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A zsi dó ság té má ja a szlo vá ki ai ok ta tás ban címû ta nul mány az Ame ri kai Zsi-
 dó Bi zott ság (Ame ri can Je wish Com mit tee) meg bí zá sá ból ké szült

Az is ko lai tan ter vek át te kin té se Kö zép-Ke let-Eu ró pa or szá ga i ban címû pro jekt ke -
re té ben. A szlo vá ki ai hely ze tet be mu ta tó dol go zat a so ro zat har ma dik ré sze.
(Az elõ zõ ket tõ Cseh or szá got és Len gyel or szá got tér ké pez te fel.) A ku ta tás
a poszt kom mu nis ta or szá gok is ko lai ok ta tá sát vizs gál va arra ke re si a vá laszt,
mi lyen lesz a jö võ ben a zsi dók hely ze te ezek ben az or szá gok ban. Eb ben pe -
dig meg ha tá ro zó sze re pet fog kap ni az ok ta tás, amely alap ve tõ mó don be fo -
lyá sol ja a fi a ta lok vi lág né ze tét. 

Mit ta nul nak ezen or szá gok di ák jai az is ko lák ban a zsi dók val lá sá ról, tör té -
nel mé rõl, a ho lo ka uszt ról és Iz ra el ál lam ról? Le he tõ vé te szik-e az ér vé nyes tan -
ter vek azt, hogy a fi a ta lok el fo gad ják a zsi dó kat és élet mód ju kat, vagy épp el len ke -
zõ leg, zsi dó el le nes ér zel me i ket erõ sí tik e tan ter vek? Meg is mer ked het nek-e a ta -
nu lók a zsi dó tör té ne lem gaz dag sá gá val, s fõ leg sa ját nem ze ti tör té nel mük és
a zsi dó tör té ne lem kap cso la tá val? Ké pe sek-e arra, hogy a ju da iz must egy, az év szá -
za do kat át íve lõ val lás ként ér té kel jék? Meg ma gya ráz za-e ne kik va la ki a zsi dók ná -
cik ál ta li ki ir tá sá nak ször nyû sé gét? Ele gen dõ és ob jek tív in for má ci ót kap nak-e Iz -
ra el ál lam ról, s a vi lág zsi dó sá gá nak je len le gi prob lé má i ról? 

A szer zõk, Pe ter és Eva Sal ner ezek re a kér dé sek re a szlo vák ok ta tá si rend -
szer kon tex tu sá ban ke re sik a vá laszt. A ku ta tás cél ja az, hogy a je len le gi hely -
zet fel tá rá sá val mind azon or szá gok ban be fo lyá sol ja a tan ter ve ket, ahol erre
szük ség van, hi szen a ne ve lés cél ja el sõ sor ban az em be rek kö zöt ti kap cso la -
tok ja ví tá sa kell hogy le gyen, nem pe dig en nek el len ke zõ je. A pro jekt ben Ma -
gyar or szág, Uk raj na, Hor vát or szág és Ro má nia kö vet ke zik. 

Da vid Sin ger ku ta tás ve ze tõ

* A for dí tás alap já úl szol gá ló ta nul mány: Know led ge and Re memb ran ce of the Ho lo ca ust
in Slo va kia, Ame ri can Je wish Com mit tee, New York, 1993. 



I. AZ ÁL TA LÁ NOS IS KO LÁK

Az ál ta lá nos is ko lák ta nu lói a zsi dó, ju da iz mus, ho lo ka uszt, Iz ra el fo gal mak -
kal kü lön bö zõ tan tár gyak ke re té ben ta lál koz hat nak, így a föld rajz, az iro da -
lom, tár sa da lom is me ret és a tör té ne lem órá kon, még pe dig elõ ször az ötö dik
osz tály ban. Konk ré tabb ké pet a zsi dó val lás ról egy év vel ké sõbb, a ha to dik
osz tály ban, a tár sa da lom is me ret órán kap hat nak. A ho lo ka uszt a tan ter vek
sze rint a 8. osz tá lyos tör té ne lem és ki sebb mér ték ben az iro da lom tan anya gá -
ban sze re pel. Iz ra el rõl a föld rajz órán hal la nak. A té má val kap cso la tos kü lön -
bö zõ szem pont ból meg fo gal ma zott in for má ci ók kal a di á kok ta nul má nya ik
be fe je zé sé ig fo lya ma to san ta lál koz nak ál ta lá nos, majd kö zép is ko lás éve ik so -
rán. Ezek az is me re tek azon ban leg több ször par ci á li sak, rend szer te le nek, sok -
szor egy más nak el lent mon dó ak, így nem te szik le he tõ vé egy komp lex szem -
lé let ki ala ku lá sát.

I.1. A zsi dók val lá sa, tör té nel me

A zsi dó ság gal kap cso la tos in for má ci ó kat szin te va la mennyi vizs gált tan -
tárgy – a föld rajz, az iro da lom, az ál lam pol gá ri is me re tek és a tör té ne lem – tar -
tal maz. 

I.1.1. Föld rajz

A zsi dó te ma ti ká val elsõ eset ben a föld rajz órán, az ötö dik osz tály ban – pa -
ra dox de egy ben szim bo li kus mó don – épp an nak el hall ga tá sa kap csán ta lál -
koz hat nak a ta nu lók.1 Az Em ber a Föl dön címû tan könyv ben ugyan is ezt ol vas -
suk: Föl dünk leg je len tõ sebb val lá sai közé a ke resz tény ség, az isz lám, a hin du -
iz mus és a budd hiz mus tar to zik.” A ju da iz mus ra, fel té te lez he tõ en, az
érin tett fe je zet utol só mon da ta utal: „A fel sor ol ta kon kí vül, az em be rek még
több más val lás ban hisz nek.” (15. ) A ha to di kos tan könyv má so dik ré sze
a Dél ke let-Ázsi á ról szó ló fe je zet ben meg em lí ti, hogy a Holt-ten ger a szá raz -
föld leg ala cso nyab ban fek võ he lye, mi köz ben a szö ve get egy mû hold ról ké -
szült fel vé tel egé szí ti ki. Az Iz ra el ál lam mal kap cso la tos to váb bi in for má ci ók -
kal a meg fe le lõ he lyen fog lal ko zunk. 
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1 Ko lek tív: Clo vek na Zemi [Em ber a Föl dön] Föld rajz az alap is ko lák 5. osz tá lya szá má ra.
SPN, Bra tis la va, 1996.



I.1.2. Iro da lom

Az is ko lák ban hasz ná la tos tan köny vek egy ré sze még 1989 elõtt ké szült,
így ezek ben csu pán el vét ve ta lál koz tunk a zsi dó te ma ti ká val. Az Iro dal mi ne ve -
lés az 5. osz tály szá má ra címû tan könyv a le gen dák kal fog lal ko zó fe je zet ben
a bib li ai te rem tés tör té ne tet is is mer te ti.2 A szer zõk köz lik a ta nu lók kal, hogy
„az Ó szö vet ség köny ve it hé ber nyel ven ír ták” majd arra szó lít ják fel a di á ko -
kat, hogy mé lyül je nek el an nak ta nul má nyo zá sá ban, „ho gyan me sé li el a vi -
lág te rem té sét a ke resz té nyek szent köny ve az ó szö vet sé gi tör té ne tek ben”.
(113. )

A kö vet ke zõ rész, amely az Imád sá gok cí met vi se li, a leg is mer tebb ke resz -
tény imád sá gok kal (Mi a tyánk stb.) fog lal ko zik. Eb ben a rész ben egyet len al -
ka lom mal for dul elõ a zsi dó szó. A Vi lág En cik lo pé di á já ból szár ma zó rész let
kons ta tál ja, hogy Jé zus zsi dó volt, Je ru zsá lem ben szü le tett, s „ta ní tá sá val fel -
há bo rí tot ta a zsi dó val lá si ve ze tõ ket, akik arra kér ték a ró mai hely tar tót, Pont i -
us Pi lá tust, hogy ítél je ha lál ra Jé zust. Pi lá tus azon ban ár tat lan nak ta lál ta õt,
s sza ba don akar ta en ged ni. A tö meg azon ban Jé zus ha lá lát kö ve tel te, akit Pi lá -
tus vé gül ke reszt ha lál ra ítélt”. (113. )

Ru dolf Ja sík Szent Er zsé bet tér címû re gé nyé nek ér té ke lé sé vel (a nyol ca di -
kos iro da lom könyv tar tal maz za) más he lyen fog lal koz tunk. 

I.1.3. Tár sa da lom is me ret

Az ál ta lá nos is ko lák he te dik osz tá lyá ban a tan anyag ré szét ké pe zi a Val lá -
sos és nem val lá sos vi lág né zet címû rész, mely ben el sõ sor ban a vi lág val lá so kat tár -
gyal ják, de a tan ter vek a „kü lön fé le vi lág né ze tû em be rek kö zöt ti to le ran ci á -
ra” is súlyt he lyez nek. A ta nu lók a Pol gá ri ne ve lés az alap is ko lák 7. osz tá lya szá má -
ra címû tan könyv bõl a zsi dó val lást is meg is mer he tik.3 Az ezt érin tõ szö veg
nem túl ter je del mes ugyan, de ob jek tív és meg fe le lõ mennyi sé gû in for má ci -
ót tar tal maz. De fi ni ál ja a Tó rát, meg em lí ti az Úr és Áb ra hám kö zöt ti szer zõ -
dést, a zsi dó nép ki vá lasz tott sá gát és a mes si ás vá rást. Ér de kes az utol só fe je -
zet: „A val lá si élet köz pont ja a zsi dó szer tar tá sok szín te re, a zsi na gó ga. Itt köt -
nek há zas sá got, és itt avat ják fér fi vá a fi ú kat. A zsi dók na gyon fon tos sze re pet
tu laj do ní ta nak a csa lád nak és a csa lá di élet nek, ezért szá mos zsi dó ün nep egy -
ben a csa lád ün ne pe is.” (40. ) Az idé zett szö veg részt a leg fon to sabb zsi dó
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2 Ko lek tív au to rov: Li ter ár na vý cho va [Iro dal mi ne ve lés az 5. osz tály szá má ra] SPN, Bra tis la -
va, 1997.

3 Ko lek tív au to rov: Obè i ans ka vý cho va pre 7. ro è ník zák ladných škôl [Pol gá ri ne ve lés az alap is ko -
lák 7. osz tá lya szá má ra] SPN, Bra tis la va, 1998.



ün ne pek (Jóm Kip púr, Pe száh, Ros Há-sá ná, Szuk kót, Ha nuk ka, Pú rim) is -
mer te té se egé szí ti ki.

I.1.4. Tör té ne lem

Je len elem zé sünk ben fõ leg a tör té ne lem tan köny vek kel fog lal ko zunk. Is -
me re te in ket el sõ sor ban az is ko lák ban hasz ná la tos tan köny vek bõl me rí tet -
tük, de fi gye lem be vet tük a ki egé szí tõ iro dal mat is. Azo kat a ki ad vá nyo kat
vizs gál juk, ame lye ket az ok ta tá si mi nisz té ri um jó vá ha gyott, vagy ame lye ket
hasz nál nak a pe da gó gu sok.4

Szlo vá ki á ban, de Cseh or szág ban is az ókor be mu ta tá sa so rán tra di ci o -
ná li san Egyip tom, il let ve Gö rög or szág és Róma tör té ne te kap ja a leg na -
gyobb te ret. A pe da gó gu sok szá má ra ké szült mód szer ta ni ké zi könyv az ó ko -
ri ke let ál la ma i ra 4 fe je ze tet (a hang súly Egyip to mon van), míg a gö rög és ró -
mai tör té ne lem re 8–9 fe je ze tet ja va sol. Az ötö di kes tan könyv ben
a zsi dók ról az elsõ em lí tés A Kö zel-Ke let és a Föld kö zi-ten ger tér sé ge címû fe je -
zet ben buk kan fel, ahol né hány sort ol vas ha tunk az ön ál ló zsi dó ál lam meg -
ala ku lá sá ról és az Egyip tom, il let ve Me zo po tá mia ál ta li ál lan dó ve szé lyez te -
tett sé gé rõl. A Bib li á val kap cso lat ban meg em lí ti a tan könyv, hogy az „a zsi dó 
tör té ne lem bõl vett mon dá kat és zsi dó val lá si elõ írá so kat tar tal maz”. A szer -
zõk sze rint a Bib lia, amely „a zsi dó és a ke resz tény val lás szent köny vé vé
vált, máig ér té kes iro dal mi al ko tás ként és a zsi dók tör té ne té nek fon tos for rá -
sa ként van szá mon tart va”. (64.)

A ho lo ka uszt idõ sza ká ig azon ban hi á nyoz nak a Szlo vá kia te rü le tén kí vül 
élõ zsi dók kal, Pa lesz ti ná val, vagy a zsi dó val lás sal kap cso la tos in for má ci ók.
A zsi dók Szlo vá kia te rü le tén való je len lé té rõl csu pán né hány eset le ges
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4 Dvo ø ák, P. - Mrva, I. - Kra toch víl, V.: Slo vens ko v stre do ve ku a na za è i at ku no vo ve ku [Szlo vá -
kia a kö zép kor ban és az új kor kez de tén] Or bis Pic tus Ist ro po li ta na, Bra tis la va 1998.; Ko -
váè, D. - Ko pè an, V. - Kra toch víl, V.: Slo vens ko na pra hu no vé ho veku [Szlo vá kia az új kor kü -
szö bén] Or bis Pic tus Ist ro po li ta na, Bra tis la va 1995.; Ko váè, D. - Lip ták, L.: Uè eb né texty
z de je pi su (1939–1945). [Fe je ze tek a tör té ne lem bõl (1939–1945)] SPN, Bra tis la va, 1990.;
Ko váè, D. – Ka me nec, I. – Kra toch víl,V.: Slo vens ko v no vom sto ro èí. [Szlo vá kia az új év szá -
zad ban.] Or bis Pic tus Ist ro po li ta na, Bra tis la va, 1997.; Letz, R.: Slo vens ko v 20. sto ro èí. [Szlo -
vá kia a 20. szá zad ban] Slo vens ke pe da go gic ke nak la da telst vo, Bra tis la va, 1997. Al ter na tív
tan könyv: Tkad le è ko vá, H. - Skla daný, M. - Kra toch víl, V.: Na pra hu mo der né ho sve ta [A vi -
lág az új év szá zad ban] Or bis Pic tus Ist ro po li ta na, Bra tis la va, 1995.; Mi chovs ký, V.: De je -
pis. Pra vek a sta ro vek. Uè eb ni ca pre zák lad né školy I a II. [Tör té ne lem. Az õs kor és az ókor.
Az alap is ko lák 5. osz tá lya szá má ra, I. II.] Slo vens ké pe da go gic ké nak la da telst vo, Bra tis la -
va, 1992.; Mucs ka, V. – Skla daný, M. – Kra toch víl, V.: Eu ró pa v ob do bí stre do ve ku [Eu ró pa
a kö zép kor ban] Or bis Pic tus Ist ro po li ta na, Bra tis la va, 1996.; Kra toch víl, V. – Can gar, J. –
Ko váè, D.: Me to dic ká prí ru è ka de je pi su pre zák lad né školy [Mód szer ta ni ké zi könyv tör té ne -
lem bõl az ál ta lá nos is ko lák szá má ra] SPN, Bra tis la va, 1994.



meg jegy zést ta lá lunk, me lye ket az aláb bi ak ban tel jes ter je de lem ben köz -
lünk. A ha to di kos tan könyv ben a Szlo vá kok, szom szé dok, ide ge nek címû tan -
anyag ban két in for má ci ót ta lál tunk. A be ve ze tõ rész ben a tan könyv szer zõ je
meg ál la pít ja, hogy „Ma gyar or szá gon ma gya rok, hor vá tok, szlo vá kok, ru szi -
nok, szer bek, zsi dók, cse hek stb. él tek”. (52.) Az ezt kö ve tõ szö veg 2 mon da -
tot szen tel a zsi dó ság nak: „A 16–17. szá zad ban meg nõtt a zsi dók szá ma is.
Õk fõ leg ke res ke de lem mel és pénz ügyek kel fog lal koz tak, ha son ló kép pen
a gö rö gök és ör mé nyek is”. (Uo.)

A he te di kes tan könyv II. Jó zsef re form ja i val kap cso lat ban a Tü rel mi ren de -
letrõl is em lí tést tesz, meg ál la pít va, hogy „II. Jó zsef tu da to sí tot ta, hogy a to le -
ran cia hasz nos az ál lam szem pont já ból. Ezért ki ad ta a Tü rel mi Ren de le tet,
amellyel le he tõ vé tet te min den ke resz tény nek a val lás sza bad sá got. […] A zsi -
dók szá má ra is le he tõ vé tet te a bi ro da lom ba való sza bad be te le pe dést, ami
a gaz da ság fel élén kü lé sé vel járt”. (22.)

A tan köny vek ben a zsi dó ság gal kap cso lat ban nem ta lál tunk to váb bi in for -
má ci ó kat, még az olyan je len tõs tör té nel mi ese mé nyek kap csán sem, mint
a nagy fran cia for ra da lom, az 1848/49-es for ra dal mi idõ szak, s nem em lí tik
a vizs gált köny vek sem a Dre y fuss-pert, sem bár me lyik je len tõs zsi dó sze mé -
lyi sé get. A ta nu lók egyál ta lán nem kap nak in for má ci ó kat ar ról, ho gyan ke rül -
tek a zsi dók a di asz pó rá ba, mi ért él tek a kö zép ko ri ke resz tény tár sa da lom pe ri -
fé ri á ján, mi ért ré sze sí tet tek elõny ben bi zo nyos te vé keny sé ge ket. A tör té ne -
lem tan köny vek vizs gá la ta alap ján meg ál la pít hat juk, hogy a ta nu lók
a zsi dó ság ról na gyon ke ve set tud hat nak meg. Rész ben pó tol hat ják ezt a hi -
ányt a po zso nyi vagy az eper je si Zsi dó Mú ze um ba tett lá to ga tá sok, hi szen
ezál tal meg is mer he tik a di á kok a szlo vá ki ai zsi dó ság tör té ne tét, és el sõ sor ban
a zsi dó kul tú rát és élet mó dot. A szlo vá ki ai zsi dó kö zös ség asszi mi lá ci ó ja és
kis lét szá ma mi att más vá ro sok ban erre nincs mód juk. 

 I.2. A ho lo ka uszt

A ho lo ka usz tot, mint a zsi dó ság szisz te ma ti kus ki ir tá sá ra tett kí sér le tet
1989 elõtt a tan köny vek gya kor la ti lag nem em lí tet ték. A vi lág há bo rú köz zé -
tett sta tisz ti ká i ban a ho lo ka uszt ál do za ta it nem kü lö ní tet ték el a há bo rú töb bi
ál do za tá tól. (L. Lip ták, a ne ves szlo vák tör té nész sze rint ezt po zi tí van kell ér -
té kel ni, hi szen a ho lo ka uszt ál do za ta i nak kü lön fel tün te té se a Ti so-re zsim
gya kor la tát iga zol ta vol na, amely a zsi dó kat nem te kin tet te pol gá rok nak és
em be rek nek.) A kon cent rá ci ós tá bo ro kat is in kább a kom mu nis ta és egyéb el -
len ál lók szen ve dé se i nek hely szí ne ként em lí tet ték. A tanköny vek tar tóz kod tak
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a Szlo vák Köz tár sa ság (1939–1945) át fo gó ér té ke lé sé tõl, meg elé ged tek az zal,
hogy kle ri ká lis és an ti kom mu nis ta jel le gét hang sú lyoz zák. Egyál ta lán nem
vet ték fi gye lem be, hogy a szlo vák ál la mi ság elsõ meg nyil vá nu lá sá ról van szó,
amely ál lam ban a la kos ság egy ré sze rész ben an nak kö szön he tõ en élt job ban,
hogy a zsi dók kény te le nek vol tak hát ra hagy ni ott ho na i kat és va gyo nu kat.

Az 1989-es for du lat után az 1939 és 1945 kö zöt ti szlo vák ál lam hoz való vi -
szony kulcs prob lé má vá vált. A vá lasz tó vo na lat azon ban nem csu pán a szlo -
vák zsi dó ság pusz tu lá sá nak el íté lé se vagy meg bo csá tá sa je len tet te. A vi ták leg -
in kább a szlo vák nem ze ti fel ke lés kö rül éle zõd tek ki. Au gusz tus 29. (a fel ke -
lés ki tö ré sé nek nap ja) hi va ta los ál la mi ün nep. A la kos ság és a po li ti kai pár tok
dön tõ több sé ge a fel ke lést po zi tí van ér té ke li. Má sok azon ban (köz te az 1994
és 1998 kö zött a kor mány ko a lí ci ó ban lévõ Szlo vák Nem ze ti Párt) ha za áru lás -
nak tart ják ezt az ese ményt. S erre oda kell fi gyel nünk, hi szen az SZNP ke zé -
ben volt az ok ta tá si tár ca, s szem lé le tét a tan ter vek be is meg pró bál ta át ül tet ni. 
Az em lí tett párt és az ok ta tá si mi nisz té ri um, va la mint a Ma ti ca Slo vens ká ál -
lás pont ja az új tör té ne lem tan köny vek kap csán is meg nyil vá nult. A ked ve zõ
lek to ri vé le mé nyek el le né re is min dent meg tet tek pél dá ul azért, hogy a Szlo -
vá kia az új év szá zad ban címû tan köny vet egy, a Ti so-re zsi met job ban to le rá ló
tan könyv vel vált sák fel. Még nyil ván va lób bá vált szán dé kuk M. S. Du ri ca
Szlo vá kia és a szlo vá kok tör té ne te címû an ti sze mi ta irá nyult sá gú köny ve kap -
csán,5 amely nek má so dik ki adá sa az ok ta tá si mi nisz té ri um égi sze alatt je lent
meg, s kö te le zõ ol vas mány nak szán ták mind az ál ta lá nos, mind pe dig a kö zép -
is ko lá sok szá má ra. (Er rõl a könyv rõl a ké sõb bi ek ben még szó lunk.)

1989 után szük sé ges sé vált a régi kom mu nis ta tan köny vek gyors le cse ré lé -
se. Az elsõ tan köny vek már 1990-ben meg je len tek, ha bár – fõ leg  gra fi kai meg -
ol dá sa i kat te kint ve – in kább ide ig le nes nek tart hat juk eze ket. A ko ráb bi tan -
köny vek tõl el té rõ en már te ret szen tel tek a zsi dók sor sá nak és fog lal koz tak a ho -
lo ka uszt tal is. 1996-ban hosszú vi ták után vég re el fo gad ták a 20. szá zad dal
fog lal ko zó új ál ta lá nos is ko lai tan köny vet. Az is ko lák ban ezt az 1997/98-as tan -
év ben kezd ték hasz nál ni. Az új tan köny vek a ré gi ek tõl már szí nes és fi gye lem -
fel kel tõ gra fi kai meg ol dá sa ik ban is kü lön böz nek. A pub li kált for rá so kat po zso -
nyi és vi dé ki di á kok kal és pe da gó gu sok kal foly ta tott be szél ge té se ink bõl szár ma -
zó in for má ci ók kal egé szít jük ki.6 Az 1997/98-as tan évig a Fe je ze tek
a tör té ne lem bõl címû, 1990-ben, a kom mu niz mus bu ká sa után nem sok kal
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5 Du ri ca, M. S.: De jiny Slo vens ka a Slo vá kov [Szlo vá kia és a szlo vá kok tör té ne te] SPN, Bra tis -
la va, 1995.

6 Ko váè, D. – Lip ták, L.: Uè eb né texty z de je pi su (1939–1945) [Fe je ze tek a tör té ne lem bõl
(1939–1945)]. SPN, Bra tis la va, 1990.



ki adott tan köny vet hasz nál ták az ál ta lá nos is ko lák 8. osz tá lyá ban.7 A szer zõk –
mind ket ten ne ves tör té né szek – el sõ sor ban a má so dik vi lág há bo rú Cseh szlo vá -
ki át érin tõ ese mé nye i re he lyez ték a hang súlyt. Csu pán a be ve ze tõ rész ben
(3–8.) fog lal koz nak a nyu ga ti és ke le ti front tal. A to váb bi fe je ze tek a há bo rús
Szlo vá kia, a Cseh-Mor va Pro tek to rá tus és a bé csi dön tés ál tal Szlo vá ki á tól Ma -
gyar or szág hoz ke rült te rü le tek hely ze tét mu tat ják be. A tan könyv a kö vet ke zõ
hét fe je zet re van fel oszt va: A má so dik vi lág há bo rú; A Szlo vák Köz tár sa ság; Szlo vá -
kia meg szállt te rü le tei; Cseh or szág és Mor va or szág a há bo rú éve i ben; Az an ti fa sisz ta el len -
ál lás; A szlo vák nem ze ti fel ke lés; Szlo vá kia fel sza ba dí tá sa. 

A szer zõk, ha csak érin tõ leg esen is, de fi gyel met szen tel nek a zsi dó ság
hely ze té nek. A be ve ze tõ rész elsõ ol da lán a kö vet ke zõ meg ál la pí tás ol vas ha -
tó: „A meg szállt te rü le ten a ná cik ter ro ri zál ták a la kos sá got. Hoz zá lát tak az
egész nem ze tek, fõ leg a szlá vok ki ir tá sát cél zó go nosz ter ve ik meg va ló sí tá sá -
hoz. A la kos sá got jog nél kü li rab szol gá vá kí ván ták vál toz tat ni, akik az ural ko -
dó né met nem ze tet szol gál ják. Fõ leg a zsi dó la kos ság volt kit éve a ször nyû ter -
ror nak és nép ir tás nak a kon cent rá ci ós tá bo rok gáz kam rá i ban”. (3.)

A Szlo vá kia po li ti kai rend sze rét be mu ta tó rész ben a szer zõk fel hív ják a fi -
gyel met a Hlin ka Gár dá nak az ál lam ban be töl tött sze re pé re, s az aláb bi meg ál -
la pí tás sal fe je zik be ezt a részt: „A Szlo vák Köz tár sa ság po li ti kai jel le ge a kor -
szak leg tra gi ku sabb ese mény so rá ban, a zsi dó la kos ság ki ir tá sá ban mu tat ko -
zott meg”. (12.) A ho lo ka uszt tal egy tan anyag rész fog lal ko zik, amely
a kö vet ke zõ sza vak kal kez dõ dik: „A ná cik a zsi dó kat, de a szlá vo kat és szí nes
bõ rû e ket is ala cso nyabb ren dû nek, ke vés bé ér té kes faj nak tart ot ták. A zsi dó
pol gá ro kat ül döz ték, meg aláz ták, el vet ték va gyo nu kat, majd meg kezd ték fi zi -
kai meg sem mi sí té sü ket.” (Uo.)

A szer zõk rö vi den jel lem zik a zsi dók va gyo ná nak ár já sít ását és más zsi dó -
el le nes in téz ke dé se ket. A de por tá lá sok ról a kö vet ke zõ kép pen ír nak: „1942
ele jén a po zso nyi kor mány el fo gad ta azt a né met aján la tot, hogy a zsi dó sá got
Len gyel or szág meg szállt te rü le te i re vi szik kény szer mun ká ra. 1942 már ci u sá -
tól vas úti sze rel vé nyek in dul tak, ame lyek fér fi a kat, nõ ket, gye re ke ket, öreg és 
be teg em be re ket vit tek a kon cent rá ci ós tá bo rok ba. Az el hur col tak nagy ré sze
a gáz kam rák ban lel te ha lá lát, vagy a ki me rült ség, éhe zés, be teg sé gek ál do za ta
lett. […] A zsi dók ül dö zé se és el hur co lá sa el len, mint an ti hu má nus cse le ke -
de tek el len a Va ti kán ma gas ran gú tiszt ség vi se lõi is til ta koz tak. A transz por -
tok 1942 õszén való le ál lí tá sa azon ban ké sõn jött – az el hur col tak dön tõ több -
sé ge már ha lott volt. Az an ti fa sisz ta ko a lí ció ál la mai a zsi dók ül dö zé sét
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em be ri ség el le ni cse le ke det nek nyil vá nít ot ták, s a bû nö sö ket a há bo rú után
bí ró ság elé ál lít ot ták és el ítél ték. […] A zsi dó ság ül dö zé se és a zsi dók ki ir tá sá -
ban való részt vál la lás a Szlo vák Köz tár sa ság fa sisz ta jel le gé nek egyik leg fõbb
bi zo nyí té ka.” (13.)

A fen ti szö veg hez négy kér dés tar to zik, ame lyek jól tük rö zik a szer zõk ál -
lás pont ját: „1) Mi vel in do kol ták a zsi dók el le ni in téz ke dé se ket? Mi ért hely te -
le nek ezek a né ze tek? 2) Mit je lent az ár já sít ás? 3) Mi ben kor lá toz ták a zsi dók
em be ri jo ga it Szlo vá ki á ban 1939 után? 4) Mi kor és hová hur col ták el a szlo vá -
ki ai zsi dó sá got, s mi lett az el hur col tak sor sa?”

A to váb bi ak ban a zsi dó ság ról már nem szól a tan könyv. A ko ráb bi tan -
köny vek kel össze ha son lít va po zi tí vum ként ér té kel het jük, hogy a szer zõk
fog lal koz nak a ho lo ka uszt tal, egy ér tel mû en el íté lik a zsi dó el le nes po li ti kát,
és po zi tí van vi szo nyul nak a szlo vák nem ze ti fel ke lés hez. Hi á nyoz nak azon -
ban az in for má ci ók ar ról, hogy a fel ke lés be zsi dók is be kap cso lód tak és, hogy
a né met meg szál lás a de por tá lá sok fel újí tá sát von ta ma gá val, amely újabb 13
ezer em bert érin tett. 

A vizs gált tan könyv csu pán szö ve ges ré sze ket tar tal maz, ké pe ket, tér ké -
pe ket nem. Eb bõl a szem pont ból nem von zó a ta nu lók szá má ra. Vi szont
a fen ti ek ben fel so rol tak mi att a ho lo ka uszt ko ráb bi be mu ta tá sá hoz ké pest je -
len tõs elõ re lé pést je lent, hi szen bí rá ló, ugyan ak kor nem min dig tel jes in for -
má ci ó kat nyújt a Szlo vák Köz tár sa ság ról és an nak zsi dó el le nes po li ti ká já ról.
Ép pen a zsi dó ság pél dá ján ke resz tül jel lem zik a szer zõk a szlo vák ál la mot, s fi -
gyel men kí vül hagy ják, hogy a la kos ság bi zo nyos ré te ge i nek kis sé emel ke dett 
az élet szín vo na la. 

Az érin tett tan könyv ide ig le nes jel le ge azon ban új tan köny vek el ké szí té -
sét tet te szük sé ges sé, ame lyek jobb mi nõ sé gû ek, mo der neb bek és a ta nu lók
szá má ra von zóbb mó don tá lal ják az is me re te ket. En nek a szán dék nak az ered -
mé nye ként szü le tett meg az a tan könyv csa lád, ame lyet az Or bis Pic tus Ist ro -
po li ta na Ki adó je len te tett meg. 

Az ál ta lunk vizs gált téma szem pont já ból az ál ta lá nos is ko lás tan köny vek
kö zül a Szlo vá kia az új év szá zad ban8 és A vi lág az új év szá zad ban9 címû tan köny -
vek ér de mel nek ma gyobb fi gyel met, me lyek szer zõi mind annyi an ne ves tör -
té né szek.
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Az elsõ tan köny vet nyol ca di ko sok nak szán ták és már 1994-ben nyom da -
kész ál la pot ban volt. Az ek kor ha ta lom ra ke rü lõ kor mány ko a lí ció – mely ben
az ok ta tá si tár ca a Szlo vák Nem ze ti Pár té volt – azon ban meg pró bál ta meg aka -
dá lyoz ni a meg je len te tést, mi vel ab ban nem ka pott elég gé hang sú lyos sze re -
pet „a szlo vák nem zet nek a füg get len sé gért és sa ját ál la mi sá gért foly ta tott har -
ca” (J. Ben ka bí rá la ta).10 Ez a re cen zens bí rál ta a szer zõk nek a Szlo vák Köz tár -
sa ság hoz és a ho lo ka uszt hoz fû zõ dõ vi szo nyát is, és fel tet te a kér dést, „va jon
tény leg szlo vák és nem ze ti volt-e a szlo vák nem ze ti fel ke lés?” A szak em be -
rek és a la i kus köz vé le mény vi ha ros vi tá it kö ve tõ en az ok ta tá si mi nisz té ri um
vé gül két éves ké sés sel en ge dé lyez te a tan könyv meg je le né sét, amely
a 1997/98-as tan év ben ke rült az is ko lák ba. 

Ez a tan könyv – az Or bis Pic tus Ist ro po li ta na Ki adó más tan köny ve i hez
ha son ló an – elõ de i tõl fõ leg gra fi kus meg ol dá sa i ban tér el. A ta nu lók szí ve sen
hasz nál ják a tan köny vet, mi vel súly pont jai nem ki zá ró la go san a szer zõi szö ve -
gen van nak. A tan könyv tan anyag ré szei mo no te ma ti ku sak, gra fi kai fel épí té -
sük ál lan dó sí tott. Min den tan anyag a szö veg elé ki emelt 2–3 je len tõ sebb év -
szám mal kez dõ dik, s min den anyag hoz tar to zik egy, a kor je len tõs alak ja it fel -
vo nul ta tó Sze mé lyi sé gek arc kép csar no ka címû rész. Ezu tán kö vet ke zik a szer zõi
szö veg, amely ál ta lá ban nem több, mint egy ol dal nyi, majd for rás rész le tek,
fény ké pek, tér ké pek szí ne sí tik a tan anyag részt. A Szó tárba a tör té nel mi fo gal -
mak ma gya rá za tai ke rül tek. A di á kok ön ál ló vé le mény al ko tá sát se gí tik elõ az
Át gon dol juk, meg vi tat juk címû rész ben ta lál ha tó fel ada tok. Nyil ván va ló, hogy
a szer zõk te ret en ged nek a di á kok sa ját vé le mé nyé nek is, s ez olyan je len ség,
amely a múlt ban el kép zel he tet len lett vol na.

A ben nün ket ér dek lõ idõ szak kal a Szlo vá kia 1938–1945 kö zött címû fe je -
zet fog lal ko zik (34–46.), ame lyet a szer zõk hét tan anyag ra osz tot tak: Vi har fel -
hõk Cseh szlo vá kia fö lött; Az au to nó mi á tól a füg get len sé gig; Az új ál lam meg ala ku lá sa;
A Szlo vák Köz tár sa ság Eu ró pa tér ké pén; Mi lyen volt a Szlo vák Köz tár sa ság?; Élet
a Szlo vák Köz tár sa ság ban; és A szlo vák nem ze ti fel ke lés. A szö veg ben ke vés szó
esik a zsi dó ság ról. A Szlo vák Köz tár sa ság Eu ró pa tér ké pén címû fe je zet ben egy
dip lo má ci ai jegy zék-rész let ol vas ha tó for rás ként, amely ben a Va ti kán elí té lõ -
en re a gál az ún. zsi dó kó dex ki hir de té sé re: „A Szent szék fáj da lom mal vet te
tu do má sul, hogy Szlo vá ki á ban, mely nek szin te az egész la kos sá ga a leg szebb
ka to li kus ha gyo má nyok nak ör vend – 1941. szep tem ber 9-én ki hir det ték azt
a kor mány ren de le tet, amely faji tör vé nye ket lép tet élet be, és több olyan
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ren de le tet tar tal maz, ame lyek hom lok egye nest el lent mon da nak a ka to li kus
el vek nek.” (41.) 

A Mi lyen volt a Szlo vák Köz tár sa ság? címû tan anyag ban a ki emelt két év -
szám kö zül ket tõ érin ti a ho lo ka usz tot: „1941 – meg je lent az 1941/198 sz. kor -
mány ren de let, az ún. zsi dó kó dex, amely a zsi dók el len irá nyu ló rassz is ta tör -
vé nye ket tar tal ma zott. 1942 – Már ci us tól ok tó be rig fo lya ma to san de por tál -
ják a zsi dó la kos sá got.”

A szer zõk a szö veg ben be mu tat ják és bí rál ják a re zsim an ti sze mi ta jel le -
gét: „A pol gá ri és em be ri jo gok kor lá to zá sa az ún. zsi dó kér dés meg ol dá sa kor
mu tat ko zott meg. A zsi dó kat fo ko za to san meg fosz tot ták a va gyo nuk tól, de
az alap ve tõ po li ti kai, pol gá ri és vé gül em be ri jo ga ik tól is. Ki tilt ot ták õket az is -
ko lák ból, mun ka he lyük rõl, ki ûz ték la ká suk ból. Mun ka tá bo rok ba gyûjt öt ték 
õket, és hogy meg kü lön böz te té sül hat ágú sár ga csil la got (Dá vid-csil la got)
kel lett vi sel ni ük. Több ezer zsi dó pol gárt ré sze sí tet tek ugyan mun ka he lyi, val -
lá si vagy el nö ki ki vé tel ben, ez azon ban nem tud ta meg aka dá lyoz ni a tra gé di -
át. 1942-ben a szlo vák kor mány erõ szak kal a ha lál tá bo rok ba in ter nált 58 000
szlo vá ki ai zsi dót. 1944 õszén, Szlo vá kia né met meg szál lá sa után to váb bi
13 000 zsi dó pol gárt vit tek el. A kor mány em ber te len zsi dó el le nes lé pé sé nek
kö vet kez mé nye it az sem mér sé kel te, hogy a pol gá rok egy ré sze szim pa ti zált
a zsi dók kal és meg pró bált se gí te ni ne kik.” (42.)

A 43. ol da lon két for rás rész let is kap cso la tos a té má val. Az elsõ a Hlin ka
Gár da 1943-as egyik szó ró lap já ról való, és jól mu tat ja a zsi dó ság gal szem be ni
ko ra be li hi va ta los ál lás pon tot: „Ben nün ket nem tesz nek lóvá buta frá zi sok -
kal, hogy a zsi dó is em ber. A zsi dók a sá tán kép vi se lõi és ügy nö kei. A zsi dó
nem Is ten te remt mé nye, a zsi dó nem em ber, csak úgy néz ki, mint az em ber.
Aki a zsi dó kat bár mi lyen for má ban tá mo gat ja vagy védi, az nem ke rü li el Is -
ten bün te té sét.” (43.)

A má sik idé zet a rab bik nak a köz tár sa ság el nö ké hez 1942-ben írt le ve lé bõl
szár ma zik: „A szlo vá ki ai zsi dó ság nagy ré szét ide gen or szág ba való de por tá lás fe -
nye ge ti, ami egyet je lent a pusz tu lás sal. Eb ben az utol só, sors dön tõ órá ban az
Ön ke resz tény és em be ri lel ki is me re té re apel lá lunk: ves se be be fo lyá sát, és aka dá -
lyoz za meg az em be rek nek ilyen mó don tör té nõ el pusz tí tá sát.” (Uo.)

A szö veg mel let ti il luszt rá ció egy ko ra be li an ti sze mi ta ka ri ka tú ra „a zsi dó 
a mi el len sé günk” fel irat tal; a zsi dók de por tá lá sát le he tõ vé tevõ tör vény fak -
szi mi lé je; egy a nyit ra no vá ki mun ka tá bor ról ké szült fény kép és egy a de por tá -
lást be mu ta tó fény kép. A tan anyag hoz 4 kér dés kap cso ló dik, me lyek bõl a har -
ma dik és ne gye dik kap cso la tos a ho lo ka uszt tal. A kér dé sek jól mu tat ják a szer -
zõk ál lás pont ját: „3. Mi kor és hová de por tál ták a szlo vá ki ai zsi dó kat, és mi lett 
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a sor suk? 4. Ki tõl kel lett vé de nie Tiso el nök nek sa ját pol gá ra it, ami kor ki vé te -
le ket adott ne kik?” (Uo.)

Amint lát ni, az elem zett tan könyv szó ban és kép ben is ele gen dõ in for má -
ci ót nyújt ah hoz, hogy a ta nu lók tu da to sít has sák a szlo vá ki ai zsi dó ság tra gé di -
á ját. S mi vel a kö vet ke zõ fe je ze tek a Szlo vák Köz tár sa ság kul tu rá lis, gaz da sá gi 
és po li ti kai fej lõ dé sét mu tat ják be, a ta nu lók komp lex ké pet kap hat nak a kor -
szak ról. 

Egy má sik tan könyv a Szlo vá kia a 20. szá zad ban cím mel je lent meg.11 Fül szö -
ve ge sze rint „a Szlo vák Köz tár sa ság Ok ta tá si Mi nisz té ri u ma 1997. au gusz tus
13-án kelt 3899/97–151-es sz. ha tá ro za tá val az ál ta lá nos is ko lák 8. osz tá lya szá má -
ra al ter na tív tör té ne lem tan könyv ként fo gad ta el.” A könyv szer zõ je, a fi a tal, de
egy ér tel mû ori en tá ci ó jú tör té nész a kö vet ke zõ ket írja a be ve ze tõ ben: „A tan -
könyv cél ja, hogy hûen és igaz mó don mu tas sa be tör té nel münk leg újabb, sok -
szor még élõ és le zá rat lan fe je ze te it. […] a po li ti ku sok kal együtt ne héz hely ze te -
ket fog tok meg ol da ni, meg is mer ked tek olyan élet pá lyák kal, vé le mé nyek kel és ál -
lás pon tok kal, ame lyek a kort moz gat ták. Meg is mer ked het tek a jó, az
igaz sá gos ság a sze mé lyes bá tor ság har cá val az al jas ság, a ha rag, a gyû lö let és a becs -
te len ség el len. Ta núi lesz tek, ho gyan har col ta ki a szlo vák nem zet az õt meg il le tõ
he lyet a vi lág töb bi nem ze tei kö zött. Ez a tan könyv nem tö rek szik a 20. szá za di
szlo vák tör té ne lem egye dül ér vé nyes ki fej té sé re, hi szen a té má ról a tör té né szek -
nek is egy más tól el té rõ vé le mé nyük van.” (4.)

A tan könyv, mely for má já ban má sol ja az Or bis Pic tus fen tebb em lí tett ki -
ad vá nya it, tar tal mi lag azok hi va ta los al ter na tí vá já nak szá mít. A ben nün ket ér -
dek lõ idõ szak kal a III. fe je zet fog lal ko zik, amely a Szlo vá kia 1938–1945 kö zött
cí met vi se li. A fe je zet 7 tan anya gá ból csu pán né hány érin ti a ho lo ka usz tot.
A szer zõ le szö ge zi ugyan, hogy a szlo vák ál lam fej lõ dé se au to ri ta tív irányt
vett, ki eme li azon ban a po zi tí vu mo kat is, pél dá ul: „a bí ró sá gok meg õriz ték
nagy fo kú füg get len sé gü ket, ami az ál lam el le nes és po li ti kai vét sé ge kért ki -
rótt ala csony bün te té sek ben is meg mu tat ko zott. Egyet len po li ti kai in dít ta tá -
sú ha lá los íté let sem volt vég re hajt va”. A szer zõ igyek szik mér sé kel ni a zsi dó -
el le nes po li ti ka kö vet kez mé nye it (pél dá ul a mi nisz te ri vagy el nö ki ki vé te lek
ki hang sú lyo zá sá val), vagy leg alább né hány sze mély re, vagy Szlo vá ki án kí vü li 
té nye zõk re (a náci Né met or szág ra) akar ja há rí ta ni a fe le lõs sé get. Tiso el nök,
a kor mány (Tuka mi nisz ter el nök és Mach bel ügy mi nisz ter ki vé te lé vel), a par -
la ment po zi tí van van le fest ve. A zsi dó kér dés meg ol dá sá ért egy kis cso port
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ra di ká lis fe le lõs sé gét hang sú lyoz za: „Tuka és ra di ká lis tá mo ga tói elé ge det le -
nek vol tak a szlo vá ki ai vi szo nyok kal. A cseh- és zsi dó kér dés gyors meg ol dá -
sát és a volt po li ti kai pár tok kép vi se lõi el le ni fel lé pést kö ve tel ték.” (46.) A szer -
zõ ál lás pont ját az aláb bi rész le tek is il luszt rál ják: „A salz bur gi tár gya lá sok dön -
tõ for du la tot hoz tak a zsi dó la kos ság hoz való vi szo nyu lás ban. Ad dig
a zsi dó kér dést szo ci á lis prob lé ma ként ke zel ték, s a kor mány csu pán kor lá to -
zó in téz ke dé se ket ren delt el, s a zsi dó vál la la tok kor lá to zott mér té kû ár já sít -
ását en ged te csu pán. Né met or szág azon ban elé ge det len volt ez zel. A salz bur -
gi tár gya lá so kat kö ve tõ en ki bõ vült a V. Tuka ve zet te szlo vák kor mány le he tõ -
sé ge a zsi dók kal kap cso la tos in téz ke dé se ket il le tõ en. 1941-ben je lent meg
a zsi dó kó dex né ven is mert kor mány ren de let, amely nek cél ja a zsi dó ság nak
a tár sa da lom ból való tel jes ki zá rá sa, po li ti kai és pol gá ri jo ga ik és va gyo nuk
meg vo ná sa volt. Tiso el nök ki vé te le ket adott a zsi dók nak. Az el nö ki ki vé te lek 
mel lett mi nisz te ri ki vé te le ket is ad tak. Azo kat a zsi dó kat, akik nem kap tak ki -
vé telt, a nyit ra no vá ki, sze re di és vyh nyei mun ka tá bo rok ba gyûjt öt ték össze.
A zsi dó kó dex el len ka to li kus és evan gé li kus püs pö kök is til ta koz tak. A né me -
tek kel kö tött tit kos meg ál la po dás után V. Tuka és A. Mach az el nök és a töb bi
kor mány tag tu do má sa nél kül meg kezd ték a zsi dók len gyel or szá gi né met tá -
bo rok ba való de por tá lá sá nak elõ ké szí té sét. Az elsõ transz port 1942. már ci us
25-én hagy ta el Szlo vá kia te rü le tét. Ok tó ber vé gé ig 58 000 zsi dó de por tá lá sá -
ra ke rült sor. Né met or szág ga ran tál ta, hogy a szlo vá ki ai zsi dó ság nak jó bá nás -
mód ban lesz ré sze. Azok a tá bo rok azon ban, aho vá a zsi dó kat szál lít ot ták,
nem mun ka tá bo rok vol tak, ha nem ha lál tá bo rok, ahol az oda ér ke zõ ket a biz -
tos ha lál vár ta. A köz vé le mény egy re erõ sö dõ til ta ko zá sa és a tá bo rok ból ér ke -
zõ hí rek ha tá sá ra a kor mány 1942 ok tó be ré ben a zsi dók de por tá lá sát le ál lí tot -
ta. A transz por tok in dí tá sát a meg szál ló né met erõk újít ot ták fel 1944 õszén.
Összes sé gé ben Szlo vá ki á ból 70 000 zsi dót de por tál va, kö zü lük kb. 67 ez ren
lel ték ha lá lu kat a tá bo rok ban. A ke resz tény egy há zak kép vi se lõi til ta koz tak
a de por tá lá sok el len is. Az an ti sze mi ta pro pa gan da ha tá sa alá el sõ sor ban a la -
kos ság nak az a ré sze ke rült, amely a meg gaz da go dás le he tõ sé gét lát ta az ese -
mé nyek ben. A la kos ság má sik ré sze azon ban a zsi dók meg men té sé re tö re ke -
dett, sok szor éle te koc káz ta tá sá val is. A zsi dó ság Szlo vá ki á ból való de por tá lá -
sa nem volt egye di je len ség, ha nem a zsi dó kér dés ún. vég sõ meg ol dá sát
meg cél zó náci ter vek ré szét ké pez te.” (48.)

Összes sé gé ben el mond ha tó, hogy R. Letz cél tu da to san tö rek szik arra,
hogy a Szlo vák Köz tár sa ság ban ural ko dó re zsi met po zi tív szín ben tün tes se
fel, s po li ti kai ve ze tõ it fel ment se a fe le lõs ség alól. A tan könyv ten den ci ó zus sá -
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ga nem olyan fel tû nõ, mint a Du ri ca-köny vé, a két szer zõ ál lás pont ja kö zött
azon ban in kább csak for mai, nem pe dig lé nye gi a kü lönb ség.

A vi lág az új év szá zad ban12 címû, nyol ca di ko sok szá má ra ké szült tan könyv 
a vi lág tör té nel met fog lal ja ma gá ba. Szá munk ra a II. és III. fe je zet ér de kes. Kö -
zü lük az elsõ a Két há bo rú kö zöt ti Eu ró pa cí met vi se li, s két tan anyag ban (Mus so -
li ni és fe ke te in ge sei; Hit ler Eu ró pa el len) mu tat ja be a fa siz mus eu ró pai tér hó dí tá -
sát. Az Olasz or szág gal fog lal ko zó rész ben nem ta lá lunk uta lást a zsi dó kér dés -
re, a má sik tan anyag azon ban már tar tal maz ilye ne ket. A szö veg
össze ha son lít ja az orosz or szá gi, az olasz or szá gi és a né met or szá gi vi szo nyo -
kat: „Hit ler ha son ló an járt el, mint Le nin Orosz or szág ban vagy Mus so li ni
Né met or szág ban. Be til tott min den po li ti kai pár tot, egye sü le tet, szer ve ze tet
és klu bot. Az ál la mi hi va ta lo kat, az ok ta tást, a tu do mányt, a kul tú rát és tör -
vény ke zést párt ja alá ren del te. Az egész ál la mot be há lóz ta a tit kos rend õr ség -
gel. A rend szer el len zõ it be bör tö nöz ték vagy kon cent rá ci ós tá bo rok ba zár -
ták. Va la mennyi dik tá tor nak ez a kor mány zá si mód sze re. A né met or szá gi dik -
ta tú rá nak azon ban két jel leg ze tes sé ge is volt. Az egyik, hogy faji tör vé nye ket
ho zott, ame lyek alap ján ér té kes és ke vés bé ér té kes cso por tok ra oszt ot ták az
em be ri sé get. Ma gu kat – az õ el ne ve zé sek sze rint az észa ki fajt – a pi ra mis csú -
csá ra he lyez ték. Sze rin tük a né met nép nek, a »tisz ta faj nak« mo dern rab szol -
gák ká kell ten ni ük vagy meg kell sem mi sí te ni ük a töb bi eket, pl. a szlá vo kat,
a zsi dó kat, a ci gá nyo kat.” (22.)

A Sze mé lyi sé gek arc kép csar no kában Hit ler rõl, Go eb bels rõl és Himm ler rõl
ta lál ha tó port ré. A for rás do ku men tu mok közé a nürn ber gi tör vé nyek bõl ke -
rült be egy rész let, így a ta nu lók köz vet le nül meg is mer ked het nek an nak szel -
le mi sé gé vel, és össze ha son lít hat ják a szlo vá ki ai ún. zsi dó kó dex szel: „Zsi dó
nem le het a bi ro da lom pol gá ra. Nem ren del ke zik vá lasz tó jog gal, hi va ta li
funk ci ó ba nem ke rül het… Zsi dó az a sze mély, aki nek az õsei kö zött leg alább
har mad ízig len min den ki zsi dó.” (23.) Ezt a tan anyag részt F. Nuss ba um Ön -
arc kép, zsi dó út le vél lel címû fest mé nye il luszt rál ja. A fes tõ rõl meg tud hat juk azt
is, hogy Ausch witz ban halt meg.

A ho lo ka uszt tal kap cso lat ban A má so dik vi lág há bo rú címû fe je zet tar tal -
maz több in for má ci ót. A fe je ze tet négy tan anyag al kot ja: Eu ró pa, a dik tá to rok ál -
do za ta; Élet a meg szállt Eu ró pá ban; A nagy ha tal mak Hit ler el len; Vég re béke. Té -
mánk szem pont já ból az Élet a meg szállt Eu ró pá ban címû fe je zet fon tos, hi szen
a be ve ze tés ben kö zölt mind há rom év szám kap cso ló dik a ho lo ka uszt hoz:
„1933 – Né met or szág ban fel ál lít ják az elsõ kon cent rá ci ós tá bo ro kat. 1942 –
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A Ber lin-Wann see-ben tar tott kon fe ren ci án in téz ke dé se ket hoz nak a zsi dó la kos -
ság mód sze res ki ir tá sá ra. A kon fe ren cia egyik ered mé nye az éhez te tõ tá bo rok,
»ha lál gyá rak« (Ausch witz, Treb lin ka, Maj da nek stb.) lét re ho zá sa. 1939 –1945 –
A má so dik vi lág há bo rú ban csak nem 6 mil lió zsi dót ir tot tak ki.” (34.)

A szer zõi szö veg ben a meg szállt és a sza te lit ál la mok kö zöt ti kü lönb sé -
gek rõl ol vas ha tunk. A szer zõk hang sú lyoz zák a len gyel or szá gi és szov jet unió -
be li vi szo nyo kat. A meg szállt Eu ró pá ban élõ zsi dók hely ze té rõl az aláb bi so -
rok szól nak: „A ná cik min den meg szállt és csat lós or szág ban két em ber cso -
por tot je löl tek ki, ame lyek re ha lál várt. 1941-ben a náci ve ze tés el dön töt te,
hogy a zsi dó kat min den hon nan szál lít sák kon cent rá ci ós tá bo rok ba. Ezek
több sé gét Len gyel or szág ban épí tet ték. A tá bo rok ban az éh ha lál, az alul táp lált -
ság, a ne héz mun ka vagy egyéb kín zá sok vé gez tek ve lük. Sõt kü lön ha lál tá bo -
ro kat is fe lál lí tot tak, ame lyek a zsi dók le mé szár lá sá ra szol gál tak. Ha son ló
sors várt a ci gá nyok ra. Csak Dá nia, Bul gá ria és Olasz or szág mert el len sze gül -
ni e ren del ke zés nek. Bár a zsi dó kat itt is ül döz ték, nem hajt ot ták ha lál ba õket. 
A ha lál fe nye get te azon ban azo kat a nem ze te ket és nép cso por to kat, akik el len -
sze gül tek a náci ön kény ura lom nak.” (Uo.) 

A ho lo ka uszt fo gal mát a szer zõk így ha tá roz ták meg: „Ho lo ka uszt nak ne -
vez zük a zsi dó la kos ság ir tá sát a má so dik vi lág há bo rú ide jén. Az ó ko ri Gö rög -
or szág ban ez zel a ki fe je zés sel je löl ték a tûz ál do za tot (ho lo ka usz tum – tel je -
sen elég ni).” (35.)

A szer zõi szö veg ál ta lá no sí tó jel le gû, hi á nyoz nak az egyé ni szen ve dé sek -
rõl szó ló konk rét in for má ci ók, me lye ket a kvan ti ta tív ada tok sem pó tol hat -
nak. Eze ket táb lá zat ba fog lal ták, amely bõl ki de rül, hogy a de por tá lá sok so rán
800 000 em ber halt meg, a kon cent rá ci ós tá bo rok ban pe dig 3 mil lió. Ezek
a szám ada tok hûen il luszt rál ják a ho lo ka uszt köz vet len ál do za ta i nak szá mát.
Kér dé ses azon ban az, hogy a ta nu lók mi lyen mér ték ben lát ják a csu pasz szá -
mok mö gött az em be ri szen ve dést. Se gít sé get eb ben a fe je zet fo tó anya ga
nyújt hat: egy-egy kép a var sói get tó ról és Ausch witz ról, ket tõ a de por tá lá sok
me ne té rõl. Szin tén köz li a tan könyv a kon cent rá ci ós tá bo rok ban a ra bok meg -
kü lön böz te té sé re hasz ná la tos szí nes jel zé se ket is. 

A tan anyag ban egy for rás rész let is ta lál ha tó, amely ben egy né met po li ti -
kai fo goly me sé li el a kon cent rá ci ós tá bor ban át él te ket. Ez a rész let töb bek kö -
zött be mu tat ja azt is, hogy a Ges ta po em be rei rosszab bul bán tak a zsi dók kal,
mint más fog lyok kal.

Ha bár a tan ter vek sze rint a pe da gó gu sok csak két ta ní tá si órát szen tel het -
nek a ho lo ka uszt nak, a tan köny vek le he tõ vé te szik, hogy ob jek tív ké pet al kos -
sa nak a fa siz mus ha ta lom ra ju tá sá ról és tet te i rõl Szlo vá ki á ban épp úgy, mint
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Eu ró pa más or szá ga i ban. Fõ leg az új ál ta lá nos is ko lai tan köny vek azok, ame -
lyek nem csak pusz ta in for má ci ó kat nyúj ta nak, ha nem le he tõ sé get ad nak a di -
á kok nak és ta ná ra ik nak a vi tá ra, a szub jek tív íté let al ko tás ra. 

Noha ezt a meg ol dást egy ér tel mû en he lyes nek kell tar ta nunk, Szlo vá ki á -
ban, amely a ho lo ka uszt meg íté lé se szem pont já ból meg osz tott, bi zo nyos
buk ta tó kat is ész re kell ven nünk. An nál in kább, mint hogy a ta ná rok kü lön fé -
le se géd köny ve ket hasz nál nak a ta ní tás so rán (pél dá ul Du ri ca köny vét), s egy
ré szük a szlo vák ál la mot (a zsi dók kal tör tén tek el le né re) po zi tí van ér té ke li. 

I.3. Iz ra el

A tan köny vek Iz ra el hez fû zõ dõ vi szo nya am bi va lens nek mond ha tó.
A kom mu niz mus ide jén Cseh szlo vá kia (a töb bi szo ci a lis ta or szág hoz ha son -
ló an) ag resszi ó nak mi nõ sí tet te a hat na pos há bo rút, s meg sza kí tot ta dip lo má -
ci ai kap cso la ta it Iz ra el lel. Az utób bi idõ ben azon ban Iz ra el meg íté lé se meg -
vál to zott. Meg újul tak a dip lo má ci ai kap cso la tok, s fõ ként a gaz da sá gi és kul tu -
rá lis kap cso la tok fej lõd nek ígé re te sen. En nek el le né re a tan köny vek ben alig
ta lál ni em lí tést a zsi dó ál lam ról, s he lyen ként még ezek ben is a múlt re to ri ká -
ja érez he tõ (ha bár tom pább él lel).

I.3.1. Föld rajz

A ta nu lók a 6. osz tály ban a Dél ke let-Ázsi á ról szó ló fe je zet ben ta lál koz -
hat nak Iz ra el lel. A Föld rajz az alap is ko lák 6. osz tá lya szá má ra címû tan könyv
a tér ség alap ve tõ ter mé szet föld raj zi is me re tei mel lett a la kos ság gal kap cso lat -
ban is kö zöl né hány ada tot.13 A szer zõk sze rint a tér ség la kos sá ga „gyor san nö -
vek szik. Az ara bok mel lett a tö rö kök és a per zsák szá ma a leg na gyobb. A la kos -
ság csak nem va la mennyi tag ja mo ha me dán (mu zul mán) val lá sú. Egye dü li ki -
vé tel a zsi dó ál lam – Iz ra el.” (66.)

Iz ra el a me zõ gaz da ság gal kap cso lat ban is em lí tés re ke rül, s ta lál ha tók még
in for má ci ók A to váb bi ál la mok át te kin té se címû rész ben. Meg em lí tik nyers anyag -
kész le te it is (kõ olaj, fosz fá tok), el sõ sor ban azon ban azt ér té ke lik, hogy „Iz ra el -
nek a leg fej let tebb az ipa ra az összes dél nyu gat-ázsi ai ál lam kö zül”. Azt is szó ba
ke rül, hogy „ide gen for gal mi szem pont ból na gyon von zó or szág. Eh hez az üdü -
lé si le he tõ sé ge ken kí vül val lá si okok is hoz zá já rul nak.” (72.) A szer zõk egy ki -
buc szer ke ze té nek raj zát is köz re ad ják, még pe dig a kö vet ke zõ szö veg gel:
„Az egyik vi dé ki jel le gû te le pü lés Iz ra el ben – a ki buc. A ki buc la kói kö zö sen
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gaz dál kod nak és mû ve lik meg a me zõ ket, gyü möl csö sö ket és ve te mé nyes ker -
te ket. Mun ká ju kért csak na gyon sze rény ju tal mat kap nak, vi szont az élel mi sze -
re kért és a szol gál ta tá so kért a ki buc ban nem kell fi zet ni ük.” (71.)

Az utol só be kez dés a la kos ság gal fog lal ko zik. A fen tebb már em lí tett el -
avult re to ri ka hasz ná la tát iga zol ja, s ezért tel jes ter je de lem ben le kö zöl jük:
„A la kos ság több sé ge zsi dó. Az el té rõ val lás és az el té rõ po li ti kai vi szo nyok
(az arab te rü le tek Iz ra el ál ta li meg szál lá sa – 65. ábra) fe szült sé get okoz nak Iz -
ra el és a töb bi arab or szág kö zött, sõt Iz ra e len be lül is. A meg szállt te rü le tek -
hez tar to zik Iz ra el fõ vá ro sá nak, Je ru zsá lem nek egy ré sze. A kül föld túl nyo -
mó részt Tel Avi vot te kin ti fõ vá ros nak.” (72.) A szö veg ben em lí tett 65. ábra Iz -
ra el szí nes tér ké pét tar tal maz za a kö vet ke zõ tér kép ma gya rá zat tal: „Iz ra el
ere de ti te rü le te; Iz ra el ál tal meg szállt vagy el le nõr zött te rü le tek; ENSZ-csa -
pa tok ál tal el le nõr zött te rü le tek.” A tér kép alatt az aláb bi ma gya rá zat ta lál ha -
tó: „Iz ra el és a pa lesz ti nok. Iz ra el a meg ala pí tá sa óta el telt 50 év alatt je len tõ -
sen bõ ví tet te sa ját te rü le tét a szom szé dai ro vá sá ra. Egy ide ig a Sí nai-fél szi ge -
tet is meg száll va tar tot ta.” (71.) 

A fe je zet vé gén 5 kér dés ta lál ha tó, ame lyek bõl 2 érin ti Iz ra elt. Kö zü lük
az egyik is mét ne ga tív fény ben tün te ti fel Iz ra elt: „Mely or szá gok szom szé do -
sak Iz ra el lel? A fel so rolt or szá gok kö zül me lyik nek a te rü le tét nem tart ja meg -
száll va Iz ra el?” (72.)

I.3.2. Tör té ne lem

A már több ször em lí tett a Vi lág az új év szá zad ban14 címû tan könyv A vi lág
a má so dik vi lág há bo rú után címû fe je ze te 8 tan anyag rész re van fel oszt va. Ezek
a kö vet ke zõk: Eu ró pa fel osz tá sa; Új ter vek, új szö vet sé gek; A ’vas füg göny tõl’ ke let re;
A gyar ma to sí tás vége; A fé le lem egyen sú lya; A moz du lat lan ság vége; A ci vi li zá ció na pos
és ár nyé kos ol da lai; A ’sza lo nok’ és az ’ut ca’ mû vé sze te. Egyik ben sincs azon ban
meg em lít ve Pa lesz ti na, sem pe dig a zsi dó ál lam meg ala ku lá sa vagy léte, pe dig 
A gyar ma to sí tás vége címû tan anyag, amely ben szó esik a brit bi ro da lom fel bom -
lá sá ról, erre jó le he tõ sé get adott vol na. 

Összes sé gé ben te hát el mond ha tó, hogy Iz ra el ál lam mal az ál ta lá nos is ko -
lák ta nu lói csak a föld rajz órá kon ta lál koz hat nak. Az itt szer zett is me re tek
rész ben pó tol ják a hi ány zó tör té nel mi in for má ci ó kat is. Az Iz ra el re vo nat ko -
zó in for má ci ó kat azon ban a mér sé kel ten el len sé ges hang vé tel jel lem zi.
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II. A GIM NÁ ZI U MOK

A gim ná zi u mi ok ta tás elem zé se több szem pont ból is ne he zebb fel adat,
mint az ál ta lá nos is ko lá ké, hi szen míg né hány tan tárgy ese tén már új tan köny -
vek hasz ná la to sak (iro da lom, rész ben a tár sa da lom is me ret), más tan tár gyak
(tör té ne lem) ese tén azon ban a pe da gó gu sok a régi tan köny vek bõl vagy más
el ér he tõ szak iro da lom ból ta ní ta nak. Emi att na gyon ne héz komp lex ké pet
adni a té má ról. A gim ná zi um négy éve alatt a tan ter vek szá mos le he tõ sé get
nyúj ta nak arra, hogy pe da gó gu sok fog lal koz za nak a zsi dó kér dés sel. 

II.1. A zsi dók val lá sa és tör té nel me

Ez zel a prob le ma ti ká val szá mos tan tárgy órá in ta lál koz ha tunk. A föld -
rajz ta ní tás so rán a vi lág la kos sá ga val lá si meg osz lá sá nak be mu ta tá sa kor ke rül
em lí tés re a ju da iz mus. Vi szony lag nagy te ret szen tel neki az iro da lom és a tár -
sa da lom is me ret is. A tör té ne lem ta ní tás ban leg in kább a ho lo ka uszt be mu ta tá -
sa kap te ret.

II.1.1. Föld rajz

A Föld rajz a gim ná zi u mok 1. osz tá lya szá má ra címû tan könyv II. ré sze a hu -
mán föld rajz zal fog lal ko zik.15 Egyik fe je ze te a Föld és Szlo vá kia val lá si meg -
osz lá sát tár gyal ja. A zsi dó val lást az ún. et ni kai val lás tí pus ba so rol ja, amely
a val lás és a szo ci á lis eti ka egy sé ge ként jel le mez he tõ. A köz zé tett ada tok sze -
rint a zsi dó val lás nak 18 mil lió kö ve tõ je van. A tan könyv vé gén ta lál ha tó fo ga -
lom tár ban to váb bi ada tok is ta lál ha tók, így a ta nu lók alap ve tõ ké pet al kot hat -
nak a val lás ról. A zsi dó val lás a kö zölt de fi ní ció sze rint a leg õsibb val lás, ame -
lyet Áb ra hám és Mó zes ala pí tott: „A zsi dók val lá sá nak alap ja az egyet len
Is ten ben való hit (mo no te iz mus), aki min den ha tó, transz cen dens (meg is -
mer he tet len) és lát ha tat lan, a vi lág min den ség te rem tõ je és egye dü li irá nyí tó -
ja. Ta ní tá sá nak alap ja (Bib lia, Tal mud): hit az em be ri gon dol ko dás ban, a jó -
ban és rossz ban, a ha lot tak fel tá ma dá sá ban, az örök lét ben, és az is te ni meg tor -
lás ban (bün te tés ben).” (101.) Szlo vá kia la kos sá gá nak val lá si meg osz lá sá val
kap cso lat ban (az 1991-es nép szám lá lás ada tai alap ján) vi szont sem mi fé le ada -
tot nem kö zöl a tan könyv a zsidó vallásról. 
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II.1.2. Iro da lom

A hu sza dik szá zad iro dal má val a di á kok a har ma di kos és ne gye di kes tan -
köny vek ben ta lál koz hat nak.16 Ha nem is rend sze re zett for má ban, de mind -
két tan könyv ben ta lál koz ha tunk zsi dó szer zõk kel és a zsi dó kér dés sel. A har -
ma dik év fo lyam ban a ta nu lók a két há bo rú kö zöt ti kor sza kot ta nul ják, s már
a tan könyv be ve ze tõ so rai be mu tat ják az 1933-as ber li ni könyv ége té se ket. 

Ér de kes in for má ci ók kal szol gál a Két há bo rú kö zöt ti vi lág iro da lom címû fe je -
zet. A zsi dó prob le ma ti ka elsõ íz ben Tho mas Mann kap csán me rül fel, aki rõl
a tan könyv a kö vet ke zõ ket írja: „a ná ciz mus elõl Svájc ba, majd az USA-ba
emig rált, ahol meg ír ta a Jó zsef és test vé rei címû re gé nyét, amely ben a bib li ai
tör té ne tet és sa ját ko rát kap csol ja össze. Az ó szö vet sé gi zsi dó, Jó zsef alak já val
az an ti sze mi tiz mus és rassziz mus el len til ta ko zott.” (26.) F. Kaf ka éle té nek és
mû ve i nek vi szony lag ter je del mes be mu ta tá sa so rán az író zsi dó szár ma zá sa
nincs meg em lít ve. Nem úgy Isa ak Ba bel ese té ben, aki nek a Lo vas had se reg
címû mûve kap csán a kö vet ke zõ ol vas ha tó: „Lí ri zá lást és iró ni át hasz nál az
Odesszai tör té ne tek címû kö te té ben, amely ben gye rek ko rá nak zsi dó
Odesszá ját áb rá zol ja.” (30.) A cseh Ivan Olb racht mû vei kö zül zsi dó te ma ti -
ká jú mûve, a Gó lem a völgy ben ke rül meg em lí tés re. 

Hogy a két há bo rú kö zöt ti szlo vák iro da lom kap csán a zsi dók té má ja alig
ke rül elõ, an nak az az oka, hogy a nem tar to zott a ked velt té mák közé, más -
részt a tan köny vek szer zõi sem hang sú lyoz zák ki. Mar tin Rá zus Korcs ma ki -
rály címû, an ti sze mi ta ele me ket tar tal ma zó mû vé vel kap cso lat ban azt hang sú -
lyoz zák a tan könyv írók, hogy a mû „kri ti kus és mo ra li zá ló jel le gû.” (51.)

Vá mos Géza, aki „egy zsi dó vas úti hi va tal nok csa lád já ba szü le tett a Ma -
gyar or szág hoz tar to zó Dé va bá nyán”, egyi ke a kis szá mú zsi dó szár ma zá sú
szlo vák írók nak. A tan könyv sze rint a Le tö rött ág címû mû vé re az „au to bio gra -
fi kus je gyek a jel lem zõk. […] A mû a le tö rött ág, vagy is a zsi dók prob lé má ját,
a több sé gi la kos ság gal való egy üt té lé sét mu tat ja be.” (123.)

Az érett sé gi zõ év fo lyam ban a di á kok a je len kor vi lág- és szlo vák iro dal -
má val is mer ked nek meg. Vi szony lag nagy te ret kap Saul Bel low Her zog címû
mûve. Az ame ri kai zsi dó író re gé nyé vel kap cso lat ban a tan könyv a kö vet ke -
zõt írja: „Mo ses Her zog az író hoz ha son ló an Chi ca go-ban élte le gye rek ko -
rát, aho vá zsi dó õsei Orosz or szág ból köl töz tek.” (26.)

Jo seph Hel ler élet mû vé vel kap cso lat ban A „22-es csap dá ja” mel lett
a Good as Gold  címû mû vét is em lí ti a könyv, Art hur Mil ler rõl pe dig
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meg tud hat ják a di á kok, hogy az Üveg fi gu rák a Kris tály éj sza ka idõ sza ká nak
ame ri kai zsi dó kö zös sé get áb rá zol ja. 

A cseh szer zõk mû ve i ben a zsi dó kér dés el sõ sor ban a ho lo ka uszt kap csán 
me rül fel. Ján Otè e ná šek Ró meó, Jú lia és a sö tét ség címû no vel lá já ban „a Pa vol és 
a buj kál ni kény sze rü lõ zsi dó lány sze rel me tra gé di á ba tor kol lik. Esz tert
agyon lö vik a né me tek…”. (71.) A zsi dó szer zõk kö zül Lu do vik As ke ná zy és
Ivan Klí ma van meg em lít ve, aki „gye rek ként élt há rom évet a te re zí ni kon -
cent rá ci ós tá bor ban és ez az él mény vissza tük rö zõ dik mû ve i ben.” (74.) 

Az 1945 utá ni szlo vák iro dal mat el sõ sor ban a szlo vák nem ze ti fel ke lés ih -
let te meg. A zsi dó kér dés csak el vét ve buk kan fel ben ne. Ki vé tel nek Ru dolf Ja -
šík Szent Er zsé bet tér címû mûve szá mít, amely a zsi dó Éva és Igor tra gi kus sze -
rel mé nek tör té ne te. A leg újabb mû vek kö zül Ján Jo ha ni des Ele fán tok Mat ha u -
sen ben címû mû vé ben buk kan fel a ho lo ka uszt té má ja. Le o pold La ho la zsi dó
szár ma zá sát ugyan a tan könyv nem em lí ti, de azt le ír ja, hogy „faji okok ból ne
tud ta be fe jez ni ta nul má nya it. In ter nál ták majd a nyit ra no vá ki kon cent rá ci ós
tá bor ba ke rült. In nen meg szö kött és csat la ko zott a par ti zán moz ga lom hoz.”
1949-ben Iz ra el be emig rált. Élet mû vé rõl so ká ig hall gat tak. Mû ve i ben több
né zõ pont ból mu tat ja be a há bo rút, a ho lo ka usz tot és a zsi dók je len le gi éle tét.
1967-ben vissza köl tö zött Szlo vá ki á ba. A drá mai mû faj ban Pe ter Kar vaš An ti -
go né és má sok címû, kon cent rá ci ós tá bor ban ját szó dó mû vét kell meg em lí te ni.

 II.1.3. Tár sa da lom is me ret

A tan tárgy cél ja az, hogy a ta nu ló kat meg is mer tes se a fon to sabb tár sa da -
lom tu do má nyok (fi lo zó fia, jog, köz gaz da ság tan, po li to ló gia, pszi cho ló gia,
val lá si alap is me re tek) alap ja i val. Új tan köny vek azon ban csak a fi lo zó fiá hoz
és a köz gaz da ság tan hoz van nak. A zsi dók val lá sa a val lá si eti ka ke re tén be lül
ke rül em lí tés re. A tan tárgy cél ja az, hogy kü lön bö zõ val lá si ér té ke ket vo nul -
tas son fel, s to le ran ci á ra, az „el té rõ vi lág né ze tû em be rek el fo ga dá sá ra” ne vel -
je a di á ko kat. A meg ha tá ro zó sze rep azon ban a pe da gó gu so ké, hi szen õk sa ját
el kép ze lé se ik sze rint ala kít hat ják a tan anya got. Ter mé sze tes te hát, hogy a pe -
da gó gu sok azok ra a té mák ra he lye zik a hang súlyt, ame lye ket ma guk hoz kö ze -
li nek érez nek. Ahogy az egyik ta nár nõ nyi lat koz ta, „ha va la ki csak a ke resz -
tény sé get ta nít ja, az az õ dol ga”.17 A kü lön bö zõ gim ná zi u mok di ák ja i val foly -
ta tott be szél ge té sek bõl azon ban az de rül ki, hogy a zsi dó val lás ról is kap nak
alap ve tõ in for má ci ó kat. A ne gye dik tan év ben fa kul tat ív tan tárgy a tár sa da -
lom tu do má nyi sze mi ná ri um. En nek ré sze a val lás tan is, amely a val lá sok
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struk tú rá já val és ér té ke lé sé vel fog lal ko zik. A tan tárgy hoz azonban még nincs 
tankönyv.

 II.1.4. Tör té ne lem

A meg fe le lõ új tan köny vek a mai na pig hi á nyoz nak, a kom mu niz mus
ide jén ké szült régi köny vek pe dig nem fe lel nek a mai igé nyek nek. A ta ná rok
ezért más szak iro dal mat hasz nál nak (ki egé szí tõ iro dal mat és cseh or szá gi tan -
köny ve ket, ame lyek ben meg fe le lõ te ret kap a zsi dó ság té má ja). Egye dül
a szak kö zép is ko lák és szak is ko lák ré szé re ké szült tan köny vek je len tik a ki vé -
telt, ame lyek az 1997/98-as tan év ben ke rül tek az is ko lák ba.18 

A ré geb bi ki adá sú tan köny vek kö zül csak a Jí lek és mun ka tár sai ál tal írt
Tör té ne lem a gim ná zi u mok I. osz tá lya szá má ra cí mû ben ta lál ni a zsi dó val lás sal
kap cso lat ban két ada tot.19 Az elsõ az Ó ko ri Gö rög or szág címû fe je zet ben ta lál -
ha tó, a má so dik a ke resz tény ség ke let ke zé sé vel kap cso la tos: „Pa lesz ti nát
a zsi dók sé mi ta ere de tû tör zsei száll ták meg, akik ie. 1000 kö rül egy sé ges ki -
rály sá got hoz tak lét re Je ru zsá lem köz pont tal. A zsi dó ál lam ön ál ló sá gát
Egyip tom és Me zo po tá mia fe lõl jövõ tá ma dá sok fe nye get ték. A zsi dók tör -
té nel mé ben óri á si je len tõ sé ge van a val lás nak, amely az egy is ten hit re (Jah -
ve) épül – mo no te iz mus. A zsi dó val lás és ké sõbb a ke resz tény ség szent
köny vé vé a Bib lia (Ó szö vet ség) vált.” (53.) A má so dik in for má ció a ke resz -
tény ség nek a zsi dó ság hoz fû zõ dõ vi szo nyá val kap cso la tos: „Hí vei a ke reszt -
ség szer tar tá sá nak egy sze rû sé gé vel és a meg vál tó ban, Jé zus Krisz tus ban
való hi tük ben kü lön böz tek a zsi dó szek ták tól.” Né hány sor ral lej jebb a tan -
könyv meg ál la pít ja, hogy „a ke resz tény ta ní tás ma gya rá za tát a Bib lia má so -
dik ré sze, az Új szö vet ség adja. Az elsõ részt, az Ó szö vet sé gi köny ve ket a ke -
resz té nyek a zsi dók tól vet ték át.” (93.) Más in for má ci ót a tan könyv ben a zsi -
dó ság ról nem ta lál tunk.

Ke vés ada tot tar tal maz nak a zsi dók tör té ne té vel kap cso lat ban a fent em lí -
tett szak kö zép is ko lás tan köny vek is. Az elsõ ilyen in for má ció a leg ré geb bi ci -
vi li zá ci ók kal fog lal ko zó fe je zet ben ta lál ha tó. Az Új ba bi lo ni Bi ro da lom ról
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18 De je pis pre stred ne od bor ne skoly a stred ne od bor ne uci lis tia 1: Od pra ve ku k no vo ve ku. [Tör té ne -
lem a szak kö zép is ko lák és szak mun kás kép zõ is ko lák szá má ra. 1. Az õs kor tól az ó ko rig]
Or bis Pic tus Ist ro po li ta na,
Bra tis la va, 1997., ill. De je pis pre stred ne od bor ne skoly a stred ne od bor ne uci lis tia 2: De jiny no vo ve -
ku do re vo lucnych ro kov 1848/1849. [Tör té ne lem a szak kö zép is ko lák és szak mun kás kép zõ is -
ko lák szá má ra. 1. Az új kor tör té ne te az 1848/49-es for ra dal ma kig] Or bis Pic tus Ist ro po li -
ta na, Bra tis la va, 1998.

19 Ji lek i kol.: De je pis pre I. ro è ník gymná zia [Tör té ne lem a gim ná zi u mok I. osz tá lya szá má ra]
SPN, Bra tis la va, 1984.



szó ló rész ben a kö vet ke zõ ol vas ha tó: „Leg na gyobb ural ko dó ja, Na bu ko do no -
zor el fog lal ta Je ru zsá le met, a hé be rek fõ vá ro sát és Kr. e. 587-ben fog ság ba
hur col ta a zsi dó kat.” (12.) A kö vet ke zõ ol da lon meg tud hat juk, hogy „Pa lesz ti -
na te rü le tén egyet len Is ten, Jah ve hite ala kult ki, amely a zsi dó, majd ké sõbb
a ke resz tény val lás alap ja lett. Szent köny vük, az Ó szö vet ség (a Bib lia ré sze)
több mint 3000 éves és 40 rész bõl áll. Az em be ri ség kul túr kin csei közé
tartozik.”

Ta nul má nyunk to váb bi ré szé ben azo kat a le he tõ sé ge ket kí ván juk be mu -
tat ni, ame lye ket a tör té ne lem re vo nat ko zó tan ter vek kí nál nak a zsi dó val lás
és a ho lo ka uszt be mu ta tá sá ra. Eköz ben meg pró bál juk fel hasz nál ni mind azo -
kat az in for má ci ó kat, ame lye ket a pe da gó gu sok tól sze rez tünk.

A gim ná zi um elsõ osz tá lyá ban Az ó ko ri ke let ál la mai címû fe je zet le he tõ vé 
te szi, hogy meg ma gya ráz zuk a zsi dó ál lam, Dá vid bi ro dal má nak ki ala ku lá sát. 
A Ró mai Bi ro da lom tör té ne te le he tõ sé get ad arra, hogy a ke resz tény val lás kap -
csán be mu tas suk an nak zsi dó gyö ke re it. A La te rá ni zsi nat kap csán sok ta nár
be szél a zsi dó el le nes tör vé nyek rõl, ki hang sú lyoz va az an ti sze mi tiz mus mély
gyö ke re it.

A má so dik osz tály ban IV. Fü löp fran cia ki rály kap csán be szél he tünk a zsi -
dók el le ni pog ro mok ról. A II. Jó zsef ál tal ki adott Tü rel mi ren de let köz vet le nül
érin tet te a zsi dó kö zös sé get. 

A har ma dik osz tály tan anya ga a 19. és 20. szá zad tör té nel mé vel fog lal ko -
zik. A zsi dó ság ké sõb bi sor sá nak meg ér té se szem pont já ból kü lön le ges je len -
tõ sé ge van a Dre y fuss-per nek. A ré geb bi ki adá sú tan köny vek bõl hi ány zik,
s ha a ta nár be szél ni akar róla, más for rást kell vá lasz ta nia. A per le he tõ sé get
ad az egész Eu ró pát, s nem csak Né met or szá got, el ura ló na ci o na liz mus be mu -
ta tá sá ra. A fa siz mus je len sé gé nek a be mu ta tá sá hoz nagy se gít sé get je len te nek 
azok a se géd anya gok, ame lye ket an gol ere de ti bõl for dí tot tak le, s ame lyek ki -
adá sát a SAUD (a Tör té ne lem ta ná rok Szlo vá ki ai Szö vet sé ge) biz to sí tot ta.

A tan ter vek sze rint a ho lo ka uszt a III. gim ná zi u mi év tan anya gá ban kap
he lyet. A má so dik vi lág há bo rú ke re tén be lül azon ban ke vés idõ ma rad rá. Na -
gyobb le he tõ sé get nyújt a ne gye dik ben vá laszt ha tó tör té nel mi sze mi ná ri um,
amely nek tan anya ga rész ben a ho lo ka uszt ra épül. A Szlo vák Köz tár sa ság té -
má ja gyak ran vi tá kat vált ki a ta ná rok és di á kok kö ré ben. A kü lön bö zõ he lyek -
rõl ér ke zõ in for má ci ónk sze rint Kö zép- és Észak-Szlo vá kia (Besz ter ce bá nya, 
Tu róc szent már ton, Eper jes) is ko lá i ból gyak ran szer vez nek ta nul má nyi ki rán -
du lást Ausch witz ba. Po zsony ban vi szont ez rit ka. Ha szer ve zõ dik is ilyen ki -
rán du lás, ak kor az a pe da gó gu sok ön ál ló kez de mé nye zé se alap ján tör té nik.
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II.2. A ho lo ka uszt

A di á kok kal és ta ná rok kal foly ta tott be szél ge té sek alap ján el mond ha tó,
hogy van ér dek lõ dés a ho lo ka uszt té má ja iránt, s ezt a je len le gi tan köny vek
nem tud ják ki elé gí te ni. Hi ány zik a meg fe le lõ szin tû iro da lom, fõ leg a szlo vá -
ki ai zsi dók tra gé di á já ról. Emel lett a pe da gó gu sok is kü lön fé le né ze te ket val la -
nak a té má ról. So kan meg ke rü lik a vi ta tott idõ sza kot, eset leg szak ma i lag két -
ség be von ha tó szak iro dal mat hasz nál nak (ld. Du ri ca). S mi vel új tör té ne lem -
tan köny vek nin cse nek, ma rad nak a ré gi ek, vagy a cseh köny vek. 

A Fe je ze tek a tör té ne lem bõl a kö zép is ko lák szá má ra c. köny vet ide ig le nes hasz ná -
lat ra szán ták.20 A ho lo ka uszt té má já val a IV. fe je zet két tan anya ga fog lal ko zik
(A né met ná cik fel lé pé se, Harc a köz tár sa ság vé del mé ben; Mün chen. Cseh szlo vá kia szét zú -
zá sa). Még több in for má ci ót tar tal maz az V. (A má so dik vi lág há bo rú), a VI. (A Szlo -
vák Köz tár sa ság Hit ler ár nyé ká ban), a VII. (A fa siz mus el len) és a VIII. fe je zet (A szlo -
vák nem ze ti fel ke lés). Kü lön fi gyel met a VI. fe je zet nek kell szen tel nünk.

A be ve ze tés ben a szer zõk hang sú lyoz zák, hogy „a Szlo vák Köz tár sa ság
léte (1939–1945) el vá laszt ha tat lan a má so dik vi lág há bo rú tör té ne té tõl” (40.).
A náci Né met or szág ter ve it a kö vet ke zõ kép pen mu tat ják be: „Hit ler Eu ró pa
kö ze pén egy olyan nagy né met élet te ret sze re tett vol na ki épí te ni, mely ben
a »ma ga sabb ren dû« né met faj ural ko dott vol na az »ala cso nyabb ren dû«, nem
tisz ta fajú né pek, szlá vok, zsi dók és más nem ze tek fö lött, ame lyek nek azt
a sze re pet szán ták, hogy dol goz za nak az ural ko dó nem zet re, s el vé gez zék a ke -
vés bé ér té kes, szak ma i lag alá be csült mun kát. Hit ler el kép ze lé sei saj nos fo ko -
za to san meg va ló sul tak. Ezt bi zo nyít ják az eu ró pai ha lál tá bo rok – ame lyek -
ben 6 mil lió zsi dót, len gye le ket, fe hér oro szo kat, uk rá no kat, oro szo kat, dél -
szlá vo kat, szlo vá ko kat, cse he ket és más nem ze tek mil li ó it gyil kol ták meg –
vagy az ún. get tók. […] Szlo vá kia tör té nel mé nek elem zé se kor is ezek bõl
a szem pon tok ból kel ki in dul nunk, ab ból, mi lyen sze re pet ját szott Szlo vá kia
a má so dik vi lág há bo rú idején.” (44.)

Az idé zett so rok a tan könyv alap ál lást tük rö zik: el íté li a ná ciz must, a szlo -
vák és szláv tör té ne lem re he lye zi a hang súlyt, a zsi dó ság tra gé di á ját a meg tör -
tént „rossz” il luszt rá lá sá ra hasz nál ja fel. A szer zõk nagy fi gyel met szen tel nek
a szlo vák ál lam ide o ló gi á já nak, meg ma gya ráz zák a „ki seb bik rossz el mé le té -
nek” gyö ke re it és ne ga tí vu ma it. (Ez a te ó ria arra szol gál, hogy szlo vák ál lam
nép sze rût len in téz ke dé se it áb rá zol has sák.) Be mu tat ják a Ti so-re zsim
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konk rét po li ti ká ját is: „A lu dák re zsim már az au to nó mia el nye ré se kor is ho -
zott zsi dó el le nes tör vé nye ket, 1939. már ci us 14-e után pe dig már egyik tör -
vény kö ve ti a má si kat. A zsi dó kat elõ ször meg fosz tot ták a va gyo nuk tól, el bo -
csát ot ták ál lá suk ból. A zsi dó ipa ri üze mek, üz le tek, kéz mû ipa ri lé te sít mé -
nyek, mû he lyek há zak csak nem in gyen men tek át a ke resz tény cé gek ke zé be, 
ver seny tár sa ik nak vagy a po li ti kai elit egyes kép vi se lõ i nek a tu laj do ná ba.
A sza bad fog lal ko zá sú zsi dó kat, ügy vé de ket, or vo so kat stb. el tilt ot ták fog lal -
ko zá suk gya kor lá sá tól. Egyes ál lá so kat (pél dá ul szer kesz tõ, ta ní tó, ka to na -
tiszt) zsi dók nem pá lyáz hat tak meg. Min den ál la mi hi va tal ból és in téz mény -
bõl el bo csát ot ták õket. A zsi dó kat örök idõk re sze ret ték vol na el til ta ni a szak -
kép zett sé get meg kö ve te lõ te vé keny sé gek tõl, az ele mi is ko lák kö zül csak
azo kat lá to gat hat ták, ame lye ket a zsi dók szá má ra szer vez tek, kor lá toz ták a zsi -
dó fi a ta lok ta nonc vi szony ba ke rü lé sét is. A lu dák re zsim ugyan azok kal az in -
téz ke dé sek kel kor lá toz ta a zsi dók sza bad sá gát, em be ri ér vé nye sü lést, ame -
lyek kel a né me tek kor lá toz ták a len gye le ket, így pró bál ván bi zo nyí ta ni az »ala -
cso nyabb ren dû« szláv faj jal szem be ni fö lé nyü ket. […] A tör vény bün tet te
azo kat az ár já kat, akik a zsi dók kal bár mi lyen kap cso lat ba ke rül tek, bûn volt
még a köl csö nös lá to ga tás is. Hogy a zsi dók könnyeb ben el le nõ riz he tõk le -
gye nek, sár ga csil la got kel lett vi sel ni ük. Ti los volt a vá ro sok, fal vak fõ ut cá in
lak ni uk, mo zi ba, szín ház ba jár ni uk, vagy ká vé há zak ban, ki ál lí tá so kon, nyil vá -
nos he lye ken meg je len ni ük. Nem tart hat tak pél dá ul fény ké pe zõ gé pet, táv -
csö vet, ke rék párt, te le fon juk sem le he tett. Le ve le i ket, ké rel me i ket csil lag gal
kel lett meg je löl ni ük, és csak kü lön en ge déllyel, s a szá muk ra ki je lölt ku pé -
ban utaz hat tak. Csak szi go rú an meg sza bott idõ sza kok ban vá sá rol hat tak és
köz le ked het tek. 1941-ben a kor mány az így meg nyo mo rí tott és a tár sa da lom -
ból ki ta szí tott több mint százezer zsidót gettókba zsúfolta.” (48.)

A tan könyv elí té lõ en ér té ke li a „vég sõ meg ol dás” meg ter ve zé sét és Szlo -
vá kia fe le lõs sé gét en nek vég re haj tá sá ban. A szer zõk ki hang sú lyoz zák a mi -
nisz ter el nök, V. Tuka és a bel ügy mi nisz ter, A. Mach fe le lõs sé gét, aki „ki kény -
sze rí tet te a zsi dók Len gyel or szág ba te le pí té sét. Az elsõ sze rel vény 1942. már -
ci us 25-én in dult a pop rá di ál lo más ról. 1942 ok tó be ré ig 58 ezer zsi dót
hur col tak el a szlo vák ál lam te rü le té rõl. Leg több jük el pusz tult. A nép ir tást
csak a gaz da sá gi szem pont ból nél kü löz he tet len zsi dók él ték túl, meg azok,
akik az el nök tõl ún. ki vé telt kap tak, vagy akik nek si ke rült kül föld re me ne kül -
ni ük. Szin te le ír ha tat lan az az erõ szak, ame lyet a zsi dó sze rel vé nyek össze ál lí -
tá sa kor, az éj sza kai raj ta üté sek kor a gár dis ták vagy az FS-le gé nyek fosz to ga tá -
sai so rán al kal maz tak. A rassz is ta tör vé nyek és a ki te le pí té sek el len a Va ti kán is 
til ta ko zott Ti só nál.” (Uo.)
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A szer zõk a to váb bi ak ban meg em lí tik a „szlo vá ki ai rab bik Tiso el nök höz
in té zett ké rel me it”, amely ben „fel hív ták az el nök fi gyel mét arra, hogy a zsi -
dók el hur co lá sa egyen lõ a ha lál lal.” Majd kons ta tál ja a könyv, hogy „a ké ré sek
és fi gyel mez te té sek sü ket fü lek re ta lál tak. A Sze red rõl, Zsol ná ról, No vá ky -
ból, Po zsony ból, Pop rád ról in du ló min den egyes sze rel vény száz szo ros, ezer -
sze res ha lált je len tett.” (49.) A vég sõ ér té ke lés egy ér tel mû: „A zsi dó ál lam pol -
gá rok meg gyil ko lá sá ban, a »ho lo ka uszt«-ban való ak tív rész vé tel a po zso nyi
kor mányt né met véd el me zõi ki szol gá ló já vá, fog lyá vá deg ra dál ta. Ez a kér dés
vé gül el zár ta a lu dák moz ga lom út ját a há bo rú utá ni po li ti kai élet be való
vissza té rés tõl.” (Uo.)

Po zi tí van ér té ke li a tan könyv a szlo vák nem ze ti fel ke lést, a szer zõk azon ban
a fel ke lés sel kap cso lat ban nem em lí tik a zsi dó kér dést (a zsi dók rész vé te lét, a zsi -
dók de por tá lá sá nak új bó li meg in dí tá sát a né met meg szál lás után). Ugyan így nin -
cse nek a zsi dók meg em lít ve a há bo rú utá ni új já épí tés kap csán sem. 

II.3. Iz ra el

Iz ra el lel kap cso la tos té nye ket a föld rajz- és a tör té ne lem tan köny vek ben
ta lál ha tunk. 

II.3.1. Föld rajz

A gim ná zi u mok 1. osz tály szá má ra ké szült föld rajz tan könyv 2. ré sze
kü lön fé le össze füg gé sek ben em lí ti Iz ra elt. A zsi dó ál la mot glo bá lis né zõ -
pont ból áb rá zol ják, s noha ez po zi tív fény ben tör té nik, még sem te szik le he -
tõ vé, hogy a ta nu lók ha tá ro zott el kép ze lést ala kít sa nak ki az or szág ról.21

Több konk ré tu mot kö zöl vi szont a má so di kos föld rajz könyv  1. ré sze,22

amely ben Iz ra elt az elsõ em lí té se kor a val lá si el len té tek pél dá ja ként hoz za
fel a szer zõ: „A mu zul mán vi lág ban Iz ra el je len lé te örök for rá sa a zsi -
dó-arab el len té tek nek, a hin duk és mu zul má nok kö zöt ti fe szült ség pe dig
oda ve ze tett, hogy Pa kisz tán és Bang la des el sza kadt In di á tól.” (50.) A to váb -
bi ak ban Iz ra el Ja pán nal és Tö rök or szág gal együtt Ázsia fej lett or szá gai közé
van so rol va. Po zi tív ki csen gé se van a zsi dó ál lam jel lem zé sé nek is: „A kis Iz -
ra el 1948-ban ala kult, a zsi dók két ezer éves te rü le ti kö ve te lé sei alap ján.
A zsi dók vi rág zó gaz da sá gú or szá got ala pí tot tak, amely nek egy la kos ra esõ
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ha zai nyers ter me lé se négy sze re se a kör nye zõ arab or szá go ké nak.” (51–52.)
A tan könyv hang sú lyoz za, hogy „Iz ra el a vi lág leg ha té ko nyabb víz fel hasz ná -
ló ja: az ivó vi zet csak nem 100%-ban hasz no sít ja, ezen kí vül sót la nít ja a ten -
ger vi zet.” (52.) A szer zõk meg em lí tik a ma gas mû velt sé gi szín vo na lat is: „Iz -
ra el az egye dü li ázsi ai or szág, ahol a mû velt fõk szá ma na gyobb, mint a tu do -
mány igé nyel né, ezért so kan nem tud nak el he lyez ked ni.” (Uo.) Ér de kes,
hogy a könyv két fõ vá rost – Tel Aviv-Ya fo, ill. Je ru zsá lem – is em lít. 

Az eu ró pai kul tú ra gyö ke re i nél em lí tés re ke rül a ke resz tény ség, amely
„Pa lesz ti na te rü le tén jött lét re”. Hi ány zik azon ban a zsi dó val lás ha tá sá nak fel -
tün te té se, an nál is in kább, mi vel az arab kul tú ra és az isz lám meg van em lít ve
eb bõl a szem pont ból.

II.3.2. Tör té ne lem

Aho gyan már el mond tuk, új kö zép is ko lás tör té ne lem tan köny vek nin -
cse nek. Az utol só, 3. év fo lya mon en nek el le né re tan anyag Iz ra el meg ala ku lá -
sa (ame lyet a ho lo ka uszt kö vet kez mé nye kép pen in ter pre tál nak) és az arab-iz -
ra e li há bo rúk. Tan köny vek hí ján nagy a pe da gó gu sok sze re pe, s sok eset ben
to vább él az a régi re to ri ka, mely sze rint Iz ra el ag resszor ként és meg szál ló ál -
lam ként van be ál lít va. 

A Vi lág tör té ne ti le xi kon,23 amely ki egé szí tõ iro da lom ként hasz ná la tos a kö -
zép is ko lák ban, több cím szó ban is érin ti Iz ra elt. A kro no ló gi ai rész ben 1948
ese mé nye i nél a kö vet ke zõ ol vas ha tó: „Iz ra el, Tel Aviv, má jus 14. – Iz ra el ál -
lam ki ki ál tá sa. A kö vet ke zõ nap ki tört az elsõ iz ra e li-arab há bo rú, ame lyet az
oko zott, hogy az arab la kos ság el uta sí tot ta Pa lesz ti na két ön ál ló ál lam ra való
fel osz tá sát.” (134.) Meg van em lít ve a hat na pos és a jóm-kip pú ri há bo rú is.
Az összes cím szó sem le ges hang nem ben van meg ír va. 

A le xi kon ban kü lön cím szót kap tak az „arab-iz ra e li há bo rúk”. A stí lus tö -
mör, eny he ne ga tív fel hang gal Iz ra el lel szem ben. Az 1948-as gyõz el met a kö -
vet ke zõ sza vak kal írja le: „Iz ra el ez zel be biz to sí tot ta lé tét és ki szé le sí tet te szá -
raz föl di ka to nai hát te rét. Nem jött vi szont lét re a pa lesz tin ál lam és ki ala kult
a me ne kül tek prob lé má ja.” A hat na pos há bo rú a le xi kon sze rint „Iz ra el pre -
ven tív há bo rú ja volt Egyip tom mal szem ben, amely az ENSZ-csa pa tok ki vo -
ná sát kö ve tel te a Sí nai-fél szi get rõl, s el zár ta az iz ra e li után pót lá si vo na lak tól
Ei lat ki kö tõ jét.” Majd így von ja meg a há bo rú mér le gét: „Iz ra el az ara bok ál tal 
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la kott meg szállt te rü le tek urá vá vált. El ve szí tet te vi szont presz tí zsé nek egy ré -
szét.” (218.)

III. SE GÉD KÖNY VEK

A be ve ze tõ ben em lí tet tük, hogy a hi va ta los tan köny vek mel lett fon tos -
nak tart juk ér té kel ni az ok ta tá si mi nisz té ri um ál tal aján lott, vagy a pe da gó gu -
sok ál tal gyak rab ban hasz nált ki egé szí tõ iro dal mat is. Ez a szlo vák ál lam meg -
íté lé sé ben annyi ra meg osz tott szlo vák tár sa da lom mi att is fon tos. Ezt tá maszt -
ják alá a ta ná rok kal foly ta tott be szél ge té sek is. Egy ka to li kus gim ná zi um
ta nár nõ je azt fej te get te, hogy sze ret né, ha órái mi nél ob jek tí vab bak len né -
nek, ezért mind két ol dal vé le mé nyét meg akar ja is mer tet ni a di á kok kal, mi e -
lõtt azok vé le ményt mon da ná nak. Õ a vi ta tott Du ri ca-fé le köny vet is hasz nál -
ja, el sõ sor ban a ko ra kö zép ko ri anyag ré szek ki egé szí té sé hez, fõ leg a könyv in -
for má ció gaz dag sá ga mi att. A szlo vák ál lam prob lé má ját azon ban más
for rá sok alap ján ta nít ja. Õ el íté li a zsi dó el le nes tör vé nye ket, és di ák ja i nak is
be szél Tiso el nök ne ga tív sze re pé rõl. Az an ti sze mi tiz must a múlt je len sé gé -
nek véli, s meg le põ nek tart ja, hogy Szlo vá ki á ban még min dig van nak hí vei.
Az in ter jú ide jén ép pen a má so dik vi lág há bo rút és a ho lo ka usz tot ta ní tot ta.
Po zi tí van ér té kel te a Zsi dó Kul tú ra Mú ze u mát, ame lyet több ször fel ke re sett
már di ák ja i val. Saj nál ja vi szont, hogy a tan ter vek ke vés te ret ad nak az ilyen ak -
ti vi tá sok nak. Egy má sik po zso nyi gim ná zi um ta nár nõ je is igyek szik fel hív ni
a di á kok fi gyel mét az an ti sze mi tiz mus ra. A ho lo ka uszt té má ját a fa kul tat ív jel -
le gû sze mi ná ri u mi órán ve szi rész le te seb ben. Fõ leg Ivan Ka me nec és Vla di -
mir Lips cher mun ká it di csé ri, a Du ri ca-köny vet vi szont ten den ci ó zus nak
tart ja. El mon dá sa sze rint a Szlo vák Köz tár sa ság (1939–1945) idõ sza ka éles vi -
tá kat vált ki, mi vel sok tör té ne lem ta nár vall más vé le ményt, mint õ. Egy má -
sik ta nár nõ el mond ta, hogy csa lád ja a na ci o na liz mus ból fa ka dó tra gé dia át élõ -
je, s ezért fon tos nak tart ja, hogy a di ák ja i val meg ér tes se a ho lo ka uszt ször nyû -
sé gét. Hosszú ide ig ké szült egy ausch wit zi ta nul mány út ra di ák ja i val, s az ott
át él tek ha tá sá ra újabb utat ter vez. 

A szlo vák tár sa da lom meg osz tott sá ga a tan köny vek, il let ve a tör té ne ti iro -
da lom ki adá sá nak gya kor la tá ban is meg nyil vá nul. A tár gyalt té mát érin tõ ki -
ad vá nyok au to ma ti ku san éles vi ták tár gya i vá vál nak. Ilyen vi tát vál tott ki M.
S. Du ri ca mûve is,24 amely nek szer zõ je a kö zép- és ke let-eu ró pai tör té ne lem
ta ná ra ként te vé keny ke dik a pá du ai egye te men és a po zso nyi Co mé ni us

A zsi dó ság té má ja a szlo vá ki ai oktatásban 131

24 Du ri ca, M. S.: De jiny Slo vens ka a Slo vá kov [Szlo vá kia és a szlo vá kok tör té ne te] SPN, Bra tis -
la va, 1995.



Egye tem Te o ló gia Tan szé kén. Köny ve elsõ ki adá sa nem kel tett kü lö nö sebb
vissz han got. 1996-ban azon ban az EU Pha re tá mo ga tá sát fel hasz nál va az ok -
ta tá si mi nisz té ri um ki ad vá nya ként 90 000 pél dány ban je lent meg a könyv,
amely kro no lo gi kus rend ben írja le Szlo vá kia tör té ne tét idõ szá mí tá sunk kez -
de té tõl nap ja in kig. A könyv 274 ol dal ter je del mû, eb bõl a szlo vák ál lam hat -
éves idõ sza ka 70 ol dalt tesz ki, te hát a mû ne gye dét. A szer zõ min den esz közt
fel hasz nál arra, hogy köz vet le nül vagy köz ve tett mó don csök kent se a Szlo -
vák Köz tár sa ság fe le lõs sé gét a zsi dók de por tá lá sá ért, s fel ment se Tiso el nö -
köt. A tel jes fe le lõs sé get Tu ká ra és Mach ra há rít ja: „A po zso nyi né met kö vet,
Hans Ber nard je len té se sze rint Ale xan der Mach Tiso el nök nél járt, s a zsi dó -
kér dés ra di ká lis meg ol dá sát sür get te, amit Tiso el uta sí tott. Ezért Tuka kor -
mány fõ Ber lin bõl kért inst ruk ci ó kat és er köl csi tá mo ga tást.” (154.)

A zsi dó el le nes tör vé nye ket elõ ször a 210/1940-es tör vénnyel kap cso lat -
ban em lí ti, „amely egy év idõ tar tam ra fel ha tal maz ta a kor mányt, hogy ren de -
le tek út ján ren dez ze a zsi dó va gyon ár já sít ásá nak kér dé sét. Ez zel a tör vénnyel 
a par la ment nem csak sa ját, ha nem az el nök kom pe ten ci á ját is szû kí tet te,
s meg erõ sí tet te a kor mány po zí ci ó ját.” (156.) Nem szól azon ban az 1938 vé -
gé tõl élet be lép te tett zsi dó el le nes in téz ke dé sek rõl. A zsi dó kó dex el fo ga dá sát
(1941. szep tem ber 9.) Du ri ca így kom men tál ja: „A kor mány ki ad ta a zsi dók
jog ál lá sá ról szó ló 198/1941. sz. ren de le tet (zsi dó kó dex), amely csak nem szó -
sze rin ti má so la ta volt a né met zsi dó el le nes tör vé nyek nek. Csu pán a 255. pa -
rag ra fus adott le he tõ sé get az ál lam fõ nek a ren de let alól fel men tést ki ad ni.
Tiso el nök ezt a kor mány ren de le tet so ha sem írta alá.” (159.)

A kö vet ke zõ fon tos dá tum szep tem ber 11., ami kor „a Né met Bi ro da lom -
ban (így a Cseh-Mor va Pro tek to rá tus ban is) sár ga Dá vid-csil lag vi se lé sé re kö -
te lez ték az összes zsi dót.” Ha bár ez nem függ össze a szlo vák tör té ne lem mel,
Du ri ca még is meg em lí ti, ar ról vi szont nem ír, hogy nem egész 10 nap pal ké -
sõbb a sár ga csil lag vi se lé sét Szlo vá ki á ban is kö te le zõ vé tet ték. Ki fe je zet ten
fél re ve ze tõ az az ál lí tás is, amely sze rint „1942 ele jén Szlo vá ki á ban 64 zsi dó is -
ko la volt (ko ráb ban kb. 24), ame lyet 8000 ta nu ló lá to ga tott.” (161.) Nincs
azon ban em lí tés ar ról, hogy a zsi dó gye re kek nek ek kor már ti los volt nyil vá -
nos is ko lák ba jár ni. 

Du ri ca gyak ran hang sú lyoz za, hogy a né me tek nyo mást gya ko rol tak a par -
la ment re és Tiso el nök re a zsi dók de por tá lá sa ér de ké ben: „1942. már ci us
17-én (8 nap pal az elsõ transz port in du lá sa elõtt – P. S.): A Hlin ka-fé le Nép párt
el nök sé ge Dr. Jo zef Tiso ve ze té sé vel a zsi dó kér dés ke resz tény el vek sze rin ti
meg ol dá sa mel lett dön tött. Mun ka tá bo rok ki épí té sét ja va sol ta a zsi dók szá má -
ra és adó ki ve té sét a zsi dó va gyon után. Ez alap ján Zsol nán, Nyit ra no vá kon,
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Sze re den és Vih nyén hoz tak lét re tá bo ro kat, majd ké sõbb Zsol nán, Ila ván és
Nyit rán mun ka köz pon to kat. Ezek gaz da sá gi jel le gû in téz mé nyek vol tak, ame -
lyek meg ren de lés re dol goz tak. A sze re di asz ta los mû he lyek a leg mo der neb bek
és leg pro duk tí vab bak vol tak Szlo vá ki á ban. Min den tá bor sa ját me zõ gaz da sá gi
rész leg gel ren del ke zett, ahol a tá bor la kók el lá tá sá ra ál la to kat te nyész tet tek.
A gye re kek szá má ra is ko lák, ta nonc is ko lák mû köd tek. A szün idõ egy ré szét
a gye re kek a tá bo ron kí vül tölt het ték, olyan zsi dó csa lá dok nál, akik nem él tek
tá bo rok ban. A tá bor la kók egész sé gé rõl zsi dó or vo sok gon dos kod tak. A fog or -
vo sok a pro té zi sek hez még ara nyat is kap tak, amit ak ko ri ban Szlo vá kia la kos sá -
gá nak nagy ré sze nem en ged he tett meg ma gá nak. A tá bo rok gaz da sá gi ve ze tõi
gyak ran kap tak en ge délyt, hogy Szlo vá kia kü lön bö zõ ré sze i be utaz has sa nak,
ezt azon ban gyak ran ál lam el le nes ak ci ók szer ve zé sé re hasz nál ták ki. A Nem zet -
kö zi Vö rös ke reszt kép vi se lõ je 1944-ben meg lá to gat ta a tá bo ro kat, s je len té sé -
ben ar ról szá molt be, hogy az ot ta ni élet kö rül mé nyek meg kö ze lí tik az át la gos
szlo vá ki ai élet kö rül mé nye ket.” (162.) A ko ra be li for rá sok és azok nak a vissza -
em lé ke zé sei, akik a tá bo ri kö rül mé nye i ket sa ját ta pasz ta la ta ik alap ján is me rik,
ke vés bé idil li kus ké pet mu tat nak… 

A könyv to váb bi ré szé ben Du ri ca a de por tá lá sok té nyét így ma gya ráz za:
„1942. már ci us 25. – Pop rád ról Zsol nán ke resz tül el in dult Len gyel or szág ba
a zsi dó kat szál lí tó elsõ transz port. Kö rül be lül 1 000 fi a tal mun ka ké pes lányt
szál lí tott. A kö vet ke zõ transz por tok fel vált va vit tek lá nyo kat és fi ú kat, kb.
8 000 sze mélyt. A zsi dók ki te le pí té se, s fõ leg né hány gár dis ta ke mény bá nás -
mód ja Szlo vá kia la kos sá gá nak nagy ré szé ben, az egy há zak kép vi se lõ i ben és
az ál lam ta nács tag jai kö zött éles kri ti kát és el len ál lást vál tott ki, mi köz ben leg -
in kább arra hív ták fel a fi gyel met, hogy csa lá do kat sza kí ta nak szét. Ezért Tuka
és Mach arra kér ték a né me te ket, hogy az el szál lí tott fi a ta lok csa lád tag ja it is ve -
gyék át. A Bi ro dal mi Biz ton sá gi Hi va tal IV. B4 ügy osz tá lyá nak ve ze tõ je,
Adolf Eich mann ezt elõ ször el uta sí tot ta, ké sõbb azon ban ál lás pont ja meg vál -
toz ta tá sá ra kény sze rült. Így áp ri lis 11-tõl már egész csa lá do kat szál lí tot tak ki.
Az el nö ki hi va tal iro dá ja ki vé te lek ado má nyo zá sá val avat ko zott be ebbe a fo -
lya mat ba. Ha son ló an az egyes mi nisz té ri u mok is iga zo lá sok so rát adta ki zsi -
dó sze mé lyek ré szé re, akik gaz da sá gi szem pont ból nél kü löz he tet le nek, ami
fel men tet te õket a ki te le pí tés alól.” (162–163.)

Szin tén el fo gult az 1942. már ci us 15-i tör vény ér té ke lé se, amely utó la -
go san le ga li zál ta a de por tá lá so kat és meg fosz tot ta a zsi dó kat ál lam pol gár -
sá guk tól. A tör vény be ve ze té se ki mond ta: „A zsi dó kat ki le het te le pí te ni
a Szlo vák Köz tár sa ság te rü le té rõl.” Du ri ca kom men tár ja eh hez a kö vet ke -
zõ: „a tör vény fõ cél ja az volt, hogy tör vé nyes hát te ret biz to sít son leg alább
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bi zo nyos zsi dó cso por tok nak a de por tá lás tól való meg men té sé hez.”
(163–164.) A transz por tok 1942 ok tó be ré ben tör tént le ál lí tá sát a kö vet ke -
zõ kép pen ér té ke li: „G. Re it lin ger zsi dó tör té nész nek er rõl az a vé le mé -
nye, hogy a szlo vák kor mány volt az elsõ, amely fel lá zadt a zsi dó kér dés hit -
le ri vég sõ meg ol dá sa el len.” (165.) A könyv bõl még sok ha son ló szem lé le -
tû rész le tet ra gad hat nánk ki, de az ed di gi ek is hûen tük rö zik, mi ért
til ta ko zott a köz vé le mény nagy ré sze, hogy ezt a ki ad ványt tan könyv ként
hasz nál ják. A he ves vi tá ba a mé di án kí vül a kor mány kép vi se lõi is be kap -
cso lód tak (pld. Me è i ar kor mány fõ, aki ígé re tet tett a könyv vissza vo ná sá -
ra, vagy Slav kovs ká ok ta tá si mi nisz ter asszony, aki a saj tó elõtt ál lan dó an
azt nyi lat koz ta, hogy nem írja alá a vissza vo nó ha tá ro za tot, s hogy e könyv
tel je sí te ni fog ja kül de té sét), de hal lat ták hang ju kat az egy há zak (A zsi dó
Hit kö zös sé gek Köz pon ti Ta ná csa, a Po zsony-Nagy szom ba ti Ér se ki Hi va -
tal, Ko rec bí bo ros, az Evan gé li kus Egy ház ve ze tõi stb.), a po li ti kai pár tok,
a hu ma ni tá ri us szer ve ze tek, a pe da gó gu sok, a tör té né szek és a la i kus köz -
vé le mény is. A könyv ma nem mi nõ sül hi va ta los ki ad vány nak, a leg több is -
ko lá ban azon ban ott van, és sok he lyen hasz nál ják is. 

A Vi lág tör té ne ti le xi kon mel lett a tör té ne lem ta ní tás má sik fon tos se géd -
köny ve A szlo vák tör té ne lem le xi kon ja.25 A könyv két szer ke ze ti egy sé ge: egy kro -
no lo gi kus és egy en cik lo pé di kus rész. A ho lo ka uszt-ér té ke lé se meg kö ze lí ti
Du ri ca ho lo ka uszt fel fo gá sát, sõt egész fe je ze te ket vesz át tõle. A kro no lo gi -
kus rész 5 ol da lon át tár gyal ja a szlo vák ál lam idõ sza kát. A ho lo ka usz tot több
cím szó is érin ti. Zsi dó el le nes in téz ke dé sek elõ ször az 1940-es föld re form
kap csán ke rül nek em lí tés re (te hát a Du ri ca-köny vi nél ko ráb ban). A kö vet ke -
zõ em lí tés 1940. szep tem ber 3-hoz kap cso ló dik, ami kor „V. Tuka kez de mé -
nye zé sé re a szlo vák par la ment tör vényt fo ga dott el, amely fel ha tal maz ta a kor -
mányt, hogy te gyen meg min dent a zsi dók ki zá rá sá ra a gaz da sá gi és szo ci á lis
élet bõl.” (145–146.) Ez 1941-ben tel je sült be a zsi dó kó dex el fo ga dá sá val.
A szö veg in kább a fel men tést szol gál ja, mint az in for má lást: „szep tem ber
9-én a szlo vák kor mány ren de le tet adott ki a zsi dók jogi hely ze té rõl, ame lyet
zsi dó kó dex ként is me rünk. A ka to li kus püs pö kök egy 1941. ok tó ber 7-én
kelt me mo ran dum mal til ta koz tak e ren de let el len.” (146.) Az 1942-re vo nat -
ko zó elsõ adat a de por tá lá sok meg in du lá sá ra vo nat ko zik, s nyil ván va ló cél ja
az, hogy a kor mány bi zo nyos tag ja i ra há rít sa a fe le lõs sé get, s fel ment sen ez
alól más po li ti ku so kat és in téz mé nye ket, fõ leg az el nö köt: „Már ci us 25-én
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meg kez dõ dött a zsi dók de por tá lá sa a kon cent rá ci ós tá bo rok ba. Erre pa ran -
csot a kor mány fõ, V. Tuka adott a Né met or szág gal való egyez ség után és a köz -
tár sa sá gi el nök, a par la ment és a kor mány töb bi tag já nak be le egye zé se nél kül. 
Szlo vá kia az elsõ füg get len or szág volt, amely de por tál ta zsi dó la kos sá gá nak
dön tõ több sé gét. Ugyan ak kor az elsõ olyan ál lam is volt, amely a kon cent rá ci -
ós tá bo rok ból ér ke zõ hí rek ha tá sá ra 1942 ok tó be ré ben le ál lí tot ta a de por tá lá -
so kat. (1942 vé gé ig 58 000 sze mélyt de por tál tak.) A de por tá lá so kat 1944 ok tó -
be ré ben Szlo vá kia né met meg szál lá sa után új ból meg in dít ot ták. Össze sen
kb. 70 000 zsi dó volt de por tál va, eb bõl 67 000 né met kon cent rá ci ós tá bo rok -
ban ve szí tet te éle tét.” (146–147.)

A könyv en cik lo pé di kus ré szé ben csu pán el vét ve ta lál ni uta lást a zsi dó
val lás ra. A zsi dó ság kü lön cím szót nem ka pott, ha nem az ink vi zí ci ó val, Iz ra el -
lel, II. Jó zsef re form ja i val, az Arany bul lá val kap cso lat ban em lí tik õket. A ho lo -
ka uszt tal kap cso lat ban több in for má ci ót is ta lá lunk: Hlin ka Gár da; 1942. már -
ci us 25.; mun ka tá bo rok; zsi dó kó dex. Ezek nek a cím sza vak nak a szer zõ je Ro -
bert Letz, a már em lí tett al ter na tív tan könyv szer zõ je, aki a szlo vák ál lam hoz
és Tiso el nök höz fû zõ dõ po zi tív kap cso la tá ról is mert. (Ke rü li pél dá ul a szlo -
vák nem ze ti fel ke lés ki fe je zést, ame lyet az 1944-es fel ke lés ki fe je zés sel he -
lyet te sít.) Ha bár a szlo vák ál lam mal kap cso lat ban el íté lõ vé le mé nye ket is
meg fo gal maz, ér té ke lé se még is ten den ci ó zus. A Hlin ka Gár dát pél dá ul
„1938 és 1945 kö zött mû kö dõ hon vé del mi szer ve zet nek” mi nõ sí ti. 

A mun ka tá bo rok mi nõ sí té se a kö vet ke zõ: „ezek a zsi dók és a mun ka ke rü -
lõk ré szé re ki ala kí tott köz pon tok vol tak, ame lyek ki épí té sét 1941 õszén kezd -
ték meg. A zsi dó la kos ság azon ré szé nek ké szült, amely a zsi dó kó dex ér tel mé -
ben el ve szí tet te ál lam pol gár sá gát és va gyo nát. A zsi dók len gyel or szá gi né met
kon cent rá ci ós tá bo rok ba való de por tá lá sá nak 1942. már ci us 25-i meg in du lá -
sa a mun ka tá bo rok ki épí té sé nek gyors be fe je zé sé hez ve ze tett, ame lyek me ne -
dék ként szol gál tak a de por tá lá sok elõl.” A szö veg to váb bi ré szé ben a tá bo rok
jó kö rül mé nyei kap nak hang súlyt (ön kor mány zat, kul tu rá lis in téz mé nyek,
böl csõ de, is ko la, könyv tár, szín ház).

Ér de kes a zsi dó kó dex cím szó ma gya rá za ta is, amely vi szony lag nagy ter -
je del mû: „Zsi dó kó dex – kor mány ren de let a zsi dók jog ál lá sá ról. Szlo vá kia
1939. már ci us 14-i meg ala ku lá sa után a zsi dó kér dés olyan meg ol dá sát ke res -
ték, amely ren dez te vol na a zsi dók gaz da sá gi, po li ti kai és kul tu rá lis hely ze tét.
Szlo vá ki á ban, ahol a zsi dók asszi mi lá ci ó ja ki sebb volt, mint Ma gyar or szá gon
vagy Cseh or szág ban, ál ta lá ban ide gen elem ként vol tak el köny vel ve. Ebbe fõ -
leg ré geb bi tör té nel mi ta pasz ta la tok és elõ íté le tek ját szot tak köz re, va la mint
az elõ zé keny ség, a kap cso la tok hi á nya. A Ti so-kor mány az ún. 4%-os kulcs
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(a zsi dó la kos ság ará nya az össz la kos ság hoz ké pest) alap ján kí vánt el jár ni.
1940-ben 88 951 zsi dó élt Szlo vá ki á ban. Az elsõ kor lá to zó kor mány ren de let
1939. áp ri lis 18-án je lent meg. A zsi dó fo gal mát val lá si, nem pe dig faji ala pon
ha tá roz ta meg, s be ha tá rol ta ér vé nye sü lé sü ket bi zo nyos sza bad fog lal ko zá -
sok ban. 1940 szep tem be ré ig 47, a zsi dó kat kor lá to zó ren de let szü le tett, több -
sé gük azon ban en ge dé lye zett ki vé te le ket. Va gyo nu kat fo ko za to san von ták
meg tõ lük (pl. a föld re form 1940. feb ru ár 29-én, az elsõ ár já sít ási tör vény
1940. áp ri li si 15-én). Ezek a tör vé nyek ugyan ér zé ke nyen érin tet ték a zsi dó la -
kos ság gaz da sá gi hát te rét, de nem zár ta ki õket tel je sen az or szág gaz da sá gi éle -
té bõl. 1939 már ci u sá tól 1941 vé gé ig 6 194 zsi dó hagy ta el az or szá got. Alap ve -
tõ for du la tot hely ze tük ben az 1940. jú li us 28-i salz bur gi tár gya lá sok hoz tak.
A. Eich mann ja vas la tá ra a zsi dók va gyo ná nak el kob zá sa és a zsi dók de por tá lá -
sa cél já ból Po zsony ba uta zott D. Wis lic zeny, aki a szlo vák kor mány zsi dó
ügyek ben il le té kes ta nács adó ja lett. Az új kor mány fõ, V. Tuka és a bel ügy mi -
nisz ter, A. Mach a zsi dó kér dés gyors meg ol dá sát kö ve tel ték. 1940. szep tem -
ber 3-án a par la ment fel ha tal ma zást adott a kor mány nak az ár já sít ás ra – a zsi -
dó va gyon el vé te lé re és nem zsi dók ke zé be adá sá ra. A zsi dó va gyon össze írá sa 
sze rint 54 667 sze mély össze sen 4 322 239 ezer ko ro na va gyont bir to kolt és
1 134 582 ezer ko ro na adós ság gal ren del ke zett. A nürn ber gi faji tör vé nyek
min tá já ra ké szült zsi dó kó dex nek ne ve zett kor mány ren de let 1941. szep tem -
ber 9-én je lent meg. A 270 pa rag ra fus ból álló tör vény meg szö ve ge zé sé re az
a H. Glob ke fel ügyelt, aki a nürn ber gi tör vé nyek meg al ko tá sá ban is részt
vett. A zsi dó fo gal mát faji kri té ri u mok alap ján ha tá roz ták meg: az mi nõ sült
zsi dó nak, aki nek leg alább 3 zsi dó nagy szü lõ je volt. A ve gyes há zas ság ban szü -
le tet tek nem mi nõ sül tek zsi dó nak. Zsi dó és nem zsi dó kö zött ti los volt há -
zas sá got köt ni. A zsi dók nak meg je löl ve kel lett jár ni uk. Ra di ká li san kor lá -
toz va vol tak sze mé lyi sza bad sá guk ban. J. Tiso el nök nek kö szön he tõ en
a kó dex be be ke rült a 255. pa rag ra fus, amely alap ján rész le ges vagy tel jes
fel men tést le he tett adni a ren de let alól. Meg kez dõd tek a mun ká la tok a zsi -
dók szá má ra ké szü lõ mun ka tá bo rok lé te sí té se ér de ké ben. A né met po li ti -
ku sok bi zal mas wann see-i kon fe ren ci á ja 1942. ja nu ár 20-án a zsi dó kér dés 
„vég le ges meg ol dá sá ról” dön tött. Ami kor a né me tek több szlo vák ven dég -
mun kás Né met or szág ba kül dé sét kér ték, a szlo vák bel ügy mi nisz té ri um
a kért mun ka erõ he lyett 20 000 zsi dó ki te le pí té sét aján lot ta fel. A zsi dó kér -
dés ki te le pí tés sel való meg ol dá sát a né met kor mány is szisz te ma ti ku san
szorgal maz ta. A zsi dók Szlo vá ki á ból való de por tá lá sa 1942. már ci us 25-én
kez dõ dött. A kor mány min den egyes el szál lí tott zsi dó ért 500 már kát fi ze tett
a né me tek nek.” (337–338.)
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Az el szál lí tot ta kért fi ze tett 500 már kát Du ri ca is meg em lí ti; sze rin te „az le te -
le pí té sü kért és át kép zé sü kért fi ze tett il le té ket” volt, de egyik írá sá ban ki fo gá sol ja
a Le xi kon meg fo gal ma zá sát: „A zsi dó kó dex cím szó utol só mon da ta nem fe lel
meg a va ló ság nak. A szer zõ azt ál lít ja, hogy a kor mány min den el szál lí tot tért 500
már kát fi ze tett. A né met for rá sok ból nyil ván va ló, hogy a szlo vák kor mány kez -
det ben el fo gad ta a né me tek ké ré sét, hogy il le té ket fog fi zet ni min den el szál lí tott
zsi dó le te le pí té sé ért és új mun ka kör be való át kép zé sé ért. Erre a cél ra 100 mil lió
szlo vák ko ro nát, te hát kb. 10 mil lió már kát mu ta tott fel. Ami kor azon ban kü lön -
bö zõ dip lo má ci ai for rá so kon ke resz tül meg tudták, hogy a hor vá tok tól a né me -
tek sok kal ala cso nyabb össze get kér tek, egyez ked ni kez dtek a né me tek kel, s csak
az elsõ rész letet fi zették ki. Tör té nel mi tény te hát, hogy a Szlo vák Köz tár sa ság
kor má nya min den el szál lí tott sze mé lyért kb. 160 már kát fi ze tett, te hát csak kb.
har ma dát an nak, amit a szer zõ ál lít.”

A to váb bi ki egé szí tõ iro da lom ból meg kell em lí te ni a Tör té ne lem. Se géd -
könyv az érett sé gi zõk és a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek be fel vé te li zõk ré szé re26 címû ki ad -
ványt, amely ben a vizs gált té má val a Szlo vák Köz tár sa ság (1939–1945) címû fe -
je zet fog lal ko zik. A zsi dók ül dö zé sé re 16 sor ban tér ki, ar ról in for mál va, hogy 
nem tölt het tek be bi zo nyos mun ka kö rö ket, sár ga csil la got kel lett vi sel ni ük, ti -
los volt az ár ják kal való kap cso lat tar tá suk. A könyv meg em lí ti a vég sõ meg ol -
dás ter vét és vég re haj tá sát is. A könyv záró ré szé ben lévõ kro no ló gia vi szont
a ho lo ka uszt hoz kap cso ló dó egyet len dá tu mot sem em lít meg.

Fi gyel met ér de mel még a His to ric ká re vue [Tör té nel mi revü] c. ha von ta
meg je le nõ fo lyó irat, amely 1991-es el in du lá sá tól kezd ve rend kí vül nép sze -
rû. Sok pe da gó gus hasz nál ja se géd anyag ként. Szer kesz tõ je – a ho lo ka uszt tal
fog lal ko zó Ka ta ri na Hrads ká – tö rek vé se az, hogy min den szám ban je len le -
gyen a zsi dó te ma ti ka. Ezek az írá sok fõ leg az elsõ idõ ben je len tõs vissz han -
got vál tot tak ki. A leg ér de ke sebb le ve le ket a szer kesz tõ ség köz zé tet te, s így le -
he tõ sé get adott a vi tá ra. Mára az ol va sók hoz zá szok tak eh hez a té má hoz, így
az ilyen írá sok már jó val ke ve sebb ér zel met vál ta nak ki.

For dí tot ta: Si mon At ti la

IRO DA LOM
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