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A rend szer vál tás óta el telt ti zen há rom év ben – és kü lö nö sen igaz ez
  az utób bi pár évre – mind a ma gyar nyil vá nos ság ban – be le ért ve

a po li ti kai éle tet, az in téz mé nyek szint jét, a könyv ki adást, a köz szol gá la ti és
po pu lá ris mé di át egya ránt –, mind az is ko lai ok ta tás ban sok kal na gyobb fi -
gyel met kap a ho lo ka uszt, mint bár mi kor ko ráb ban. 

A kö vet ke zõk ben arra ke re sünk vá laszt, va jon a „ho lo ka uszt ok ta tás” gyö -
ke ret eresz tett-e – egyál ta lán gyö ke ret ereszt he tett-e – a je len le gi ma gyar köz -
ok ta tás ban, mi lyen ok ta tá si rend sze ren be lü li és azon kí vü li fo lya ma tok se gí -
tet ték elõ vagy hát rál tat ták, hogy az ame ri kai és nyu gat-eu ró pai ho lo ka uszt
ok ta tás hoz ha son ló prog ra mok Ma gyar or szá gon is meg ho no sod ja nak.

A ho lo ka uszt ok ta tás ki ala ku lá sa az USA-ban és Nyu gat-Eu ró pá ban

A ho lo ka uszt tal kap cso la tos ok ta tás igé nye el vá laszt ha tat lan a nyu ga ti de -
mok rá ci á kat és az USA-t a hat va nas évek vé gén meg rá zó tár sa dal mi vál to zá -
sok tól. Ek kor ra fel nõtt a há bo rú után szü le tet tek új ge ne rá ci ó ja, akik a tra di ci -
o ná lis ér té kek és nor mák egész so rát uta sít ot ták el, töb bek kö zött a te kin tély -
el vû ség min den in téz mé nyét – be le ért ve a te kin tély el vû ok ta tá si rend szert –,
va la mint az em be rek kö zöt ti meg kü lön böz te tés min den ide o ló gi á ját – töb -
bek kö zött a rassziz must és az an ti sze mi tiz must. En nek az el uta sí tás nak
egyik leg fon to sabb érve ezen ér té kek és nor mák Ausch witz ba tor kol ló csõd je 
volt. A het ve nes évek re ki for ró új ér ték rend a mul ti kul tu rá lis, egyen lõ ség
elvû és au to nóm – ugyan ak kor má sok kal szo li dá ris – egyé nek bõl álló tár sa da -
lom ide ál ját fo gal maz ta meg, amely nek ne ga tív szim bó lu ma maga Ausch -
witz lett. (van Vree, 2002)



Az USA-ban és Nyu gat-Eu ró pá ban a nyolc va nas évek ben a ho lo ka uszt
az zal a cél lal ke rült be az is ko lai ok ta tás ba, hogy an nak ne ga tív pél dá ját a de -
mok rá cia ér té ke i nek át adá sá ra hasz nál ják fel. A ho lo ka uszt ok ta tás ra való
igény olyan tár sa dal mi-kul tu rá lis kö zeg ben je lent meg, ahol arány lag ma gas
a tár sa dal mi kon szen zus a ho lo ka uszt ér tel me zé sé vel kap cso lat ban, ahol kü -
lön bö zõ idõ pon tok ban és kü lön bö zõ mély ség ben a szel le mi elit „szem be né -
zett” a fe le lõs ség kér dé sé vel, és ahol fo lya ma to san je len van a ho lo ka uszt
a mé di á ban és kul tu rá lis al ko tá sok ban. 

A tan anya gok olyan té mák „il luszt rá ci ó ja ként” dol goz zák fel a ho lo ka usz -
tot, mint elõ íté le tek ver sus to le ran cia, to ta li tá ri us rend szer ver sus de mok rá cia,
em be ri jo gok ver sus az em be ri jo gok meg sér té se, au to nóm dön té sek ver sus en -
ge del mes ség, kri ti kai gon dol ko dás ver sus kon for miz mus, passzi vi tás ver sus
cse lek vés, em pá tia ver sus kö zöm bös ség. (Strom, Sle e per és John son, 2001)

A ho lo ka uszt tör té ne té vel fog lal ko zók min den kép pen szem be sül nek az -
zal, hogy a náci rend szer ura lom ra ju tá sá ban és fenn ma ra dá sá ban mi lyen fon -
tos sze re pe volt a te kin tély el vû ne ve lés nek, a ki re kesz tõ ide o ló gi ák nor má vá
té te lé nek és az agy mo sás ra em lé kez te tõ pro pa gan dá nak. Nem meg le põ te -
hát, hogy a ho lo ka uszt-tan anya gok olyan nagy súlyt fek tet nek a mód szer re:
nem csak a tan anyag tar tal ma a fon tos, ha nem maga a meg kö ze lí tés, a mód -
szer vá lik a kri ti kai gon dol ko dás ki ala kí tá sá nak esz kö zé vé. Hi tel te len né vál na 
mind az, amit ta ní tunk, ha azt a „ha gyo má nyos” mód szer rel ten nénk: ha kri ti -
kai gon dol ko dást és au to nó mi át pré di ká lunk és ugyan ak kor azt su gall juk,
hogy csak egyet len szem pont, egyet len vá lasz he lyes, a mi énk. (Heyl, 2001;
Köss ler, 2001; Ab ram, 2001; Matt son, 2001)

A nyu gat-eu ró pai és ame ri kai is ko lai tan anya gok több sé ge nem az ál do za -
tok szen ve dé se it ál lít ja a kö zép pont ba, ha nem azok nak az em be rek nek a dön -
té se it, akik va la mi lyen sze re pet ját szot tak ab ban, hogy a ho lo ka uszt meg tör -
tén he tett: az el kö ve tõk és kü lö nö sen hang sú lyos mó don a be nem avat ko zók
vi sel ke dé sét. Ki emelt fi gyel met kap nak azok az em be rek, akik meg pró bál tak
má so kon se gí te ni, akik em be rek éle tét men tet ték meg, gyak ran sa ját éle tük
koc káz ta tá sa árán is. 

Az ál do za tok ra való em lé ke zés és az ál do za tok kal való azo no su lás ma gá -
tól ér te tõ dõ en na gyobb sze re pet kap az iz ra e li tan anya gok ban és a Yad Vas -
hem te vé keny sé gé ben. (Budd-Cap lan, 2001) Itt kü lön bö zõ is ko lai pro jek tek 
va la mint eu ró pai ta nul mány utak ke re té ben job ban el mé lyül nek a ho lo ka -
uszt elõt ti zsi dó élet hét köz nap ja i ban is. (Ba ruch, 2001) Más or szá gok ban az
ál do za tok tör té ne te a ho lo ka uszt em lék he lye in – ko ráb bi kon cent rá ci ós tá bo -
rok és meg sem mi sí tõ tá bo rok he lyén – lét re ho zott ok ta tá si in téz mé nyek ben, 
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va la mint az USA-ban és Nyu gat-Eu ró pá ban egy re sza po ro dó ho lo ka uszt
mú ze u mok ban kap na gyobb figyelmet. 

Az ál do za to kat a kö zép pont ba he lye zõ meg kö ze lí té sek elsõ sor ban az
egyé ni sor sok be mu ta tá sá ra he lye zik a hang súlyt, hi szen az el ér ni kí vánt azo -
no su lás csak az egyes em be rek tör té ne té nek meg is me ré sén ke resz tül va ló sul -
hat meg. Ilyen meg kö ze lí tést al kal maz nak az egyes em be rek rõl vagy csa lá dok -
ról szó ló ki ál lí tá sok, mint az Anna Frank Ház Amsz ter dam ban, vagy a was -
hing to ni Ho lo ka uszt Mú ze um kü lön gye re kek nek szó ló ki ál lí tá sa a „Da ni el
szo bá ja”. Az egyé ni sor sok meg is mer te té sé re szol gál nak a túl élõk kel való ta -
lál ko zá sok, va la mint – a kü lön bö zõ kor osz tá lyok nak, akár már ki sis ko lás ko -
rú – gyer me kek nek szó ló iro dal mi mû vek fel dol go zás. Né met or szág ban pél -
dá ul leg alább két száz gye re kek nek szó ló könyv hoz zá fér he tõ eb ben a té má -
ban. (Dec kert-Pe a ce man, 2001)

 Az USA-ban és Nyu gat-Eu ró pá ban te hát a ho lo ka uszt ok ta tás – amely
nyolc va nas évek tõl ke rül be az is ko lák ba – cél ja el sõ sor ban a nyu ga ti de mok -
rá cia esz mé nye i nek át adá sa, csak má sod sor ban az ál do za tok kal való azo no su -
lás ki vál tá sa és az em lé ke zés. Ép pen ezért ezek a tan anya gok jól be tud nak il -
lesz ked ni az is ko lai ok ta tás hét köz nap ja i ba, és nem csak a tör té ne lem órák, ha -
nem a tár sa da lom is me re ti, az iro da lom- és más órák ke re té be is. Az ame ri kai
és nyu gat-eu ró pai is ko lák több sé gé ben a ma gyar is ko lák nál sok kal ke vés bé
adat cent ri kus az ok ta tás, a „pro jekt mód szer”, a „tör té nel mi nyom ke re sés” –
azaz a he lyi és csa lád tör té net fel hasz ná lá sa a tör té ne lem ok ta tás ban –, a sze rep -
já ték vagy a nap ló írás – a ta nár és diák egyé ni pár be szé dé nek esz kö ze – gyak -
rab ban al kal ma zott mód sze rek más té mák fel dol go zá sá ban is. Így a ho lo ka -
uszt-tan anya gok mód sze rei nem tér nek el ra di ká li san a „nor má lis” is ko lai
órá kon al kal ma zott mód sze rek tõl.

A ho lo ka uszt ról Ma gyar or szá gon a rend szer vál tás elõtt

Az öt ve nes-hat va nas évek ben Ma gyar or szá gon a ho lo ka uszt ról való hall -
ga tás, il let ve a ho lo ka uszt kom mu nis ta szem pon tú sti li zá lá sa épp úgy jel lem -
zõ volt, mint a kom mu nis ta blokk hoz tar to zó más kö zép-ke let-eu ró pai or szá -
gok ban. (Len gyel or szág ról van Vree, 2002; Cseh or szág ról Munk és Blo dig,
2001; az NDK-ról Fulb ro ok, 2001, 39–41., 53–59., 118–19.) A ho lo ka usz tot
el sõ sor ban mint a kom mu nis ta és fa sisz ta vi lág rend össze csa pá sá nak egyik ál -
lo má sát mu tat ták be, és egyál ta lán nem ke rült em lí tés re az ál do za tok több sé -
gé nek zsi dó mivolta. 
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Ma gyar or szá gon, az em lí tett or szá gok hoz ha son ló an, mind a zsi dó ság -
gal, mind a ho lo ka uszt tal kap cso la tos ok ta tást tel jes mér ték ben meg ha tá roz ta 
a „hi va ta los” tör té ne lem szem lé let: az 1948–56-ig tar tó idõ szak ban a ho lo ka -
usz tot tel je sen el hall gat ták, majd a hat va nas és het ve nes évek ben a „kom mu -
nis ta ver zió” ke rült be a tör té ne lem tan köny vek be. Ez az „ol va sat” el sõ sor ban 
az osz tály har cot hang sú lyoz ta. Kar sai sze rint egy faj ta „sa já tos szen ve dés- és
hi ány li cit já ték” fi gyel he tõ meg, „amely nek so rán a ma gyar tan köny vek írói is
igye kez nek a zsi dó soá egye di sé gét, lé nye gét és sa já tos sá ga it el hall gat ni, fi gye -
lem re mél tó sze re pet ját szik az a fur csa „rang sor”, amely ben az ál do za to kat
föl so rol ják. Az osz tály har cos szem lé let nek meg fe le lõ en az ál do za tok kö zött
elsõ he lyen a kom mu nis tá kat, a po li ti kai fog lyo kat, a szov jet ha di fog lyo kat so -
rol ják föl”. (Kar sai, 1994, 534.) Vé gül a tan könyv írók a nyolc va nas évek ben va -
la mi vel na gyobb ter je de lem ben és a té nyek hez job ban kö ze lí tõ mó don kezd -
tek el be szél ni a ho lo ka uszt ról (lásd Kar sai, 1997), de ho lo ka uszt elõt ti zsi dó
vagy ci gány kul tú ra és tör té ne lem to vább ra sem ke rült em lí tés re a tör té ne -
lem köny vek ben.

A rend szer vál tást köz vet le nül meg elõ zõ év ti zed ben Ma gyar or szá gon
egy re in kább meg je lent a ho lo ka usz tot túl élõ ma gyar zsi dó ság iden ti tás ke re -
sé sé nek té má ja és ez zel együtt ma gá nak a ho lo ka uszt zsi dó és nem-zsi dó fel -
dol go zá sá nak-fel dol go zat lan sá gá nak prob lé má ja is (elõ ször in kább el len zé ki
pub li ká ci ók ban: Ken de, 1984; Ka rá dy, 1984, Ko vács A., 1984; San ders, 1984;
Vár dy, 1984, majd a hi va ta los nyil vá nos ság ban is: Szá raz, 1984; Ha nák, 1984;
Erõs-Ko vács-Lé vai, 1985; Ko vács Má ria, 1985; Ka rá dy, 1985; Vár adi, 1985;
Schmidt, 1985). 

Amíg te hát Nyu gat-Eu ró pá ban a nyolc va nas évek re a ho lo ka uszt ok ta tás in -
téz mé nyes ült és a tár sa da lom is me ret ok ta tás egyik fon tos té má já vá és egy ben esz -
kö zé vé is vált, ad dig Ma gyar or szá gon más kom mu nis ta or szá gok hoz ha son ló an
csak a nyolc va nas évek ben kez dõ dött meg egyál ta lán a ho lo ka uszt té nyé nek meg -
je le né se elõ ször a nyil vá nos ság ban, majd a tan köny vek ben, de a ho lo ka uszt nak
szen telt né hány – sok szor még ek kor is tor zí tott in for má ci ó kat tar tal ma zó – be -
kez dés csak a ko ráb bi tel jes el hall ga tás hoz ké pest te kint he tõ ered mény nek.

A rend szer vál tás és a ho lo ka uszt: szem be né zés vagy his to ri zá lás?

Míg nyil ván va ló ok-oko za ti vi szony van a bal ol da li dik ta tú rák ke let-eu -
ró pai ura lom ra ke rü lé se és a ho lo ka uszt té má já nak nyil vá nos ság ból való ki -
ûzé se kö zött, ad dig a dik ta tú ra fo ko za tos fel szá mol ódá sa együtt járt a ho lo ka -
uszt fel dol go zá sá ra irá nyu ló igény meg fo gal maz ódá sá val.
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Azon ban a rend szer vál tás föld csu szam lás-sze rû ide o ló gi ai vál to zá sa,
a ko ráb bi ta buk és ér ték rend hir te len ér vény te len né vá lá sa – a bé kés át me net -
tel járó kon ti nu i tás fenn ma ra dá sa mel lett – nem ked ve zett a tör té ne ti tra u -
mák fel dol go zá sá nak, tár sa dal mi kon szen zu sok ki ala kí tá sá nak. A kom mu nis -
ta rend szer ál tal el foj tott és a kom mu nis ta rend szer ál tal oko zott tra u mák egy -
szer re ke rül tek a fel szín re a ho lo ka uszt fel dol go zat lan tra u má já val, egy olyan
tár sa dal mi lég kör ben, ahol nem ala kult még ki az a kon szen zu á lis ér ték rend,
amely hez ezek a tra u mák mér he tõ ek let tek vol na. 

A rend szer vál tás kor ala kult új pár tok né me lyi ke ter mé sze tes po li ti kai le -
gi ti má ció és kon ti nu i tás hí ján, a kom mu nis ta – és náci – rend szer elõt ti, azaz
a har min cas évek Ma gyar or szá gá nak po li ti kai és szel le mi éle té ben ke re sett le -
hor gony zá si pon tot. Nem ke rül het ték ki azon ban a ho lo ka uszt tal való szem -
be sü lést, és ez gyak ran ve ze tett kü lön bö zõ „el há rí tó me cha niz mu sok hoz”. 

A leg gyak rab ban al kal ma zott stra té gia a fe le lõs ség ta ga dá sa volt, amely -
nek lé nye ge az, hogy a zsi dó ül dö zé sek né met nyo más ra kö vet kez tek be, és
hogy a fa siz mus sal való szö vet ség geo po li ti kai kény szer volt, te hát sem az
elõb bi ért, sem az utób bi ért nem le het és nem kell fe le lõs sé get vál lal ni. 

A má sik nép sze rû stra té gia a ho lo ka uszt re la ti vi zá lá sa volt, egy részt olyan ér -
ve lés sel hogy a nem-zsi dók kal is ször nyû sé gek tör tén tek mind a há bo rú alatt,
mind a kom mu nis ta rend szer ide jén, és a ho lo ka uszt nem ér de mel sem mi fé le
kü lön bá nás mó dot ezen ese mé nyek kö zött, más részt meg pró bál ták újra meg
újra le fa rag ni a zsi dó ál do za tok szá mát, mint ha csök kent he tõ len ne a fe le lõs ség,
ha mond juk 50 ezer rel ke ve sebb zsi dó ál do za tot si ke rül ki mu tat ni. 

Így a le gi ti má ci ó ju kat a tör té ne ti ha gyo mány ban meg ta lál ni igyek võ –
ám a ho lo ka uszt tal szem be sül ni kép te len – po li ti ku sok és ér tel mi sé gi ek
könnyen ke rül tek egy tá bor ba azok kal, akik tu da to san vagy ke vés bé tu da to -
san a har min cas évek an ti sze mi ta gon dol ko dás mód já ban vél ték meg ta lál ni
po li ti kai iden ti tá suk ki fe je zé sé nek leg jobb esz kö zét. Ezért a rend szer vál tást
kö ve tõ né hány év ben a ’zsi dó kér dés’ olyan fon tos sze re pet ka pott köz élet -
ben, mint ha a har min cas évek éled tek vol na újjá negy ven évi Csip ke ró zsi ka
álom után, nem kis – és néha ta lán el túl zott – ri a dal mat kelt ve az érin tet tek -
ben. (Ko vács Mó ni ka, 1993; Ko mo róc zy, 2000, 158–182.)

Bár a ho lo ka uszt tal kap cso la tos kon szen zus nem ala kult ki a nyil vá nos
dis kur zu sok ban, még is lé nye ges vál to zá sok kö vet kez tek be a ho lo ka uszt kul -
tu rá lis hoz zá fér he tõ sé gé ben a rend szer vál tás után. Az el múlt év ti zed ben Ma -
gyar or szág ra épp úgy el ju tot tak a ho lo ka uszt tal fog lal ko zó nagy si ke rû fil mek
és köny vek, mint Eu ró pa bár mely or szá gá ba, a Schind ler lis tá ja, az Élet szép,
a Nap fény íze, az Élet vo nat vagy leg utóbb A zon go ris ta címû fil mek meg te kin té se
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ré vén egész ge ne rá ci ók sze rez tek na gyon is sze mé lyes él ményt a ho lo ka uszt -
tal kap cso lat ban. 

A ma gyar szer zõk mû vei gyak ran ép pen a nem zet kö zi el is me rés ál tal kel -
te nek itt hon is fi gyel met. Jó pél da erre az az ér dek lõ dés, amely Ker tész Imre
mû vei felé irá nyul, mi ó ta át vet te mun kás sá gá nak el is me ré se ként az iro dal mi
No bel-dí jat. A ko ráb ban csak igen ke ve sek ál tal ol va sott Ker tész hó na pok óta
a best sel ler lis ták ve ze tõ szer zõ je, több vá ros ban a di á kok aján dék ba kap ták
meg a Sors ta lan ságot, és va ló szí nû leg a ko ráb bi nál sok kal több ta nár fog ez zel
a könyv vel fog lal koz ni az iro da lom órá kon is – a No bel-díj ha tá sá ra. (Gyõ ri,
2003) A nem zet kö zi el is me rés te hát elõ se gí tet te, hogy a ma gyar köz vé le -
mény sú lyá nak meg fe le lõ en fog lal koz zon egy olyan élet mû vel, amely nek kö -
zép pont já ban ép pen a ho lo ka uszt-ta pasz ta lat áll.

Azon ban nem csak a ma gyar szer zõk ho lo ka uszt ról szó ló mû vei áll nak
ren del ke zés re, ha nem – a könyv ki adás rob ba nás sze rû fej lõ dé se ré vén – el ér -
he tõ vé vál tak a ko ráb ban le nem for dí tott és még könyv tá rak ban sem hoz zá -
fér he tõ szak köny vek épp úgy, mint szám ta lan me mo ár, va la mint a zsi dó val lás -
sal és tra dí ci ó val fog lal ko zó köny vek sora. 

Ugyan ak kor fel tû nõ, hogy még min dig mi lyen ke vés gye re kek nek szó ló
iro dal mi fel dol go zás je lent meg. A ma már az egész vi lá gon „klasszi kus nak”
szá mí tó Anna Frank nap ló ján kí vül csak két gye re kek nek szó ló iro dal mi mû je -
lent meg az utób bi évek ben. A Szám láld meg a csil la go kat címû ame ri kai gye rek -
könyv, amely a ho lo ka uszt na gyon spe ci á lis fe je ze tét dol goz za fel, a dá ni ai zsi -
dók Svéd or szág ba való ki me ne kí té sét (Low ry, 2001), va la mint az egé szen ki -
csi gye re kek nek szó ló mese, A Ret ten tõ Va la mik. A Ho lo ka uszt al le gó ri á ja,
amely nek se gít sé gé vel már ilyen élet kor ban fel le het vet ni olyan prob lé má -
kat, mint a szo li da ri tás vagy a rész vé tel szük sé ges sé ge. (Bun ting, 2001)

Össze gez ve, a rend szer vál tás fel szín re hoz ta a kom mu niz mus alatt el foj -
tott tör té nel mi tra u má kat, de a ho lo ka uszt ról még nem ala kult ki az el múlt
év ti zed ben a nyu gat-eu ró pa i hoz ha son la tos kon szen zus. Így egy szer re van -
nak je len a kul tu rá lis és a tár sa dal mi nyil vá nos ság ban mind a ho lo ka usz tot,
mint a hu sza dik szá zad leg na gyobb tör té nel mi-tár sa dal mi tra u má ját áb rá zo -
ló fil mek és köny vek – pél dá ul Ker tész Imre mû vei, ame lyek re a No bel-díj át -
adá sa óta a ko ráb bi nál sok kal na gyobb fi gye lem irá nyul –, mind a – nem utol -
só sor ban a kom mu nis ta múlt fel dol go zá sá nak el ma ra dá sa mi att – a ho lo ka -
usz tot re la ti vi zá ló áb rá zo lá sok. 
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A ho lo ka uszt az is ko lák ban a rend szer vál tás után

a) Ho lo ka uszt Em lék nap be ve ze té se a kö zép is ko lák ban

Az ok ta tás szem pont já ból a leg fon to sabb ese mény a Ho lo ka uszt Em lék -
nap be ik ta tá sa volt a kö zép is ko lai em lék na pok so rá ba a 2000/2001-es tan év -
vel kez dõ dõ en. Az elsõ al ka lom mal az is ko lai em lék na pon a Par la ment ben is
em lék na pot tar tot tak. Az em lék nap az elsõ lé pés le het ab ban az irány ban,
hogy a ho lo ka uszt ok ta tás gyö ke ret eresszen a ma gyar is ko lák ban. Az em lék -
nap cél ja, hogy „szem be néz zünk a múlt ta nul sá ga i val […] nem bûn tu da tot,
de fe le lõs ség tu da tot aka runk éb resz te ni […] hogy min den kor osz tály ban lét -
re jöj jön az [az] er köl csi tar tás, az egyé ni mo rá lis fe le lõs ség tu dat”. (Po kor ni,
2001, 5.) 

Ez a cél ne he zen va ló sít ha tó meg a ha gyo má nyos – más is ko lai em lék na -
po kon meg szo kott – mû so rok kal, meg em lé ke zé sek kel. Va ló szí nû leg nem is
ezen a na pon kel le ne el ér ni a ki tû zött célt, az em lék na pot meg kel le ne hagy ni 
az em lé ke zés nek, az ál do za tok gyá szo lá sá nak. Azon ban az em lék na pot elõ ké -
szít he tik, kö rül fog hat ják olyan is ko lai vagy is ko lán kí vü li te vé keny sé gek,
ame lyek a ho lo ka uszt-tan anya gok te ma ti ká ját hasz nál ják fel. (Ko vács Mó ni -
ka, 2001) Pél dá ul a Ho lo ka uszt Em lék nap be ve ze té sé nek évé ben az Or szá -
gos Kö zép is ko lai Ta nul má nyi Ver seny egyik vá laszt ha tó té má ja a ho lo ka uszt
he lyi tör té ne te volt, amely arra ösz tö nöz te a di á ko kat, hogy meg pró bál ják fel -
tár ni az el pusz tí tott zsi dó kö zös sé gek em lé két, meg ta lál ni a tú lé lõ ket. Haj dú -
bö ször mény ben egy ilyen dol go za tot más ha son ló té má jú ta nul má nyok kal
együtt pub li kált a he lyi gim ná zi um. (Tö rök, 2002)

b) Tan köny vek és tan anya gok

A rend szer vál tás után az is ko lai tan anya gok és maga az is ko la rend szer is
las san vál toz ni kez dett, év rõl évre új tan köny vek je len nek meg, és a ta ná rok
sok kal na gyobb sza bad sá got él vez nek a tan anyag ki vá lasz tá sá ban, mint bár mi -
kor ko ráb ban. A rend szer vál tást kö ve tõ év ti zed ben meg je lent tan köny vek
több sé ge egy szer re tük röz te a kom mu nis ta kor szak „ha gyo má nyát”, és
a rend szer vál tás utá ni his to ri zá lá si haj la mot. (Ko vács Mó ni ka, 2000; Kar sai,
2001) A ho lo ka uszt re la ti vi zá lá sá ra leg jel lem zõbb pél da – az egye te mi fel vé te -
li kö ve tel mé nyek mi att szin te min den gim ná zi um ban tan anyag ként hasz nált 
– Sa la mon Kon rád-fé le ne gye dik osz tá lyos tan könyv, amely nem szen tel kü -
lön fe je ze tet a ma gyar ho lo ka uszt nak, és szó sem esik ben ne a ma gyar fe le lõs -
ség kér dé sé rõl. Az el múlt év ti zed ben a gim na zis ták nagy több sé ge ál tal ta nult
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tan könyv sze rint „nem csak a né me tek bán tak ke gyet le nül el len fe le ik kel. [Ki -
eme lés tõ lem. – K. M.] Le gen dás sá vált a ja pá nok ha di fog lya ik kal szem be ni
em ber te len sé ge. Sztá lin pe dig […] egész né pe ket hur col ta tott Szi bé ri á ba”.
(Sa la mon, 1997, 143–144.) 

Az utób bi évek ben szá mos ki vá ló mun ka is meg je lent, ame lyek töb bek
kö zött a ho lo ka uszt elõt ti zsi dó ság – ed dig a tan köny vek bõl szin te tel je sen ki -
ha gyott – tör té ne té vel is fog lal koz nak. Az ókor tör té ne tét be mu ta tó mun kák
kö zül ezek közé tar toz nak Her ber és mun ka tár sai, va la mint Ste fany és mun -
ka tár sai köny vei, a kö zép kor ról szó ló mun kák kö zül Her ber és mun ka tár sai
so ro za tá nak kö vet ke zõ kö te te, a leg újabb kor ról pe dig Hosszú köny ve.
(Hosszú, 1996) Szin tén õ a szer zõ je an nak a 2002-ben meg je lent tan könyv -
nek, amely tel jes egé szé ben a ho lo ka uszt tal fog lal ko zik.

A képi és írá sos do ku men tu mok ban is igen gaz dag könyv min den szak -
mai el vá rás nak meg fe lel. A be ve ze tõ fe je zet az an ti sze mi tiz mus tör té ne té vel,
kü lön bö zõ ko rok ban be töl tött tár sa dal mi funk ci ó i val és tar tal mi vál to zá sa i -
val fog lal ko zik ál ta lá ban, majd a kö vet ke zõ két fe je zet ben az asszi mi lá ció és
az an ti sze mi tiz mus tör té ne té vel az Oszt rák-Ma gyar Mo nar chi á ban, és a zsi -
dó ság tör té ne té vel Ma gyar or szá gon. Ezt kö ve tõ en a nem ze ti szo ci a liz mus né -
met or szá gi ha ta lom ra ke rü lé sét mu tat ja be a szer zõ, majd rá tér a nép ir tás ide -
o ló gi á já ra és meg va ló sí tá sá ra. A könyv fenn ma ra dó ré sze a ma gyar zsi dó ság
vész kor szak alat ti sor sá val fog lal ko zik, a zsi dó tör vé nyek be ve ze té sé vel, azok
gaz da sá gi és em be ri kö vet kez mé nye i vel, a mun ka szol gá lat tal, a vi dé ki zsi dó -
ság de por tá lá sá val, a bu da pes ti get tó val és a nyilas uralommal. 

Hosszú köny vé nek leg na gyobb ér de me, hogy a szer zõ – a fõ szö veg mel -
lett – na gyon jól ki vá lasz tott – meg fe le lõ ter je del mû – szö veg rész le te ket és ké -
pe ket kö zöl, ame lyek hi te les ké pet ad nak a kor sze rep lõ i rõl, az el kö ve tõk rõl,
az ál do za tok ról épp úgy, mint a be nem avat ko zók ról és az em ber men tõk rõl.
Ilyen sok szem pon tú be mu ta tást al kal maz nak az Ame ri ká ban és Nyu gat-Eu -
ró pá ban meg je lent ho lo ka uszt-tan anya gok is. Így ez a könyv al kal mas arra,
hogy az ame ri ka i hoz és nyu gat-eu ró pa i hoz ha son ló mó don hasz nál ják a ta ná -
rok. Rá adá sul a könyv nagy ter je de lem ben fog lal ko zik a ma gyar zsi dó ság tör -
té ne té vel és vész kor szak alat ti sor sá val, és így min den le for dí tott könyv nél
job ban meg fe lel a ma gyar ok ta tás igényeinek. 

A La u der Jav ne Vi lá gi Zsi dó Is ko la ta ná rai és di ák jai évek óta fog lal koz -
nak kü lön bö zõ pro jek tek ke re té ben mind az el pusz tí tott zsi dó kö zös sé gek
em lé ke i nek meg örö kí té sé vel, mind az ál do za tok tör té ne te i nek össze gyûj té -
sé vel. Ezek nek a pro jek tek nek a ke re té ben ké szült már fo tó ki ál lí tás a ke -
let-ma gyar or szá gi zsi dó kö zös sé gek em lék nyo ma i ról, gye re kek ál tal ké szí -
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tett vi deó-in ter jú a ho lo ka uszt egy túl élõ jé vel és az zal a né ni vel, aki neki és
csa lád já nak 1944-ben me ne dé ket adott. (Gyár fás, 2001) Egy má sik – szin tén
a gye re kek ál tal ké szí tett vi deó – ar ról az osz tály ról szól, ame lyik egy el ha gya -
tott vi dé ki zsi dó te me tõt ho zott rend be. (Oláh J., 2003) 

A leg újabb pro jekt, ami nek fo lya ma to san bõ vü lõ gyûj te mé nye bár ki szá má -
ra hoz zá fér he tõ az in ter ne ten,1 csa lá di fo tók ból, le vél tá ri ku ta tá sok ból, ko ra be li
do ku men tu mok ból áll. A gyûj te mény ar ról szól, ho gyan érin tet te az egyes zsi dó
csa lá do kat a ho lo ka uszt, ho gyan él tek, mit csi nál tak ezek az em be rek a ho lo ka -
uszt elõtt – és amennyi ben túl él ték – azu tán. (Si mon és Oláh L., 2003)

A La u der Is ko la pro jekt jei nem csak azért fon to sak, mert olyan té mák kal
fog lal koz nak – pél dá ul az egyes em be rek tör té ne te i vel, vagy hogy mi ma radt
meg az el hur colt vi dé ki zsi dók kö zös sé ge i bõl, épü le te i bõl, te me tõ i bõl –, ame -
lyek nél kül el kép zel he tet len, hogy va ló ban be ke rül jön a ho lo ka uszt a köz tu -
dat ba, ha nem azért is, mert ma guk is do ku men tu mok ar ról, ho gyan pró bál -
ják meg men te ni a Zsi dó Is ko lá ba járó ta nu lók és ta ná ra ik egy el pusz tí tott kul -
tú ra és kö zös ség – so kuk szá má ra sze mé lyes csa lád tör té ne tet is je len tõ –
em lé két. Ami kor más is ko lák meg né zik a La u der Is ko la di ák jai ál tal ké szí tett
fo tó kat, vi de ó kat és – a ki vi te lé ben is ma gas szín vo na lú – do ku men tum gyûj -
te ményt, ak kor egy szer re szem be sül nek majd az zal, hogy mi tör tént, és az -
zal, hogy ezek a tör té ne tek nagy ma mák ról, déd nagy ma mák ról, hoz zá juk ha -
son ló gye re kek csa lád já ról szól nak, és nem tá vo li ide ge nek rõl.

A túl élõk kel való sze mé lyes ta lál ko zás ra egy re ke ve sebb le he tõ ség lesz,
ezért fon tos sze re pet tölt het nek be az ok ta tás ban azok a vi deó-in ter júk, ame -
lye ket az ame ri kai Sho ah Ala pít vány ké szí tett Ma gyar or szá gon. Több ezer
em ber tör té ne tét vet ték vi deo film re az zal a cél lal, hogy ezek az in ter júk meg -
õriz zék a ho lo ka uszt ta pasz ta la tát azok nak a ge ne rá ci ók nak, akik már nem ta -
lál koz hat nak a túl élõk kel. Az USA-ban és Né met or szág ban ok ta tá si se géd let -
ként hasz nál ják az in ter júk ból ké szült CD-ROM fel dol go zást. Ezek nek egye -
lõ re nincs ma gyar in ter jú kon ala pu ló vál to za ta. A ma gyar túl élõk kel ké szí tett
in ter júk ból ed dig két meg szer kesz tett film ké szült, me lyek a Sho ah Ala pít -
vány tól2 ki köl csö nöz he tõk és fel hasz nál ha tók az ok ta tás ban. (Illy, 2001;
2003a; 2003b)

Össze fog lal va, a rend szer vál tás óta plu ra li zá ló dott tan könyv pi a con egy -
szer re van nak je len ma gas szín vo na lú, a ho lo ka uszt tal ér dem ben fog lal ko zó
tan köny vek, és a ho lo ka usz tot re la ti vi zá ló, va la mint a ma gyar fe le lõs sé get
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csök ken te ni igyek võ köny vek. A Ho lo ka uszt Em lék nap be ve ze té se mö gött
a nyu gat-eu ró pai ho lo ka uszt-tan anya gok hoz ha son ló ér ték rend kör vo na lai
raj zo lód nak ki – az em lék nap cél ja a „mo rá lis fe le lõs ség tu dat ki ala kí tá sa” – és
a jö võ ben az em lék nap kö rül – an nak elõ ké szí té se ként és fel dol go zá sa ként –
a ho lo ka uszt-tan anya gok – pél dá ul Hosszú Gyu la 2002-ben meg je lent tan -
köny ve, a La u der Is ko la in ter ne tes ar chí vu ma és a Sho ah Ala pít vány túl élõk -
kel ké szült in ter júi – be ke rül het nek a ma gyar köz ok ta tás ba. 

c) To vább kép zés és ta nár kép zés

Mint az ame ri kai és nyu gat-eu ró pai ho lo ka uszt ok ta tás kör vo na la zá sa -
kor em lí tet tük, a ho lo ka uszt-tan anya gok nagy súlyt fek tet nek a mód szer re.
Nem csak a tan anyag tar tal ma a fon tos, ha nem maga a meg kö ze lí tés, a mód -
szer is. A ma gyar is ko lák több sé ge a nyu ga ti is ko lák nál még min dig te kin tély -
el vûb bek és adat cent ri ku sab bak, a tan anyag ki vá lasz tá sát pe dig elsõsor ban az
egye te mi fel vé te li kö ve tel mé nyei ha tá roz zák meg. Va ló szí nû leg ép pen ez az
oka an nak, hogy ne he zeb ben tud meg ho no sod ni a ho lo ka uszt-tan anyag is:
a ha gyo má nyos ok ta tá si mód sze rek hez ké pest ra di ká li san más – és idõ igé -
nyes – meg kö ze lí tés rõl van szó. 

Könnyebb dol guk van azok nak az ún. al ter na tív kö zép is ko lák nak, ahol
más tan tár gya kat is in kább ezen a mó don kö ze lí te nek meg. Nem vé let len,
hogy ezek ben az is ko lák ban – pél dá ul az Al ter na tív Köz gaz da sá gi Gim ná zi -
um ban, vagy a Köz gaz da sá gi Po li tech ni kum ban – könnyeb ben ta lál nak idõt
és ke re tet ezek re a té mák ra is. (Di ó si és mtsai, 2003) Ugyan ak kor, ép pen a ta -
ná rok ko ráb bi nál sok kal na gyobb fokú sza bad sá ga mi att, sok olyan pél dát ta -
lál ha tunk az or szág ban, ahol egy-két ta nár fo gott hoz zá ah hoz, hogy be ve zes -
se a ho lo ka uszt-tan anya got vagy a tör té ne lem ok ta tás ke re tei kö zött, vagy
a Ho lo ka uszt Em lék nap al kal má ból, vagy órá kon kí vü li is ko lai fog lal ko zá so -
kon. (pl. Do mo kos, 2001; Voj csik, 2003; Gyõ ri I., 2003) Egy vi dé ki ta nár pél -
dá ul évek óta vi szi di ák ja it Ausch witz ba. Az út elõ ké szí té se és az él mé nyek fel -
dol go zá sa több he tes fel ké szü lést igé nyel a gye re kek tõl és ta ná ra ik tól, és en -
nek ré vén igen mé lyen fog lal koz nak a ho lo ka uszt tal és az egyes em be rek
tör té ne te i vel. (Mátraházi, 2001)

A ta ná rok több sé ge még is idõ hi ány ra pa nasz ko dik az zal kap cso lat ban,
hogy mi ért nem tud ja be ik tat ni a ho lo ka uszt-tan anya got az ok ta tás ba. A Ho -
lo ka uszt Em lék na pot sok is ko lá ban já ték fil mek meg né zé sé vel „old ják
meg”. Va ló szí nû leg sok ta nár nem elég biz tos ab ban, hogy mi lyen mó don
kö ze lít sen a té má hoz. En nek oka egy részt az le het, hogy több sé gük a kom -
mu nis ta rend szer alatt sze rez te dip lo má ját és ta ní tá si gya kor la tát, és nem
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jár tas a nem-te kin tély el vû pe da gó gi ai mód sze rek al kal ma zá sá ban. Más -
részt a hi ány zó tár sa dal mi kon szen zus el bi zony ta la nít hat ja a ta ná ro kat az -
zal kap cso lat ban, hogy mit is kel le ne ta ní ta ni uk a 20. szá za di dik ta tú rák ról.
Azt, hogy a ta ná rok igény lik a se gít sé get ez zel a té má val kap cso lat ban jól lát -
ha tó a ho lo ka uszt ok ta tás sal kap cso la tos to vább kép zé sek és kon fe ren ci ák
nép sze rû sé gé bõl.

Az akk re di tált to vább kép zé si prog ra mok kö zött két ho lo ka uszt ok ta tás sal
kap cso la tos prog ram van je len leg: a Ho lo ka uszt Do ku men tá ci ós Köz pont és
a Han nah Arendt Egye sü let to vább kép zé sei. Ezen kí vül min den év ben egy al ka -
lom mal ma gyar ta ná rok két he tes iz ra e li to vább kép zé sen is részt ve het nek. 

To vább kép zé sek. A Yad Vas hem min den év ben két he tes to vább kép zé sen
lát ven dé gül ma gyar ta ná ro kat (20 fõs cso por to kat). Ez idõ alatt a ta ná rok
meg is mer ked nek a Yad Vas hem gyûj te mé nyé vel és mód sze re i vel, ta lál koz -
nak Iz ra el ben élõ ma gyar túl élõk kel és ter mé sze te sen sze mé lyes ta pasz ta la to -
kat sze rez nek az élõ zsi dó kul tú rá ról és val lás ról is, a Zsi dó Ál lam hét köz nap -
ja i ról. A több éve mû kö dõ prog ra mon már több mint száz ta nár vett részt, aki -
ket az Ok ta tá si Mi nisz té ri um és a Ho lo ka uszt Do ku men tá ci ós Köz pont
vá lasz tott ki. Meg ala kít ot ták a Yad Vas hem Ba rá ti Kört, amely kü lön bö zõ ho -
lo ka uszt tal kap cso la tos ren dez vé nye ket szer vez nek. 2003-ban pél dá ul pró za -
mon dó ver seny re ke rült sor Mis kol con a Ho lo ka uszt Em lék nap al kal má ból.
A Ba rá ti Kör tag jai év rõl évre egy na pos to vább kép zés re is össze jön nek.

 A Ho lo ka uszt Do ku men tá ci ós Köz pont akk re di tált ta nár kép zé se a ha -
gyo má nyos to vább kép zés ke re te it meg tart va – el sõ sor ban elõ a dá sok és irá nyí -
tott be szél ge té sek so rán – fog lal ko zik a ho lo ka uszt elõz mé nye i vel, tör té ne té -
vel, az em ber men té si ak ci ók kal és az ál do zat tá vá lás pszi cho ló gi ai fo lya ma tá -
val, va la mint a ho lo ka uszt-tra u ma fel dol go zá sá nak mód ja i val. (Nu ber, 2002)

Bár mi lyen mo ti vál tak is a ta ná rok egy-egy to vább kép zés, vagy ta nul -
mány út után, ha nem adunk ke zük be olyan tan anya go kat, ame lyek kel va ló -
ban be tud ják vin ni eze ket a té má kat az ok ta tás ba, ak kor ez a mo ti vált ság ha -
mar el mú lik. Ez jól meg mu tat ko zik a Do ku men tá ci ós Köz pont to vább kép zé -
sé nek ér té ke lé sé ben is, ahol a ta ná rok „a jö võ ben ne ve lé si cél ki tû zé sek hez
több öt le tet, el kép ze lést” vár tak, és „mód szer ta ni se gít sé get […] az elõ íté le -
tek, az in to le ran cia, a faj gyû lö let el le ni ’küz de lem ben’”. (Nu ber, 2002,
115–116.)

A Han nah Arendt Egye sü let ezt az igényt is mer te fel 1997-es meg ala ku lá -
sa kor, ami kor úgy dön tött, hogy el sõ sor ban arra fog tö re ked ni, hogy a más or -
szá gok ban már ki fej lesz tett tan anya gok adap tá lá sát és meg is mer te té sét he lye -
zi te vé keny sé ge hom lok te ré be. Az USA szám ta lan is ko lá já ban be vált Szem tõl 
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szem ben a tör té ne lem mel és ön ma gunk kal. A ho lo ca ust és az em be ri ter mé szet címû
prog ram a Han nah Arendt Egye sü let tol má cso lá sá ban ke rült be akk re di tált ta -
ná ri to vább kép zés ként a ma gyar to vább kép zé sek közé. Az el múlt öt év ben
több mint öt száz ta nár vett részt ezen a to vább kép zé sen. (Ko vács Mó ni ka,
2000; Beró, 2001)

A to vább kép zés va ló szí nû leg azért vált be olyan jól az ame ri kai ta ná rok kö -
zött, mert a mód szert he lye zi a kö zép pont ba: a ta ná rok sa ját bõ rü kön ta pasz tal -
hat ják meg, ho gyan kö ze lít he tik meg a kü lön bö zõ té má kat – pél dá ul az iden ti -
tást, a ki re kesz tést, az ál do zat tá vá lást, a be nem avat ko zást, az em ber men tést, az
ítél ke zést, az em lé ke zést – olyan szö ve gek, fil mek, sa ját él mé nyû gya kor la tok,
me sék, ver sek, vagy akár kol lázs-ké szí tés se gít sé gé vel, ame lyek el gon dol ko dás ra
és be szél ge tés re ösz tö nöz nek. A részt ve võk az ame ri ka i ból adap tált és ki egé szí -
tett szö veg gyûj te ménnyel (Szem tõl szem ben a tör té ne lem mel és ön ma gunk kal, 1997)
és film össze ál lí tás sal is mer ked nek meg a to vább kép zé sen, és ma guk is ki pró bál -
ják a fel dol go zás hoz aján lott pe da gó gia mód sze re ket.

An nak el le né re, hogy a ta ná rok ré szé rõl na gyon po zi tív a Szem tõl szem ben
prog ram fo gad ta tá sa, ne héz sé gek be üt kö zik, ho gyan le het be ve zet ni a prog ra -
mot a ma gyar köz ok ta tás ban, hi szen leg alább 10–11 tan óra szük sé ges ah hoz,
hogy min den té má ra sor ke rül jön. Több is ko lá ban ezért szak kö ri vagy ön kép -
zõ kö ri ke re tek ben fog lal koz nak vele.

A Han nah Arendt Egye sü let a Go et he In té zet tel kö zö sen két ta nár-to -
vább kép zé si kon fe ren ci át ren de zett: 2001-ben a Ho lo ka uszt és ál lam pol gá ri fe le -
lõs ség nem zet kö zi ok ta tá si fó rumot és 2003-ban az En ge del mes ség és el len ál lás: al ter -
na tí vák a nem ze ti szo ci a lis ta dik ta tú ra ide jén cí mût,3 ahol a ho lo ka uszt ok ta tás
mód sze re it és tan anya ga it mu tat ták be ma gyar, ame ri kai, iz ra e li, né met és
svéd elõ a dók. Eze ken az al kal ma kon het ven-het ven ta nár vett részt, a nyil vá -
nos ke rek asz tal-be szél ge té sek re pe dig több szá zan vol tak kíváncsiak.

A 2001-es kon fe ren cia után je lent meg a Ho lo ka uszt ok ta tás és au to nó mi á ra
ne ve lés címû kö tet, amely rész ben az elõ a dók cik ke it tar tal maz za. Az elsõ írás
Ker tész Imre szö ve gé nek új ra köz lé se, amely az zal fog lal ko zik, hogy egyál ta -
lán al kal mas-e nyel vünk vissza ad ni és át ad ni a ho lo ka uszt él mé nyét. (Ker -
tész, 2001) Ezt a szö ve get az író a kon fe ren ci át záró ke rek asz tal-be szél ge tés
be ve ze tõ je ként ol vas ta fel, amely nek ke re té ben Ker tész Imre, Ken de Pé ter,
Szán tó T. Gá bor és Ko vács And rás a ho lo ka uszt ma gyar or szá gi fel dol go zá sá -
ról-fel dol go zat lan sá gá ról be szél ge tett. En nek a be szél ge tés nek a szö ve ge is
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meg ta lál ha tó a kö tet ben. Itt je lent meg elõ ször ma gya rul a Nyu gat-Eu ró pá -
ban szé les kör ben is mert és idé zett Ador no-cikk a Ne ve lés Ausch witz után,
amit a kü lön bö zõ nyu gat-eu ró pai, ame ri kai és iz ra e li tan anya gok ról és meg -
kö ze lí té sek rõl szó ló cik kek sora kö vet. 

Pár év vel eze lõtt in dult út já ra az a kez de mé nye zés, hogy túl élõk és men -
tõk – és csa lád ja ik – együtt dol goz zák fel az át él te ket. A részt ve võk ben ha mar
fel me rült az igény, hogy ta pasz ta la ta i kat to vább ad ják a kö vet ke zõ ge ne rá ci ók -
nak. Az el múlt két év ben több bu da pes ti is ko lá ba el men tek – pár ban: egy em -
ber men tõ és egy túl élõ –, hogy ta pasz ta la ta ik ról me sél je nek a gye re kek nek
a Ho lo ka uszt Em lék na pon. (Ben-Da vid, 1999; Lász ló, 2001)

Ta nár kép zés. Az egye te mi tan anyag a kö zép is ko la i nál sok kal ru gal ma sab -
ban ké pes be fo gad ni új kur zu so kat, elég nagy az ok ta tók sza bad sá ga ab ban,
hogy mi lyen té má jú spe ci ál kol lé gi u mo kat hir det nek meg. Így leg könnyeb -
ben ép pen a jö ven dõ ta ná rok kép zé sé nek tan me ne té be il leszt he tõ be a ho lo -
ka uszt ok ta tás ra való fel ké szí tés. 

Az EL TE-n pél dá ul több éve vá laszt ha tó pszi cho ló gia sze mi ná ri um a Ho -
lo ka uszt és az em be ri ter mé szet címû kur zus, ame lyet min den böl csész szak hall -
ga tó ja fel ve het, nem csak a tör té ne lem sza ko sok. A sze mesz ter ti zen öt hete
alatt le he tõ ség van mind azok kal a té mák kal fog lal koz ni, ame lyek elen ged he -
tet le nek a ho lo ka uszt-tan anyag ké sõb bi ta ní tá sá hoz: pél dá ul a tár sa dal mi és
nem ze ti iden ti tás sal, a kol lek tív em lé ke zet és am né zia fo lya ma ta i val, az elõ íté -
le tek és disz kri mi ná ció szo ci ál pszi cho ló gi á já val, az ál do za tok, az el kö ve tõk,
a be nem avat ko zók és az em ber men tõk pszi cho ló gi á já val, a nép ir tás „lo gi ká -
já val”, a mo dern tár sa da lom nép ir tás ra is fel hasz nál ha tó jel lem zõ i vel, a ho lo -
ka uszt kul tu rá lis rep re zen tá ci ó já val. 

d) A ho lo ka uszt ok ta tás mai hely ze te és a to vább lé pés pers pek tí vái

El mond hat juk, hogy Nyu gat-Eu ró pá hoz és az USA-hoz ké pest jó húsz
éves ké sés sel a rend szer vál tás utá ni Ma gyar or szá gon is meg szü le tõ-fél ben
van a ho lo ka uszt ok ta tás. Míg tõ lünk nyu ga tabb ra an nak ki ala ku lá sa egy szé le -
sebb tár sa dal mi ér ték vál ság-ér ték vál tás ered mé nye volt, amely ma gát a – ko -
ráb ban te kin tély el vû – is ko la rend szert is meg vál toz tat ta, ad dig Ma gyar or szá -
gon az is ko lák nagy több sé gé ben csak az Ho lo ka uszt Em lék nap be ve ze té se
után me rült fel az igény a ho lo ka uszt-tan anya gok iránt. Bár még sok is ko lá -
ban „ki vált ják” az Em lék na pot egy-egy já ték film meg né zé sé vel, ren del ke zés -
re áll nak már olyan tan anya gok, ame lyek kel a nyu ga ti ho lo ka uszt ok ta tás hoz
ha son ló több szem pon tú, el mé lyül tebb meg kö ze lí tés is le he tõ vé vá lik.
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A kom mu niz mus év ti ze dei alatt a ho lo ka uszt nem volt je len sem a nyil vá -
nos ság ban, sem az is ko lai – akár fõ is ko lai vagy egye te mi – ok ta tás ban. Csak az 
el múlt évek ben vál tak ma gya rul hoz zá fér he tõ vé olyan szak köny vek, ame -
lyek a ho lo ka uszt tör té ne té vel és tár sa da lom pszi cho ló gi á já val fog lal koz nak.
A ta ná rok já rat la nok azok ban a mód sze rek ben is, ame lyek le he tõ vé ten nék
a nem-te kin tély el vû meg kö ze lí té st. Ép pen ezért szük ség és igény van a to -
vább kép zé sek re és kon fe ren ci ák ra, ame lyek nek elég nagy szá mú ta nárt si ke -
rült el ér ni ük az el múlt évek ben. A fel sõ ok ta tás ban könnyebb be il lesz te ni
a ho lo ka uszt tal kap cso la tos kur zu so kat, hi szen a ta ná rok sok kal na gyobb sza -
bad sá got él vez nek a tan anyag össze ál lí tá sá ban, és egy re több szak könyv hoz -
zá fér he tõ ma gya rul is, ami meg könnyí ti azt a fo lya ma tot, hogy a ta nár kép zés -
be be ke rül jön ez a téma.

Azt, hogy a ho lo ka uszt ok ta tás va la mi lyen mó don meg ke rül he tet le nül a kö -
zép is ko lai ok ta tás ré sze le gyen, az is ko lai em lék nap biz to sít ja. Ugyan ak kor az,
hogy az em lék na pot ho gyan ren de zik meg – elõ ké szí tik-e kü lön bö zõ órá kon, be -
von ják-e a gye re ke ket is ko lai pro jek tek be, meg hív nak-e tú lé lõ ket, akik kel a gye -
re kek be szél get het nek, is ko lai meg em lé ke zést szer vez nek-e vagy egy já ték film -
re vi szik el a gye re ke ket – az a ta ná rok tól és az is ko lák ve ze tõ sé gé tõl függ.
Amennyi ben a ta ná rok fel is me rik, hogy a ho lo ka uszt ok ta tás nem csak tör té nel -
mi is me re tek rõl szól – és ép pen ezért nem csak a tör té né szek és tör té ne lem ta ná -
rok te rü le te –, ha nem a de mok rá cia ér té ke i nek át adá sá ról is – ami fon to sabb a tár -
sa da lom szá má ra, mint bár mi lyen „ha gyo má nyos” tan anyag –, ak kor va ló szí nû -
leg a ma gyar is ko lá sok is olyan meg kö ze lí té sek kel fog nak ta lál koz ni az
is ko lák ban, mint nyu ga ti tár sa ik. A tan anya gok és to vább kép zé sek ren del ke zés re 
áll nak, csak a ta ná rok tól függ, él nek-e a le he tõ ség gel.
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MÓ NI KA KO VÁCS

Ho lo ca ust Edu ca ti on in Hun ga ry

Ho lo ca ust edu ca ti on, ha ving been int ro du ced in the USA, wes tern Eu ro pe
and Is ra el in the 1970s and 1980s, is pri ma rily ai med at te a ching the most im por tant 
va lu es of wes tern de moc ra cy, with which the Ho lo ca ust cons ti tu ted a ne ga ti ve ele -
ment of com pa ri son. In ad di ti on to the “tra di ti o nal” app ro a ches, fo cus sing on em -
pat hy for the vic tims, cur ri cu la inc re a singly tend to analy se the Ho lo ca ust as a ne ga -
ti ve examp le of mo dern so ci ety, con cent ra ting on the de ci si on-ma king of the per -
pet ra tors and the non-in ter ve ning ma jo rity, as well as the vic tims. The se cur ri cu la
pay spe ci al at ten ti on to tho se who took the risk of in ter ve ning and tri ed to help the
per se cu ted. 

Sin ce the chan ges of 1989-90, much gre a ter at ten ti on has been paid in Hun ga -
ry to the his to ry of the Ho lo ca ust than was the case pre vi o usly. Yad Vas hem, the Han -
nah Arendt So ci ety, the Ho lo ca ust Do cu men ta ti on Cent re and ot her bo di es have
or ga ni sed se ve ral te a cher-tra i ning co ur ses whe re, in ad di ti on to his to ri cal app ro a -
ches, so cio-psy cho lo gi cal pers pec ti ves, and the cur ri cu la and te a ching met hods
used in wes tern Eu ro pe, the USA and Is ra el have also been int ro du ced. The Ho lo -
ca ust Me mo ri al Day was es tab lis hed in the aca de mic year of 2000-2001 and aims to
en su re that the Ho lo ca ust cur ri cu lum be co mes in teg ra ted in Hun ga ri an scho ols.
The fact that se ve ral good text bo oks and films have been pro du ced re cently may
also fa ci li ta te this. 
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