kutattak: a zsidó vonatkozású 
témákat feltárták. Lett belőle egy kiállítás, volt nagy filmnézés, pályamunka, te-
hát hogy pályázatot lehetett beadni, és annak az értékelésére sor került. Én úgy 
gondolom, hogy az nagyon hasznos volt. 73. interjú (gimnázium, orosz-történe-
lem-német szakos tanár)

•	 tablók,

•	 meghívott előadókkal zenei műsor és túlélőkkel való beszélgetés.

Tavaly volt beszélgetés a holokausztról, itt volt a Zmirim együttes, akinek volt egy 
fantasztikusan szép előadása, hol versek, zenék voltak és közben vetítettek egy fil-
met, két idős néniről. Nagy teremben volt mindenki, a 9. osztályosok, a két idős 
néni úgy kapcsolódott egymáshoz, hogy az egyik bújtatta a másikat, mindkettő na-
gyon magas életkort élt meg, tökéletes memóriával rendelkezett és olyan humorral 
emlékeztek vissza ezekre a hetekre, hogy valósággal nevettünk. Nagyon-nagyon jó 
volt. Ez nagyon komplex műsor volt, azért van a kapcsolat, a Lauder Iskolával, 
mert ott tanít Nagy Anna, a Budapest Klezmer harmonikása, nagyon jóban van 
velünk és elhozták ezt a műsort. Tehát ez egy harmadik fajta dolog. 90. interjú 
(gimnázium, történelem-népművelés szakos tanár)
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Néhány interjúalany arról számolt be, hogy nem tartották meg az emléknapot, ez 
az osztályfőnökök feladata lett volna, de mivel az iskolavezetés nem kérdez vissza, 
megtörtént-e, ezt a pedagógusok nem teljesítették. Elvétve előfordul az alábbi reakció:

Kérdező: El tudná mondani, mi történt az idei holokausztnapon az iskolában?

Válaszadó: Tanítottunk, nem tudom megmondani, hogy volt. 80. interjú (szakkö-
zépiskola, angol-magyar szakos tanár)

11. A holokauszttal való foglalkozás jógyakorlatai
Az interjúk során a pedagógusok több olyan programról számoltak be, amely nem 
feltétlen a holokauszt emléknaphoz kapcsolódik (vagy az iskolájukban az emléknaptól 
függetlenül futott), de a téma iskolai feldolgozása kapcsán mindenképpen figyelem-
re méltó. Nem a klasszikus értelemben vett jógyakorlatok ezek, hiszen többnyire az 
adott iskola, adott csoport igényeire alapozódtak, továbbgondolásra azonban min-
denképpen érdemesek.

•	 Meghívtak az osztályba kisebbséghez tartozót, romát,

•	 meghívtak az osztályba rabbit,

•	 Haver Alapítvány foglalkozása,

•	 érzékenyítő projekt, 

•	 Jad Vasem emlékfal projekt,

•	 IWitness felület feladata,

•	 külső előadók meghívása: Karsai László, Kádár Gábor,

•	 TÁMOP pályázat, Emlékeink a jövő záloga 2011 vagy 2012,

•	 Wallenberg alapítvány versenye, Régen is volt, hol is volt, emlékhely séta, disputa,

•	 Comenius projekt, diákcsere, A II. világháború helyi szerzők szemén keresztül, 
helytörténeti kutatás, interjúzás, kiállítás, színházi előadás, reflexiók, 2007–2008,

•	 drámapedagógiai foglalkozás a Káva színházzal,

•	 diákcseréhez kapcsolódó program,

•	 a diákok interjúztak,

•	 holokauszt-vetélkedő, 

•	 Wallenberg-vetélkedő.
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Több megkérdezett pedagógus jelezte, hogy tervezik a bekapcsolódást a most indu-
ló Üres padok projektbe:

Szeretnénk ebbe az Üres padokba bekapcsolódni, nekem egyébként is van egy fixa 
ideám, az, hogy az előbb már említettem, hogy én szerintem az állami ünnepek, 
október 23.-tól kezdve, mondjuk, még 48-ról nem tudok az iskola történetéhez 
semmit kötni, mert akkor még nem állt az iskola, de hogy a gyerekektől ezek a 
történelmi események nagyon távol vannak. És, hogy talán azzal egy kicsit közelebb 
lehetne hozzájuk vinni, ha azt tudnánk mondani, hogy ezt a konkrét épületet, 
a ti iskolatársaitokat hogyan érintette. És ehhez ez az Üres padok program, ez 
csodálatosan illeszkedik. …hetven évvel ezelőtt ez egy szakiskola volt, illetve elemi. 
Na, most ez egy bonyolult ügy szerintem, de talán éppen ezért izgalmas, hogy 
ebből mit tudunk kihozni. Vannak levéltári anyagok, tehát arra, hogy kik jártak 
ide. Ezt tudom, mert az iskola történetben elég sok mindent én csináltam. Tehát 
azt gondolom, hogy azt ki lehetne deríteni, nem olyan túl sok munkával, hogy 
mondjuk, ez egy nagyon-nagyon izgalmas helytörténeti kutatás szerintem. És azt 
gondolom, hogy ha például itt tudnánk jutni valamire, akkor lehet, hogy szóval 
érzelmileg lehetne a diákokra hatni. Ha ebből lehetne egy kiállítás, előadás, nem 
tudom, mit lehetne kihozni belőle, fogalmam sincs, még nem kezdtük el. De, hogy 
akkor ez talán jobb lenne, mint bármi más. Hogy ha azt lehetne mondani, hogy 
figyelj, ez a te iskolatársaddal történt! Hogy innen megközelíteni a dolgot. 57. 
interjú (szakközépiskola, angoltanár)

Indult egy projekt most az országban, tavaly volt a 70. évfordulója a holokauszt-
nak, és Üres padok címmel indult egy ilyen projekt, amihez a mi gimnáziumunk 
is csatlakozott, aminek az a lényege, hogy felkutatják a diákok azokat a diákokat, 
akik 1940-es években éltek az adott településen és abba az iskolába jártak, ahová 
ők és elvitték, a holokauszt áldozatai lettek, 12, 11, 10, 15 éves korukban, és akkor 
máris elgondolkodnak, akár én is lehettem volna... vannak ilyen nagyon jó projek-
tek, módszerek amivel az érdeklődésüket fel lehet kelteni. 99. interjú (gimnázium, 
történelem-muzeológia szakos tanár).

12. A holokausztról való tanításhoz használt segédanyagok
A kérdőíves kutatás szerint a válaszadó tanárok 39 százaléka mutat diákjainak doku-
mentumfilmet, 28 százalék pedig játékfilmet a holokauszt téma feldolgozásához; 22 
százalék viszi múzeumlátogatásra, 19 százalék emlékhelyet látogat meg a diákokkal. 
Ugyanakkor mindössze 10 százalékuk hív vendégelőadót.

Az interjúk során a leggyakrabban említett anyagok, amelyeket a pedagógusok a 
holokauszttal való foglalkozáshoz használnak:
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Könyvek:

• A holokauszt és az emberi természet. Szemtől szemben a történelemmel és önma-
gunkkal, társadalomismereti szöveggyűjtemény középiskolások számára. Korona 
Nova kiadó, Budapest, 1997, 

• A Rettentő Valamik,

• Anne Frank naplója,

• Hosszú Gyula könyve,

• Hannah Arendt,

• Ormos Mária,

• Heller Ágnes,

• A csíkos pizsamás fiú, 

• Urbancsok Zsolt: A holokauszt gyermekei;

Filmek: 

• Sorstalanság,

• Schindler listája,

• Jób lázadása, 

• A napfény íze,

• Könyvtolvaj, 

• Szász János: A Holocaust szemei,

• A hullám,

• A zongorista,

• Az élet szép,

• A csíkos pizsamás fiú, 

• A bukás – Hitler utolsó napjai,

• Meséld el, Salamon András rövidfilmje;

Dokumentumok:

• dokumentumfilmek, filmhíradók,

• Auschwitz-album,
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• videóinterjúk,

• Centropa filmek,

• BBC History dokumentumfilmjei;

Holokauszt Magyarországon oldal;

Rubicon, História;

Fényképkiállítás, Holokauszt Emlékközpont (HDKE); 

Tananyagok:

• Zachor Alapítvány tananyagai,

• Anne Frank House – Zachor Alapítvány munkafüzetei (Antiszemitizmus Euró-
pában 1945-ig, Antiszemitizmus a mai Európában, Mindenkinek vannak előíté-
letei?),

• Fiatalok az Emberi Jogokért – oktatócsomag,

• HDKE ppt-i, 

• Centropa tananyagok,

• Egy pénztárca titkai – segédanyag, Jad Vasem,

• Tomi naplója – segédanyag, Jad Vasem.

Az interjúkban megjelenik olyan vélemény, miszerint a pedagógusnak nincs szük-
sége segédanyagra vagy más segítségre a téma feldolgozásához.

Véleményem szerint egy tanárnak ehhez nem feltétlen kellene támogatás. Egy pe-
dagógus, aki elvégezte a történelem szakot és megfelelő pedagógiai alapképzéssel 
és tapasztalattal rendelkezik, az meg tudja találni a módját annak, hogy ezt a 
kérdést megfelelően adja le órán. (kiemelés tőlem FBA) Száz szónak is egy a vége, 
a szakirodalom adja meg itt a segítséget. A megbízható szakirodalom, a megbízha-
tó, akadémiai körökből jövő lektorált szakirodalom, mert ebben a témában azért 
mindenki ír szinte, de hát csak a komoly tudományos műveket lehet figyelembe 
venni. 28. interjú (gimnázium, történelem szakos tanár)

Megjelenik olyan álláspont is, miszerint a pedagógusok szívesen vennének igénybe 
segítséget a holokausztról való tanításhoz, de nem értesülnek ezek elérhetőségéről:

Semmilyen pedagógiai segédanyagot nem ismerek, ami kimondottan a holo-
kausztról szólna. Lehet, hogy van. … És azokat nem terjesztik az iskolákban? 
Mindenkinek saját magának kéne fölkutat-     nia? Régebben azért ennek volt 
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haszna, hogy egy csomó dolgot, ha akarta az ember, ha nem, odaküldtek. És, akit 
érdekelt, megnézte. De legalább tudtam, hogy van. Most meg olyan információá-
radat van, de időm sincsen, hogy mindig én mindent megkeressek, hogy rátaláljak 
dolgokra. Úgyhogy ilyet én nem láttam még. Ha van, akkor fogok keresni tudato-
san. Nagyon kevés, egyáltalán az iskolának a költségvetése is, amióta nem is saját 
magunk gazdálkodunk, pláne, hogy hogyan tudunk bármilyen szakmai módszer-
tani segédanyagot beszerezni. Akár kész óravázlatokat is szívesen vennék. Lehet, 
hogy nem azt csinálnám meg, ami benne van, de új gondolatébresztőnek nagyon 
jó lenne. Merthogy tényleg az időhiány szorít, én is ki tudnék biztos dolgozni egyet, 
nagyon sok munkával. De ha már vannak nálam okosabbak, meg ügyesebbek, 
akiknek tényleg ez a téma a szívügyük, akkor biztos, hogy úgy nyúlnak hozzá, 
ahogy én nem tudok. Úgyhogy mindenképpen hasznos lenne számomra, iroda-
lomajánlással ellátva akár, de lennének ilyen órarészletek vagy szituációs játékok 
vagy akár csak olyan szövegek, amik a gyerekek számára javasol, és földolgozható, 
vagy filmrészleteket ajánlana, nem tudom, szerintem mind nagyon jó lenne. 38. 
interjú (általános iskolai biológiatanár)

Tehát például a nemzeti összetartozás napján ott van, ott ennyivel könnyebb a 
dolgunk, egy ilyen jó nagy vaskos, központilag kiadott mappa, és akkor abban 
vannak mindenféle megjelölve: filmek, versek, irodalmi művek stb. … amiket kita-
láltak, hogy mit hogy kellene használni, az látszik, hogy olyan találta ki, aki nem 
tanított iskolában, tehát kivitelezhetetlen, de egészen jól meg lehet faragni szerin-
tem. 7. interjú (általános iskola, történelem-vizuális kultúra-média szakos tanár)

A segédanyag lehet szükséges, de a felhasználó tanárok megfelelő felkészítése nél-
kül nem elégséges. Erre jó példa szerepel a következő interjúban, amikor a pedagógus 
felhasznált egy kész tananyagot, de nem szakszerűen, ezért nem is vált be. A konkrét 
eset kapcsán felmerül a kérdés, milyen tanári tapasztalat szükséges ahhoz, hogy ezzel 
a témával a pedagógus foglalkozni tudjon. 

Úgy gondolom, hogy ezek a gyakorlatok, amiket itt mutatnak, ezek főleg gimnázi-
umokban, tehát jobb képességű gyerekekhez vannak tervezve. Egyet-kettőt behoz-
tam én is ide a szakiskolába, de szerintem a gimnáziumban nagyobb hatása lett 
volna ezeknek a feladatoknak. Pont a Zachor alapítványnál volt egy olyan bőrönd-
ös feladat, hogy le van fényképezve egy bőrönd, és az a feladat, hogy a gyerekeknek 
bele kell rakniuk 5 olyan dolgot, amit magukkal vinnének, hogyha rögtön azonnal 
rájuk törnének, és menniük kell. Mi az az 5 életbevágó dolog, amit magukkal vin-
nének? Nonszensz dolgokat mondanak rá, tehát nem veszik komolyan a feladatot. 
Elviccelik. Nem tudnak beleérezni a helyzetbe, szerintem nincsenek olyan kognitív 
képességeik még, lehet, hogy ez a kulcsszó, hogy még, hogy túl fiatalok hozzá, hogy 
ezt fel tudják mérni. 34. interjú (szakközépiskola-szakiskola, történelem szakos 
tanár)
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13. A holokauszt téma feldolgozásához kapcsolódó külső helyszínek
Az interjúkban a pedagógusok több olyan külső helyszínt említettek, amelyek a holo-
kauszt téma iskolai feldolgozását segítették.

• Páva utca, HDKE,

•	 zsidónegyed-séta (Zachor alapítvány),

•	 saját fejlesztésű (helytörténeti jellegű) séta,

•	 utazás Auschwitzba (számos interjúalany említette),

•	 cipők emlékmű,

•	 Izraeli Kulturális Intézet, 

•	 nagykövetségek (izraeli, olasz),

•	 Bálint-ház,

•	 színházi előadások,

•	 Wallenberg-séta, Miénk a ház alapítvány szervezésében,

•	 település zsidó temetője,

•	 helyi zsinagóga, menház,

•	 helyi emléktábla, emlékoszlop, emlékhely, gettóemlékmű,

•	 közeli gimnáziumban kiállítás kortárs tárlatvezetéssel,

•	 Fesztiválzenekar: Brundibár (gyermekopera), 

•	 Kolibri színház: Helló Náci előadás,

•	 vagonkiállítás,

•	 Anne Frank – Történelem a mának, vándorkiállítás (különböző helyszíneken).

A külső helyszínek rendkívüli változatossága azt mutatja, hogy azok a pedagógu-
sok, akik felvállalják a holokauszttal való foglalkozást akár tanórai, akár osztályfőnö-
ki keretben, akár emléknaphoz kötődően, kreatívan, saját ízlésüknek, lehetőségeik-
nek, pedagógiai céljaiknak megfelelően, az adott csoportra szabva választanak külső 
helyszíneket. Jelentős akadályként számos interjúalany jelezte az anyagi korlátokat, 
adott esetekben ez nagyságrendileg igen eltérő lehet – buszjegy a diákoknak, belépő a 
múzeumba vagy színházba, buszoztatás, vonatjegy. Nyilvánvaló, hogy a falusi iskolák 
vannak a leginkább hátrányban, de a következő vélemény például egy budapesti isko-
la pedagógusától származik:

Lehet, hogy nevetségesen fog hangzani… ugye az iskoláknak nulla, azaz nulla fo-
rintja van arra, hogy nem tanórát tartanak. Tehát nem tudom elvinni a gyereket 
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múzeumba, csak akkor, ha a szülő fizeti. A szülőt nem lehet arra kényszeríteni, 
hogy tanítási időben ő bármit fizessen. De ennél súlyosabb a helyzet, mert ha in-
gyenes múzeumba viszem el a gyerekeket, akkor mi van azokkal a gyerekekkel, 
akiknek nincsen bérlete, mert mondjuk a környéken laknak és gyalog járnak, ak-
kor én nem kényszeríthetem a gyereket arra vagy a szülőt arra, hogy kifizesse a 
buszjegyet, amivel megyünk. Tehát a konfliktus tulajdonképpen anyagi természe-
tű. Na most, nekünk van egy ilyen alapítványunk, ami támogat minden iskolai 
programot, ahol szükséges. És ugye itt az osztályfőnök kommunikálja azt valahogy 
azt a szülő felé, hogy kedves szülő, most ide megyünk, most oda megyünk, most ezt 
nézzük meg, most azt nézzük meg. Ennyibe kerül, annyiba kerül. És tényleg min-
denki igyekszik ingyenes programokat találni, de éppen a holokauszt-programok 
sem mind ingyenesek. A múzeumba bemenni igazándiból csak akkor van értelme, 
ha van pedagógiai foglalkozás ott, nem csak végigmegyünk a tárlók között és meg-
nézzük a nem tudom micsodát, akkor azoknak már elég húzós ára van. Tehát, 
na most akkor fel kell építeni, hogy egy éven belül az összes programunk mekkora 
anyagi terhet jelent egy adott osztály számára. És a konfliktus innen adódik, mert 
mondjuk, a műszaki kollégák szívesebben vinnék el a gyereket az Elektrotechni-
ka múzeumba, ahol egyébként szintén nagyon szuper programok vannak, a ma-
gyarosok a Petőfi Irodalmi múzeumba, a történelmesek… érti? Tehát a konfliktus 
nem ott van, hogy holokauszt, pénzbe kerül, március 15-e pénzbe kerül, hanem, 
hogy minden pénzbe kerül, és hát itt kell egy ilyen nagyon hát.. játszani. 57. interjú 
(szakközépiskola, angoltanár)

14. Miért kell a holokausztról tanítani?
A kvantitatív kutatás során a válaszadó tanárok közel fele (49 százaléka) szerint 
kiemelkedően fontos lenne az, hogy a továbbképzések során a holokauszt témát 
összekapcsolják az aktuális társadalmi kérdésekkel. További 45 százalék meglehetősen 
fontosnak ítéli ezt a tematikát.

Az interjúban több kérdés vonatkozott arra, milyen pedagógiai célokat és milyen 
tanulási eredményeket tudnak a pedagógusok a holokausztról való tanításhoz ren-
delni, mennyiben tartják fontosnak a téma iskolai feldolgozását. Az interjúalanyok 
többségének – akárcsak a kvantitatív felmérés során – igen határozott álláspontja volt 
a kérdésben: a másság elfogadása, toleranciára nevelés, az előítéletek csökkentése, az 
empátia fejlesztése szerepelnek kiemelt célként.

A szocializáció része. Ha nem tud róla, ha nem szembesül vele, ha nem mondja 
el a tanár akár direkt vagy indirekt módon azt, hogy ember emberrel ezt tudja 
tenni, akkor soha nem fogja felfogni, hogy neki itt aktívan politizálnia kell. Vagy 
fel kell lépnie, ellen kell állnia akár passzívan is. 22. interjú (szakközépiskola, ma-
gyar-történelem szakos tanár)
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Azért, hogy ne legyen többet holokauszt. Az elfogadás, a másság. Az a jó, hogy 
ezeknek a gyermekeknek ez annyira természetes, hogy nem is érzik másnak. 24. 
interjú (általános iskola, könyvtár-matematika szakos tanár)

Ami így az iskolának is egy nagyon fontos alapértéke, ez az elfogadás, tolerancia, 
másság, megértés az odafordulás, az előítélet mentesség. Ez elsősorban. Tudja az 
ember, hogy minek mi lehet a következménye, vagy hova futhat ki, hogyha az em-
ber nincsen észnél. 25. interjú (általános iskola, magyar-angol szakos tanár)

Ez nagyon függ egyrészt a korosztálytól, tehát egyértelmű, hogy mondjuk egy… 
mondjuk, egy hatéves gyerekkel meg egy egyetemistával máshogy kell foglalkozni. 
A formától is, hogy más lesz egy történelemórán a holokauszt oktatása és más lesz 
egy ilyen iskolai emléknapnál. Többfajtaképpen is érdemes megközelíteni, mert 
hogyha magát az emléknapot nézzük, akkor is legalább négy alkalomból legalább 
egyszer hiányzik a gyerek, de legalább háromszor találkozik vele. Nem árt, hogyha 
mindig mással találkozik. Ilyen szempontból tényleg lehet sokszínű, hogy legyen 
olyan alkalom, amikor valami visszaemlékezést hallgat meg. Ez lehet akár film-
vetítés, lehet akár viszont tényleg egy ilyen dokumentumfilm jellegű, mint amit a 
Zachor készített, egy ilyen jellegű visszaemlékezések. Lehet olyan alkalom, ami-
kor inkább ilyen kulturális szempontból megközelíteni… Azért, hogy ismerje meg, 
legyen érzékenyebb, hogy csökkenjenek az előítéletei úgy általában embertársai 
iránt, és legyen olyan szempontból szemfülesebb, hogy ha ilyesmi alakul, például 
kampányt indítanak menekültek ellen, vagy ilyesmi, akkor vagy merjen fellép-
ni, vagy legalább… tudatában legyen, hogy itt milyen manipuláció folyik, és ne 
lehessen olyan könnyen megvezetni. Ez talán ami pedagógiailag a legfontosabb, 
ez a klasszikus, ne ismétlődhessen meg, hogy tanuljon a történelemből. 1. interjú 
(gimnázium, földrajz-magyar-eszperantó szakos tanár)

Én bízom abban, hogy ez az utolsó lehetőség – mármint a középiskola – vagy az 
utolsóelőtti lehetőség egy szemléletformálásra. Nem sok esélyünk van. Kilencven 
százalék a család meg a háttér. Mi kapunk tíz százalék esélyt, hogy megmutassuk 
a világnak egy másik arcát, hogy másképp is lehet erről gondolkodni. Nyilván 
tanárfüggő. Mert minden ember egy ideológia. Én is, ahogy tanárként bemegyek, 
a saját világnézetemet meg képemet sugárzom. Hát igen. Szemléletformálás. 8. 
interjú (gimnázium, történelem-olasz szakos tanár)

A cél) a gyerekek érzékennyé tevése arra, hogy az előítéletek nem vezetnek sehova. 
Hogy a megbélyegzés nem vezet sehova. Hogyha címkézünk embereket, csoporto-
kat, egyebeket, az nem vezet sehova. A másik pedig az „én is lehetek a másik olda-
lon” érzésnek a fölkeltése. Nekem ez sokkal inkább egyfajta osztályfőnöki feladat, 
meg emberi tartás adása, adott esetben bemutatása, mintsem, hogy egy tananyag 
vagy téma. A holokausztkérdés is abba illeszkedik az én szememben, amibe sok 
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minden más. Hogy hogyan lehet embernek maradni. 87. interjú (gimnázium, ma-
gyar-latin szakos tanár)

Ez lenne a nagy cél, hogy először kisebb korában érintse meg érzelmileg, legyen erre 
kíváncsi,    foglalkozzon vele. Amikor már nyílik az agya, akkor értsen meg minél 
többet abból, hogy mi történt és akkor sokkal-sokkal toleránsabb empatikusabb 
a másik ember szenvedése iránt. Fogékony olyan embereket engedi az iskolákba, 
akik egyrészt nem megvezethetők, tehát az nagyon jó lenne, ha demagógiára, ke-
vésbé fogékonyak. Nem lehessen ilyen iszonyúan megosztani a társadalmat, meg 
uszítani mindig az éppen gyengébb ellen. Tehát ez… hát ez lenne az alap. Csak az 
a nagyon rossz ebben, hogy ebben annyira kevés az iskola. Ebben egy picit megpró-
bálhatunk valamit, de mennél nyomorultabb, meg szegényebb ez a társadalom, 
annál több ember fogékony erre, hogy akár a cigányok ellen, akár a menekültek 
ellen… Nem tudom, ki ellen. Tehát fiatalt az idős ellen, meg mindenkit mindenki 
ellen. Szóval hogy ez lenne a cél, hogy ezt ne lehessen, vagy kevésbé lehessen. Én 
úgy érzem. 50. interjú (általános iskola, történelem-magyar szakos tanár)

Megjelenhetnek a helyi közösség sajátosságaiból fakadó szempontok:

Kutyakötelessége egy kisebbségnek, aki történetesen túlélte a kitelepítést, szeren-
csés módon olyan típusú retorziók nem is érték, mint a többi német közösséget. 
Viszont a saját zsidó közösségét elvesztette. Nincs mese, ez kutyakötelesség, hogy 
ez a kisebbség, ez méltón ápolja az emlékét ennek a sajnos eltűnt kisebbségi közös-
ségnek. 43. interjú (nemzetiségi gimnázium, történelem-német-társadalomisme-
ret szakos tanár)

Vannak kifejezetten sommás vélemények:

Fasizálódik az ország, azért. 92. interjú (általános iskola, történelem-ének szakos 
tanár)

Az interjúalanyok között volt olyan, aki fontosnak tartja a fent említett célokat, de 
a holokauszt-oktatást nem tartja ehhez megfelelő eszköznek:

Tehát nyilván ezekkel foglalkozni kell, csak a holokauszt annyiból egy más téma, 
hogy nyilván 8.-ban a tananyag miatt aktuális, tehát meg kell tanítani. Tehát én 
úgy gondolom, hogy nem hagyhatja el gyerek úgy az általános iskolát, hogy nem 
találkozik a témával. De ez 8. Ami a mássággal, toleranciával kapcsolatban meg 
szerintem sokkal akutabb problémák vannak most jelen. Amire, ha már előkerül, 
akkor én sokkal inkább a cigányság, homoszexualitás, vagy éppen akár az idege-
nek, tehát iszlám, afrikai kultúrák, tehát egy csomó olyan, ami most sokkal ak-
tuálisabb. Amúgy is borzasztó kevés az idő, a kapacitás, az reménytelenül kevés. 
Én nem érzem ezt jelenleg olyan szinten aktuálisnak, hogy általános iskolában ezt 
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napirenden tartsuk. Viszont, ha nekiállnak cigányozni, ha nekiállnak arabozni, 
muszlimozni, az szerintem most sokkal aktuálisabb, érthetőbb, emészthetőbb, te-
hát a gyerek sokkal jobban érti, hogy miről van szó. Én úgy gondolom, hogy aztán 
a mai általános iskolásoknak, ez a zsidóság, ez sok. Tehát eleve nincs, igazából 
a vallással nincs olyan kapcsolatuk. Nem értik. A keresztény vallást nem értik, 
nemhogy a zsidót. Nem értik a vallások közötti ellentéteket. Tehát a muszlimból 
max. annyit értenek, hogy az terrorista, ami egy marhaság, de ez jön a médiából. 
Tehát nagyjából ezzel találkoznak. Tehát én ezt most, már elnézést, de én ezt a 
kérdést látom iskolai szinten, másság, tolerancia kérdésében én sokadrangúbbnak 
gondolom. … Nem értem ezt a szemléletformálást ezzel kapcsolatban. Tehát a 
kérdést nem értem. Tehát, hogy milyen szemléletformálást akarunk a holokauszt-
tal kapcsolatban? (Kérdező: Például felelősség, állampolgári magatartások) De ezt 
miért a holokauszt kapcsán? Nem értem az összefüggéseket. 42. interjú (általános 
iskola, történelem-rajz szakos tanár, erkölcstant most kezd tanítani)

Az interjúalanyok között vannak olyan pedagógusok, akik nem foglalkoznak a 
holokauszttal az iskolában, s nem látják ezt szükségesnek a továbbiakban sem. Véle-
ményük szerint más korosztályban kellene erről tanítani, mint amilyen korosztályt 
ők tanítanak, vagy más szakos kollégának lenne feladata, többnyire történelemórai 
keretben látják indokoltnak. Ez a vélemény legtöbbször olyan iskolákban jelenik meg, 
amelyekben a holokauszt emléknapot nem, vagy rendkívül formálisan tartják meg 
– itt utalhatunk ismét a szervezet felelősségére. Ehhez a vélekedéshez kapcsolódik ál-
talában az emléknapok pedagógiai hasznával kapcsolatos szkeptikus hozzáállás is.

15. Visszajelzések a holokauszttal való foglalkozásra 
Az interjúk során több alkalommal kérdeztük az interjúalanyokat arról, hogy a holo-
kauszt téma iskolai feldolgozása során az egyes tevékenységekre milyen visszajelzése-
ket kapnak, akár diákjaiktól, akár szülőktől, akár kollégáiktól és az iskolavezetéstől. 
Egy olyan tevékenységnél, amelynek tartalma és kerete jórészt a pedagógus egyéni 
választásától függ, fontos látni, mennyiben támogató a fogadó közeg. A pedagógusok 
beszámolóiból az derült ki, általában jellemző, hogy nem kapnak visszajelzést, elvétve 
említenek egy-egy esetet.

A szülőktől például ilyen jelzések érkeztek:

Több szülő is jelzett, hogy milyen jó, és hogy a szülőknek nem szervezünk-e ilyet. 
(zsidónegyed sétáról) 27. interjú (gimnázium, matematika-német szakos tanár)

Szülőktől érkezett konkrétan antiszemita megjegyzés is, hogy miért kell ezzel a 
gyereknek foglakoznia. Viszont érkezett pozitív visszajelzés is, hogy milyen jó, 
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hogy erről hallanak a gyerekek. Szóval, vegyesek a visszajelzések. Nem érkezik 
egyébként sok visszajelzés. 28. interjú (gimnázium, történelem szakos tanár)

Közvetlenül a szülők nem mondják el a véleményüket, az a tapasztalatom, közve-
tett úton igen. Alapvetően a negatív visszajelzésre gondoltam. Sajnos van olyan, 
minek ezzel ennyit foglalkozni, kit érdekel, régen volt, nem kell ezzel terhelni a 
diákokat… meg hogy úgysem történhet meg még egyszer... vannak sajnos antisze-
miták... van antiszemitizmus itt is, jelenleg is, ezzel sajnos találkozom. Ilyenkor 
igyekszem feldolgozni, akár a szülővel is, közvetett úton, diákon keresztül a dolgot, 
mert nyilván a diákon csapódik ez le, otthonról hoz valamit, én adok neki valamit 
… hát ez nagyon nehéz, de hál istennek, az van szerencsére többségben, akik egyet-
értenek azzal, hogy erről beszélni kell, ez nem történhet meg még egyszer és van 
rá esély, hogy megtörténik még egyszer, ha nem foglalkozunk vele, szülők részéről 
szerencsére ez a hozzáállás van, igen beszéljünk róla, gyereknek is... szakember is 
beszéljen róla, ne csak otthon a szülő... szóval szerencsére ez a többség. 99. interjú 
(gimnázium, történelem-muzeológia szakos tanár)

Volt olyan interjúalany, aki úgy fogalmazott: a szülőktől szerencsére nem jött visz-
szajelzés – annyira magától értetődően csak negatív visszajelzésre számított. Egy-egy 
iskolában felmerült az az igény, hogy a holokauszttal való foglalkozást a tanár jelentse 
be előre a szülőknek, erről tájékoztatást adjon, másutt a pedagógusok magától értető-
dőnek veszik, hogy a pedagógiai programban lefektetett célokhoz saját belátásuk sze-
rint rendeljenek megfelelő tevékenységet, adott esetben a holokauszttal való foglalko-
zást – ehelyütt érdemes újfent jelezni, milyen elengedhetetlen a pedagógusok számára 
az iskolavezetés támogatása.

Előfordul, hogy a diáktól és a szülőtől érkező visszajelzés együttesen jelenik meg: 

Mi kaptuk meg azt a lehetőséget, hogy az iskolai holokauszt megemlékezést össze-
állítsuk, megszervezzük. Erre két-három magyar fakultációs órát rá is szántam. 
Beszélgettünk, műveket olvastunk. … És az egyik kislány egy idő után fölpattant, 
és kikérte magának, hogy neki ezzel kelljen foglalkozni, mert neki már elege van 
a zsidókból. És különben is, majd akkor lesz hajlandó ilyesmivel foglalkozni, ha 
lesz nemcsak holokauszt megemlékezés, hanem Trianon megemlékezés is. Ez tíz 
évvel ezelőtt volt. Akkor ez a Nemzeti Összetartozás Napja még nem volt az is-
kolai rendezvények között. És hát ez elindított egy beszélgetést a hozzáállásból 
kiindulva. Elmondta a lány, hogy ő miért nem szereti a zsidókat, és a többiek 
meg értetlenül tettek fel neki logikus kérdéseket. És eljutottunk odáig, hogy a lány 
annyit tudott csak válaszolni arra a kérdésre például, hogy ha megismerkedsz 
egy fiúval és szimpatikus és egyáltalán és egymásba szerettek, ha megtudod, hogy 
neki a felmenői zsidók, akkor ti szakítotok? Az eleve nem fordul elő, hogy én egy 
zsidóval összejöjjek. Az volt, azt hiszem, az egyik legmellbevágóbb élményem. 
És utána aztán megértő lettem, mert a szülő is bejött. Egyrészt számon kérte 
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az igazgatón, hogy én miért hozok fel ilyesmit. És beleírta az ellenőrzőbe, hogy 
igenis nem engedi, hogy a lánya ezen a holokauszt megemlékezésen részt vegyen 
mind addig, amíg nincs iskolai Trianon megemlékezés is. 87. interjú (gimnázium, 
magyar-latin szakos tanár)

Néhány példa diákok reakcióira:

A gyerekben ez inkább egy kötelező programként csapódik le, mint minden, ami 
az iskolával kapcsolatos. Amikor azért előkerülnek a holokausztnak a borzal-
mai, azért a többség megdöbben. Akkor jön visszajelzés. Ezt úgy kell elképzelni, 
hogy amikor betereljük őket egy ezzel kapcsolatos filmre, akkor jön „jaj, miért kell 
már megint filmet nézni” stb., miért nem mehetünk haza. Amikor azért ott az 
információ eljut hozzájuk, akkor azért megdöbbennek. Nagy az igazságérzetük 
egyébként ilyen kérdésekben, ami nem feltétlenül rossz. 28. interjú (gimnázium, 
történelem szakos tanár)

… bevonni… volt rá példa, hogy valaki… tehát, felolvastam, a Rubiconnak jelent 
meg 2005-ben, egy olyan, ahol az Einsatzgruppe kivégzéseiről volt leírás. Egy le-
ányzó úgy lett rosszul, hogy kirohant, hát tényleg nagyon a lelkére vette. Akkor 
döbbentem rá, hogy igen, ezek a sokkoló szövegek bizony akár ilyen hatást is ki-
válthatnak. A bevonni pedig: források kiosztása. Tehát, így történik. Én bevallom, 
más típusú bevonást nagyon nem tudnék elképzelni. 2. interjú (gimnázium, törté-
nelem-társadalomismeret-filozófia szakos tanár)

Azt már sok gyerektől kaptam meg, és ez a bizalomnak köszönhető, hogy ki merte 
mondani, nem esett jól, de nem vettem zokon, mert éreztem, hogy nem is nekem, a 
személyemnek szól, hogy 12-ben, amikor jött a holokauszt, azt mondta, hogy már 
megint … egyáltalán, ismertem ezt a fiút, semmiféle negatív attitűd nem volt az 
ő részéről. És egyszerűen ő már azt érezte, hogy a téma megterhelő és találkozott 
már vele… kicsit úgy érzi, hogy ezt már túlhajtják. 5. interjú (gimnázium, törté-
nelem-latin szakos tanár)

(a diákok lelkesek) Nem mindenki, és nem mindig. Ott is van mindenféle gye-
rek. Alapvetően ez a téma, hogy ha meghallják – nyilván a szülői háttérből is 
jön – sokak begörcsölnek tőle. Mert megint ez. Megint ez a horror. Miért ezzel kell 
foglalkozni? Tehát azért ez benne van a mai magyar köztudatban. Nemcsak Ma-
gyarországon. Azt gondolom, hogy egész Európában nagyon sok helyen van így. 
De hogyha azt tapasztalják, hogy az ember másképpen nyúl hozzá. Ez egy nagyon 
nehéz helyzet volt a másik iskolában, ahol osztályfőnök-helyettes voltam, az osz-
tályfőnök kitalálta, hogy elvisszük utolsó évben a gyerekeket Krakkó-Auschwitz 
kirándulásra. Tavaly ebből nagyon nagy vita volt. A gyerekek azt mondták, hogy 
nem akarnak utolsó kirándulásként Auschwitzba menni. És én is mondtam az 
osztályfőnöknek, hogy szerintem ezt nem szabad erőltetni, merthogy pont az el-
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lenkezőjét fogjuk kiváltani. És nagyon-nagyon-nagyon féltek ettől az élménytől a 
gyerekek. Úgy mentünk Krakkó felé, hogy borzasztó volt. Annak ellenére, hogy én 
igyekeztem felkészíteni őket, hogy mi fogja őket fogadni. Az meg a másik, hogy 
Auschwitzban nem azt kaptuk. Ez is borzasztó, hogy ez egy ilyen turisztikai lát-
ványossággá minősült át. Végigterelik az embereket ezen a kiállításon. Borzalmas. 
Hogy szerintem nagyon sokat romboltunk ezzel, a helyett, hogy építettünk volna. 
Úgyhogy szerintem nagyon óvatosan kell ezt a témát kezelni. 8. interjú (gimnázi-
um, történelem-olasz szakos tanár)

A fiatalok körében a Jobbiknak a politikai kampánya elég erősen meg tud jelen-
ni. Az iskolában – nyilván – politizálni nem lehet. Nem is szabad. Nem tiszt-
je ez egy tanárnak. Viszont, amikor ilyen dolgokról beszélgetünk, hogy zsidóság, 
cigányság, elfogadás, társadalmi felelősségvállalás, nagyon érdekes. Van egy 
diákom. Ő belépett a Jobbik ifjúsági szervezetébe. És egyre többet beszélgettünk 
különféle dolgokról, vagy vetődtek fel dolgok, tette fel a kérdést tulajdonképpen, 
hogy akkor, hogy is gondolja ezt a Jobbik tulajdonképpen? Most nem érti. Mert, 
hogy ő hall valamit, mi beszélgetünk egészen más típusú dolgokról. És nagyon 
jó, mert általában mire befejezzük ezt a rengeteg projektmunkát, tavaly olyan 
vizsgafeladatot kaptak, hogy problémákat kellett keresni, bármit, és egy olyan 
vizsgafilmet kellett készíteni, egy öt-hat perces vizsgafilmet, amiben megpróbálják 
megszólaltatni ezeket az embereket. Döbbenetes volt látni azt a nyitottságot, 
ahogy átformálódtak itt az évek alatt a gyerekek. 9. interjú (gimnázium, magyar-
média szakos tanár)

12.-eseknél már nagyon sok olyan diák van, ez a holokauszt-oktatásnak a nehéz-
sége is szerintem, aki már, hogy idézzem az ő szavaikat, csapból is ez folyik, lerá-
gott csont, tehát egyszerűen nagyon nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, hogy most 
már nem fárasszam őket, ne az intoleranciájukat növeljem, mert van bennük. 
Tehát már kaptam ilyen visszajelzést diákoktól, hogy ez már sok, amikor mond-
juk, 3 órát, ha foglalkozunk ezzel. Tehát alapvetően nem sok, és így is sok, tehát 
több, mint amit a tanmenet megenged, de így is nagyon kritikusak egy páran. És 
nem mondom, hogy ez a domináns, sőt, csak éppen ez a hangos kisebbség, ami úgy 
mellbevágó szokott olykor lenni. 44. interjú (gimnázium, történelem-német-társa-
dalomismeret szakos tanár)

A diákoktól igen, mindenképpen (jött visszajelzés), az aktuális osztályban, ahol 
tanítottam, minden nap, tehát a visszajelzés itt nem úgy értendő, hogy odajöttek 
hozzám, vagy órán azt mondták, hogy tanár úr, ez fantasztikus volt, mert részesei 
voltak a munkának ugyanúgy, mint én, de láttam rajtuk a lelkesedést, ez önma-
gában véve egy nagyszerű visszajelzés, más osztályokból is megköszönték, érde-
kesnek találták, kollégák is mondták, viszont a szülők nem, az ő részükről nem 
érkezett ilyen. 83. interjú (szakközépiskola, történelemtanár)
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Le kéne őket fényképezni, amikor be kell menniük a terembe, hogy „Hú, már 
megint egy műsor” meg stb. és mikor jönnek ki, akkor a döbbenet az arcukon és 
akkor közlik velem, hogy ezt mindenkinek meg kellett volna hallgatnia. Úgyhogy 
én úgy gondolom, hogy ez az elismerésnek a jele, mert nagyon sok minden meg-
világosodik a gyereknek, amit eddig a könyvekben ugyan elolvasott, de az csak 
egy tananyag. De hogyha ő találkozik egy olyan emberrel, aki szavahihető módon 
megélte ezt, vagy a szülei megélték mindezt, akkor ehhez már egészen másképp áll 
hozzá. 86. interjú (gimnázium, magyar-orosz-spanyol szakos tanár)

Összességében úgy tűnik, a diákok első reakciója gyakran nem a holokauszt 
témának szól, hanem a kötelező jellegű megemlékezésnek. Kifejezetten a témára azok 
a diákok reagálnak határozottabban, akik szélsőséges eszméket vallanak, vagy ezek-
ben tájékozottabbak, esetleg már elköteleződtek szélsőséges politikai ideológia mel-
lett. A pedagógusok beszámolóiból érezhető, hogy sokan zavarban vannak e reakciók 
kezelésében, egyrészt tartózkodnának az iskolai politizálástól, másrészt viszont úgy 
gondolják, a csoport véleményét befolyásolják ezek a fennen hangoztatott nézetek. 
Rendkívül fontos ilyen helyzetekben, hogy a pedagógus úgy járhasson el, hogy maga 
mögött tudja a tantestület és az iskolavezetés támogatását. Különösen nehéz helyzetbe 
kerülnek azok a tanárok, akiknek kollégái között jelenik meg szélsőséges ideológiai 
elköteleződés. Feltételezhető, hogy ilyen esetekben csak a legelszántabb és konflik-
tustűrőbb pedagógusok folytatják a holokauszt téma beemelését az iskolai munkába, 
mások inkább letesznek erről. Az interjúk elemzése alapján mindenképpen érdemes 
végiggondolni, milyen támogatást lenne érdemes kínálni a pedagógusoknak a szélső-
séges nézetek kezelésére.

Az interjúalanyoktól megkérdeztük, hogyan vélekednek a kollégáik a holokauszt 
téma iskolai feldolgozásáról:

Elutasítás? Elképzelhető, hogy a tanári karon belül is, ha megvakargatnám, ez in-
kább érzés, mint tudomás, szerintem van olyan, aki osztozik azzal a véleménnyel, 
amit említettem a gyerek között is, hogy talán néha túl sok (szó esik a holokauszt-
ról). 5. interjú (gimnázium, történelem-latin szakos tanár)

2008-ban volt az, hogy tapasztaltam, hogy a gyerekeknek nagyon sok antiszemi-
ta megnyilvánulásuk van, az iskolába behozzák ezt, és senki nem beszélt ellene 
semmit, hogy egyáltalán szőnyeg alá seperjük ezt az egész témát, mert nem tudjuk 
megoldani, és ugye, nem mer a vezetőség sem semmit sem kezdeményezni, mert 
nem hajlandóak szembenézni ezzel. Majdnem, hogy egyedül voltam, aki még nem 
tudtam akkor, hogy hogy kell, mint kell ezt kezelni. Most sem vagyok teljesen biz-
tos, csak most már más a helyzet. Tehát 2008 óta eltelt egy kis idő, és látják, hogy 
rendíthetetlenül foglalkozom a témával, amit nem értenek. Teljesen megszállott-
nak tartanak, nevetségesnek tartanak, gyerekek előtt is sok esetben kollegák leé-
gettek és megjegyzéseket tettek, sőt, volt antiszemita kollega, akinek a nevét, azt 
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azért nem mondom, mert mindegy, lényegtelen, már nem dolgozik itt. Kettő volt, 
aki kifejezetten a gyerekeket uszította. Sőt, ha ez fontos információ, most kezdenek 
fölszabadulni ezek a gátak, igenis vannak történelemtanárok, akik holokausztta-
gadók. 35. interjú (szakközépiskola, történelem-könyvtár szakos tanár)

Idén, pontosan érzékelve ezt a kicsit már, tehát nagyon jelentősen jelen van az is-
kolában ez a téma, és kicsit érzem azt, már kollegák részéről is, hogy kicsit arány-
talan, hogy miért nem beszélünk többet a kommunista diktatúrák áldozatairól. 
Tehát érzékelek egy ilyen fajta kritikát. És nemcsak a kritika miatt, hanem ponto-
san nem akarom azt elérni, hogy sok legyen és dacot szüljön és ellenállást, meg in-
toleranciát szüljön, inkább ilyen kis csendes, 3 fős szakkört tartottam. 44. interjú 
(gimnázium, történelem-német-társadalomismeret szakos tanár)

Egyszer hoztam ide, hát meg nem mondom melyik, érzékenyítő programot fiata-
loknak… tényleg csak ilyen érzékenyítő játékot játszottak a gyerekekkel. Nagyon 
rendben volt, nagyon szimpatikus volt az egész. Arról szóltak nagyjából a szerepjá-
tékok, egyebek, hogy milyen az, hogyha valaki más, kirekesztett. És megkérdeztem 
(egy kolléganőmet), hogy jöhetnek-e hozzá és erre azt mondta, hogy majd akkor, 
ha a keresztény egyház is idejöhet, akkor majd beengedi a zsidókat is. Na mindegy. 
Szóval nem tudom. Az ő hozzáállása a dologhoz elég negatív. 48. interjú (általá-
nos iskola, magyar-ének szakos tanár)

Előfordult, hogy iskolán kívülről érkezett visszajelzés:

De azért itt sem tökéletes. Azért például hoztam egy ilyet, mikor volt ez a vándor-
kiállítás, akkor maga az iskola, hát nyilvánvaló provokáció, egy e-mailt kapott. … 
És ez nyilván, hogy egyáltalán honnan tudtak róla, mert erről nem jelent meg új-
ságcikk, hogy éppen itt van az iskolában ez a kiállítás. Nyilván valamelyik gyerek-
től tudtak róla, lehet, hogy valami olyan körben mozogott, ahol ezt szükségesnek 
tartotta az illető, hogy küldjön egy ilyet. Tehát volt egy ilyen reakció is. Tehát hogy 
azért nyilván vannak olyan gyerekek, akiknek erről egészen más a véleményük, 
akik vagy otthon nagyon mást hallanak, vagy olyan fiatalok körében mozognak, 
ahol ez a reakció… 50. interjú (általános iskola, történelem-magyar szakos tanár)

Azt tapasztalom sajnos, történelemtanárként, felnőttekkel nagyon nehéz vitat-
kozni, lépten-nyomon, bolhapiacon például ugye, botlok olyan emberekbe, akik 
hát holokauszttagadók gyakorlatilag. S akkor jönnek: hallottam, hogy maga tör-
ténelemtanár, na figyeljen, majd én elmondom ezt a holokamu dolgot magának. 
Legutóbb megkérdeztem az illetőt, hány éves, azt mondta, 68, mondom, akkor 
már kicsit több eszének kéne lenni. Természetesen nem lehet, mondjuk, ezeket az 
embereket már meggyőzni, jól megveretem magam körülbelül, de a fiataloknál 
rendkívül fontos ugye, hogy hogyan lehet érvelni dolgok mellett. 97. interjú (szak-
középiskola, történelem-néprajz szakos tanár)
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Azoknak az interjúalanyoknak, akik azt jelezték, az iskolájukban semmilyen for-
mában nem foglalkoznak a holokauszttal, feltettük a kérdést, hogyan reagálna az isko-
la arra, ha ezt bevezetnék. Erre a kérdésre érkezett egy nagyon tartózkodó vélemény:

Biztos, hogy érdemes lenne vele foglalkozni, meg történelemóra keretében kell is 
vele. Az már egy más kérdés, hogy mennyire lenne sikeres a diákok körében, meny-
nyire okozna ellentéteket, esetleg szemléletbeli ütközéseket. … Az iskolavezetést 
nem tudom megítélni, hogy mennyire támogatná. … A diákok? Ez az, amit nem 
tudok előre megítélni. Én bíznék benne, hogy talán nyitottak rá, lega- lábbis, hogy 
változna a szemléletük. A szülők egy része biztos, hogy elutasítaná. 76. interjú 
(szakközépiskola, történelem-angol szakos tanár)

További szempontok 

A kiemelt fő csomópontok mellett néhány területen igen határozott vélemények raj-
zolódtak ki az interjúkból. Erősen megoszlik a pedagógusok véleménye a holokauszt 
tantervi megjelenésével kapcsolatban. Az egyik véglet szerint a tanterv megfelelő, 
a pedagógusnak nincs más dolga, mint annak megfelelően tanítani – ez jellemzően 
olyan pedagógusoktól hangzik el, akik csak történelemórai keretben foglalkoznak a 
holokauszttal –, a másik véglet a tanterv alkalmatlanságát emeli ki, különösen az erős 
időszorítás miatt:

Ami most történelemből van, az halál. Amióta tanítok, ilyen feszített, neurotizáló, 
szülőre, gyerekre és tanárra egyaránt neurotizálóan ható kerettantervet és tan-
könyvet még nem láttam és állandóan itt van a nyakunkon a hurok egyre szorul-
va, úgyhogy az ember az elején meggondolja, nyilván ez a szorítás nem olyan erős, 
előttünk az élet, de kellene, azt látom a 10. osztályosoknál nagyon nehezen megy 
az, hogy a tankönyvet össze tudják passzintani az órai dolgokkal, pedig nagyjából 
aszerint haladunk. 5. interjú (gimnázium, történelem-latin szakos tanár)

Az interjúk elemzése alapján szembetűnő probléma, hogy a nyolcosztályos gimná-
ziumokban a holokausztról először utolsó évben hallanak a diákok, amennyiben az 
iskola nem, vagy csak részlegesen (bizonyos csoportokat vagy évfolyamokat érintve) 
tartja meg a holokauszt emléknapot.

Ez értelemszerűen a negyedik, illetve a harmadik gimnáziumban, ha oda elju-
tunk, ha nem, akkor a negyedik, tehát a tizenegyedik, tizenkettedik évfolyamnak 
a fordulóján valamikor. Ez egy nyolc osztályos gimnázium, tehát nem tanulja két-
szer a történelmet nálunk általában egyik évfolyam sem. Alapvetően ez az iskola 
pedagógiai programja szerint a tizenegyedik év végén, legkésőbb a tizenkettedik év 
legelején kerül elő. 71. interjú (gimnázium, történelemtanár)
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Az emléknap bevezetése körüli tantestületi álláspontokra kevesen emlékeztek a 
megkérdezett pedagógusok közül (a fiatalabbak még nem is tanítottak akkor):

Az az érdekes, hogy mikor bevezetünk egy új emléknapot vagy bármilyen megem-
lékezéssel kapcsolatos dolgot, a kezdetekben azt veszi észre az ember, hogy vagy 
nem veszik komolyan, vagy idegenkednek tőle. De ez szerintem nem elsősorban 
a téma miatt, hanem az újszerűsége miatt van. Ha eddig nem volt, akkor most 
miért van, ha eddig nem volt rá szükség, akkor most miért van rá szükség. Viszont 
ahogy az évek telnek és minden évben ez előjön, egyre természetesebbé válik, és 
egyre inkább mondjuk így, hogy a szakma a munkája részének tekinti ennek az 
emléknapnak a megrendezését is. 78. interjú (gimnázium, történelemtanár)

Nagyon kettős a dolog, mert vannak olyanok (a tantestületben), akik nagyon erő-
sen nemzeti szellemiségűek és azt mondták, hogy miért kell ilyenről megemlékez-
ni. Özönével mondhatnám az ellenvéleményt. Szerintem meg jó, hogy erről meg-
emlékezünk, bár abban is biztos vagyok, hogy tágítani is kellene, mert, ahogy a 
mai világ is mutatja egyszerűen az idegenellenességről, idegengyűlöletről, diszkri-
minációról kellene beszélni. Nem csak a holokausztról. A viták nem voltak komo-
lyak, ezek inkább ilyen szakmai jellegűek voltak részben. Részben meg folyosóiak. 
Az iskolavezetéshez pedig ez így komoly ellenérvként nem jutott el. Tényleg csak 
egy ilyen belső… Ma meg már teljesen normál módon folyik. Van egy másik ilyen 
a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja és mind a kettőről megemléke-
zünk. 84. interjú (gimnázium, orosz-történelem-olasz-etika szakos tanár)

(Az emléknap bevezetésekor) a tantestület többsége nem igazán tudta, hogy egyál-
talán mi az a holokauszt. Nyilván nem a történelemtanárokra gondolok, de nem 
volt semmiféle ellenállás, amikor kiderült, hogy miről van szó, milyen célokat szol-
gál, abszolút pozitív hozzáállás volt. 99. interjú (gimnázium, történelem-muzeo-
lógia szakos tanár)

Az emléknap megtartásával kapcsolatban egyöntetű véleményként fogalmazódott 
meg, hogy nem lenne szerencsés egységesebb formát találni, az interjúalanyok mind-
egyike úgy vélte, hogy szerencsésebb ezt iskolai döntésként kezelni. 

Szerintem nem kell egységesíteni, ajánlásokat mindenképpen lehet, meg vannak 
is, tudtommal. Én is láttam az interneten kidolgozott javaslatokat, hogy hogyan 
lehet, hogyan érdemes, mi az, ami már bevált. De az, hogy egységesíteni, azt nem 
látom indokoltnak különösebben. Tehát pontosan azért sem, mert nagyon jól be 
lehet vonni, tényleg a helytörténeti vonatkozásokat is, az meg mindenhol más. 44. 
interjú (gimnázium, történelem-német-társadalomismeret szakos tanár)
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Egy-egy interjúalany reflektált a holokauszt-oktatással kapcsolatos legújabb fejle-
ményekre:

A Pázmány bejelentette, hogy kötelező tanegység lesz a holokauszt oktatása, amit 
én személy szerint nem tartok jónak. Mert pontosan azt fogják elérni, amit nem 
kéne. Egy jogász vagy egy informatikus vagy egy angol szakos kötelező tanegység-
ként – ez pontosan az ellentétes hatást fog elérni. Kontraproduktívnak tartom, 
veszélyesnek tartom, már a visszajelzések alapján is, amiknek szerintem egész 
egyszerűen van legitimitásuk, mert pontosan a túlsulykolásnál járunk szerintem, 
annak minden negatív következményével. 44. interjú (gimnázium, történelem-né-
met-társadalomismeret szakos tanár, aki az iskolában kiemelten foglalkozik ho-
lokauszttal)

Majd egyetemen – olvasom – fogják tanítani. Lesz holokauszt tanszék. Nem tu-
dom. Én szerintem nincs a helyén kezelve. És ennek akár egyik, akár másik irány-
ba történő elcsúszásának vagyunk a tanúi. Akár a negligálásának, akár a túllihe-
gésének. Nincs a helyén kezelve. Azt nehezen tudnám megmondani, hogy mi az 
a helyén kezelés, de nyilván lehetne érzékelni. Talán az lenne a helyén kezelés, ha 
nem váltana ki ilyen szélsőséges indulatokat akár a negligálása, akár a túlhajtása. 
Akkor talán el lehetne mondani, hogy körülbelül a helyén van kezelve. … Velünk 
van a baj, akik ezt közvetíteni szeretnénk, mert a felnőtt világnak sincs a helyére 
téve. Én azt gondolom. Mert, hogy bennem sem. Ennél a holokauszt azért – én-
szerintem – több. A reflektorfénnyel én egyetértek. 92. interjú (általános iskola, 
történelem-német szakos tanár)

Arra a kérdésre, hogy mennyire találja a megkérdezett pedagógus alkalmasnak a 
holokauszt oktatását a vitakultúra fejlesztésére, igen különböző válaszok születtek. 
Akik a vitakultúra fejlesztésében, disputamódszerben, vitaversenyben tájékozottab-
bak, egyértelműen igennel válaszoltak, több jó példát ki is emelve. Volt olyan peda-
gógus, aki úgy értette, ez a téma akkor lehet alkalmas ilyen célra, ha vitatható a holo-
kauszt, így elutasította a lehetőséget.

Biztos vannak olyan részei, ami alkalmas rá, de az alapvető dolgok azok jelen 
társadalomban azért nem azok a vitatható dolgok. 78. interjú (gimnázium, tör-
ténelemtanár)

Hasonló előfordult a toleranciával kapcsolatban:

Tehát nem gondolom, hogy vitakultúrát lehetne fejleszteni a holokauszttal. Hát, 
az emberi jogok tanítására és a toleranciára nevelésre talán valamennyivel alkal-
masabb. Talán azt könnyebben megértik a gyerekek, hogy miért fontosak az embe-
ri jogaink. Pontosan azért, mert voltak olyan időszakai a történelemnek, amikor 
ezek az emberi jogok teljesen megszűntek, és ez által – mondjuk úgy –, hogy állati 
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szinten kezeltek másokat. Toleranciára nevelésre, az elfogadásra is talán valamit 
segíthet. Bár én azt gondolom, hogy pont toleranciát meg elfogadást nem lehet 
népirtással meg vérengzéssel magyarázni. Mert nem látom, hogy bármelyik fél 
is toleráns lett volna ebben a kérdésben. Sem az a Német Birodalom, amelyik ki-
irtotta a zsidóságot, sem az a zsidóság, akit kiirtottak. Nem tudom, hogy melyik 
lenne toleráns a másikkal szemben. Egyik sem volt az. 71. interjú (gimnáziumi 
történelemtanár) 

A néhány kiemelt példától eltekintve, a pedagógusok általános véleménye az, hogy 
a holokauszt téma kifejezetten alkalmas olyan pedagógiai célok eléréshez, mint a vi-
takultúra fejlesztése, kritikai gondolkodás fejlesztése, toleranciára nevelés. Különö-
sen határozottan jelent meg ez a vélemény azon pedagógusok körében, akik a tanórai 
munkán túl osztályfőnöki keretben és/vagy emléknaphoz kapcsolódóan foglalkoznak 
a holokauszttal – ami azt jelenti, hogy a gyakorlat visszaigazolja e törekvéseket.

Különösen érdekes tapasztalata az interjúknak, hogy a holokausztról való tanítás 
és a zsidóságról való tanítás gyakorta egybemosódik, akár a pedagógussal szemben 
megfogalmazott kritikában, akár magánál a pedagógusnál. Ezt érdemes lenne jobban 
artikulálni, hiszen a holokausztoktatás nem zsidó ügy. 

Tehát nekem ebből konfliktusom lett. Már megint zsidó téma, már megint ezzel 
jön. Ugyanis én a Bibliáról elmondtam, amit nem akarnak tudomásul venni a 
mi gyerekeink, hogy hát héber nyelven íródott az Ószövetség. És ezt ők nem, tény-
leg nem tudják sok esetben, és nem tudják, hogy mi az, hogy zsidó-keresztény 
kultúrkör. És én ebben a szellemben mondtam, amikor ott volt a 9.-es tananyag, 
Júdea állam, stb. Nem tudták hova tenni. … Én annak a híve vagyok, hogy ott a 
tan-anyagban, ahol ilyen vonatkozás van, lehet rá utalni és kell is rá utalni. Benne 
van a tankönyvben egyébként sok lehetőség.

Az emberek, a fiatalok azt érzik, hogy nemcsak ez a probléma van a világon. Te-
hát, amikor Szíriában irtják az embereket, akkor azt mondják, hogy igen, az is egy 
szörnyű dolog. És most éppen aktuálisan ott irtják az embereket. Szóval, hogy az 
ott most aktuális, tehát az jobban izgatja az embert, talán. A világban most jelen 
pillanatban azért ott a feszültség, úgy önmagától is. És, ha azt látják, hogy nagyon 
sok probléma van a világban, speciel a zsidóságnak nem annyira van problémája a 
világban, most, jelenleg. Az nem kérdés, hogy mondjuk, ne ismétlődjön meg, vagy 
hát nem tudom. Kérdés, mert azért ugye, tehát hogy sokkal aktuálisabb mondjuk 
a cigány probléma, mint a zsidó probléma. Mondjuk, a fiatalok körében. A fel-
nőtteknél nem tudom. 45. interjú (gimnázium, orosz-angol-magyar szakos tanár)
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Ez az összemosódás megjelenhet az emléknap szervezése kapcsán is:

Én úgy gondolom, ahol vannak zsidó hitközségek, ők mindenképpen 
szerepelhetnének ilyen alkalmakkor, magára az egész eseményre, zsidó kultúrára 
felhívhatnák a figyelmet. Amennyire a médiából értesülök, kormányzat is részt 
szokott venni ilyen ünnepségeken valamilyen szinten, iskolában meg a tanároknak 
kell megszervezniük. Ez több kérdés egyszerre. Érintett felet, a zsidó hitközsége-
ket mindenképpen bevonnám, csak az ő szerves múltjuk. Igazából bárki, aki ezt 
fontosnak érzi, megemlékezhet róla, én nem tudom igazából, hogy az állampolgá-
rok hogy viszonyulnak ehhez, mennyire emlékeznek erre, mennyire nem, országos 
szinten ezt nem tudom. Hát ez egy történelmi tény és nem szabad elfelejteni, az 
kétségtelen, én a holokauszt táborok megszüntetésére, felszabadításra hívnám fel 
jobban a figyelmet. Tehát, hogy ne csak a gyilkolás meg a szenvedés legyen a téma, 
vagy ne ezt lássák, hallják elsősorban az emberek, hanem nagyon sokan ezt sze-
rencsére túl is élték, sokan segítették önfeláldozóan ezeket az embereket, hogy túl 
tudják élni ezt a borzalmat. 79. interjú (gimnázium, földrajz-történelem szakos 
tanár)

Az interjú záró kérdése a holokauszt téma iskolai feldolgozásának nemzetközi 
szintű előtérbe kerülésére vonatkozott. A pedagógusok általános véleménye a téma 
pedagógiai célokhoz rendelhetőségét hangsúlyozta. Megjelentek azonban más véle-
mények is: 

Talán azért is, mert ebben a kormányban nagyon sok zsidó is van. Talán ők te-
relnek nagyobb figyelmet, vagy irányítanak erre a témára. 94. interjú (általános 
iskola, magyar-orosz-angol szakos tanár)

Azért, mert szerencsére például a zsidó nép egy olyan nép, amelynek sikerült 
talpra állnia ebből a szörnyű katasztrófából, tragédiából, és mivel még mindig ők 
a legokosabbak a világon, innentől kezdve még mindig ők azok, akik pénzt tud-
nak csinálni még a nagy gazdasági világválság idején is, ezáltal mindent tudnak 
irányítani, fizetni. Viszont hogy ez ne legyen annyira kiugró, ezért ugye a másik 
oldalon pedig elkezdik sajnáltatni magukat. Meg hát mindenki szereti, ha róla 
beszélnek. És akkor hogy ez ne történhessen meg velük még egyszer, merthogy a 
gazdasági világválság 1929 után megtörtént még egyszer, aminek csak egy icike-pi-
cike híja volt, hogy azt megint nem a zsidókra fogták, tehát innentől kezdve őnekik 
nagyon kellett – nagyon hülyén hangzik, de – nagyon kellett sakkozni, hogy ne 
ismétlődjön meg ez a tragédia, és ők ezt így próbálják elérni. Ők irányítanak. Ők 
a legokosabbak is, tehát ezt hangsúlyozni szeretném, mert valamilyen genetikusan 
nagyon okosak, de ezáltal – vagy nem de, hanem és – a pénz is náluk van. És a 
pénz az, ami ugat. Mindenhol. 95. interjú (általános iskolai magyar-történelem 
szakos tanár)
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Megjegyzés

Az interjúrészleteket szó szerinti átiratban közöljük (dőlttel szedve), az eredeti szöve-
get csak abban az esetben módosítottuk, ha valamely információ az interjúalany ano-
nimitását veszélyeztette volna. Az interjúrészletek az élőbeszéd sajátosságait tükrözik, 
a megkérdezett pedagógusoknak nem volt módjuk írásban korrigálni az elmondot-
takat.
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I. Multimédiás tanóra történelem, osztályfőnöki vagy erkölcstan/etika 
órára, holokauszt emléknapra 

Áldozatok, elkövetők, szemlélők, embermentők

Készítette: dr. Mezei Mónika (történelem-latin szakos tanár; Berzsenyi Dániel 
Gimnázium, Budapest)

Időkeret: 2 x 90 perc

Ajánlott korosztály: 14–18 év

Ajánlott iskolatípusok: gimnázium, szakiskola, szakközépiskola és kollégium

A tananyag megoldást jelenthet koncentrációs, fókuszálási problémákra, tanórai 
passzivitásra, motiváció hiányára, komplex tananyag tanítására, tanulócsoport hete-
rogenitásával kapcsolatos problémákra és pedagógus kiégés kezelésére.

A foglalkozás tartalma:
A holokauszt témájának feldolgozása videóinterjúk és forrásszövegek segítségével. 

A tananyag a Dél-kaliforniai Egyetem (USC) Soá Alapítványának Videóinterjúk a 
21. század oktatásában 2012 című tananyagfejlesztő programja keretében készült. 
A videóinterjúk jogtulajdonosa a USC Soá Alapítvány. A tananyag felhasználására a  
 
Creative Commons felhasználási szabályai érvényesek. 

A foglalkozás célja:
A foglalkozás célja, hogy megismertesse a diákokkal a holokauszt „szereplőinek”, azaz 
az áldozatoknak, az elkövetőknek, a szemlélőknek és az embermentőknek helyzetét és 
választási lehetőségeit. A foglalkozás célja nem az, hogy minden adatot megtanítson 
a holokausztról, hanem hogy elgondolkodtassa a diákokat arról, mennyi a személyes 
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Válogatta Szőnyi Andrea (Zachor Alapítvány)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode
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felelősségünk saját választásainkban, mi lehet választásaink következménye, és hogy 
azok a szörnyűségek, amelyek a holokauszt során ártatlan emberekkel megtörténtek, 
mindannyiunkkal és bármikor megtörténhetnek.

Tantervi kapcsolódások:

Nat és Kerettantervek Gimnázium és szakközépiskola 11–12. évf.,

•	 Etika: Tematikai egység/Fejlesztési cél: Alapvető etika; Egyén és közösség

Nat és Kerettantervek – Gimnázium és szakközépiskola 9–12. évf., 

•	 Történelem, társadalom és állampolgári ismeretek

Tematikai egység/Fejlesztési cél: A második világháború; Társadalmi ismeretek

•	 Magyar nyelv és irodalom

Tematikai egység/Fejlesztési cél: Kommunikáció, tömegkommunikáció

A tananyag megvalósításához szükséges eszközök: falitábla, kréta/filctoll, laptop 
vagy számítógép és projektor.

Műveltségterület, fejlesztési területek és kompetenciák:
Ember és társadalom műveltségterület: különböző vallású, kultúrájú népcsoportok 
és társadalmi rétegek együttélése és konfliktusai a 20. században, a holokauszt tragi-
kus eseménye.

Kapcsolódó kulcskompetenciák:

•	 Anyanyelvi kompetencia: írásbeli és szóbeli feladatok, érvelés;

•	 Tanulás tanulása: információszerzés, feldolgozás, értelmezés; 

•	 Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák: érvelés, más vélemény 
meghallgatása, tiszteletben tartása, empátia; 
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•	 Állampolgári kompetenciák: állampolgári jogok és kötelességek, felelős 
állampolgárság kérdései. 

Videóinterjúk: ld. 1.sz. melléklet (1–5)

A foglalkozás menete: 

Előkészítő szakasz:

A foglalkozás megkezdése előtt érdemes úgy elrendezni a termet, hogy a csoportok jól 
tudjanak dolgozni, ugyanakkor a diákok könnyen fordulhassanak székeikkel a kivetí-
tő felé, illetve nagyobb körben (osztály) is meg tudják beszélni a kérdéseket.

A csoportoknak több lapot ki kell majd osztani. Lehet minden papírt a foglalkozás 
legelején is kiosztani, de talán célszerűbb az egyes témakörökhöz külön kiosztani a 
lapokat.

- 1/a melléklet – minden diáknak egyet

- 2/a, 2/c melléklet – csoportonként egyet

2/b – diákonként egyet

- 3/a, 3/c melléklet – csoportonként egyet

3/b – diákonként egyet

- 4/a melléklet – diákonként egyet

4/b, 4/c – csoportonként egyet

- 5/a, 5/c melléklet – csoporotnként egyet

5/b – diákonként egyet

Az 1/b, 2/d, 3/d, 4/d, 5/d mellékletek csak tanári példányok.

A 6-os számú mellékleteket nem kell kinyomtatni vagy fénymásolni.

A foglalkozás menete:

•	 Ismertessék a fentieket a diákokkal is, illetve tájékoztassák őket a következőkről: 
A program során felhasznált videóinterjúk a Dél-kaliforniai Egyetem (USC) Soá 
Alapítványának Vizuális Történelmi Archívumából származnak. Jelenleg kb. 52 
000 interjú készült el szerte a világon, különböző országokban, különböző nyel-
veken. Ezeket az interjúkat a ’90-es évek végén, 2000-es évek elején készítették 
olyanokkal, akik túlélték a holokausztot, embereket mentettek vagy táborokat 
szabadítottak fel. Egy-egy interjú 4-5 órás is lehet, a most hallható interjúrészle-

file:///B:\2016\OFI%20KOTET\ofi_kotet_VEGLEGES_2016szept\sfi.usc.edu
file:///B:\2016\OFI%20KOTET\ofi_kotet_VEGLEGES_2016szept\sfi.usc.edu
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tek 4-5 percesek. Az interjúrészletekből olyan részeket vágtunk ki, amelyek csak 
ismétlések, riporteri kérdések, illetve az ezekre adott pontosító válaszok vagy 
olyan mellékszálak egy történetben, amelyek megnehezítenék a megértést a kont-
extusból kiemelve. Az interjúrészletek teljes, vágatlan szövege gépelt formában 
megtalálható a mellékletben. Az interjúk meghallgatása mellett a tananyag írott 
forrásokkal is dolgozik, hol csoportban, hol az egész osztályos keretben.

•	 A tájékoztatás után a diákok alkossanak 5-6 fős csoportokat. Lesznek olyan, az 
interjúkhoz és forrásokhoz kapcsolódó kérdések, amelyeket a csoportnak kell 
megbeszélnie, és lesznek olyanok, amelyeket az egész osztálynak. Ezért a csopor-
tok különüljenek el az osztályteremben, de maga az osztály maradjon egy helyi-
ségben, ha ez megoldható. Minden csoportnak legyen írnoka (több is lehet külön 
az egyes feladatrészekhez) és/vagy egy szóvivője.

I. – Előzetes tudásfelmérés

1. Az interjúk megértéséhez szükség van bizonyos előzetes tudásra. Ezért osszuk ki 
az 1/a mellékletet (annyi példányban, ahány az osztály létszáma), és a diákok a cso-
portokban beszéljék meg, melyik fogalmat ismerik, mit tudnak róla. 

Csoportonként egy ember vállalja az írnok szerepét. Adjunk erre 10 percet, majd kér-
jük meg a diákokat, hogy fejezzék be ott, ahol tartanak. 

2. Ezután beszéljük meg közösen a kérdéseket (válaszok az 1/b mellékletben).

Lehetőség szerint, ha egy csoport tudta valamire a választ, azt egy szóvivő közvetítse 
(akár az írnok, akár más). Ez kb. 10 percet vesz igénybe.

II. – Az áldozatok

1. Kérjük meg a diákokat, hogy olvassák el a bevezető szöveget az első interjúhoz (2/a 
melléklet). (1 perc)

2. Nézzük meg az első interjút: székely1. (2 perc)

3. Az interjú megnézése után kérjük meg a gyerekeket, hogy csoportokban válaszol-
ják meg a 2/a melléklet kérdését. (5 perc)

4. Nézzük meg a második interjút (az előbbi befejezését): székely2. (2.14 perc)

5. Olvassák el a 2/b melléklet szövegét és a hozzá tartozó kérdéseket (2/c melléklet), 
majd válaszolják-vitassák meg. Egy írnok jegyezze vázlatosan a válaszokat (az ír-
nok személye természetesen változhat.) (20 perc)
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6. Válaszoljunk osztályszinten a 2/d melléklet (csak tanári példány) kérdéseire. (10 
perc)

III. – A szemlélők

1. Kérjük meg a diákokat, hogy olvassák el a bevezető szöveget a harmadik interjú-
részlethez (3/a melléklet). (1 perc)

2. Nézzük meg az interjút: angyalosierdélyi (2.50 perc)

3. A diákok olvassák el a 3/b mellékletben található szöveget, és vitassák meg a hozzá 
tartozó kérdéseket (3/c melléklet). (20 perc)

4. Ezután az osztály egészével vitassa meg a tanár a 3/d mellékletben (tanári példány) 
található kérdéseket. (10 perc)

Itt tartsunk egy 15 perces szünetet.

IV. – Az elkövetők

1. A diákok olvassák el a mellékelt forrásszöveget (4/a melléklet), és válaszoljanak a 
kérdésekre (4/b melléklet). (20 perc)

2. Az egész osztállyal együtt vitassuk meg az olvasottakat (4/d melléklet, tanári pél-
dány). (10-15 perc)

V. – Az embermentők

1. Kérjük meg a diákokat, hogy olvassák el a bevezető szöveget az interjúhoz (5/a 
melléklet). (1 perc)

2. Nézzük meg az interjút: sódor. (4 perc)

3. A diákok olvassák el a forrásszöveget (5/b melléklet), és válaszolják meg a kérdése-
ket (5/c melléklet). (20 perc)

4. Az osztály közösen vitassa meg a tanári kérdéseket (5/d melléklet, tanári példány). 
(10 perc)

VI. – Befejezés

1. Az interjúk végén az interjúalanyoknak lehetőségük van üzenni az utókor számá-
ra. Nézzük meg zárásképpen a megismert interjúalanyok egy részének üzenetét: 
üzenetek. (2 perc)
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2. Kérjük meg a gyerekeket, hogy ők is írják le, számukra mi volt a tanulság. (Ehhez 
felhasználható a mellékelt kilépőcédula is.) Ezt lehet névtelenül is írni, rögtön a 
foglalkozás végén, vagy – ha amúgy mi tanítjuk az osztályt, lehet kérni tőlük pár 
nap múlva is, így nem azonnali reflexiók lesznek, hanem van idejük kicsit gondol-
kodni a témán. 

Megvalósulás tapasztalatai
A tananyag holokauszt emléknapon vagy más össziskolai rendezvényen osztályke-
retben egyben is alkalmazható, illetve az egyes részek nemcsak egyben, hanem kü-
lön-külön, egymást követő pl. osztályfőnöki órákon is feldolgozhatóak.
Ezen kívül a tananayag egyes részei (Áldozatok, Szemlélük, Elkövetők, Megmentők) 
önállóan (1-1 tanóra keretében is) taníthatók.
A megvalósítás során leginkább jellemző a tanulói bevonódás erősödése, a motiváció 
növekedése, a visszajelzések és értékelések nyomán pedig jól nyomon követhető a ta-
nulási hatékonyság növekedése. A tanulók a téma iránt érzékenyebbek és érdeklődőb-
bek lettek, a videóinterjúk használata hozzájárult ahhoz, hogy a megvitatott kérdése-
ket továbbgondolják. Véleményformálási készségük erősödött és empátiás készségük 
is fejlődött.

Mellékletek / feladatlapok

1.1/a számú melléklet – bevezető feladatlap

Válaszoljátok meg az alábbi kérdéseket!

1. Tudjátok-e, mit jelent a holokauszt kifejezés? Milyen más nevet szoktak még he-
lyette használni?

2. Hogy hívták a német politikai titkosrendőrséget, amely többek között a zsidók 
deportálásával is foglalkozott?

3. Mi volt az SS, illetve az Einsatzgruppe?

4. A holokauszt legnagyobb arányban a zsidóságot sújtotta, de tudjátok-e, hogy még 
mely csoportok estek áldozatul?

5. Tudjátok-e, mivel különböztették meg 1941-től kezdve a zsidó származású lakossá-
got Németországban, az általuk megszállt országokban, illetve némely szövetséges 
országban?

6. Hallottatok-e már a munkaszolgálatról? Kiket ítéltek erre és mit kellett csinálniuk?

7. Mit jelent a gettó kifejezés? És a csillagos ház?
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8. Hogy hívták Magyarországon a szélsőségesen jobboldali és antiszemita mozgal-
mat? Ki volt a vezetőjük?

9. Mihez vagy kikhez kapcsolódnak az alábbi fogalmak: menlevél, Schutzpass, védett 
ház?

1.1/b számú melléklet – válaszok a feladatlap kérdéseihez 
– csak tanári példány –

1. A görög eredetű szó eredetileg Istennek ajánlott, teljesen elégő tűzáldozatot je-
lent; az 1960-as évek óta az európai zsidóság kétharmadának 1939 és 1945 közötti 
meggyilkolását értjük alatta. A fogalom megjelölésére használják a héber soá (ere-
detileg csapás, katasztrófa) és a magyar vészkorszak kifejezéseket is.

2. Gestapo (Geheime Staatspolizei (titkos államrendőrség), a hitleri Németország tit-
kosrendőrsége.)

3. Schutzstaffel: magyarul Védő Osztag, eredetileg a náci párt elit fegyveres testüle-
te. Einsatzgruppe: szó szerint Bevetési Csoport: a Birodalmi Biztonsági Főhivatal 
parancsnoka által létrehozott, a megszállt szovjet területeken a németek számára 
„nem kívánatos” zsidók, cigányok és partizánok kiirtását végrehajtó speciális egy-
ségek.

4. Európában 1933 és 1945 között a nácik és csatlósaik a zsidókon kívül több millió 
lengyelt, oroszt és más nemzetiségűt, cigányokat, homoszexuálisokat, elmebetege-
ket, Jehova Tanúit, politikai és vallási ellenfeleik sokaságát üldözték és ölték meg.

5. A sárga csillag a náci törvények alapján zsidónak minősülő polgárok megjelölésére 
szolgáló jel Németországban és számos megszállt vagy szövetséges országban 1941 
és 1945 között.

6. Zsidók és más, politikailag megbízhatatlannak minősített csoportok fegyvertelen 
katonai szolgálata Magyarországon 1939 és 1945 között. A munkaszolgálatosok 
(musz-osok) nehéz és veszélyes fizikai munkát végeztek (építkezések, aknaszedés, 
sáncásás stb.). Sokat szenvedtek az őrök (ún. keretlegények) kegyetlenségei miatt is.

7. A középkori városokban kizárólag zsidók által lakott, elzárt lakónegyed. A II. vi-
lágháború idején így nevezték a zsidók részére városokon belül vagy azok szom-
szédságában kijelölt kényszerlakóhelyeket. A csillagos ház a zsidók részére kény-
szerlakóhelyül kijelölt ház Budapesten 1944 júniusa és decembere között. A vidéki 
települések többségétől eltérően itt eleinte nem zárt gettóba kényszerítették a zsi-
dókat, hanem mintegy kétezer, sárga csillaggal megjelölt lakóépületet jelöltek ki 
számukra.

8. Nyilasok; Szálasi Ferenc vezette szélsőségesen antiszemita, radikális jobboldali 
politikai mozgalom, amelynek jelvénye a nyilaskereszt. A több betiltás, újjáalaku-
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lás és pártszakadás után Szálasi 1944. október 15-én a Nyilaskeresztes Párt – Hun-
garista Mozgalom vezetőjeként vette át a hatalmat német segítséggel.

9. Védlevél, németül Schutzbrief: a Magyarországon működő különböző külföldi 
diplomaták által a magyar zsidóknak kiadott dokumentum, amely bizonyította, 
hogy tulajdonosa a kibocsátó ország állampolgára vagy annak védelme alatt áll. 
A Schutzpass: védútlevél, a semleges államok (elsősorban Svájc, Svédország és a 
Vatikán) budapesti képviseletei által kiadott ideiglenes útlevél, amely azt volt hiva-
tott igazolni, hogy tulajdonosa személyéhez az illető államnak különleges érdekei 
fűződnek. A védett házak pedig a semleges államok képviseleteinek védelme alatt 
álló zsidók részére 1944 novemberében lakóhelyül kijelölt házakat jelenti Buda-
pesten, zömmel az Újlipótvárosban, az újpesti rakpart (Szent István park) – Szent 
István körút – Csáky (ma Hegedűs Gyula) utca – Wahrmann (ma Victor Hugo) 
utca által határolt területen. A védett házakban lakni elvileg kedvezőbb helyzetet 
jelentett, a gyakorlatban azonban az itt lakók közül is sokan áldozatul estek a nyi-
las fegyveresek akcióinak.

1.2/a számú melléklet – interjú egy túlélővel

Olvassátok el figyelmesen az alábbi rövid életrajzot az interjúalanyról!

Székely Éva (Budapest, 1927. április 3. –) olimpiai arany- és ezüstérmes magyar úszó-
nő. A háború alatt zsidó származása miatt nem sportolhatott. A nyilas uralom idején 
munkaszolgálatos volt, ahonnan megszökött, majd egy védett házban élte túl család-
jával a vészkorszakot. A háború után újra úszni kezdett, rengeteg nemzetközi és hazai 
győzelme mellett az 1952-es helsinki olimpián aranyat, az 1956-os melbourne-i játé-
kokon ezüstöt nyert. Életéről több könyvet is írt (pl. Sírni csak a győztesnek szabad). 
Lánya, Gyarmathy Andrea orvos, szintén úszóbajnok volt.

Nézzétek meg a videórészletet!

Vitassátok meg a következőket:
Szerintetek milyen befejezése lehetne ennek a történetnek? Mi minden történhetett 
volna Székely Évával?

Ezután megnézhetitek a történet valódi befejezését.

1.2/b számú melléklet – forrásszöveg az áldozatok témakörhöz

Olvassátok el az alábbi szöveget:

Mi még nem voltunk nagyon régen bent, még jobban néztünk ki. Az első, akit kivá-
lasztottak, egy 17 éves budapesti kislány volt. A második én. Odamentem az SS-hez 
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és a német mérnökhöz, és mondtam, hogy itt van az unokatestvérem is, engedjék 
meg, hogy ő is velem jöjjön. Olyan döbbenet volt, hogy egy fogoly egyáltalán szólni 
merészel hozzájuk, hogy megkérdezték, hol van. Intettem Editnek. Előlépett, de bor-
zalmasan nézett ki. Szürke volt, a bőr rászáradt a csontjaira. Intettek, hogy nem. De 
Edit is föltalálta magát: azt mondta, tudja, hogy rosszul néz ki, de engedjék meg, hogy 
megmutathassa, érez magában erőt, hogy Németországért dolgozhasson. Kiválasz-
tották őt is. Így maradtunk együtt, ami nagyon fontos volt. Egyedül senki nem bírta 
volna ki. A Daimlernél dolgoztunk, nyolcan magyarok. Egy kis szobába kerültünk. 
Óriási privilégium volt, mert mindenkinek saját priccse volt, nem kettesével vagy hár-
masával kellett aludnunk egy priccsen. Egy asztal is volt a helyiségben és pad. Asztal, 
pad és egyedül egy priccsen: mindez most olyan természetesnek tűnik, de akkor nem 
volt természetes. A művezetők civil mérnökök voltak, egy kivételével rendesek. Ahol 
lehetett, segítettek bennünket. Néha egy falat ennivalót is bedobtak a szemétkosárba, 
és szóltak, hogy menjünk és vegyük ki. Minden nap mondták, hogy már közel a front, 
tartsunk ki. Egyszer eltörtem egy csavart. Szóltam a művezetőnek, aki azt mondta, 
ne szóljak senkinek, majd ő ebédidő alatt kiveszi. Ez szabotázsnak számított volna, 
amiért agyonlőnek.
Már minden társunk mélyponton volt, amikor megbeszéltük Edittel, hogy valahogy 
fel kéne rázni a társaságot. Elhatároztuk, hogy húsvétra rendezünk valami kis ünnep-
séget, hogy embernek érezzük magunkat. Ajándékot készítettünk egymásnak és egy 
héten keresztül a napi fejadag kenyérből egy szeletet mindenkinek félre kellett tenni. 
Feketekávéval a szeletekből kenyértortát csináltam. A művezetőktől kaptunk kis ka-
rácsonyi gyertyákat. Edit akkor rajzolta az első sorozat képeit: Lágerélet képekben 
címmel, amelyben kikarikírozta az egész helyzetet. A művezetőktől kaptunk papírt, 
színes ceruzát, a romok alól rongyokat szedtem ki. Kaptunk ollót, keménypapírt is. 
Nyuszit csináltam, a rongyokból zsebkendőt, a fehér papírból ollóval csipkét vágtam 
ki, az volt a tányér. Mindezt azért, hogy emberek maradjunk, legyen erőnk kitartani.
(egy túlélő visszaemlékezése, részlet Bartha Ágnes Ketten című visszaemlékezéséből, 
Zachor Könyvek, 2010)

Nem szeretek erre gondolni... Ettől a témától [a holokauszttól]... egyszer egy évben, 
mikor muszáj erre gondolni... szomorúnak érzed magad... Ebben az évben. .. majd-
nem elfeledkeztem róla, megijesztett..., hogy elfelejtettem... Nagyon könnyű volt hagy-
nom, hogy elfejtsem..., majd valaki más megteszi, majd valaki más emlékezik ezekre 
a borzalmakra... Nem értek egyet ezzel, nem hiszem, hogy ez rendben van így, de... 
megadja magát az ember a személyiségének... Meg kell találnom az egyensúlyt ebben 
a témában... az emlékezés közt... és aközött, hogy túlságosan elmerüljek benne... Az 
élet problémái és a betegségek és a holokauszt és mindenféle rossz dolgok – amennyire 
lehetséges, megpróbálok távolságot teremteni a magam számára ezektől...
(egy túlélő unokája)



A HOLOKAUSZT, AZ ISKOLA ÉS A TANÁRA HOLOKAUSZT, AZ ISKOLA ÉS A TANÁR

152

1.2/c számú melléklet – kérdések az áldozat témakörhöz

A videóinterjú és a forrásszöveg alapján válaszoljatok a következő kérdésekre!

1. Válogassátok ki a történetekből, mi mindennek köszönhette megmenekülését Szé-
kely Éva, illetve Edit és barátnője!

2. Hogyan hathat az áldozati lét (fizikai bántalmazás, megaláztatások, halálfélelem, 
stb.) az ember személyiségére?

3. Fel lehet-e dolgozni egy ilyen traumát az egyénnek? Mi vagy ki segítheti ebben?

1.2/d számú melléklet – kérdések az áldozatok témakörhöz 
– csak tanári példány –

1. Mi tesz valakit áldozattá? Mi tesz valakit túlélővé? 

2. Miért nem szegültek szembe az áldozatok az elkövetőikkel? És miért van, hogy 
egyesek mégis? 

3. Szerintetek ki mindenki és mi minden tekinthető a holokauszt áldozatának (az 
egyértelmű áldozatokon kívül)?

1.3/a számú melléklet – bevezető szöveg a szemlélők témához

Olvassátok el az alábbi kis bevezetőt a két interjúalanyról! 

Az interjúalanyok: 

• Angyalosi Béláné, lánykori nevén Ábrahámovics Regina vallásos ortodox család-
ba született egy kis romániai faluban. Otthon jiddis nyelven beszéltek, magyarul 
1942-ben tanult meg, amikor Debrecenben, majd Budapesten vállalt munkát. Pes-
ten szakszervezeti tag lett, részt vett illegális röpiratok terjesztésében is. Időköz-
ben vallását elvesztette. Itt ismerkedett meg Angyalosi Bélával, későbbi férjével. 
A németek bevonulása után hamis papírokkal Egerbe utaztak, ahol későbbi férje 
családja bújtatta – nem tudták róla, hogy zsidó származása miatt üldözik. Rajta 
kívül még számos embert is bújtattak a házban, később a pincében. Így élte túl a 
háborút. Szülei és több testvére, rokona koncentrációs táborokban halt meg. Férjé-
vel a háború után házasodtak össze, gyermekei, unokái vannak. 

• Erdélyi Lajos fotóművész, Marosvásárhelyen született. Húga, édesanyja és számos 
rokona a holokauszt áldozata lett. Ő 15 évesen megjárta és túlélte Auschwitzot. A 
háború után közgazdász diplomát szerzett, végül fotóművészként dolgozott több 
folyóiratnál. 1989-ben áttelepült Magyarországra, azóta is itt él. A koncentrációs 
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táborban megélt tapasztalatairól nemrég könyve jelent meg (Túlélés – Egy fotográ-
fus visszaemlékezése). Két gyermeke van. 

Nézzétek meg az interjúrészletet! 

Most olvassátok el az alábbi szöveget, majd csoportban válaszoljatok a hozzá tartozó 
kérdésekre:

1.3/b számú melléklet – forrásszöveg a szemlélők témához

A mauthauseni koncentrációs tábor rabjainak nehéz köveket kellett felcipelniük egy 
186 fokos lépcsősoron. Megnyomorította őket a nagy súly, sokszor ütötték vagy letaszí-
tották őket. Rengetegen haltak meg ezen a helyen. A környéken lakó osztrák polgárok 
szemtanúi voltak a rabok küzdelmének. Azoknak, akik közel laktak, használniuk 
kellett a városba – a lényegében a táboron keresztül – vezető utat.
Átmehettek a táboron, őrök kíséretében. Igaz ugyan, hogy csak áthaladtak a táboron, 
de mégis, ha csak rövid időre is, az abszolút félelem világába kerültek. G. Horowitz, 
aki a mauthauseni tábor körül lakók viselkedését vizsgálta, ezt a jelenséget úgy említi, 
mint kivételes példáját annak, amikor kívülállók emlékeztetve voltak a folyamatos 
fenyegetésre, amit a rendszer gyakorolt az ellenállók felé. A tábor létezése gazdasági 
haszonnal járt a környék lakossága számára. Munkaerőt képzett és rabszolgákat 
kínált, akiket rengeteg üzem és gazdaság használt. Kialakult a feketepiac, ahol olyan 
termékekkel kereskedtek, amiket a raboktól szedtek el. A háború után a lakosság azt 
hangoztatta, hogy megfélemlítette őket a tábor személyzete, akik azzal fenyegették 
őket, hogy akik szembe mernek szállni a rendszerrel vagy segíteni merik a rabokat, 
azokat szintén a táborba zárják. Azonban semmiféle bizonyíték nem került elő, ami 
arra utalna, hogy létezett volna a gyakorlatban ilyen fenyegetés. Az emberek alkal-
mazkodtak, tudva, hogy ez megmenti őket a veszélytől. Néhányan csatlakoztak az 
elkövetőkhöz, bizonyítva ezzel, hogy néha a határvonal szemlélők és elkövetők között 
elmosódik, és az események előrehaladtával a kívülállót megronthatják a körülmé-
nyek. Amikor a tábor orosz foglyai 1945 februárjában felkelést robbantottak ki – már 
világos volt, hogy a háború elveszett – a környék lakossága csatlakozott a tábor őr-
ségéhez a szökésben levő foglyok elfogásában és legyilkolásában. Csak két családról 
tudjuk, hogy segítettek az üldözött oroszoknak.

A szemlélők többsége – a környék lakosai – azt választották, hogy elfordítják a sze-
müket a zavaró és kényelmetlen dolgoktól. Sokan magukévá tették a náci vádakat, 
miszerint a rabok bűnözők és ellenségek voltak. A legtöbben valószínűleg soha nem 
kérdezték meg maguktól, mit jelentettek igazán a szögesdrót mögött történő esemé-
nyek. A háború után inkább kitörölték emlékeikből a történteket, mintsem szembe-
néztek volna a múlttal.
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1.3/c számú melléklet – kérdések a forrásszöveghez

1. Hogyan vélekedtek az utcán sétáló emberek az interjúban szereplő Angyalosi Re-
gináról és Erdélyi Lajosról, amikor rajtuk volt a sárga csillag vagy a deportálásra 
hajtották őket? 

2. Milyen önigazolást találtak maguknak a mauthauseni lakosok? Elfogadnátok eze-
ket? 

3. Lett volna a mauthauseni lakosságnak vagy az (interjúban említett) utcán sétáló 
embereknek más választása? Micsoda?

1.3/d számú melléklet – tanári kérdések a szemlélők témakörhöz 
– csak tanári példány –

1. Mi tesz valakit szemlélővé? (családi, társadalmi környezet, személyiség, nevelte-
tés?) Milyen személyiségjegyei lehetnek egy szemlélőnek? Kiket nevezünk szem-
lélőknek? 

2. Milyen következményekkel járt a passzivitásuk a nácik emberirtásának végső 
eredményére?

1.4/a számú melléklet – forrásszövegek az elkövetők témakörhöz

Egy fiatal, haldokló náci (Karl) vallomása, aki bocsánatért esedezik – Simon Wiesent-
hal feljegyzése

„Nem születtem gyilkosnak… A Hitlerjugendben barátokra és társakra leltem. A nap-
jaim teljesek voltak. Iskola után az osztályom nagy része azonnal a klubházba vagy a 
sportpályára sietett… Amikor a háború kitört, önként jelentkeztem, természetesen 
az SS-be. Messze nem én voltam az egyetlen a csapatomból; majdnem a fele önként 
jelentkezett a fegyveres erőkhöz, minden gondolkozás nélkül…
Időről időre mondogatták nekünk, hogy nagy tettekre kell felkészülnünk. Mindany-
nyiunknak meg kell mutatnia, hogy férfi. Keménynek kell lennünk. Nincs helye hu-
manitárius képtelenségeknek. A Führernek igazi férfiakra van szüksége.
Egy forró nyári napon Dnyepropetrovszkba érkeztünk. Egy széles térre értünk, és 
körülnéztünk. A tér másik oldalán egy csoport ember volt erős őrizetben. Hirtelen, 
mint a tűz végigfutott a hír a tömegen: ’Zsidók…’ Ifjú életem során addig nem nagyon 
láttam zsidókat. Kétségtelen, hogy régebben voltak páran, de nagy részük emigrált, 
amikor Hitler hatalomra került. Az a pár, aki maradt, később egyszerűen eltűnt. Azt 
mondták, hogy gettóba küldték őket. Aztán elfelejtkeztek róluk…
Minden, amit a zsidókról tudtam, a hangosbeszélőből, meg a nekünk adott olvasni-
valóból származott. Azt mondták nekünk, hogy ők minden bajunk okai. … próbáltak 
felénk kerekedni, ők okozták a háborút, az éhínséget, a szegénységet, a munkanélkü-
liséget…
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Parancsot kaptunk – elkezdtük behajtani a zsidókat a házba. Körülbelül 150-200-an 
voltak, köztük sok gyerek, akik aggodalmas szemekkel néztek ránk. Néhány csende-
sen sírt. Voltak csecsemők is az anyjuk karjaiban, de fiatalemberek alig, inkább nők 
és öregek. Egy őrmester, aki korbácsot tartott a kezében, azzal sürgette a zsidókat, 
akik nem voltak elég gyorsak. Káromkodások és rúgások zaja hallatszott. A ház nem 
volt túl nagy; nem hittem volna, hogy mindet be tudjuk zsúfolni oda. De pár perc 
múlva már egy zsidó sem maradt az utcán. … Amikor minden készen állt, pár lépést 
hátráltunk, majd jött a parancs, hogy biztosítsuk ki a kézigránátokat, és hajítsuk be 
a ház ablakain. Robbanás robbanást követett … Istenem! A házból jövő sikoltozás 
borzalmas volt. Sűrű füst áradt ki és fojtogatott minket. A második emelet ablaka 
mögött láttam egy férfit egy kisgyerekkel a karján. A ruhái lángoltak. Mellette egy nő 
állt, kétségtelenül a gyermek anyja. Szabad kezével a férfi eltakarta a gyerek szemét…
aztán leugrott az utcára. Pillanatok múlva az anya is követte. Aztán a többi ablakból 
is lángoló testek hulltak alá… Mi meg lőttünk… Istenem!... Nem tudom, hány család 
próbált kiugrani, de ezt az egyet soha nem feledem el – különösen a gyermeket. Fekete 
haja és sötét szeme volt.”

[...] azt a megbízást kaptam, hogy vegyem át a közigazgatás vezetését a meghódított 
keleti területeken; a különleges utasítás úgy szólt, hogy kíméletlenül ki kell használni 
ezt a területet mint haditerületet és meghódított országot: gazdaságilag, szociális, kul-
turális és politikai tekintetben egyaránt romhalmazzá kell változtatni. [...] A Führer 
azt mondta nekem, hogy Lengyelországban likvidálni kell a vezető réteget, s ha újból 
kinő, fel kell fedni s a megfelelő pillanatban el kell pusztítani.
(Hans Frank, a lengyel főkormányzóság vezetője 1940 januárjában munkatársai előtt) 

De hát mindenkinek ez volt a meggyőződése. Mindenütt erről hallott vagy olvasott az 
ember. S ez már a háború kitörése előtt így volt. Ilyen felfogás alakult ki bennem, s így, 
amidőn Himmler magához hivatott, egy általam már korábban tudomásul vett tény 
megvalósulásaként vettem tudomásul közlését. De nemcsak én, mindenki. Annyira 
természetesnek vettem, hogy habár Himmler utasítása, amely még a legkeményebb 
és leghidegebb embert is kihozta volna a sodrából..., habár az adott pillanatban meg-
rémített, valóban beleillett az összképbe, ami az évek óta hallottak alapján alakult ki 
bennem. Maga a probléma – a zsidóság kiirtása – nem volt új dolog: csak az rettentett 
meg az első pillanatban, hogy nekem kell végrehajtanom. Miután azonban megkap-
tam a határozott, közvetlen utasítást, sőt még magyarázatot is adtak hozzá – már nem 
volt más hátra, mint az, hogy végrehajtsam az utasítást.
(Rudolf Höss, az auschwitzi tábor főparancsnoka vallomásából)

1.4/b számú melléklet – kérdések az elkövetők forrásokhoz

1. Próbáljátok megérteni a szöveg alapján, hogy milyen motivációk húzódhattak egy 
Karlhoz hasonló elkövető, illetve a főbűnösök tette és viselkedése mögött! 
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2. Milyen módjai lehetnek az önigazolásnak az elkövetők esetében? Itt találjátok-e 
ennek nyomát? 

3. Mit láttak az elkövetők az áldozataikban? Változott-e ez, és minek hatására?

1.4/d számú melléklet – tanári kérdések az elkövetők témakörhöz 
– csak tanári példány –

1. Mi tesz valakit elkövetővé? (családi, társadalmi környezet, személyiség, nevelte-
tés?) 

2. Felment-e valakit a felelősség alól az, hogy „parancsra cselekedett”? Hol húzódik a 
határ a törvénytisztelet és a vak engedelmeskedés között? 

3. Létezik-e megbocsátás ilyen szörnyű tettekre? Egyáltalán szükséges-e a bocsánat, 
és kinek? 

1.5/a számú melléklet – bevezető szöveg az embermentő témakörhöz

Olvassátok el az alábbi bevezető szöveget! 

Sódor Mária 1932-ben született Budapesten háromgyermekes család legfiatalabb tag-
jaként. Édesapja Homonnay Tivadar, 13. kerületi képviselő, majd Budapest főpolgár-
mestere volt 1944. március 19-ig, a németek bevonulásáig. Apja a parlamentben is 
felszólalt a zsidók diszkriminálása ellen, ami miatt folyamatos üldözésnek volt kitéve. 
A háború alatt több zsidót, köztük számos gyereket bújtattak a házuk hátsó részében, 
akik túlélték a vészkorszakot. A háború után Sódor Mária családját a Rákosi-rendszer 
idején kitelepítették. Azóta is tartja a kapcsolatot azokkal, akik nekik köszönhetik az 
életüket. 
Családjával együtt megkapta a „Világ Igaza” kitüntetést a jeruzsálemi Jad Vasem In-
tézettől. 

Most nézzétek meg a vele készült interjút, majd olvasstátok el a forrásszöveget, és vá-
laszoljatok a kérdésekre!

1.5/b számú melléklet – forrásszöveg egy embermentőről

Dorothea Neff színésznő volt. Münchenben született 1903-ban. Az 1930-as években a 
kölni színházban ismerkedett meg egy zsidó jelmeztervezővel, Lili Wolff-fal. Barátok 
lettek. Később Neff Bécsbe ment, és sokáig nem találkoztak. Azonban 1940-ben, ami-
kor a zsidók helyzete fokozatosan romlani kezdett Kölnben, Lili úgy döntött, Bécsbe 
megy, mert – tévesen – abban bízott, hogy ott jobban bánnak a zsidókkal. Csüggedt és 
magányos volt, senkit nem ismert a városban, így felkereste egykori barátnőjét, hogy 
segítsen neki. Neff talált számára egy szobát, ahol egy zsidó család lakott, anyagilag 
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támogatta, és ellátta a szükséges orvosságokkal és egyéb életfontosságú dolgokkal. 
Ráadásul akkor, amikor szinte minden német és osztrák teljesen megszakított min-
den kapcsolatot a zsidókkal, Dorothea rendszeresen látogatta barátját. Bár a zsidók 
mozgásszabadsága idővel egyre szűkebb keretek közé volt szorítva, Dorothea áthívta a 
saját lakására is Lilit. Amikor megkezdődött a zsidók deportálása kelet felé, Dorothea 
hiába próbált rejtekhelyet találni barátjának, bár még Berlinbe is elutazott ezért. Úgy 
tűnik, hogy minden lehetőségét kimerítette barátja megsegítésére. Így 1941 októbe-
rében, amikor Lili megkapta a felszólítást, hogy deportálják, Dorothea segített neki a 
csomagolásban, és kikísérte elbúcsúzni. Egy hirtelen ötlettől vezérelve Dorothea fel-
kiáltott: „Nem mész sehova! Majd én elbújtatlak!” Eddig ez eszébe sem jutott, de most 
rádöbbent, hogy van még egy lépés, amit meg kell tennie. Évekkel később így emlé-
kezett vissza: „Ahogy ránéztem Lili sápadt arcára, úgy elfogott a szánalom ez iránt a 
szegény, elhagyatott emberi lény iránt, hogy tudtam, nem hagyhatom, hogy egyedül 
nézzen szembe az ismeretlennel.”
Három éven keresztül, egészen a háború végéig Lili egy hátsó szobában élt Dorothea 
lakásán. A két nő életét a lelepleződéstől való folytonos rettegés hatotta át. Lili azért 
félt, hogy elkapják, és deportálják. De megmentője élete is gyökeresen megváltozott. 
Minden nap lélekszakadva rohant haza előadás után, aggódva, hogy történt valami 
a távollétében. Tekintve, hogy háború volt, amikor az ételadag megszabott volt, ételt 
kellett félretennie barátnőjének. Légitámadások alkalmával különféle kifogásokat 
kellett kitalálnia, hogy megmagyarázza egy idegen jelenlétét az óvóhelyen. Vigyáznia 
kellett, hogy kit hív meg magához. Újabb katasztrófát jelentett, amikor Lili megbete-
gedett. Mint oly sok embermentőnek, akik zsidókat rejtegettek, Dorotheának is meg 
kellett találnia a módját, hogyan részesülhet Lili ápolásban anélkül, hogy valakinek a 
gyanúját felkeltené. 
A háború után Lili Wolff az USA-ba emigrált, és letelepedett Dallasban. 1960-ban Do-
rothea megkapta a „Világ Igaza” kitüntetést, és megkapta a Jad Vasem érmét. Beszédé-
ben ezt mondta: „Minél sötétebb van, annál fényesebb egyetlen gyertya lángja.”

1.5/c számú melléklet – kérdések az embermentő témakörhöz

Válaszoljátok meg az alábbi kérdéseket a szövegek és az interjú alapján! 

1. A Jad Vasem által adományozott érem felirata: „Aki akár csak egyetlen életet is 
megment, megmenti az egész világot.” Magyarázzátok meg a mondatot! 

2. Szerintetek mi motivál arra egy embert, hogy embermentő legyen? Milyen tulaj-
donságai lehetnek? Ezek a tulajdonságok velünk születettek vagy tanultak? 

3. Mit látott Dorothea Liliben, vagy Sódor Mária a megmentett zsidó családokban? 
Miben különbözött ez a „látás” attól, ahogyan egy náci láthatta Lilit?
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1.5/d számú melléklet – kérdések az embermentő témakörhöz 
– csak tanári példány –

1. Rendkívüli emberek kellenek, hogy legyenek az embermentők? Dorothea vagy Só-
dor Mária az volt? 

2. Mi mindent kockáztathat cselekedeteivel egy embermentő? 

3. Egyéni felelősség-e, hogy az ember szemlélő, elkövető vagy embermentő lesz-e? 
Mennyiben befolyásolhatnak a körülmények a választásban pl. egy embermentőt?

1.6. számú melléklet – az interjúrészletek átírt szövegei

Angyalosi Regina
IV/ 3’28- K: Térjünk vissza arra a napra, hogy bevonultak a németek Budapestre. Mi-
után konstatálta, hogy ez nem lesz olyan egyszerű, a közlekedés, az élet a városban, mi 
volt az első dolog, amit csinált? R: Hát ö tkp. semmit se csináltam. Ugye eljött az áp-
rilis, és fel kellett tenni a sárga csillagot, és a műhelyben, ahol dolgoztam, ez egy zsidó 
műhely volt, gyártottuk a sárga csillagot az egész vállalatnak…mert ez varroda volt, 
ugye. És föltettük a sárga csillagot, és egy másik lánnyal, aki munkácsi volt, mond-
ta, hogy most már azért is menjünk ki, hogy lássanak bennünket. És nem érdekel 
bennünket, hogy sárga csillaggal járunk. Az is egy ilyen szakszervezeti munkás volt. 
És kimentünk az Erzsébet térre sétálni. Hát mondanom se kell, hogy hazafelé jövet 
szépen megköpködtek …elmondtak mindennek…katonák, meg civilek, meg ….mon-
danom se kell, hogy nem volt pénzem, hogy villamossal járjak, hanem gyalog jártam. 
A Szervita térre, akkor oda jártam dolgozni, már amikor a németek bevonultak, mert 
eltanácsoltak bennünket, engem, meg azt a másik lányt, mert nagy szánk van. És tud-
ták, hogy szakszervezeti tagok vagyunk. (IV/ 3’28 – 5’19)

(IV/6’19) R.: Akkor kimentünk a Tisza Kálmán térre, jöttek a nyilas suhancok, nekik 
estek azoknak, akiknek nem volt sárga csillagja, hogy nem szégyellik magukat, aztán 
nekünk estek, mi meg ugye hogy piszkos zsidók, hogy le merünk ülni, és akkor a fér-
jemék, a férjem, meg ez az Albert, aki ott harmadikként van a képen, föltettek sárga 
csillagot másnap. K: Mert hogy a férje az nem zsidó? R: Nem. Meg az az Albert se 
volt zsidó. És akkor ők azt mondták, hogy jó, ha nekik a sárga csillag kell, akkor mi is 
föltesszük. … és akkor is találkoztunk, és akkor megbeszéltük, hogy mit csináljunk. 
És akkor a férjemnek természetes, mert ő volt a legidősebb közöttünk, meg a legko-
molyabb, és utána jöttem én…én, a „nagy komoly”. És akkor (nevet) nem voltam egy 
komoly lány, egyáltalán…nagyon vidám természetű voltam. De ha komolyan kellett 
venni valamit, akkor nagyon komolyan vettem. És akkor elmentünk, nem tudtunk 
mit csinálni, elmentünk az Egészségügyi Múzeumba. Vasárnap délután. Azért, hogy 
együtt legyünk. És akkor a férjem egyszercsak meglátott ott egy kis dobozt, amiben 
ilyen gumilapok voltak. Rögtön eszébe jutott neki, hogy ezt valahogy el kell csórni, 
és ebből mi fogunk nyomdát csinálni. Hát úgyis volt, ugye körülálltuk, és valamelyi-
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künk elcsórta, és akkor a férjem vágott ki betüket, megcsinálta a nyomdát, összeadtuk 
a fillérjeinket, vettünk papírt, és az ő lakásán, amikor nem volt otthon a háziasszony, 
csináltuk a röpcédulákat. „Halál a németekre, halál a fasizmusra,” Emlékezz magyar 
1848-ra meg ehhez hasonló szövegek voltak. És akkor éjszaka meg elmentünk szórni. 
Levettem a sárga csillagomat, megtűztem gombostűkkel, és a kapu alatt levettem. És 
úgy mentem el, hogy nem volt rajtam a sárga csillag. Hát gondolni, hogy milyen veszé-
lyes volt, mert azért csak meglátszott a helye… és akkor mentünk a férjemmel ketten, 
kettesével mentünk. És akkor mentünk, és szórtuk a röpcédulákat. Meg ragasztottuk 
az ablakokra. És akkor egyszer jött velünk szembe egy rendőr, hát…mondanom sem 
kell, hogy mennyire megijedtem. Na, ez most biztos meglátja rajtam, hogy ….. És 
akkor ez így ment egy jó ideig, és mindig eltűnt valaki közülünk. Elment idegállításba 
(?) Kulin, egyik nap mondom, hogy mindenki megy valahova, hát én nem tudok hova 
menni, nekem nincs itt senkim… (- 9’24)

Erdélyi Lajos
II/25’56-

R: Marosvásárhelyen milyen reakciókra emlékszik, amikor végigmentek a főtéren a

vagonokhoz?

20

E.L: Nem a főtéren, mondom, hogy kültelken, egyszerűen nem emlékszem erre, ha-
nem amikor bementünk, erre már emlékszem. Tehát amikor bevittek minket a get-
tóba…..

R: ….igen…

E.L.: ….akkor egyik osztálytársam ott állt és nézett, és kértünk vizet, és kihozott egy 
üveg vizet, és kért 10 pengőt. Az nagyon nagy pénz volt.

R: Szóval szimpátiát éreztek.

EL: Nem, nem szimpátia volt az. Az …ez egy, hogy mondjam, hogyha bosszúálló 
teremtés lennék, akkor megkerestem volna…Hát a szerencsétlen elhurcoltnak vizet 
adni pénzért,

R: ja, hogy ő, elnézést, félreértettem, szóval ő kért pénzt!

EL: Igen.

R: Azt hittem, úgy értettem hogy…

EL: Sokan.

R: …ő adott…

EL: Általában a lakosság meg volt döbbenve. Általában megdöbbenés uralkodott, de 
voltak bekiabálások, gúnyolódások, stb. is. Szóval teljesen vegyes volt. Meg kell mon-
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danom, nem sokat törődtem vele, egy 15 éves gyerek voltam, és ott volt anyám, és ott 
volt a húgom, és nem tudtam, mi van apámmal.

Sódor Mária 
I/ 13’25-

Na most jött ez a két család, és ezeket apám elhelyezte …nem tudom már megmon-
dani, hány napig, de nagyon nagyon sok napig, mert én vittem, esténként, majdnem 
mindig négy lábon hátra abba a bizonyos helységbe az élelmet, a vizet, meg min-
dent…és akkor október 15-én egyszercsak…éppen vacsoráztunk, amikor megszáll-
ták a házat. És 17 ilyen fekete ruhás SS pribék bejött, és keresték apámat, és mondták, 
hogy zsidókat bújtat, és akkor mindannyiunkat falhoz állított. De hát akkor ez még 
nem volt semmi, hanem utána egy olyan órán belül, ezek összevissza szaladgáltak 
pincétől padlásig minden, …hát amit mi kiálltunk akkor, amikor tudtuk, hogy ott 
van a két család, hát azt nem lehet elmondani. Na akkor volt az, hogy ….berohant 
egy magasabb kitüntetéses SS, és mondta, hogy hagyják abba a házkutatást, mert a 
Homonnai Tivadart már lelőtték. Hát kisül, hogy tévedésből, úgy adták az ellene való 
elfogatást, hogy két trupp volt. Tehát az egyik ilyen teherautós trupp ment a Tamás 
utca aljára a Petzel Mórékhoz, a másik trupp pedig jött hozzánk. Na, most egyik nem 
tudott a másikról, mert olyan gyorsan kellett apámat elfogni. S amikor ez a pánik 
volt, hogy ott már lelőtték, akkor azt mondja, azonnal indulunk oda, mert haláleset 
történt. És akkor úgy ahogy volt, elmentek, és akkor mondta apám, hogy akkor ő ro-
han el, és menjek hátra a családhoz, és mondjam, hogy valahogy próbáljanak onnan 
kijönni. És akkor én hátramentem, és akkor mondtam, hogy hát ne most, mert most 
tele van a ház, hanem egyenkint próbáljanak meg, este volt, ez 11 óra volt, hogy akkor 
próbáljanak onnan elmenni. Na, most apám nem ment el, hanem maradt a házban, 
mert annyira idegesítette, hogy ezek ki tudnak-e menekülni onnan vagy nem tudnak 
kimenekülni, de hát csak hárman voltunk, apám, anyám és én. És akkor nem telt bele 
egy olyan másfél óra, újra visszajöttek. És azt üvöltötték, hogy félreértés történt, mást 
lőttek le, és hol vannak a zsidók, mert itt vannak a házban. És akkor odaállítottak 
minket a falhoz, föltett kézzel, de akkor apám már nem volt, mert ő intézte hátul a 
menekülést, csak anyám volt, meg én, és föltett kézzel, és akkor engem kezdtek el fag-
gatni, hogy én tudom, hogy hol vannak, meg minden. Hát mondtam, hogy itt ilyesmi 
nem volt, ez nem igaz, semmiféle zsidó nálunk nincsen, miért lenne. És akkor, ez volt 
olyan este, olyan 8-9 óra felé, és akkor ott maradt nekünk ilyen 6-7 suhanc, és állan-
dóan kérdeztek, akkor házkutatást csináltak, föl…összevissza rohantak, fegyvereket 
kerestek, meg minden, és akkor az egyik jött, azt mondja, na, akkor vegyük kezelésbe 
a gyereket. És akkor megfogtak engem, és bevittek a kisvécébe, szóval nem a fürdő-
szobába, hanem a kisvécébe, és elkezdték a hátamat ütni-verni, ilyen…na hogy is…
puskatussal, és én meg mindig mondtam, hogy hiába, nincs zsidó, nincs zsidó, nincs 
zsidó. Még azt is mondtam, hogy mi az hogy zsidó, mert én nem tudom, mi az hogy 
zsidó. És akkor bejött egy másik, és azt mondja, hogy azt mondja, na majd kinyílik 
neked a szád, ha fölébredsz a WC alján. Na és erre fogták a fejemet, bedugták a WC-



JÓGYAKORLATOK

161

be, hátulról ütöttek, a fejemet nyomták, szóval szörnyű, mit csináltak. Na de akkor, én 
mindig mondtam, hogy mi az, hogy zsidó, mi az hogy zsidó. Na erre, hát látták, hogy 
nem boldogulnak velünk, illetve velem, akkor visszajöttek, akkor anyámat kezdték 
faggatni, de hát őt nem bántották, őt csak szóban próbálták rávenni, és hát fenyegetni, 
hogy hol van a két fia. Akkor már az egyik testvérem a Gestapónál volt, ugyanabban 
az időben a Gestapo fölvitte a Golf szállóba. Mondta, hogy ő nem tudja, hát, az egy 
felnőtt ember, 18 éves volt, vagy mennyi. Azt mondja, ő nem tudja. Nahát akkor őt 
próbálták, akkor odaállítottak a falhoz, na azt mondja, akkor itt álltok, amíg nem 
mondjátok meg. S akkor föltett kézzel kellett állnunk, egészen hajnalig. De úgy körül-
belül, már úgy éjfél után lehetett, amikor berobbant…berohant egy ilyen szörnyeteg, 
és mondta, hogy na, megvan a bizonyíték, mert a kerítésen megtaláltuk a kiskaput, 
és ott jöttek-mentek be a zsidók. Akkor megint rám, hogy ott van. Erre egy men-
tő gondolatom támadt, és mondtam, hogy nahát, már nem tudom milyen szavakkal 
mondtam, csak mondom, valami ilyesmi volt, hogy a barátaimat ne zsidózzák le, mert 
nem zsidóknak volt a kapu, hanem a barátaimnak volt a kapu, akik a másik házban 
laktak, és a szüleim azért csinálták ezt a kiskaput, hogy ne kelljen az utcára kimenni, 
mert mi állandóan együtt játszottunk, hanem mi a kerítésen keresztül mehettünk át a 
szomszédba. És akkor azt mondták, azt mondja, de hát ez egy olyan kapu azt mondja, 
amit nem lehet látni. Hát erre mondtam, hogy hát igen, mert miért kell mindenkinek 
tudni, és a bokrok alatt volt, hát ez még, 10 évvel ezelőtt ez a kapu még ott állt. És 
akkor, hát nem az, hogy megnyugodtak, de akkor ezt abbahagyták, és elmentek. De 
hát szerencsére, ezen a kiskapun keresztül menekültek meg ezek, ez a két család, most 
már nem emlékszem, 9-en, vagy 12-en voltak, köztük 3 vagy 4 gyerek. És ezek mind 
a 13. kerületi, tényleg csóró, tényleg szegény (sír….) (20’44-ig)

Székely Éva 
IV, 4 ’35

… áthoztak minket Budafokra, a borpincékbe. És jöttek a német katonák, azok is 
mentek át. És mivel én tökéletesen beszéltem németül, az egyikhez odamentem, és 
mondtam, hogy visszavinne-e engem Pestre. És akkor rámnézett, és azt kérdezte tő-
lem: német vagy? Mondtam nem, az anyám német. Hát pontosan úgy beszéltem, mint 
ők. És akkor azt mondta, jó, megkérdezem, és ha arra megyünk, elviszlek.

R.: Nem volt rajtad csillag?

Sz. É.: Nem….És pechem volt, mert nem arra mentek. És akkor én ott maradtam Bu-
dafokon, és akkor hallottuk, hogy felrobbant a Margit-híd. Na de ezen az úton, amíg 
átjöttünk Budafokon, úgy kb. úgy ötóránként megálltunk, és aki nem tudott menni, 
azt agyonlőtték, és bedobták az árokba. Szóval ez ilyen halálmenet-szerű volt, de hát 
főleg az öreg férfiak, mert a nők azok hatvan év alatt voltak, de ezek mind ilyen het-
ven… És a legborzasztóbb az volt, hogy mi nem tudtuk, hogy itthon mi van, meg hol 
az apánk, meg hol a család, meg mi történt, és minden alkalommal attól féltünk, hogy 
az apánk, a testvérünk, az anyánk, hogy ki az, akit lelőttek. Mert nem tudtuk, hogy 
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hol vannak. És akkor mondták, hogy felrobbant a Margit-híd. És akkor én mondtam 
a Zsuzsinak, hogy na én többet nem megyek át Budára. Ha én még egyszer átkerülök 
Pestre, én nem megyek át Budára.

R.: Ki volt ez a Zsuzsi?

Sz. É.: Ez a Nádor Zsuzsi, akivel végig együtt voltam, akivel együtt úsztam, egy iskolá-
ba jártam, ez volt a legjobb barátnőm, ez ilyen borzasztó szőke, kékszemű, úgy nézett 
ki, mint egy ilyen eredeti német, de nem volt német. És akkor átjöttünk Erzsébetre, 
mert indultunk volna…nem. Indultunk volna Óbudára. Tehát mielőtt átmentünk 
vissza Budára, ….én tudtam, mondtam a Zsuzsinak, hogy következő alkalommal el-
megyek. Elkezdett üvölteni. Úgy mentünk, hogy hatos sorok, és minden sor mellett 
ment vagy katona vagy nyilas vagy valaki. És mondtam, hogy te, engem nem érdekel, 
én nem megyek Németországba, mert addigra már jöttek a hírek, hogy halálmenet, 
meg nem vagon, hanem gyalog, meg mittudomén mi. Szóval voltak információink. És 
akkor odaértünk egy villamosmegállóhoz, tudjátok, aminek ilyen sziget…járdasziget, 
és összezavarodtak a sorok, és én gyerekkoromba megszoktam, mivel mindig az utol-
só pillanatban mentem az edzésre hajnalban, hogy a Visegrádi utcában, a Visegrádi 
utcai saroktól, hogy elérjem a villamost, ami akkor a kalauzokat vitte a munkahely-
re, az utolsó kocsira felugrottam. Mindig a leghátsó peronra. Én tudtam villamos-
ra ugrani. És akkor benn állt a villamos, én hallottam hogy csöngetnek, akkor még 
csöngettek, kiléptem és felléptem a peronra, és elindult a villamos. (Milyen befejezése 
lehetne itt a történetnek?) Na most vártam hogy lőnek, izé, de hát zűrzavar volt, mert 
ezek ott összevissza mentek, nem vették észre, és a peronon állt egy ilyen, nekem öreg, 
ilyen munkáskülsejű, és így rám meredt, és azt mondta, hogy…mondtam, ha szól, 
agyonlőnek. És erre azt mondta, „vedd le a csillagot, te szerencsétlen.” És a következő 
állomásnál leszállt. R.: Szóval ott már volt csillag? Sz.É.: Ott már rajtam volt a ka-
bát…igen.. És akkor leszállt. És akkor én a következő állomásnál úgy éreztem, hogy 
nem vagyok biztonságban, mert a csillagot nem tudtam levenni, mivel rohadt hideg 
volt, november vagy már… majdnem december, szóval november vége volt, és akkor 
leszálltam. Na most hát ez egy élmény volt, hát úgy néztem.. R.: Tudtad, hogy hol 
vagy? Sz.É.: Nem tudtam, foglamam nem volt, …és jöttek az emberek, aztán később 
megértettem, mert a saját anyám nem ismert rám, úgy néztem ki, és úgy megnéztek, 
és mindenki úgy tett, mintha nem látna. Tudod, így átnéztek mint az üvegen, nem 
értettem, hogy mi bajuk van ezeknek, a kabátot már levettem, a csillag már nem volt 
rajtam, majd megfagytam, és akor jött szembe egy öreg néni, visszajött, és azt mond-
ta, hogy fésülködj meg, szállj fel arra a villamosra, az bevisz a városba, és onnan már 
kiismered magad, és továbbment. És nem tudtam még mindig, hogy hol vagyok, arra 
a vill…megfésülködtem, fölszálltam a villamosra, és az behozott a körútra. És akkor 
ott leszálltam, és ott megint jött egy néni, és azt mondta, hogy a Benczúr utcába men-
jél, ott van egy védett hely. Ez a körúton volt, közel a Benczúr utcához. Bementem a 
Benczúr utcába, és ott már egy csomó ember volt, és mondták, hogy másnapra adnak 
egy papírt, amivel …de még mindig nem tudtam, hogy hol vannak a a szüleim, hogy 
mi van, hogy ki él, hogy ki halt meg, hogy hova megyek, és képzeld el, hogy másnap 
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reggel állok sorba a papírért és nézek a kapu felé, és látom, hogy ott az anyukám.  
(- 10.07 perc)

KILÉPŐCÉDULA

Kérlek, hogy jól átgondoltan válaszolj az alábbi kérdésekre! A nevedet NEM kell fel-
írni a válaszlapra! 

1. Tettél-e szert új ismeretekre a foglalkozás során? Sorold fel, melyekre! 

2. Melyik filmrészlet hatott rád a legerősebben? Miért? 

3. Szerinted melyik vita volt a legfontosabb, legérdekesebb az osztályban vagy a cso-
portodban? Miért? 

4. Találkoztál-e meglepő véleménnyel (akár pozitív, akár negatív értelemben)? Mivel? 
(a vélemény hangoztatóját ne nevezd meg!) 

5. Szerinted fontos a holokauszttal foglalkozni a rendes történelem órákon kívül is 
vagy felesleges? Véleményedet indokold! 

6. Számodra van-e üzenete ezeknek az eseményeknek?
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II. Iskolai kiállítás holokauszt emléknap alkalmából

Kiállítás Holló Imre rajzaiból és Erdélyi Lajos visszaemlékezéseiből

Készítette: Boskovitzné Csernyánszky Katalin (rajz szakos tanár, Berzsenyi Dániel
Gimnázium

Mészáros Mónika (történelem-olasz szakos tanár, Berzsenyi Dániel Gim-
názium; Budapest)

A tananyag célcsoportja: tanuló/diák, pedagógus és szülő/család.

Ajánlott korosztály/évfolyam: általános iskola felső tagozat és középiskola (13–19 
éves korosztály).

Javasolt iskolatípusok: általános iskola, gimnázium, szakiskola, szakközépiskola, 
kollégium, gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, konduktív pedagógiai 
intézmény és alapfokú művészetoktatási intézmény.

Javasolt időkeret: néhány hét (előkészítés + megvalósítás): a kiállítás előkészítése 2–4 
hét, a kiállítás felállítása 2–5 óra, a kiállítás megtekinthetősége tetszőleges.
A tananyag megoldást jelenthet tanulászavarra, tanulási nehézségekre, koncentráci-
ós, fókuszálási problémákra, tanórai passzivitásra, motiváció hiányára, komplex tan-
anyag tanítására és tanulócsoport heterogenitásával kapcsolatos problémákra.

A 2014/15. tanévben a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban a holokausztra a 70. évfor-
duló kapcsán az eddigi formáktól eltérően egy iskolai szintű kiállítás szervezésével 
emlékeztünk.
A kiállítás anyaga az Erdélyi Lajos fotográfus, holokauszt-túlélő által gondozott, a 
dörnhaui táborban készült Holló Imre rajzok voltak, melyeket a kettőjük dörnhaui 
szöveges visszaemlékezéseiből válogatott részletekkel illusztráltam.
A kiállító tér az iskola első emeleti forgalmas folyosórésze volt, ahol a meglévő paravá-
nokra helyeztük el kolleganőm irányításával az összeállított anyagot. 
A kiállításnak különösebb költségigénye nem volt, a képeket meglévő papírkeretekbe 
raktuk, hozzá a szöveget fehér papírra nyomtattuk. A látvány fokozására kolleganőm 
szigetelőszalagból vasúti síneket imitált, melyek közé, aki szerette volna, elhelyezhette 
a megemlékezés köveit.

A paravánok elhelyezésével egy zártabb teret is ki tudtunk alakítani, ahova az erősebb 
hatással bíró képek és szövegek kerültek, helyet adva az elmélyülésnek.
A kiállításról tájékoztattuk internetes fórumunkon az iskolát, illetve megkértük az 
osztályfőnököket és történelemtanárokat, hogy egy órát áldozzanak a kiállítás megte-
kintésére. Így vált a kiállítás össz-iskolai projektté.
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Talán a felhívásra nem is volt igazán szükség, hiszen a közel két héten keresztül látha-
tó anyagot nagyon sokan, főleg önállóan tekintették meg, nemcsak az iskola dolgozói 
és tanuló, hanem a hozzánk érkező szülők, vendégek is. 
A szóbeli visszajelzések azt erősítették, hogy a megemlékezés ezen módja mélyebb 
nyomott hagyott és gondolkozásra sarkallt.

Fotók a kiállításról: 2. sz. melléklet (1-4.)
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III. Múzeumpedagógiai foglalkozás

Ráhel, János, Jákob és a színésznő
múzeumpedagógiai – iskolai komplex foglalkozás 17–18 éveseknek a szent-
endrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban

Készítette: Molnár József (múzeumpedagógus)

Javasolt iskolatípusok: általános iskola, gimnázium, szakiskola, szakközépiskola, 
kollégium, gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, konduktív pedagógiai in-
tézmény és alapfokú művészetoktatási intézmény.

A hely szelleme

Hogyan lehet felkelteni 17–18 éves gimnazisták érdeklődését egy múzeumi kiállítás 
iránt? Mik azok a kérdések, amelyek őket is érdekelhetik, mert saját tapasztalataikkal 
is összecsengenek? Milyen munkaformákat alkalmazzunk, hogy elkerüljük a tanórák 
stílusát? Mire alapozzunk, ha nem ismerjük a diákok előzetes tudását a témáról? Ho-
gyan használjuk ki a kiállítások épített és tárgyi környezetében rejlő egyedi megisme-
rési lehetőségeket és a bemutatott szituációkat?

Képzeld el!

A zsidó – magyar együttélés bemutatására készült a Ráhel, János, Jákob és a színész-
nő című projekt, amelyben családtörténeti modelleken keresztül vizsgáljuk a XX. 
század elején egymás mellett élő különböző társadalmi rétegek, kisebbségi csoportok 
életmódját és szokásait a kiállítási szituációk alapján. Ezek megismerése után az asz-
szimiláció vagy hagyományőrzés, az elfogadás vagy előítélet konfliktusaival foglal-
kozunk, így hívjuk fel a diákok figyelmét egymás elfogadásának fontosságára, a tole-
ranciára.
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Helyszínek: A Skanzen felföldi mezővárost bemutató tájegységében található mádi 
kereskedőház első lakásában egy zsidó boltos bérelt lakását és szatócsboltját, a má-
sodikban pedig a háztulajdonos katolikus iparoscsalád otthonát tekinthetik meg a 
diákok a XX. század elejének berendezése szerint. A szomszédos ház egy jómódú 
gyöngyösi borkereskedő háza, ahol szintén két lakás található.
A projekt ehhez a négy kiállítási helyszínhez kötődő, az 1910-es évek életéből kiin-
duló múzeumpedagógiai foglalkozás kidolgozását és megvalósítását, valamint a mú-
zeumpedagógiai foglalkozásra épülő, a holokausztot feldolgozó iskolai foglalkozást 
tartalmazza.

A program koncepciója

Időtartam

- 3 óra a Skanzenban

- 3 óra az iskolában

Résztvevők: 
A Skanzen múzeumpedagógusa, a projektben részt vevő középiskolák tanárai és a 
csoportjaik.

Célcsoport:
- 17–18 éves középiskolások. 
Ez a korosztály rendelkezik elegendő ismeretanyaggal és élettapasztalattal a sikeres 
projekthez.

A projekt célja:

• komplex oktatási módszer kialakítása a múzeum és az iskola együttműködésével, 
élményszerű oktatási forma létrehozása a múzeumban és az iskolában,

• a történelmi szituációk személyes élettörténeteken keresztül történő élményszerű 
megismertetése,

• a diákokat érintő jelenkori jelenségekre, problémákra való reflektálás a korszak 
konfliktusainak, dilemmáinak feltárásán keresztül, 

• a projekt időtartamán túlmutató családtörténeti, helytörténeti önálló kutató-
munka elindítása,

• a diákok empátiájának és toleranciájának erősítése az alakok motivációinak meg-
ismerésén keresztül.
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A múzeumi hasznosítás célja:

• új látogatói terek megnyitása a kiállításokon belül a diákok és a látogatók előtt a 
múzeumi élmény növelése érdekében,

• demonstrációs tárgyak elhelyezésével a komplex megismerés lehetővé tétele,

• a drámapedagógiai módszerek alkalmazásához szükséges ruhák, személyes tár-
gyak beszerzése,

• hosszú távú együttműködés kialakítása az iskolákkal,

• évről évre új iskolák bevonása az együttműködésbe.

A projekt leírása: 

A Skanzen felföldi mezővárost bemutató tájegységében található mádi kereskedőház 
első lakásában egy zsidó boltos bérelt lakását és szatócsboltját, a másodikban pedig a 
háztulajdonos katolikus iparoscsalád otthonát tekinthetik meg a diákok a XX. század 
elejének berendezése szerint.

• Az 1. lakásban bemutatott szituáció: a zsidó család a kikészített tárgyak, a terített 
asztal alapján a sabbat köszöntéséhez és az ünnepi vacsorához gyűlt össze. 

• A 2. lakásban bemutatott szituáció: a háztulajdonos katolikus iparos család min-
dennapi élete.

A szomszédos ház egy gyöngyösi jómódú borkereskedő háza, ahol szintén két lakás 
található.

• Az 1. lakásban bemutatott szituáció: 1914. január 6-án a Szent Kereszt Társulat tag-
jai gyülekeznek, hogy megtartsák az új dékány megválasztása utáni első ülésüket.

• A 2. lakrészben a városban éppen vendégszereplő színtársulat vendégül látott szí-
nésznőjének személyes holmijai láthatók a reggeli készülődés pillanatában.

A projekt ehhez a négy kiállítási helyszínhez kötődő, az 1910-es évek életéből ki-
induló múzeumpedagógiai foglalkozás kidolgozását és megvalósítását, valamint a 
múzeumpedagógiai foglalkozásra épülő, a holokausztot feldolgozó iskolai foglal-
kozást tartalmazza.

1. rész: ALAKTEREMTÉS
Helyszín: a Skanzen
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Képelemzés:

Bevezető gyakorlatként két, a házak külső falán található nagyméretű fotót vizsgálunk 
meg közösen. Megpróbáljuk meghatározni kiket, hol és mikor ábrázolnak a képek.

1. fotó: Friedman Ábrahám a vegyeskereskedése előtt parasztasszonyok között Husz-
ton 1939 körül. Szőllősy Kálmán felvétele.

2. fotó: A Szent Kereszt Társulat tagjai Gyöngyösön 1930 körül.

Ismeretszerzés – ismeretátadás:
Ezután a diákok a négy helyszín szerinti csoportokban önállóan, megadott szempon-
tok alapján megismerik a kiállítási helyszínt, a korszakot, az enteriőrt, értelmezik a 
kiállítási szituációt. Ehhez felhasználják a helyszíneken található kordokumentumo-
kat, fényképeket, ismertető segédanyagokat, filmbejátszásokat, hangpaneleket, ruhá-
kat, kellékeket, személyes tárgyakat. Megszerzett ismereteiket az Elliot Aronson féle 
Mozaik-módszer szerint átadják a többi csoport diákjainak.
A helyszín szerinti csoportok tagjai megteremtik, majd megszemélyesítik a helyszín-
hez kötődő szereplőket, családtagokat. Ebben segítik őket a szerepkártyák, amelyeken 
található adatokat nekik kell kiegészíteni a külső és belső karakter elképzelésével, a 
karakterhez illő egy-egy demonstrációs ruhadarab, jellemző személyes tárgy, kellék 
kiválasztásával. Mindenki bemutatja az általa elképzelt karaktert a többieknek. A 
diákok, annak ellenére, hogy erre nem kapnak utasítást, a kiválasztott ruhadarabot 
felvéve, kellékkel a kézben, egyes szám első személyben mutatkoznak be. 

Érvgyűjtés az elképzelt alak nevében:

Ezt követően a csoportoknak a következő konfliktusokat kell feldolgozniuk és bemu-
tatniuk az előbbiekben megteremtett alakok nézőpontja alapján: 

• A katolikus iparoscsalád fia, János bejelenti családjának, hogy beleszeretett a zsi-
dó család lányába, Ráhelbe.

• A zsidó fiú, Jákob közli családjával, hogy otthagyja a jesivát, és a színésznő hatá-
sára be akar állni a vándortársulatba színésznek. 

• A katolikus apa a Szent Kereszt Társulat tagságára jelentkezik, amit a társaságnak 
mérlegelnie kell.      

• A színtársulatnak döntenie kell a zsidó fiú, Jákob csatlakozási szándékáról.

A csoportok tagjai bemutatják támogató és ellenérveiket, mindenki az általa létreho-
zott alak nevében érvel. A csoport nem dönti el a konfliktust, nyitva hagyja a megol-
dás lehetőségét.
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Tipizálás:

A különböző csoportokban elhangzott érvek tipizálása és összevetése a diákok saját 
tapasztalataival.
Összegzés és értékelés után otthoni önálló kreatív és kutatómunkát kapnak a diákok, 
ami a projekt 2. iskolai részének a bevezetője.

2. rész: REKONSTRUKCIÓ
Helyszín: az iskola

Az első részben megismert és megszemélyesített szereplők életének feldolgozása a 2. 
világháborút követő évekig az első részben alkalmazott módszerek segítségével önálló 
és csoportmunka során zajlik. A diákok életalternatívákat dolgoznak ki és jeleníte-
nek meg, különös tekintettel a holokauszt időszakára. Dokumentumokat, naplórész-
leteket, leveleket és egyéb személyes emlékeket hoznak létre az általuk megteremtett 
alakok nevében. Átélik alakjaik döntési lehetőségeit, dilemmáit a korszakban. Szem-
besülnek a meghozott döntések következményeivel. Párhuzamosan követhetők, és 
figyelhetők meg a különböző családi, vallási háttérrel rendelkezők sorsának, kapcso-
latainak alakulása, ezzel érve el egy komplex, árnyalt társadalomkép kialakítását. A 
foglalkozásvezetők azok a tanárok, akik az első részben a múzeumpedagógus munká-
ját segítették, a múzeumpedagógus pedig a tanárok munkáját segíti az iskolai munka 
során.

A projekt várható eredményei:

• A projektben részt vevő diákok a múzeumpedagógiai foglalkozások és az iskolai 
tanórák keretein túllépő élményszerű ismeretekhez juthatnak.

• A látogatók is komplexebb élményt kapnak a kiállítások új hozzáférhetősége által, 
a szituációk átélhetősége aktív, életszerű múzeumi élményhez juttatja őket. (Pl. le-
ülhetnek a sabbati asztalhoz, vizitelhetnek a színésznőnél, stb.)

• A közös projektben részt vevő diákok és iskolák egyre növekvő számára lehet szá-
mítani. A 2000-2001. tanévtől kezdve a Holokauszt Emléknap kötelező iskolai em-
léknap. Ennek hatékony, a diákok számára is átélhető formáját nyújtja a projekt. 

• Eddig négy középiskolával kötöttünk együttműködési megállapodást a projektre. 
Ezek közül kettő, a pécsi PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és a budapesti 
ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium a tanárképzésben is részt vesz, így 
lehetőség nyílik a tanárképzésben a projekt módszertanának és tartalmának meg-
ismertetésére is.

• A múzeumi szakemberek és a tanárok a MOKK (Múzeumi, Oktatási és Képzési 
Központ) képzésein is megismerkedhetnek a projekttel a foglalkozás helyszínének, 
módszertanának bemutatása során.
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Várható társadalmi hatás: 

• Szemléletváltozást lehet elérni a tanárok munkájában, pedagógiai módszereiben a 
közös munka során.

• A diákok képessé válhatnak a kreativitást és empátiát igénylő egyéni és csoportos 
munka során történelmi korszakok megismerésével saját koruk problémáinak fel-
ismerésére és megértésére, így azok kezelésére.

A projekt eredményeinek kommunikációja:

• A Skanzen honlapján, és az iskolai honlapon való megjelenés az együttműködési 
szerződésben foglaltak szerint.

• Iskolai holokauszt program alkalmával kiállítások, előadások, workshopok formá-
jában.

• A részt vevő gyakorlóiskolák bemutatják a módszereket és az eredményeket a ta-
nárképzésben.

• A múzeumpedagógus megismerteti a projektet múzeumi szakemberekkel és ta-
nárokkal a Múzeumi Oktatási és Kutatási Központ akkreditált továbbképzésein.

• 2011-ben a projekt elnyerte a Gábor Zita Alapítvány Élni az életet díját, mint a 
holokausztoktatást megújító, innovatív projekt.

• A foglalkozás felkerült a múzeumpedagógiai gyakorlatok oldalára. 

• A projektet bemutattam a LLOAM nemzetközi konferencián Litvániában, amely-
nek témája 2012-ben a Személyes történelem volt.

• A program megkapta a Múzeumpedagógiai Nívódíj 2012. kitüntetést.

Visszacsatolás:

A diákoktól a foglalkozást követően kitöltött kérdőíveken nagyon pozitív visszajelzé-
seket kaptunk:

• „Életszerű, figyelemfelkeltő, interaktív élmény, a kiállítás elemzése csoportban tet-
szett.” 

•  „Kreativitásunkat kiélhettük, az előadó jól fel tudta hívni a figyelmet és a közös 
munkát érdekesebbé tette.” 

• „Élőben láthattuk azt a környezetet, amit eddig csak könyvekből ismertünk. Kissé 
megdöbbentett a kor leleményessége: villanymelegítő, ágymelegítő stb.”

• „Jó volt az írásos források és tárgyi emlékek mellett az életszerűség.”

http://www.muzeumpedagogia.blogspot.hu
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•  „Jó volt a szerepjáték, az, hogy fantáziadús volt a feladat és, hogy gondolkodni 
kellett.”

• „Tetszett, hogy nekünk kellett a jellemeket megformálni, megmozgatta a fantázi-
ánkat…”

•  „ Érdekes volt a zsidó és a katolikus házak különbségeit feltárni.”

• „A szerepjáték nagyon jól sikerült, mindenki beleélte magát a szerepébe.”

• „A zsidó család életviszonyairól nagyon sok újdonságot tudtam meg.” 

Az iskolában a projekt 2. részeként a Rekonstrukció folyamán is nagyon színvona-
las munkák – naplórészletek, levelek, stb. – készültek. Ezekből kiderült, hogy a részt 
vevő diákok képesek voltak szembesülni az általuk megteremtett alakok konfliktu-
saival, mérlegelték alakjaik választási lehetőségeit, átérezték sorsukat és érzelmeiket. 
A diákok szívesen bújtak az általuk elképzelt alakok bőrébe, mert így úgy vitathattak 
meg fontos, általuk is átélt, őket is foglalkoztató kérdéseket, hogy a magánszférájuk, 
esetleges érintettségük rejtve maradt, nem érte őket indiszkréció a foglalkozás során. 
Mindez nyílt párbeszédre, a vélemények sokoldalú ütköztetésére adott lehetőséget 
számukra. 

A projekt fejleszthetősége:

A fejleszthetőség nagyon sokirányú lehet. Kidolgozhatók hasonló projektek egyéb 
témakörökben is. Ez részben meg is valósult a Skanzenban a Maria és Julis a svábok 
kitelepítését és a migrációt feldolgozó a Történelem sodrában 2011-ben nyílt állandó 
kiállításunkhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás kidolgozásával, amelyhez 
foglalkoztató füzet is készült. A korábban Múzeumpedagógiai Nívódíjat nyert Mi tör-
tént Annával? komplex foglalkozásunkkal együtt a három foglalkozás Személyes törté-
nelem összefoglaló címen egymást kiegészítő programsorozatot alkot. 
A projekt a múzeumpedagógiai foglalkozáson résztvevőkön túlmutatóan a látogatói él-
ményre is hatással lehet, mivel a fejlesztéseknek köszönhetően élő múzeumi helyszínné 
válnak a foglalkozás kiállítási helyszínei.
A fejleszthetőség lehetősége a részt vevő iskolákon is múlik. A projekt lehetőséget, inspi-
rációt nyújt az iskoláknak a hagyományos oktatási kereteken túllépő oktatási formák 
kidolgozására, komplex társadalmi kérdések, jelenségek feldolgozására.

A projekt fenntarthatósága:

Az iskolákkal kötött együttműködési megállapodások garantálják a projektben részt 
vevő iskolai csoportok részvételét. Az NKA pályázat során beszerzett eszközökön túl 
újabb anyagi ráfordítást a projekt nem igényel. Az eszközök karbantartását a múze-
um saját szakembereivel képes ellátni. A belső továbbképzések lehetővé teszik, hogy a 
programot a Skanzen több múzeumpedagógusa is képes legyen levezetni.
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Kapcsolódó műveltségterület, fejlesztési területek és kompetenciák:

Ember és társadalom műveltségterület:

• A projekt során a résztvevők megismerkednek a különböző vallású, kultúrájú 
népcsoportok és társadalmi rétegek együttélésével és az ezekből fakadó konflik-
tusokkal. Foglalkozunk a tradícióőrzés és az asszimiláció kérdéseivel.

Segédanyagok:

A gyöngyösi Szent Kereszt Társulat, Skanzen, r: Bíró Friderika, 10 min. film

A magyarországi zsidóság, Skanzen, r: Bíró Friderika, 8 min. film

Vándor színtársulatok Gyöngyösön, Skanzen, r: Bíró Friderika, 6 min. 20 
sec. Film

A kóser konyha, Skanzen füzetek, szöveg: Szőke Judit, Kiss Kitti

H. H. Donin: Zsidónak lenni, Göncöl Kiadó, 2003. részletek

• Az iskolai projekthez kapcsolódó segédanyagok:

Zsidótörvények

1939. II. tc. /hadkötelezettség, munkaszolgálat, leventék/

1944. ápr. 5. Rendelet a zsidók megkülönböztető jelzéséről

1944. ápr. 7. A zsidók lakhelyének kijelölése

1944. jún. 1. A miniszterelnök tájékoztatása a miniszter-tanácsnak a depor-
tálásról

1944. jún. 10. A belügyminiszter bizalmas jelentése a zsidók kiszállításáról

Dél-kaliforniai Egyetem (USC) Soá Alapítvénya: életinterjúk

Centropa Alapítvány: életinterjúk és filmek

Fahidi Éva: Anima rerum, – A dolgok lelke, Tud. Kiadó, 2005–2006.

Magyar nyelv és irodalom műveltségterület:

• kapcsolódó segédanyagok:

Kertész Imre: Sorstalanság

és egyéb irodalmi szemelvények
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Művészetek műveltségterület:

• kapcsolódó segédanyagok:

Jób lázadása, r: Kabay Barna, Gyöngyössy Imre, 105 min. film, 1984.

Féner Tamás: ...és beszéld el fiadnak, 1984.

Kapcsolódó fejlesztési területek:

• Tolerancia: a részt vevő diákok belehelyezkedése a különböző korú, vallású és 
kultúrájú emberek élethelyzetébe segíti a szereplők motivációinak megértését és 
elfogadását.

• A kiállítások értelmezésének készsége:

• képi jelek értelmezése: fotók értelmezése: szereplők, korszak, szituáció,

• olvasott szöveg értése: a kiállítási szövegek értelmezése, az információk kiemelése 
és továbbadása,

• hallott szöveg értése: a diákok tárlatvezetésének értelmezése,

• szóbeli interakciók: konfliktus értelmezése, érvelés,

• összefüggő beszéd: a kiállítási helyszín, szituáció és a szereplők bemutatása,

• íráskészség: a hiányzó dokumentumok, naplók, levelek elkészítése.

Kapcsolódó kulcskompetenciák:

• Anyanyelvi kompetencia: - a szóbeli és írásbeli feladatok során.

• A tanulás tanulása: - az információ szerzése, felhasználása és átadása során. 

• Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák: - érvelés a viták során, a 
másik véleményének megértése és tiszteletben tartása, empátia.

• Állampolgári kompetenciák: - a jogok és kötelességek megismerése, és azok érvé-
nyesítésének lehetőségei.

• Kulturális kompetencia: - a keresztény és a zsidó vallás hagyományainak, szoká-
sainak és tanításainak megismerése.

Kapcsolódó tananyag:

• Történelem 11.-12. évf.: Magyarország történelme a XX. században.

• Magyar nyelv és irodalom: a kapcsolódó irodalmi művek elemzése, az alkotók 
életpályájának megismerése.
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Összefoglalás:

A projekt során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a múzeumoknak és az is-
koláknak is új, izgalmas, a diákokat megszólító oktatási formákat kell nyújtaniuk. 
Tovább kell lépni a mindent tudó, a tudást frontálisan átadó tanár szerepén. Nem a 
pedagógusoknak kell az ismereteket adagolni. Ez vonatkozik a múzeumpedagógu-
sokra is.
A bemutatott projektben a múzeumpedagógus és a tanár megszervezi a diákok cso-
portos, vagy önálló ismeretszerzését. A megszerzett ismereteket a diákok továbbadják 
egymásnak, majd azt önállóan alkalmazzák. Ha kellőképpen motiváljuk a gyerekeket, 
akkor a foglalkozás során ők maguk „húzzák be”, szerzik meg a továbblépéshez szük-
séges ismereteket. Nekünk csak meg kell mutatnunk az ehhez szükséges adatbázist 
és azokat a csatornákat, eszközöket, amelyek ezt az önálló, általunk csak „játékmes-
terként” levezényelt ismeretszerzést segítik. A foglalkozásnak inspirációt, kiindulási 
alapot kell nyújtania ehhez az ismeretszerzési formához, amely a gyerekek kíváncsi-
ságára és fantáziájára épül. Így ez a tevékenység nem zárul le a múzeumban vagy az 
iskolában, hanem az egész életen át tartó tanuláshoz ad segítséget és mintát.
A projekt arra is például szolgál, hogy a múzeumpedagógiai foglalkozás nemcsak egy 
már elkészült kiállításhoz alkalmazkodva készülhet, hanem képes arra visszahatni, 
ezzel új értelmezési és élménylehetőségeket tud adni a múzeum látogatói számára is.

Felhasznált szakirodalom
Dr. Bereczki Ibolya, Sághi Ilona (2009, szerk.): Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakozni! Projektmód-

szer a múzeumpedagógiában. MúzeumIskola 1. Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és 
Képzési Központ, Szentendre.

Dr. Bereczki Ibolya, Sághi Ilona (2009, szerk.): Iskolák és múzeumok partnersége. Pedagógus tovább-
képzés. MúzeumIskola 2. Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 
Szentendre .

Vásárhelyi Tamás (2009): A nyitott múzeum. Múzeumi iránytű 2., Szabadtéri Néprajzi Múzeum – 
Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Szentendre.

Dr. Bereczki Ibolya, Sághi Ilona (2010, szerk.): Tudás és gyakorlat. Múzeumpedagógiai módszerek– eu-
rópai példák és hazai alkalmazások. Módszertani fejlesztés. Múzeumi iránytű 5., Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Szentendre.

Kemecsi Lajos (2009): A felföldi mezőváros. Skanzen, Szentendre. 
Emlékezz! Válogatott levéltári források a magyarországi zsidóság történetéhez 1938–1945. (2004) Ma-

gyar Országos Levéltár, Bp. 
Hosszú Gyula (2002): Utak a holokauszthoz, történetek a holokausztról. Pedellus Tankönyvkiadó, Deb-

recen.
Kovács Mónika (2001, szerk.): Holokausztoktatás és autonómiára nevelés..:, Hannah Arendt Egyesület, 

Budapest. 
E. Aronson (1987): A társas lény. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp.
E. Aronson, C. Tavris (2009): Történtek hibák (de nem én tehetek róluk). Ab Ovo, Budapest. 
E. Aronson (2009): Columbine után – Az iskolai erőszak szociálpszichológiája. Ab Ovo, Budapest. 
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Felhasznált honlapok, linkek
www.skanzen.hu (Utolsó megtekintés dátuma: 2015.08.18.)
www.hdke.hu (Utolsó megtekintés dátuma: 2015.08.18.)
www.zachor.hu (Utolsó megtekintés dátuma: 2015.08.18.)
www.centropa.hu (Utolsó megtekintés dátuma: 2015.08.18.)
www.filmhiradok.nava.hu (Utolsó megtekintés dátuma: 2015.08.18.)
www.magyarzsido.hu (Utolsó megtekintés dátuma: 2015.08.18.)

http://www.skanzen.hu
http://www.hdke.hu
http://www.zachor.hu
http://www.centropa.hu
http://www.filmhiradok.nava.hu
http://www.magyarzsido.hu
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IV. Tematikus iskolai projekt Holokauszt Emléknapra

„…messzeringó gyerekkorom világa…” –
ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium

Készítette: Gonda Zita (francia szakos vezetőtanár)

Javasolt korosztály/évfolyam: általános iskola felső tagozat és középiskola (13–19 
éves korosztály).

Javasolt iskolatípusok: általános iskola, gimnázium, szakiskola, szakközépiskola, 
kollégium, gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, konduktív pedagógiai 
intézmény és alapfokú művészetoktatási intézmény.

Javasolt időkeret: Az előkészítéshez 1-3 hónap, megvalósításhoz 1-2 hét, a kiállítás fel-
állításához 2 nap szükséges, míg a kiállítás tetszőleges időtartamban tekinthető meg.

A project megvalósításának eszközigénye: fénymásoló, fénymásolópapír, toll, 
ragasztó, kartonpapír.
A tananyag megoldást jelenthet koncentrációs, fókuszálási problémákra, tanórai 
passzivitásra, motiváció hiányára, komplex tananyag tanítására, tanulócsoport hete-
rogenitásával kapcsolatos problémákra és pedagógus kiégés kezelésére.
A „…messzeringó gyerekkorom világa…” olyan tematikus iskolai projekt, amely a 
magyar Holokauszt Emléknaphoz kapcsolódó rendhagyó, az intézmény minden tag-
jának személyes részvételét igénylő megemlékezés. A projekt eseményei az április 16-i 
emléknap köré rendeződnek.

„…messzeringó gyerekkorom világa…”
A projekt címe Radnóti Miklós Nem tudhatom c. verséből vett idézet. A 2012. április 
16-ával kezdődő héten ez a Radnóti-vers volt A hét verse. A Trefort Gimnáziumban 
ekkor már harmadik éve hétről hétre egy-egy tanár vagy diák ajánlotta kedves ver-
sét, amely azóta is a 2. emeleti lépcsőfordulóban olvasható, ill. az iskola honlapján 
is megjelenik. A Holokauszt Emléknaphoz kapcsolódó verset egy 11. osztályos diák 
ajánlotta. A verscím a kiállítás tematikáját – a gyerekkort – jelzi, Radnóti Miklós pe-
dig gyerekkori történettel és holokauszt áldozatként is szerepel a kiállítás anyagában.

A projekt előkészítése
A tanév elején ismertettem a Holokauszt Emléknap megrendezésével kapcsolatos ter-
vet a tantestülettel. Decemberben A baba (Utolsó megtekintés dátuma: 2015.08.18.) és 
A bőrönd (Utolsó megtekintés dátuma: 2015.08.18.) c. multimédiás holokausztoktató 
anyagokat szerzőtársammal, Molnár Józseffel közösen mutattuk be a kollégáknak és a 
holokausztoktatással kapcsolatos alapvető módszertani tudnivalókat is megosztottuk 

https://sfi.usc.edu/lessons/baba
https://sfi.usc.edu/lessons/b%C5%91r%C3%B6nd
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velük. Hangsúlyoztuk, hogy az áldozatokkal való együttérzés kialakítása érdekében 
érdemes személyes sorsokból kiinduló anyagokkal dolgozni, ill. a korosztályi kap-
csolódási pontokat megkeresni. A veszteségeket könnyebb átérezni, az áldozatokkal 
könnyebb együttérezni, ha sikerül párhuzamokat találni az áldozatok békebeli életé-
vel, ill. diákként könnyebb az áldozatokhoz közel kerülni, ha azok a holokauszt idő-
szakát gyerekként vagy fiatalként élték túl. De talán a legfontosabb olyan történeteket 
feldolgozni, amelyeknek kapcsán a diákok a holokauszt korszakának döntéshelyze-
teibe kerülhetnek, és megérthetik, hogy még a legszélsőségesebb történelmi helyze-
tekben is van az egyénnek választási lehetősége. A cél tehát a diákok autonómiára 
nevelése.

Holokauszt Emléknap osztálykeretben
A Holokauszt Emléknappal a 2011–2012. tanévben először – és azóta is – az emlék-
nap 6. órájában, nem hagyományos iskolai ünnepély keretében, hanem osztálykeret-
ben foglalkoztak, foglalkoznak a diákok. A cél a témához való minél személyesebb, 
közvetlenebb kapcsolódás. Az utolsó órára azért esett a választás, mert így lehetőség 
nyílhat a program délutáni meghosszabbítására. Tanár kollégáimnak programajánlót 
állítottam össze (4.1 sz. melléklet), amely az emléknapot követően – az ő ötleteikkel 
is – évről évre folyamatosan bővül. 
Az április 16-i 6. óra tehát osztálykeretben zajlott. Az osztályok változatos, sokszínű, 
iskolai, ill. iskolán kívüli programokban vettek részt. Voltak programok, amelyek 
messze túlnőttek az iskola falain, ill. a 6. óra időbeli határain. Az osztályfőnökök 
szabadon gazdálkodhattak a lehetőségekkel, a kikötés mindössze annyi volt, hogy a 
programokat, projekteket a 6. órára időzítsék, esetleg akkor indítsák vagy fejezzék 
be. Két osztály is feldolgozta A bőrönd című 3 órás multimédiás holokausztoktató 
modult. Az ő esetükben a Holokauszt Emléknap 6. órája a projekt lezárását jelentette. 
A projekt zárásaként az egyik 10. osztályban a diákok személyes hangú levelet írtak 
Deák Ervin holokauszt túlélőnek, A bőrönd című projekt központi alakjának.

Iskolai szintű megemlékezés a Holokauszt Emléknapon
Az iskolai szintű megemlékezést nem hagyományos iskolai ünnepély formában ren-
deztük, hanem mindenkit aktívan érintő projektben gondolkodtunk. A holokauszt 
által okozott egyéni, a gyermekkorhoz kapcsolódó veszteségekre összpontosítottunk. 
Rövid, személyes gyermekkori emlék, történet elmesélését vártuk minden diáktól 
és tanártól, keresztnév megjelölésével vagy névtelenül. Kértük, hogy az emlékekhez 
gyermekkori fotót – lehetőleg portrét vagy jól látható közelképet – is mellékeljenek. 
A projektfelhívás – a gyerekkori történetek elkészítését megkönnyítő, letölthető 
sablonnal együtt – az iskola honlapján is megjelent (4.2 sz. melléklet). Az elkészült 
munkákat elektronikusan, összegyűjtve kértük az osztályfőnököktől. Ezeket a visz-
szaemlékezéseket a Holokauszt Emléknapon az iskola folyosóin holokauszt áldozatok 
gyermekkori emlékeivel együtt állítottuk ki. A projekt két szinten is interaktív volt: 
gyerekkori történetet diáknak, tanárnak egyaránt írnia kellett, majd a kiállítás során 
a gyerekkori történetek közül ki kellett választani, ki a holokauszt áldozat, majd az ő 
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gyerekkori emlékének elolvasása után, a fényképe és a keresztneve segítségével a fő 
kiállítási tablón elhelyezett nagy fotója, ill. a hozzá tartozó magyarázó szöveg segítsé-
gével lehetett beazonosítani a személyt. Ehhez természetesen minél több gyerekkori 
történetet érdemes volt elolvasni.

A megvalósulás tapasztalatai:
A bőrönd c. multimédiás holokausztoktató tananyag feldolgozása során megismert 
holokauszt áldozatok (Deák Ervin, Székely Éva, Ember Mária, Yagoda Judith) gye-
rekkori emlékei is a kiállítás anyagának részét képezték. A bőrönd c. projektben részt 
vevő diákok a megismert holokauszt áldozatokat szinte már személyes ismerőseik-
ként üdvözölték, és büszkén mutatták barátaiknak, ha a folyosó falán gyerekkori tör-
ténetük a már jól ismert holokauszt áldozat gyerekkori emléke mellé kerülhetett… A 
diákokat, tanárokat a munkába egyaránt bevonó iskolai projektnek a megemlékezé-
sen túl közösségformáló szerepe is volt.

Holokausztoktatás a tanárképzésben
Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium a komplex tanárképzés színhelye. 
Fontos, hogy a holokausztoktatás megjelenjen a tanárképzésben is, legyen szó iskolai 
szintű holokauszt megemlékezésről, osztályszintű programokról vagy akár a korszak 
különböző tanórákon történő feldolgozásáról. A francia szakos tanárjelölt beszámo-
lót készített a kiállításról (4.3 sz. melléklet).

Koszorúzás a Raoul Wallenberg emlékműnél
A Holokauszt Emléknap eseményei közé tartozott a Raoul Wallenberg emlékmű hi-
vatalos iskolai koszorúzása is, amely diákkezdeményezésre került be a programba. A 
koszorúzás alkalmából egy 10. osztályos diák mondott emlékező beszédet a helyszí-
nen.

Trefort Nap (2012. április 20. péntek) – Tolerancia programok
A hét a Holokauszt Emléknappal (2012. április 16. hétfő) kezdődött, pénteken pedig a 
Trefort Nappal végződött. A „…messzeringó gyermekkorom világa…” kiállítás egész 
héten a falakon maradt és a pénteki tolerancia programok részét képezte.

Archiválás
A projekt archiválására anyagi támogatást igényeltünk a Trefort Alapítványtól. Az 
elkészült teljes archivált anyagot az iskola könyvtárában helyeztük el, ill. a Trefort 
Évkönyvben is megjelentettünk belőle részleteket.
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Mellékletek

4.1. számú melléklet: Holokauszt Emléknap: „…messzeringó gyerekkorom világa…” 
(kiállítás)

A 2012-es év tavaszi félévét az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolában töltöttem, 
mint franciás tanárjelölt. Pont abban az időszakban készülődtem az óráimra, amikor 
a vezetőtanárom, Gonda Zita tanárnő nagyban szervezte a Holokauszt Emléknapi 
kiállítást. Nagyon kíváncsi voltam arra, hogy mi lesz munkájának a végeredménye. 
Ugyan egy-két gimnáziumban volt már tapasztalatom a Holokauszt Emléknappal 
kapcsolatban (természetesen főleg a saját gimnáziumomról tudok nyilatkozni), de 
nem emlékszem, hogy bármilyen különleges, rendkívüli program vagy kiállítás ré-
szese lettem volna aznap az iskolán belül, a mi aznapi programjaink főleg az iskolán 
kívül zajlottak, ezért nagyon érdeklődően vártam, hogy iskolai kereteken belül ho-
gyan lehet a diákok figyelmét felhívni erre a fontos napra. 

Ugyan április 16-án nem voltam bent az iskolában, de szerencsére a kiállítást nem 
csak aznap lehetett megtekinteni. Nagyon tetszett a kiállítás koncepciója: a lépcső-
sor mentén trefortos diákok és tanárok gyermekkori emlékei és fényképei vegyültek 
holokauszt-áldozatok történeteivel és fényképeivel. A történetek szereplőinek csak a 
keresztnevét tudtuk meg először, így néha még én sem voltam biztos benne, hogy 
akinek a történetét éppen olvasom, vajon diák, tanár vagy éppen a holokauszt egyik 
áldozata. Nem tudom, hogy más is így volt-e vele, de ahogy elolvastam a történeteket, 
elképzeltem magukat a gyerekeket is: hogy milyen lehet a mostani személyiségük, a 
családi hátterük, stb. 

Továbbmenve a képek között azt vettem észre egy idő után, hogy pár fénykép már 
másodszorra köszön vissza, ezúttal 1-1 képaláírással: ezek azoknak a gyerekeknek a 
fényképei voltak, akik átélték a holokausztot, akár túlélték azt, akár nem. A képaláírá-
sokból megtudhattuk az igazi sorsukat. A képek között meglelhettük többek között 
Radnóti Miklós költő vagy a ma már 85 éves, Helsinkiben olimpiai aranyérmet nyert 
úszónőnk, Székely Éva fényképét és rövid történetét is. Ezek a történetek önmagában 
is megrázóak, pláne akkor, ha úgy érezzük, mintha már kicsit ismernénk ezeket a 
gyerekeket, a gyermekkori kis történetük elolvasása után.  

A holokauszt mindig is egy olyan tragikus esemény marad, amelyre nekünk emlé-
kezni, a mai és a születendő generációkat pedig emlékeztetni kell. Ez az Élet Menete 
Alapítvány jelmondata, és teljes mértékben egyetértek vele. Az én családomban is van 
nem is egy családtag, akik átélte/túlélte a holokausztot. Olyan is van, aki nem élte túl. 
Semmiképpen nem szeretnék politizálni, csak annyit tennék még hozzá, hogy a mai 
világban rettentő fontosnak tartom, hogy az iskolák kellő időt és energiát fordítsanak 
arra, hogy a diákok megismerhessék a holokauszt rémségeit, hogy ilyen soha többé ne 
fordulhasson elő. még egyszer. 

Budapest, 2012. április 29.                                                                      K. A. E. 
tanárjelölt
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4.2. számú melléklet: Sablon

4.3. számú melléklet: Fotók a kiállításról
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4.4. számú melléklet: Gyerekkori történetek – áldozatok (példák)

16 éves koromban készült 
rólam egy kép, mielőtt le-
vágattam a hajam. Elmen-
tünk a Bristolba ötórai teá-
ra Anyuval, és engem nem 
kért föl senki táncolni. El 

voltam keseredve, azt gondoltam, hogy biztos a 
hajam miatt, a két térdig érő copf miatt, kislány-
nak néztek.
Olyan hajam volt, hogy a hajmosás is egy tortúra 
volt. Anyám befonta, egész lazára, és akkor, mint 
a ruhát, úgy mosta. Egyedül nem is tudtam volna 
megmosni. Nemcsak ez volt a gond, hanem az is, 
hogy nagyon sokat fájt a fejem a hajam súlyától. 
Mert vastag, erős hajam volt, lent ugyanolyan 
vastag, mint fönt. Anyám nagyon féltette, de az-
tán levágattam loknisra. Volt, aki nagyon hara-
gudott érte!

Mira

Azért költöztek le a szü-
leim az első emeletre, 
hogy legyen egy külön 
gyerekszoba. Három 
szoba is volt, és elegán-
sabb is volt, mint a felső 

lakás. Ez a lakás nem a folyosóra nézett, hanem 
bolgárkertészetek felé. Ez volt a ház egyik legele-
gánsabb lakása. Sokat voltunk a folyosón. A Gabi 
itt valószínűleg tanult valamit, álatlában ha jó 
idő volt, kint tanult a folyosón. Én meg legyes-
kedtem körülötte, sokat mesélt, már egész kicsi 
koromban is már mindenféléra tanított. Imádott 
tanulni, mindig olvasott. Fantasztikus érdeklődő 
gyerek volt.

Judit Gáborról

Három napja vagyok itt a né-
ninél, sárgaságom van, szép 
és titokzatos betegség, ez még 
senkinek sem volt az osztály-
ban, s nem is fáj. A néninek 
megvannak Jókai összes 

művei, olyan tortát ígért, amiben csak töltelék 
van, nekem adta a költők albumát és azt mond-
ta, hogyha nagy leszek, nekem adja a Jókaikat is.  
Három ceruzát kaptam, és az iskolakönyveim 
otthon maradtak. Jó így betegnek lenni. Jól ér-
zem magam az ágyban, hentergőzöm és tudom, 
hogy valami történik körülöttem. A család kitá-
gult, sok új rokon járkál ki-be, olyanok, akiknek 
a nevét sem hallottam eddig, apró ajándékokat 
hoznak, és mind rejteget valamit. Engedékeny-
séget és meglepetéseket szimatolok. Valahogy 
fontos lettem...

Miklós

Egy óvodástársam, egy 
másik kisgyerek egyszer 
megkérdezte tőlem, hogy 
mondd, te mi vagy, zsidó 
vagy keresztény? Ezeket a 
szavakat nyilván otthon 

hallotta a szüleitől, de én nem hallottam otthon, 
és én zavarba jöttem, mert nem tudtam, hogy mi 
az, és nem tudtam, hogy mit válaszoljak.Végül 
föltaláltam magamat, és nagy büszkén azt mond-
tam: Én magyar vagyok!

Ervin
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4.5. számú melléklet: Gyerekkori történetek – tanárok (példák)

Ültünk a szánkón a hú-
gom meg én. A Nagy-
apám húzott minket a 
térdig érő hóban. Este 
hat óra felé lehetett. A 
pékhez igyekeztünk, 

mert kora estére már elkészültek az első kétkilós, 
kovászos kenyerek. Hazafelé húgommal átöleltük 
a friss, meleg, ropogós kenyeret, és le-letörtünk 
egy-két falatot a sercliből (A mai napig bennem 
van ezeknek a kenyereknek az íze…) Mikor haza-
érkeztünk, Nagymamám mosolyogva kiáltott fel: 
Hát ki rágta meg a kenyér végit? A Papa – vágtuk 
rá vigyorogva a húgommal. 
És ezen a télen ez így történt minden második 
nap…

Gábor

A mezőszemerei mozi olajos 
padlójával, rozoga székeivel, 
áporodott szagával együtt 
maga volt a Cinema Paradi-
so. A szombati és vasárnapi 
vetítések előtt hosszú sorok 

kígyóztak a pénztár előtt. A pénztáros ugyan 
nagyanyám volt, de többnyire ez sem volt elég a 
bejutáshoz. Barnus bácsi, a mozigépész birodal-
ma éppen a pénztár fölött volt, ám a vetítő tiltott 
területnek számított. Hogy sikerült a nyikorgó 
lépcsőn nagyanyám háta mögött felsurrannom? 
Mindegy is már. Fent tikkasztóan meleg volt, a 
vetítőgép zúgásától a filmet alig hallottam, a lát-
vány sem volt éppen szélesvásznú, de mozi volt!
Aznap este a Butaságom története ment.

Zita 

Amikor én voltam kisgyerek, 
nem volt még eleinte TV se, 
hűtő se a családban. Az ut-
cánkon (Budapest szélén) az 
volt a napi forgalom, hogy 
reggel kimentek a fogatok 

a földekre, este meg hazajöttek. Kevés egykorú 
gyerek volt a környéken a rettentő hideghábo-
rús hangulat miatt. Töbnyire egész nap egyedül 
játszottam. A legjobb emlékeim a hosszú júniu-
si esték és a nyári vasárnapok emléke, amikor a 
papámmal lehetett játszani az udvaron. Tanított 
focizni, tollasozni. Hozott aranyhörcsögöt, kis-
kacsát, fémépítőt. „Segítettem” neki akkumulá-
tort szerelni, ősszel meg fát vágni és behordani, 
szőlőt préselni. Azóta már másik ház áll az ud-
varon, emeletes. Van benne LCD TV, autó, két 
másik kislány. Nincs már papám.

Myrtill

A Szabadság-hegyen (ma Sváb-
hegy) laktunk és a Klinikák met-
róállomás közelében jártam hit-
tanra. Innen általában a papám 
kísért haza (két metró és egy 
busz, továbbá gyaloglás). Egy-

szer 4-5 éves koromban vásárolt, amikor én már 
végeztem, nem láttam ott, ahol várni szokott, 
így hazamentem egyedül. Akkoriban nemhogy 
mobil-, de vezetékes telefonunk sem volt. Nem 
nagyon értettem, hogy a mamám min volt fen-
nakadva, amikor hazaértem.

Csaba



JÓGYAKORLATOK

185

4.6. számú melléklet: Gyerekkori történetek – diákok (példák)

Az óvodában bevett szokás 
volt, hogy a szülők, miután 
bekísérték a gyerekeket a 
csoportba, belecsipegettek a 
reggelibe és a biztonság ked-
véért megnézték az aznapi 
uzsonna-menüt is, haza felé 
menet az ablakon át beinte-
gettek nekünk. Ezt én és az 
apukám sem csináltuk más-
képp. És neki ugyan a másik 
irányban lett volna dolga, 

kötelességtudóan mindig tett egy kört a háztömb 
körül és integetett. Én pedig mindig kiültem az 
ablakba, és vártam, hogy visszaintegethessek.
Egy nap azonban a szokottnál tovább vártam, de 
én, mint óvodás tökéletes magyarázatokat talál-
tam a késére. Biztos voltam benne, hogy apukám 
cipőt köt. Mi sem egyértelműbb ennél. Egy idő 
után azonban kezdett gyanússá válni a dolog. 
Egy cipőkötés még nekem, újdonsült cipőkötő-
nek sem tart ennyi ideig, nemhogy egy ilyen ruti-
nos apukának. Lassan teríteni kellett az ebédhez, 
jött az ebéd utáni alvás, és én azt (ahogy mindig), 
ébren töltöttem a történteken gondolkozva. és 
még mindig reménykedtem, hogy a cipőkötés 
néha nehézségekbe ütközik.
Apukám azonban csak délután érkezett haza. 
Köszönés nélkül, szemrehányó hangsúlyban 
megkérdeztem, miért nem jött. A válasz nem az 
volt, amit reméltem. Nem vette meg nekem inte-
getés helyett az állatkertet, és nem épített az ovi 
tetejére játszóházat sem. Elfelejtette. Hát lehet 
egy integetést elfelejteni?

Anna 

Másfél éves koromban 
mendegéltem egy botani-
kus kertben, amikor meg-
láttam egy kis tavacskát, 
kacsákkal tele. A tavacska 
közelében alacsony kerí-
tés húzódott. Természete-

sen közelebbről is meg akartam tekinteni a víz-
ben úszkáló madarakat. A tó közelében húzódó 
kerítés körülbelül derék fölé ért nekem. Át pró-
báltam hajolni a kerítésen, de félúton elvesztet-
tem az egyensúlyt, a fejem átbillent, lábaim égnek 
álltak, és fejjel lefelé lógtam a kerítésen.

Csak 2-3 éves koromig tu-
dok visszamenni az időben, 
jó lenne felidézni mást is, de 
sajnos korábbi dolgokra nem 
emlékszem. Kiskoromban, 
két évesen kezdtem el félni a 

sötétben, pláne mikor egyedül voltam a szobám-
ban. Éjszaka sokszor voltak rémálmaim, hajnal-
ban gyakran ébredtem sírva, és rohantam anyá-
hoz, hogy közöljem, a „rossz boci” már megint 
kitört a falból. Ezt – Anya beszámolója alapján 
– elég sokszor álmodtam. A gonosz pika pedig, 
mint szüleim hosszas faggatása után kiderült, 
nem volt más, mint a Chikago Bulls nevú ame-
rikai sportegyesület címere. Valószínűleg koráb-
ban édesapám sportközvetítést nézett a tévében, 
onnan maradt meg a szörnyű kép. 
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6 éves koromban még nagyon szeleburdi kislány voltam. Volt egy olyan idő-
szakom, amikor a balesetek hétről hétre követték egymást.
Egyszer például biciklizés után megpróbáltam leparkolni a kertben, csakhogy 
a terep túl meredek volt, emiatt nem tudtam megállni, és lejöttem egyenesen a 
támfalon, majd kis híján múlt, hogy a fejem a betonterasz helyett a füvön lan-
doljon. Szüleim azonnal rohantak velem az ügyeletre, ahol az orvos - miután 

összevarta a sebemet - azt tanácsolta, legközelebb viseljek bukósisakot.
Körülbelül egy héttel később ismét hasonló sérüléssel állítottunk be hozzá, mire ő szemrehányóan né-
zett ránk: 
- Már megint nem volt rajtad bukósiak?
Édesanyám meglepetten kérdezte tőle:
- De hát a lakásban is?

Virág


