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A meg sem mi sí tõ tá bo rok az em lé ke zet
és a tör té ne ti tu dás kö zött
(A LAN DIS di dak ti kai mun ka ja vas la ta)

A bo log nai La bo ra to rio na zi o na le per la di dat ti ca del la sto ria (LAN DIS,
Or szá gos Tör té nel mi Di dak ti kai Mû hely), amely  a má so dik vi lág -

há bo rú alat ti el len ál lás sal fog lal ko zó tör té ne ti in té ze tek or szá gos há ló za tá -
hoz (Is ti tu ti sto ri ci del la Re sis ten za) tar to zik, fõ leg di dak ti kai ku ta tás sal, va la -
mint a tör té ne lem és a tár sa da lom tu do má nyok ta ná ra i nak to vább kép zé sé -
vel fog lal ko zik.1 Elsõ, szak ta ná rok nak szer ve zett „is ko lá já ban”2 a LAN DIS
ki dol go zott egy di dak ti kai ja vas la tot, mely a kon cent rá ci ós tá bo rok ta pasz ta -
la ta i nak és a náci rassziz mus nak a té má ját dol goz ta fel. A ja vas la tot el sõ sor -

*  A ta nul mány ere de ti címe és meg je le né si he lye: Cam pi di ster mi nio tra me mo ria e sa pe re
sto ri co. Una pro pos ta di la vo ro di dat ti co del LAN DIS. In: In seg na re Ausch witz. Qu es ti o ni eti -
che, sto ri og ra fi che, edu ca ti ve del la de por ta zi o ne e del lo ster mi nio. A cura di Enzo Tra ver so. To ri no,
Bol la ti Bo ring hi e ri, 1995. 124–138.

1 A LAN DIS az 1980-as évek ele jén ala kult, és azok nak a tör té ne ti in té ze tek nek a há ló za tá -
hoz tar to zik, ame lyek az olasz or szá gi fel sza ba dí tó moz gal mak kal fog lal ko zó or szá gos in té -
zet re (Is ti tu to na zi o na le per la sto ria del mo vi men to di li be ra zi o ne in Ita lia) ve zet he tõk vissza.
Az Is ti tu to na zi o na le és a mint egy hat van tár sult in té zet, eti kai-ci vil cél ki tû zé se i nek meg fe le -
lõ en, a tör té net írás te vé keny sé ge mel lett az is me ret ter jesz tés és a di dak ti ka konk rét fel ada -
ta it is vál lal ja. A tel jes in té ze ti há ló zat jel leg ze tes sé ge, hogy sok fé le, egy mást ki egé szí tõ
kom pe ten ci át fog össze, oly mó don, hogy tör té né sze ket, le vél tá ro so kat, könyv tá ro so kat,
a di dak ti ka me to do ló gu sa it és ta ná ro kat al kal maz. A LAN DIS kü lö nö sen di dak ti kai ku ta -
tá so kat tá mo gat és bo nyo lít le, in no va tív di dak ti kai út vo na la kat ter vez, a tör té ne lem re és
tár sa da lom tu do má nyok ra sza ko so dott ta ná rok kép zé sét tá mo gat ja, do ku men tá ci ós köz -
pon tot és egy fo lyó irat tá rat tart fenn, mely nek gyûj tõ kö re a tör té ne ti-tár sa da lom tu do má -
nyi disz cip lí nák ra ter jed ki.

2 1991-tõl a LAN DIS egy rend sze re sen vissza té rõ, tör té ne lem mel és tár sa da lom tu do má -
nyok kal fog lal ko zó „is ko lát” in téz mé nye sí tett, amely nek cél ja a te rü le ten mû kö dõ ta ná -
rok, il let ve szak em be rek kép zé se. Erre az is ko lá ra bíz ták a tör té net írás és a di dak ti ka kö zöt -
ti kap cso lat meg te rem té sét – tör té né szek, a tár sa da lom tu do má nyok mû ve lõi, di dak ti kai
szak em be rek, il let ve ta ná rok be vo ná sá val – va la mint a mai vi lág ban fel me rü lõ „ha tár hely -
ze tek kel” való szem be né zést. Az elsõ is ko la A szub jek ti vi tás his to ri og rá fi ai meg kö ze lí té sei a te -



ban a kö zép is ko la alsó ta go za tá nak szán ta, és egy szö veg gyûj te mény re épí tet -
te, mely egy ko ri de por tál tak – pi e mon ti nõk és fér fi ak – ta nú ság té te le it tar tal -
maz ta, és La vita of fe sa (A meg sér tett élet) cím mel, Anna Bra vo és Da ni e le Jal la
gon do zá sá ban a Fran co An ge li Ki adó nál je lent meg1986-ban. A gyûj te mény 
azok nak az em be rek nek a szub jek tív él mé nyi re re flek tál, akik a „vég sõk kel
szem ben” („face à l’ext rê me”)3 ta lál ták ma gu kat. Az itt be mu ta tan dó di dak ti -
kai út vo nal egy ta ná rok ból álló cso port4 kö zös mun ká já nak az ered mé nye,
ame lyet Ivo Mat toz zi ko or di nált – neki kö szön het jük az át fo gó terv alap vo -
na la it, il let ve di dak ti kai lá tás mód já nak fõ vo ná sa it.

A meg sem mi sí tõ tá bo rok az em lé ke zet és a tör té ne ti tu dás kö zött – ezt az al cí met
vi se li az a mun ka, ame lyet „köz pon ti” ok ta tá si egy ség ként, a 20. szá za di tör té -
ne lem hi po te ti kus tan me ne tén be lül gon dol tunk el. Dön té sün ket el sõ sor -
ban az in do kol ja, hogy a té mát a tör té né szek több sé ge cent rá lis nak te kin ti:
erre meg gyõ zõ ér ve ket hoz Enzo Tra ver so 1991-ben írt cik ké ben (Ausch witz,
a tör té ne lem és a tör té né szek), ahol ki fe je zet ten ar ról be szél, hogy „Ausch witz
a 20. szá za di tör té ne lem egyik kö zép pont ja, s ez akut kér dés ként él a mai em -
be rek tu da tá ban.”5 Pri mo Levi a maga szem pont já ból így pon to sít ja ezt
a La vita of fe sa elõ sza vá ban: „Csak a kö zel múlt ban, de nem csu pán Olasz or -
szág ban érett meg az a bi zo nyos ság, hogy szá za dunk tör té nel mé ben – a nuk le -
á ris fegy ve rek tra gi kus be ve ze té sé hez ha son ló an – köz pon ti sze re pe van a tö -
me ges po li ti kai de por tá lás nak, mely hez a nép ir tás el tö kélt sé ge és a rab szol -
ga-gaz da ság vissza ál lí tá sa tár sult. Mind ez a túl élõk em lé ke ze té ben is
kö zép pont ba ke rült.”6

Ezt a té zist egye lõ re azon ban nem öve zi tel jes egyet ér tés, hisz min dig szá -
mol nunk kell a tör té net írá son be lü li re vi zi o niz mus sal, en nek nem csak leg -
dur vább, vagy ép pen leg ra fi nál tabb for má i val, ha nem az zal a je len ség gel is,
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kin tély ural mi rend sze rek kon tex tu sá ban cí met vi sel te, és töb bek közt a náci lá ge re ken be lü li
szub jek ti vi tást – az em be re ket és kö tõ dé se i ket – vizs gál ta. A mun ka 1991 már ci u sá ban kez -
dõ dött egy elsõ el mé le ti jel le gû egy ség gel, és 1992 áp ri li sá ban egy má so dik di dak ti kai-ope -
ra tív jel le gû egy ség gel zá rult: az itt szü le tett ja vas la tok közé tar to zik az is, me lyet írá sunk -
ban be mu ta tunk.

3 A ki fe je zést Tzve rov To do rov köny vé nek cí mé bõl vet tük: Face à l’ext rê me. Pa ris, Se u il,
1991.; mely rö vi de sen ola szul is meg je lent: Di fron te all ’est re mo. Mi la no, Gar zan ti, 1992.

4 Ab ban a mun ka cso port ban, mely részt vett az ok ta tá si egy ség meg szer kesz té sét elõ ké szí tõ 
ta nács ko zá son, a bo log nai, cag li a ri-i, ná po lyi, Ses to San Gi o van ni-i, to ri nói Is ti tu ti sto ri ci
del la Re sis ten za di dak ti kai szek ci ó i nak ok ta tói kap tak he lyet.

5 Enzo Tra ver so: Ausch witz, la sto ria e gli sto ri ci, in „Ven te si mo se co lo” n. 1. 1991. ja nu ár–feb ru -
ár, 87.; a cikk újabb meg je le né se: Enzo Tra ver so: Gli Eb rei e la Ger ma nia. Ausch witz e la «sim -
bi o si eb ra i co-te des ca» Bo log na, Il Mu li no, 1994.

6 Pri mo Levi: Pre fa zi o ne. In La vita of fe sa. Sto ria e me mo ria dei La ger na zis ti nei rac con ti di du e cen to 
sop rav vis su ti, a cura di Anna Bra vo és Da ni e le Jal la. Mi la no, An ge li, 1986. 7.



amit „dif fúz re vi zi o niz mus nak” ne vez het nénk: ez a mé di án ke resz tül ter jed,
és so kan – di ák ja ink kö zül is – kri ti ka nél kül fo gad ják.

Ausch witz kap csán az ok ta tó kat – nem csak a tör té ne lem sza ko so kat –
a téma tör té né szek ál tal jel zett köz pon ti sze re pén túl az is kö zel rõl érin ti,
hogy Ausch witz, mely a ta ní tás ban is köz pon ti sze re pet ját szik, és a 20. szá za -
di tan anyag meg ter ve zé se kor ki ke rül he tet len, ho gyan is mer tet he tõ meg a di -
á kok kal.

Ez zel már is az eti ka, il let ve a köz ve tí ten dõ ér té kek te rü le té re lé pünk: mi -
vel a ta ná rok szá má ra ez min den na pi kér dés, ér de mes rész le te sen be szél -
nünk róla. An nál is ak tu á li sabb a prob lé ma, mert egy ide je vi ta tot tá vált „az
a ra ci o na li zá ló és tech ni kai meg kö ze lí tés, mely az utób bi év ti zed di dak ti kai és 
pe da gó gi ai ter mé sé nek nagy ré szét jel le mez te. Úgy tû nik, a tech ni ka fel vál -
tot ta az eti kát, a funk ció és a sze rep el nyom ta az egyé ni szub jek ti vi tást.”7 A kri -
ti ka nem e meg kö ze lí tés ered mé nye it ta gad ja vagy uta sít ja el, ha nem ép pen
az ered mé nye it kí ván ja szé le sebb lá tó szög ben ér tel mez ni, nem tart va at tól,
hogy olyan sza va kat hoz zon vissza az is ko lai szó hasz ná lat ba, mint a „sze mé lyi -
ség”, a „kap cso lat”, az „eti ka”, az „ér té kek”, a „meg íté lés”.

Aki úgy dönt, hogy ta ní tá sá nak cso mó pont já vá te szi a lá ge rek ben való lé -
te zés szél sõ sé ge i nek té má ját, tisz tá ban van az zal, hogy e dön té se össze függ
a „soha töb bé Ausch wit zot!” tu da tunk ban élõ im pe ra ti vu sá val. Yan nis Tha -
nas se kos pro fesszor a kö vet ke zõ ket fej tet te ki Ador no ide vá gó gon do la ta i val
kap cso lat ban a Sho ah és de por tá lás a tör té ne lem di dak ti ká já ban címû kon fe ren ci -
án: „A »soha töb bé Ausch wit zot!« im pe ra ti vu sá ra adott ra di ká lis vá lasz az len -
ne, ha meg vál toz tat nánk azo kat a fel té te le ket és struk tú rá kat, me lyek le he tõ -
vé tet ték, hogy meg tör tén jen, s ame lyek közt to vább ra is úgy él az em be ri ség,
mint ha Da mok lész kard ja le beg ne fe let te. Ador no nem éri be ez zel az ál ta lá -
nos ság gal, ha bo zás nél kül ki je len ti, hogy azok nak a tár sa dal mi vagy po li ti kai
ér te lem ben ob jek tív fel té te lek nek a meg vál toz ta tá sá ra, ame lyek bõl ezek a je len -
sé gek kö vet kez tek, vég ered mény ben na gyon kor lá to zot tak a le he tõ sé ge ink.
Eb bõl ered fõ konk lú zi ó ja: a pe da gó gi á nak és a ne ve lés nek kü lö nös je len tõ sé -
ge van, ha vál to zást aka runk el ér ni e té ren. Ha a struk tu rál is fel té te lek áta la kí -
tá sa bi zo nyos ér te lem ben nem ak tu á lis és ob jek tív le he tõ sé gek hí ján ha lasz tást
szen ved, ak kor el ke rül he tet len, hogy a szub jek tív szfé rá ra irá nyít sák erõ i ket
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7 R. Lam ber ti: Per un in seg na men to del la sto ria del le don ne. Cont ri bu to alla Con fe ren za na zi o na -
le del la scu o la pro mos sa dal Mi nis te ro del la pubb li ca ist ru zi o ne. Roma, 1990. A fen ti idé -
ze tet Ma ria Bac chi is hoz za cik ké ben: L’i den ti tà sos pe sa: bam bi ne, bam bi ni e sto ria, AA. VV.,
Ge ne ra zi o ni. Tras mis si o ne del la sto ria e tra di zi o ne del le don ne, To ri no, Ro sen berg & Sel -
li er, 1993. 80.



mind azok, akik e je len sé gek meg is mét lõ dé se el len küz de nek – mond ja Ador -
no – még pe dig olyan té nye zõk felé, ame lyek egyé ni és kol lek tív szin ten for -
mál ják a gon dol ko dást és a tu da tot. […] Ez zel ma gya ráz ha tó, hogy szá munk -
ra oly fon tos sá vá lik az az is ko lai és ci vil ne ve lés, mely kon cep ci ó já nak al ko tó -
ele mé vé te szi Ausch witz em lé ke ze tét.”8

Ez az ok ta tá si ak ció töb bé-ke vés bé exp li cit mó don ugyan olyan cé lo kat fo -
gal maz meg, mint ami lye ne ket Pri mo Levi vall ma gá é nak az I som mer si e i sal va -
ti (Akik oda vesz tek és akik meg me ne kül tek9) címû mû vé ben: „harc ba száll ni” a fa -
siz mus el len, a tra gé dia mil li ó nyi ál do za tá ért szót emel ve hir det ni az igaz sá -
got, azok kal szem ben, akik azt ál lít ják, hogy a tö me gek el pusz tí tá sa nem
tör tént meg: hogy csak mel lé kes epi zód ról volt szó, vagy a sztá li ni gu la gok ra
adott né met „vá lasz ról”. A ta nár, mi u tán ki je löl te sa ját ho ri zont ját, fi gye lem -
be ve szi: an nak, aki a tu dás át adá sá ra hi va tott, min de nek elõtt ab ban áll a fe le -
lõs sé ge és au to ri tá sa, hogy el sõbb sé get ad a dis tink ci ó nak, vagy is an nak az íté -
lõ ké pes ség nek, amit min den gon dol ko dó em ber nek hasz nál nia kel le ne, ha
a rész le tek fel de rí té sé re tö rek szik, je len idõ ben, a lé tün ket meg ha tá ro zó át la -
gos vagy szél sõ sé ges kö rül mé nyek kö zött. Ha nem élünk ez zel az íté lõ ké pes -
ség gel, le he tet len meg is mer nünk a je lent, em lé kez nünk a múlt ra, tu dást sze -
rez nünk a tör té ne lem rõl.10

De mi ként ér he tõk el ezek a cé lok?
Te gyük fel a kér dést, va jon a tör té ne lem ta ní tás nak ki tün te tett sze re pe le -

het-e ab ban, hogy a lá ge rek em lé ke ze te egy át fo góbb ne ve lé si terv al ko tó ele -
mé vál jék, s ha igen, ho gyan. Ha igaz, amit Ador no té zi se nyo mán Tha nas se -
kos ál lít, vagy is hogy Ausch witz után már tud juk: „a hu ma ni tás ily tö ré se it le he tõ -
vé tevõ fel té te lek vir tu á lis mó don ben ne rej le nek a mai tár sa dal mak ob jek tív
kö rül mé nye i ben és struk tú rá i ban”;11 ak kor az elsõ szük sé ges –  bár nem elég -
sé ges  – lé pés az le het ne, hogy a tör té net írás esz kö ze i vel elem ez zük eze ket
a kö rül mé nye ket és struk tú rá kat, és a rá juk irá nyu ló ref le xi ó val lep lez zük le
õket. Mun kánk so rán ébe ren kell fi gyel nünk az imént em lí tett té mák ra, szá -
mol va az zal a ténnyel, hogy az egy szer már el ért nek vélt konk lú zi ók bár mi -
kor meg kér dõ je lez he tõk. Vi dal-Na qu et mód ján úgy vé le ked he tünk, hogy
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8 Yan nis Tha nas se kos: L’in seg na men to del la me mo ria dei cri mi ni e dei ge no ci di na zis ti. Per una pe da -
go gia dell ’a u to rif les si o ne. In: In seg na re Ausch witz. Qu es ti o ni eti che, sto ri og ra fi che, edu ca ti ve del la de -
por ta zi o ne e del lo ster mi nio. A cura di Enzo Tra ver so. To ri no, Bol la ti Bo ring hi e ri, 1995. 21–22.

9 Ma gyar ra ford. Bet len Já nos. Bu da pest, Eu ró pa, 1990.
10 Il gi u di zio e la pi e tà. Per ap ri re un di bat ti to nel la scu o la, a LAN DIS ve ze tõi ta ná csa ál tal el fo ga -

dott do ku men tum, 1994. má jus 5.
11 Tha nas se kos, L’in seg na men to del la me mo ria i. m. 21.



a re vi zi o niz mus nak meg van az a hasz na, hogy a prob lé ma újabb fel ve té sé re
és mé lyebb vizs gá la tá ra kész te ti a tör té né sze ket.

Az a tör té ne lem ta nár, aki úgy dönt, hogy sze mé lyes ta ní tá si prog ram já -
ban na gyobb te ret ad en nek a spe ci fi kus té má ra épü lõ di dak ti kai egy ség nek,
sõt, ahogy ese tünk ben tör tént, eb bõl a té má ból, mint egy köz pon ti mag ból
 bontja ki az eu ró pai ná ciz mus és fa siz mus ál ta lá no sabb te ma ti ká ját, el fo gad ja
a fent em lí tett elõ fel té te le ket, és a ben ne lévõ ki hí vást is: meg kell ta lál nia az
anyag át adá sát ha té konnyá tevõ esz kö zö ket. 

1986-ban a West de uts cher Rund funk ri por te re a kö vet ke zõ kér dést tet te fel
Pri mo Le vi nek: „Mi az oka, hogy a mai „tör té ne lem el le nes” idõ ben – ami kor
so kan ke rü lik az elem zõ gon dol ko dást – szük sé gét érez te, hogy vissza tér jen
a meg sem mi sí tõ tá bo rok té má já hoz, és újra vé gig gon dol ja, amit át élt?” Levi
így fe lelt: „Ép pen az, hogy rá éb red tem: »tör té ne lem el le nes« idõ ket élünk.
Ahogy mond ja. Rá jöt tem, hogy elsõ két köny ve met ma is so kan ol vas sák, kü -
lö nö sen a Se qu es to è un uo mo-t;12 Olasz or szág ban is, ahol egy jegy ze tek kel el lá -
tott is ko lai vál to za ta is meg je lent. Tan könyv lett be lõ le. Olasz or szág ban az
elõ írás sze rint az ál ta lá nos is ko la nyol ca dik osz tá lyá ban a di á kok nak el kell ol -
vas ni uk egy mai olasz szer zõ mû vét. El mond ha tom, hogy min den év ben
10–15 ezer kö tet fogy el az is ko lák ban, és gyak ran hív nak, hogy be szél jek
a könyv rõl. Sok szor ér zem a meg in dult sá got, az együtt ér zést a le ve le ik ben –
so kat kap tam –, de mint ha csak olyan ese mény rõl len ne szó, ami alig érint
már ben nün ket, ami nek nincs köze Eu ró pá hoz, a mi szá za dunk hoz; mint ha,
mond juk, az ame ri kai füg get len sé gi há bo rú ban tör tént vol na.”13

Ez a meg ál la pí tás arra a tény re is rá vi lá gít, hogy az a mód szer, mellyel ed -
dig a lá ge rek em lé ke ze tét pró bál tunk köz ve tí te ni, nem cél ra ve ze tõ (vagy már 
nem az). Levi az in ter jú ban a té nyek „fel ol dó dá sá ról, el kö dö sü lé sé rõl” be -
szél: õ is emi att akart újra je lent kez ni egy olyan mû vel, mint az Akik oda vesz -
tek és akik meg me ne kül tek.

Va jon mi ért „nem hagy nyo mot” az a mód szer, mellyel az is ko lá ban meg -
kö ze lí tik eze ket az ese mé nye ket? A túl élõk kel való ta lál ko zás, vagy en nek
erõs ér zel mi ha tá sa sem elég: ta lán más faj ta meg kö ze lí tés re van szük ség.
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12 Ma gya rul: Em ber ez? Fegy ver nyug vás. Ön élet raj zi re gé nyek. Ford. Ma gya ró si Gi zel la. Bu da -
pest, Eu ró pa, 1994.

13 A West de uts cher Rund funk-nak 1986 szep tem be ré ben adott in ter jú. A szö ve get Mil via
Spa di tet te köz zé az In Me mo ry: Re vi si ting Nazi At ro ci ti es in Post-Cold War Eu ro pe. In ter na ti o -
nal Con fe ren ce to Com me mo ra te the fif ti eth An ni ver sa ry of the Mas sac res aro und Arez zo c. kon fe -
ren ci án (1994. jú ni us 22–24.).



A ta nár nak,  el sõ sor ban a tör té ne lem ta nár nak, fel ada ta, hogy fog lal koz zék ez -
zel a prob lé má val, és igye kez zék meg ol da ni. Min de nek elõtt azon ban ke rül nie
kell két fé le ve szélyt: az egyik, hogy fenn tar tás nél kül el fo gad ja azt a szem lé le tet,
mely sze rint ez az ese mény a 20. szá zad po li ti kai, tár sa dal mi és gaz da sá gi fel té te le -
i nek el ke rül he tet len kö vet kez mé nye volt, a mai vi lág egy faj ta „el ke rül he tet len
tra gé di á ja”. Így a ho lo ka uszt va la mi fé le ab szurd „nor ma li tás” ré sze lesz, egy a kö -
zel múlt ban tör tént nép ir tá sok kö zül, amely lé nye gé ben azo nos a töb bi vel, és
nem is ke gyet le nebb ná luk. Ez zel el len té tes a má sik ve szély: az az el kép ze lés,
hogy ami a lá ge rek ben tör tént, meg is mét lõd he tet le nül „egye di”, a tör té ne lem té -
ve dé se, olyas va la mi, ami soha nem kö vet kez het be töb bé, mi vel csak egy õrült el -
mét ter hel érte fe le lõs ség.

Mind két ál lás pont szél sõ sé ges kö vet kez te té sek hez ve zet het: ah hoz
a meg gyõ zõ dés hez, hogy vol ta képp egy re megy, ta nít juk-e en nek vagy a vele
egy ho ri zon ton lévõ ese mé nyek nek a tör té ne tét, és vég ered mény ben az
egész té mát el ha nya gol hat juk. Más fe lõl an nak a csá bí tó gon do lat nak is el len
kell, hogy áll junk, mi vel a pusz tí tás, a hoz zá kap cso ló dó ret te net és ke gyet len -
ség mér he tet le nül nagy, nem is le het át ad ni, el be szél ni, ér zé kel tet ni, ho gyan
tör tént: te hát a Lá ger té má ja ta nít ha tat lan, ami bõl az a vég kö vet kez te tés adó -
dik, hogy csak hall gat ni le het róla. Ha be szél nénk a té má ról, oly vég le tes ér zel -
mi ha tást kel te nénk, hogy egy fi a tal ta nít vány nem bír ná el, ta lán egye ne sen
vissza uta sí tást vál ta nánk ki, vagy is „olyan ta ga dást, amit a túl nagy szen ve dés
okoz”.

Az itt be mu ta tott di dak ti kai ja vas lat, amel lett, hogy fel té te le zi a té má nak
a tör té ne lem ben és az ok ta tás ban be töl tött köz pon ti he lyét, el fo gad ja azt a té -
zist is, hogy a lá ger él mé nye egye dül ál ló, és nem le het ki me rí tõ ma gya rá za tot
adni róla az egy sze rû, me cha ni kus ok-oko za ti össze füg gé sek nyel vén. Ál lít ja
to váb bá, hogy a je len ség szá za dunk tör té nel mi va ló sá gá ban gyö ke re zik,
amely „meg te rem tet te” a je len ség be kö vet kez té nek fel té te le it, mi ként más,
meg tör tént vagy ép pen meg tör té nõ ször nyû ese mé nyek fel té te le it is, ame -
lyek bár ha son ló sá got mu tat nak a lá ge rek tör té ne té hez, még sem bi zo nyít ha -
tó, hogy tel je sen egy for mák len né nek vele. Nem vé let le nül erõs ma an nak az
igé nye ben nünk, hogy át gon dol juk e ta pasz ta la tot, más, a lá ge rek ben tör tén -
tek hez ha son ló ese mé nyek kel össze vet ve, ame lyek ugyan olyan szin ten vol -
tak le het sé ge sek. Egy ilyen di dak ti kai út vo nal cél ja nem más, mint hogy ér zé -
kel tes se a di á kok kal az ese mény össze tett sé gét, el he lyez ze ab ban a tör té nel mi 
pil la nat ban, mi kor a „hu ma ni tás tö ré se” be kö vet ke zett, még pe dig az zal
a meg gyõ zõ dés sel, hogy mind ez: a tör té ne lem ré sze. Le ír hat juk a fo lya ma tát, 
el kü lö nít het jük a sza ka sza it és meg ál la pít hat juk az oka it, de to vább ra is ár -
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nyék bo rít ja, ki für kész he tet len ma rad, ahogy Pri mo Levi írja, „fe ke te lyuk” –
amellyel szem ben te he tet le nek va gyunk. Ha az ár nyék ba bo rult te rü let re aka -
runk lép ni, a ha gyo má nyos tör té nel mi dis kur zus elég te len, nem ve zet se ho -
vá. Így arra len ne szük ség – vál lal va a Cla u de Lanz mann ál tal a Sho ah-ban
meg fo gal ma zott ki hí vást –, hogy a tör té nel mi di men zi ót egy má sik kal egé -
szít sük ki: a fõ sze rep lõk em lé ke ze té vel, kü lö nö sen a tú lé lõ ké vel, amely nem
pró bál kép mu ta tó an ra ci o ná lis ma gya rá za tot adni az ese mé nyek re, ha nem
egy faj ta bel sõ ta nú bi zony sá got kí nál róla.14

Meg pró bál tuk el fo gad ni ezt a ki hí vást, he lyet adni a ta nú bi zony sá gok -
nak, ame lyek itt a mun ka kö zép pont já ba ke rül nek.

Úgy vé lem, ne künk, ta ná rok nak az okoz za a leg több fej tö rést, hogy le -
gyen bár mily ha té kony a tör tén tek át adá sa, nem ment het meg min ket at tól,
hogy el ke rül jük a hu ma ni tás egy újabb, bár most már más fé le „tö ré sé nek” ve -
szé lyét (hasz ta lan el bi za ko dott ság len ne az el len ke zõ jét hin ni). Ag gasz tó
szem be sül ni az zal is, hogy eset leg min den erõ fe szí té sünk ke vés a ször nyû sé -
gek kel szem be ni kö zöny el osz la tá sá hoz, az ál ta lunk passzív nak lá tott, és so -
kak, fi a ta lok ré szé rõl is ta pasz talt fel fo gás meg vál toz ta tá sá hoz.

A LAN DIS nem rég ki adott, az em lé ke zet nek a je len be való át vi te lé vel
kap cso la tos do ku men tu ma egy he lyen a „ra di ká lis rossz ról” be szél. „A rossz
an nak fe le dé se, hogy van, amit nem sza bad el fe led ni. An nak a fe le dé se, hogy
meg le het és meg kell kü lön böz tet ni az em be ri ha tá ro kat res pek tá ló cse lek vé -
se ket azok tól, ame lyek át hág ni pró bál ják e ha tá ro kat. A rossz az em lé ke zet
gesz tu sá nak és a ha tá rok tisz te le té nek el vi ta tá sá val is azo no sít ha tó.”15

A ne ve lés te rü le tén te vé keny ke dõk nek meg ma rad te hát az a fe le lõs sé -
gük, hogy kor rekt in for má ci ót szol gál tas sa nak, kü lö nö sen, hogy olyan ké pet
ad ja nak a múlt ról, mely a le he tõ leg job ban rep re zen tál ja an nak sû rû sé gét és
bo nyo lult sá gát, mi köz ben tu da tá ban van nak, hogy vé gül a ta nu ló dön ti el,
mit fo gad be eb bõl az örök ség bõl. Akik is ko lá ban ta ní ta nak, jól is me rik azt az
el lent mon dást, hogy „az át adan dó örök sé get a be fo ga dó (vagy a be fo ga dást el -
uta sí tó), va la mint a be fo ga dás mód ja és mér té ke ha tá roz za meg.”16

Elõ ször ta lán meg kell ha tá roz nunk, mi lyen ke re te ken be lül kí ván juk el -
he lyez ni a téma ta ní tá sát. Tud juk, hogy egy részt a ta núk, más részt a di á kok
felé kell for dul nunk, fi gye lem be ven nünk és hasz no sí ta nunk, amit a té má val
fog lal ko zó tör té net írás az utób bi évek ben elért, gyak ran pe dig elõny ben ré -
sze sí te nünk a szó be li for rá so kat. Ér de mes vé gig gon dol nunk, mi lyen
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össze tett ké pet al kot mind ez, és a fi a ta lok kal is át gon dol tat nunk, fõ leg ha a kö -
zép is ko la elsõ két ta go za tá ban vé gez zük ezt a mun kát. A ta nár ra vár te hát,
hogy „át ve gye a „ta nú ság té telt”, és to vább ad ja a töb bi ek nek – szo ká sos sze re -
pé nek kö szön he tõ en ez a fel adat szá má ra úgy szól ván már ter mé sze tes sé vált.
Fel ada ta lesz, hogy mind két fe let res pek tál ja, kü lö nö sen, hogy el fo gad ja a di á -
kok „sok fé les égét”, azt a tényt, hogy tõle el té rõ en ér zé ke lik az ese mé nye ket,
más képp dol goz zák fel azo kat, más képp em lé kez nek rá juk.

Fi gye lem be kell ven nünk, hogy a fi a ta lok vi lá go san ér zé ke lik az ese mé -
nyek tõl való tá vol sá got, mely szá muk ra nem mér he tõ, me lyet gyak ran a „dif -
fe ren ci á lat lan múlt ban” he lyez nek el (ugya nott, ahol az „ame ri kai füg get len -
sé gi há bo rút”, mi ként a fen ti Pri mo Le vi-idé zet ben lát tuk). Szem elõtt kell
tar ta nunk azt is, hogy a fi a ta lok ra jel lem zõ egy faj ta meg bé kü lé si vágy, az a hit,
hogy ide je le zár ni a ké nyel met len múl tat, és nyit ni kell a jövõ felé. Ez a vi lág -
szer te el ter jedt lá tás mód a má so dik vi lág há bo rú ese mé nye i ben, il let ve a lá ge -
rek em lé ké ben a tu dat mély sé rü lé se it is me ri fel, és at tól tart, hogy ha e se bek
nem he ged nek be, ak kor ál lan dó sul az el kü lö nü lés, szo ron gás ér zet éb red,
„együtt lé tünk” meg hi ú sul, és aka dály ba üt kö zünk, ha a jövõ felé ha lad nánk.

Mit ta kar az a gon do lat, hogy tá vo lod junk el a múlt tól, s in kább a jövõ felé si -
es sünk könnyed lép tek kel? Oly gon do lat len ne ez, mely min den nem ze dék vál -
tás kor vissza-vissza tér, s an nál ter mé sze te sebb nek tû nik, mi nél tá vo lib bak a köz -
vet len em lé ke zet szá má ra azok a gyö ke rek, me lyek re em lé kez nünk kel le ne?
Vagy in kább ar ról van szó, hogy a tör té net írás szé les kör ben el ter jedt re vi zi o niz -
mu sa be fo lyá sol min ket – a tö meg kom mu ni ká ci ós esz kö zök ál tal –, anél kül,
hogy ész re ven nénk? És ha a múlt ha gya té ká nak és a je len ne héz sé ge i nek el tá vo lí -
tá sá val együtt olyan fel fo gás ér vé nye sül ne – fõ leg a fi a ta labb ge ne rá ci ók ban –, mi -
sze rint a múlt nem ad fo gó dzót a je len nel való szem be né zés hez, ha te hát így je -
len ne meg az in ven ció és a meg úju lás igé nye?17

A di dak ti kai mun kát te hát a fen ti ek fi gye lem be vé te lé vel kell meg fo gal maz -
nunk, más részt szá mol va a túl élõk sür ge tõ igé nyé vel is, hogy ne en ged jük el ural -
kod ni a fe lej tést, s az igaz sá got szol gál juk. Mun ka mód sze rünk, mely az át adás ha -
té kony sá gát tûzi ki cé lul, ta lán ezek re a kér dé sek re is vá laszt ad.

Nem rég meg je lent cik ké ben Ma ria Bac chi írja az ál ta lá nos is ko la alsó ta -
go za tá ban való tör té ne lem ta ní tás kap csán, hogy „iden ti tást és em lé ke ze tet,
a gyö ke rek meg tar tá sát sze ret nénk kí nál ni, il let ve azt a le he tõ sé get, hogy a ta -
nu lók ma guk ra is mer je nek a kul tu rá lis konst ruk ció, a nyelv hasz ná lat, a kap -
cso la ti di na mi ka fo lya ma ta i ban: te hát olyan je lent kí ná lunk, amely nem
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a múlt tal való sza kí tás ból in dul ki, ha nem úgy fo gad ja be az egyé ni tör té ne te -
ket, hogy mind annyi unk tör té ne té nek ér tel met ad.”18 Ez a cél azon ban nem
kor lá to zó dik a kö te le zõ is ko lá kon be lü li tör té ne lem ta ní tás ra, ha nem a fel -
sõbb szin tû ok ta tás egyik el sõd le ges cél ja ként nyer ál ta lá no sabb ran got. Hang -
sú lyos pont, mely re úgy ala poz hat juk a „konst ruk ci ót”, hogy köz ben fej leszt -
jük a di á kok spe ci á lis kész sé ge it, egy re kö ze lebb visszük õket a tör té ne lem -
hez mint tu do mány hoz.

Egy olyan hely zet ben, ahol ce zú ra vá laszt el ben nün ket a múlt tól – mely -
re Levi fi gyel mez tet az in ter jú ban – azt a lá tás mó dot pró bál juk vissza sze rez -
ni, amely az em lé ke zet tõl a tör té ne lem felé ha lad, és köz ben a szub jek ti vi tást
he lye zi a kö zép pont ba.

Az ál ta lunk hi vat ko zá si alap ként vá lasz tott szö veg, A meg sér tett élet, ép pen
a le gyõz öt tek szub jek ti vi tá sát ál lít ja a ku ta tás kö zép pont já ba, az egy ko ri de -
por tál tak, fér fi ak és nõk el be szé lé se i re épül, mi vel „az élet rajz szin te kö te le zõ
lé pés ah hoz, hogy kel lõ mély sé get tud junk adni ama né zõ pon tok nak, me -
lyek bõl a Lá gert vizs gál juk, hogy konk rét sze mé lyek kel, konk rét ne vek kel és
tör té ne tek kel né pe sít sük be”.19

„A könyv ben két száz em ber szó lal meg, az élet tör té ne te ik bõl vett több
mint ki lenc száz szö veg rész let al kot mon tázst”.20 Mi vel a kö tet szer kesz tõi „a
lá ge rek egy sé ge sí tõ ha tá sá val” szá mol tak, a mon tázs ké szí té se kor le het sé ges -
nek lát ták, hogy fel ál doz zák „az egyes el be szé lé sek in teg ri tá sát, és „a mind ed -
dig kü lön ál ló tör té ne tek össze kap cso lá sá val lét re ho zott egy be hang zást” te -
gyék a he lyé re,21 a tör té ne te ket pe dig spe ci fi kus té ma kö rök sze rint cso por to -
sít sák. A szö veg ta go lá sa a tá bor ral kap cso la tos ta pasz ta la tok idõ ren di
sor rend jét kö ve ti, az em be rek el fo gá sá tól kezd ve, sza ba du lá su kon át ha za té ré -
sü kig, más részt an nak a szer kesz tõi dön tés nek en ge del mes ke dik, mely e ta -
pasz ta lat sor leg fon to sabb pont ja it eme li ki.

A va ló di szub jek tum ez eset ben olyan cso port, amely for má ba akar ja ön -
te ni sa ját ta pasz ta la ta it, és ki fe je zett cél ja, hogy ezt egy új nem ze dék nek adja
át. Ha a túl élõk nagy fi gyel met for dí ta nak be szél ge tõ part ne re ik re, ezt azért te -
szik, mert majd ne kik kell – mi nél job ban jár ha tó – hi dat te rem te ni ük a kü -
lön bö zõ vi lá gok kö zött. So kat el mon da nak ne kik, hogy ele get ért se nek meg,
és arány lag so kat ad ja nak to vább. Az el be szé lõ és a hall ga tó ki mon dat lan
egyez mé nye, mely min den be szél ge tés ben ben ne rej lik, ezút tal úgy jön lét re, 
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hogy a be szé lõ te szi sa ját ter vé nek ré sze sé vé a hall ga tót: el té rõ en a meg szo -
kott sé má tól, mi kor a ku ta tó vá laszt ja meg te rü le tét és for rá sa it.22

Szö ve günk te hát di dak ti kai szem pont ból ha té kony pers pek tí vát vá laszt,
sõt, már ön ma gá ban di dak ti ká nak szá mít. A ta ní tás ál ta lunk ki dol go zott egy -
sé ge azon ban elõ ször a „mon tázs szét bon tá sát” he lye zi ki lá tás ba, amit Ivo
Mat toz zi a kö vet ke zõ képp ír le: az egy ség szer ke ze te egy adott di dak ti kai
rend sze rint te szi meg kö ze lít he tõ vé a szö ve get, és arra tö rek szik, hogy a di á -
kok, mi köz ben el vég zik a kog ni tív mû ve le te ket, ugyan azt a gon do lat me ne tet 
jár ják vé gig, mint a könyv szer kesz tõi: a ná ciz mus, majd a ta nú bi zony sá gok
meg is me ré sét, mind ezek elem zé sét és ér tel me zé sét, a mód szer ta ni ref le xi ót.
E fo lya mat ab ban a JE LEN-ben zaj lik, mely ben a ta nú bi zony sá gok szö ve gét
gon do zó és ér tel me zõ tör té né szek áll nak.23

Az irá nyí tott mun ka el vi leg a kö tet egy sé gei sze rint is ha lad hat na, kö vet -
het né pél dá ul a „tá bor népe”, a „nõi fog lyok”, a „túl élés” stb. te ma ti kai egy sé -
ge it. A mun ka cso port azon ban más képp dön tött: köz pon ti té mát je lölt ki a Lá -
ger tör té ne ti ku ta tá sá ban, és in nen pró bált in dí ta ni egy út vo na lat, me lyet sza -
ka szok ra ta golt. Úgy ta lál tuk, hogy az egész köny vön vé gig ha la dó, köz pon ti
téma A sze mé lyes iden ti tás el vé te le cím mel ra gad ha tó meg. A ta nú bi zony sá gok –
úgy a szö veg ben lévõ rész le tek, mint a Pri mo Le vi hez ha son ló „fõ sze rep lõk”
el be szé lé sei – kö zül sok azt bi zo nyít ja, hogy a tá bo rok aber rált sá ga, túl a fi zi -
kai fáj dal mon és szen ve dé se ken, min de nek elõtt a szub jek tum meg sem mi sí -
té sé ben, iden ti tá sá nak el tör lé sé ben nyil vá nult meg. Tu da to san vég hez vitt, hi -
he tet len és ki fi no mult go nosz ság gal ki vi te le zett cél: a fog lyok, at tól kezd ve,
hogy meg fosz tot ták õket sze mé lyes tár gya ik tól, a sze mé rem re mit sem adva
mez te len re vet kõz tet ték õket, ha ju kat le bo rot vál ták, a leg ször nyûbb mag al áz -
ta tá so kat szen ved ték el, így fo ko za to san ön nön ma guk „fel szá mo lá sá ra” kény -
sze rí tet ték õket. A ra bok õrei a hu ma ni tást a leg kü lön bö zõbb esz kö zök kel tör -
ték meg, de leg fõbb cél juk az volt, hogy tö röl jék a múlt em lé két, és a sze mé lyi -
sé get, aki nek még az em lé ke zés is til tott, pusz ta szám má fo koz zák le. A di á kok
fi gyel mét fel kel le ne hív ni erre, és vé gig gon dol hat nák, mi lyen kap cso lat ban
áll egy más sal az iden ti tás, az egyén és az em lé ke zet.

En nek kap csán utal ha tunk itt a La vita of fe sa címû mû ben össze gyûj tött ta -
nú sá gok ra, ame lyek a fog lyok ál ma i ról szól nak, vagy akár az Em ber ez? címû
re gény nek arra a rész le té re, ami kor Pri mo Levi tá bo ri kór ház ba ke rül és
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rá éb red, hogy ha a múlt ra em lé ke zik, még min dig fáj dal mat érez, s ép pen ez
a szen ve dés a „hu ma ni tás jele”: „A saj gó em be ri ér zé sek tõl lük te tõ fa ba rakk
csor dul tig van szó val, em lék kel és egy más faj ta fáj da lom mal. »He im weh«,
mond ja erre a fáj da lom ra a né met; szép szó, szó sze rint „hon fáj dal mat”, „hon -
fi bút” je lent.

Tud juk, hon nan jöt tünk: a kül vi lág em lé kei be né pe sí tik ál ma in kat és éb -
ren lé te in ket, döb ben ten vesszük ész re, hogy sem mit sem fe lej tet tünk el,
min den elõ hí vott em lék fáj dal mas-tisz tán raj zo ló dik ki elõt tünk.”24 Ta lán így 
sze rez zük vissza iden ti tá sunk tö re dé két.

Ter ve ze tünk az aláb bi struk tú ra25 sze rint épül fel: 
– rész le te sen ki fej ti JE LEN–MÚLT–JE LEN cik li kus kap cso la tát, há -

rom fá zist je löl ki, ame lyek meg egyez nek a tör té ne ti meg is me rés ala -
ku lá sá nak fá zi sa i val: a) a kog ni tív és af fek tív mo ti vá ci ók lét re jöt te (JE -
LEN); b) a már fel dol go zott is me ret anyag ta nul má nyo zá sa és újabb is -
me re tek ki ala kí tá sa (MÚLT); c) Az is me re tek át he lye zé se
(VISSZA TÉ RÉS A JE LEN HEZ);

– A szö veg te ma ti ká ját ve szi ala pul (a köz pon ti téma nem a ná ciz mus vagy
ön ma guk ban a meg sem mi sí tõ tá bo rok, ha nem a de por tál tak szub jek ti vi -
tá sa a fog ság alatt és utá na, az át élt szen ve dés sel össze füg gés ben);

– A di á kok hoz iga zod va rész le te zi a te ma ti kát, mi vel elõ ször a tá bo rok -
kal kap cso la tos is me re tek el sa já tí tá sát kí nál ja, és csak ké sõbb kész te ti
õket arra, hogy ezen is me re tek bir to ká ban gon dol kod ja nak a szub jek ti -
vi tá son és más, hoz zá kap cso ló dó té má kon;

– A funk ci o ná lis is me re tek elõ ze tes el sa já tí tá sát ja va sol ja, hogy ért he tõ -
vé te gye a köz pon ti té mát (erre a cél ra ki dol go zott in for ma tív cé du lák
ál tal);

– Se gí ti a ta nu lás elõ ze tes mo ti vá ci ó i nak a ki ala ku lá sát;
– Exp li cit mó don tár gyal ja a JE LEN–MÚLT–JE LEN kap cso la tot, oly

mó don, hogy a tör té ne ti is me re tek va ló ban hasz no sak le gye nek (vagy is
nem csu pán jó sol ja, hogy mennyi re lesz nek hasz no sak az is me re tek);

– A szö ve gek ol va sá sát és fel dol go zá sát ja va solt fel ada tok ál tal bont ja sza -
ka szok ra, il let ve han gol ja össze, ame lyek meg ol dá sá val a di á kok meg -
te szik az elsõ lé pé se i ket a nö vek võ meg ér tés, il let ve a spe ci fi kus ér te -
lem ben disz cip li ná ris te rü le ten való is me ret anyag fel épí té se irá nyá -
ban.
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A rend szer min den ele me né hány adott pont felé mu tat, mind egyik
a maga sa já tos mód ján. E pon tok a kö vet ke zõk:

– kog ni tív tér kép meg al ko tá sa;
– a tör té ne ti meg is me rés re jel lem zõ mû ve le tek vég hez vi te le (te ma ti zá -

lás, a tör té ne ti tény nek – mint az elem zés alap egy sé gé nek – re konst -
ruk ci ó ja, kro no ló gi ai el ren de zés, prob lé ma fel ve tés, ma gya rá zat, fo ga -
lom al ko tás stb.);

– ref le xió a kö vet ke zõ kap cso la tok ról: a) Cse lek võ szub jek tum (tanú) /
meg élt tör té net; b) Meg is me rõ szub jek tum / múlt; c) Meg is me rõ
szub jek tum / tör té net írás;

– ref le xió az em lé ke zet, a tör té ne ti meg is me rés és a tör té net írás kap cso -
la tá ról;

– az em lé ke zet for rá sa i nak sa já tos sá ga i ról és hasz ná la tuk ról;
– a tör té ne lem és az eti ka kap cso la tá ról;
– né hány mód szer ta ni kér dés rõl;
– an nak ér zé kel te té se és konk re ti zá lá sa, hogy a tör té ne ti is me re tek

mennyi ben já rul nak hoz zá a je len meg ér té sé hez.

A cé lok ki tû zé se után az aláb bi fõbb pon tok sze rint ha lad ha tunk to vább:
– I. RÉSZ. Be ve ze tõ kér dõ ív (mit tud nak a di á kok, ki tõl tud ják, ho gyan

ér té ke lik, mi lyen ér té kek kel és kér dé sek kel szem be sül nek, „újra meg -
tör tén het-e”…) A je len és a múlt (neo ná ciz mus; a ná ciz mus ta ga dá sa és
sze re pé nek ki seb bí té se; he u risz ti kus kér dõ ív össze ál lí tá sa a di á kok ál -
tal).

– II. RÉSZ. A múlt. Tör té ne ti in for má ci ók (Eu ró pa és a vi lág 1938-ban;
ná ciz mus; faji tör vé nyek; a II. vi lág há bo rú; a meg sem mi sí tõ tá bo rok
föld raj zi el he lyez ke dé se; kvan ti ta tív ada tok (a nép ir tás „szám ada tai”);
jú li us 25.; szep tem ber 8.)26 Az em lé ke zet: élet és ha lál a meg sem mi sí tõ
tá bo rok ban. A szub jek tum el vé te le: „kö te le zõ” lé pé sek a ta nú bi zony sá -
gok ol va sá sa elõtt. A prob lé ma – a di á kok prob lé ma fel ve té sei („ho gyan
tör tén he tett?”…). A ma gya rá zat – egyes ma gya rá za ti tí pu sok ele mek re
bon tá sa és vizs gá la ta.
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26 A Fa sisz ta Nagy ta nács 1943. jú li us 25-én tá vo lí tot ta el Mus so li ni a ha ta lom ból; a Pi et ro
Ba dog lio új kor má nya ál tal kö tött fegy ver szü ne ti meg ál la po dást Ei sen ho wer ame ri kai el -
nök szep tem ber 8-án hoz ta nyil vá nos ság ra, ami a né me tek el len lé pé se it vál tot ta ki – töb -
bek közt az olasz had se reg le fegy ver zé sét, Róma meg szál lá sát –, és ezu tán vet te kez de tét
az olasz or szá gi zsi dók tö me ges de por tá lá sa. (A szerk.)



– III. RÉSZ. Vissza té rés a je len hez (vá la szok a he u risz ti kus kér dõ ív re (az
oda nem illõ kér dé sek bí rá la ta); a szub jek ti vi tás tól a szub jek tu mo kig
(élet raj zok, az iden ti tás út jai); az élet rajz tól a tör té ne le mig; em lé ke zet
– múlt – tör té ne lem).

A fen ti séma egy ér tel mû lé pé se in túl ta lán ér de mes ki emel ni az egész
rend szert meg ha tá ro zó alap el vek kö zül, hogy a mun ka kö zép pont já ban vé -
gig a di á kok szub jek ti vi tá sá nak kell áll nia. Ezt nem csak a mun ká ban való rész -
vé tel egyes moz za na tai bi zo nyít ják (pél dá ul a kér dõ ívek hasz ná la ta, nem csak
a be ve ze tõ sza kasz ban), ha nem az is, ahogy a je len bõl in du ló, vé gül ugya no da 
vissza té rõ út vo na lat sza ka szok ra bont juk.

A di dak ti kai egy ség mag ja a má so dik rész. A tör té nel mi idõ szak össze fog -
la lá sa után, amit erre al kal mas cé du lák kal ol dunk meg, kö vet kez het a szub jek -
tum tól való meg fosz tás té má já ról szó ló ta nú sá gok ol va sá sa, ame lye ket a mun -
ka cso port az ala pul vett szö veg bõl vá laszt, és an to ló gia for má já ban ké szít elõ.

A szö veg gyûj te mény fel épí té se két pár hu za mos út vo na lat kö vet: az
egyik be mu tat ja, mi lyen esz kö zö ket hasz nál tak a rab tar tók, hogy el ér jék cél ju -
kat, „a sze mé lyi ség meg sem mi sí té sét”. A má sik azo kat az esz kö zö ket ve szi
sor ra, me lyek kel egyes em be rek „el len áll tak” az erõ szak nak. Az egész arra
a rab tar tók és ál do za tok köz ti, leg in kább egyen lõt len harc ra vi lá gít rá, amely
az utób bi a kat sok szor az ér zé ket len ség és az el tom pult ság mély sé ge i be, a „hu -
ma ni tást” vesz tett ál la pot ba ta szí tot ta: bi zo nyí té kul arra, hogy a rab tar tók el ér -
ték cél ju kat.

A szö veg ol va sás min den pont já hoz, akár csak a fo lya mat to váb bi sza ka sza -
i hoz, igye kez tünk fel ada to kat „ki ta lál ni”, „di dak ti kai mû ve le te ket” ja va sol ni,
ame lyek nek több nyi re az a cél juk, hogy ösz tö nöz zék a ref le xi ót, prob lé ma fel -
ve tés re, össze füg gé sek, kap cso la tok, össze ve té sek el gon do lá sá ra kész tes sék
a di á ko kat. A fel ada tok fõ funk ci ó ja az, hogy a di á kok ne tor pan ja nak meg a ta -
nú bi zony sá gok ál tal kel tett ér zel mi ha tás mi att – amely néha igen erõs le het
–, ha nem ta nul ják meg „hasz nál ni” õket, ahogy egy tör té nész ten né. Ha fel fe -
de zik, hogy a tá bor ban ural ko dó erõ szak ra az egyes em be rek a ne mük tõl, val -
lá si, kul tu rá lis, po li ti kai stb. ho va tar to zá suk tól füg gõ en kü lön bö zõ kép pen re -
a gál tak, ha ál ta lá ban véve ana ló gi á kat és kü lönb sé ge ket tud nak fel is mer ni, ha
meg ta nul ják, ho gyan vi szo nyít sák eze ket a tör té né szek ál tal adott ér tel me zé -
sek hez: ha te hát kog ni tív mû ve le tek hez se gít jük hoz zá a fi a ta lo kat, az zal a „íté lõ -
ké pes ség” gya kor lá sát moz dít juk elõ, s dön tõ lé pést te szünk cél ja ink el éré sé -
hez. Mind ez vég sõ so ron hoz zá já rul, hogy a ta ní tás olyan „nyo mot” hagy jon,
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ami lyet egy más faj ta meg kö ze lí tés mind ed dig nem tu dott (ld. fenn a Pri mo
Le vi-in ter jút).

A ja vas lat a har ma dik rész ben, egy újabb, a „szub jek ti vi tás tól a szub jek tu -
mo kig” ve ze tõ út sza ka sza it mu tat ja be: ez el sõ sor ban a szö veg gyûj te mény
füg ge lé ké ben kö zölt rö vid élet raj zok hasz ná la tát igény li, me lyek bõl a túl élõk -
nek a lá ge rek meg ta pasz ta lá sa elõt ti és utá ni éle té rõl ka punk in for má ci ót. In -
nen bo nyo lul tabb té mák felé vivõ el ága zá sok hoz ha la dunk to vább, an nak ér -
de ké ben, hogy az em lé ke zet tõl az élet raj zon át – lé pés rõl lé pés re – a tör té ne le -
mig jus sunk, amit rész ben ki ter jedt kon tex tu a li zá ció ál tal, rész ben pe dig
azál tal te he tünk meg, hogy a tá bo rok rend sze ré re vo nat ko zó fõbb tör té ne ti
ér tel me zé se ken re flek tá lunk. Arra kell tö re ked nünk, hogy ce zú rák, meg sza -
kí tá sok nél kül ha lad junk, meg tart ván a kap cso la tot em lé ke zet és tör té ne lem,
múlt és je len kö zött. Még egy gon do lat kört kell itt be von nunk: „az em lé ke -
zet ide jé rõl, mód já ról és fel té te le i rõl” szó ló ref le xi ót, ame lyet a ta nú bi zony sá -
gok fel dol go zá sá val pár hu za mo san kell ve zet nünk. Így ál lan dó an fi gye lem -
mel kí sér het jük azt a té mát, mely vol ta képp az egész út vo nal be já rá sa so rán
a hát tér ben áll. Itt is hasz nál hat juk a már is mert szö veg gyûj te ményt, hisz egy
tel jes fe je ze te fog lal ko zik a té má val, és el idõ zik az em lé ke zet teg na pi és mai
„árá nak” prob lé má já nál. Ez a téma kü lö nö sen nagy esélyt ad a to váb bi fej lõ -
dés re, arra kész tet vén ben nün ket, hogy a lá ge rek tú lé lõ i nek „meg sér tett em -
lé ke ze té rõl” gon dol kod junk – amely rõl bõ sé ges szak iro da lom áll ren del ke -
zés re, akár csak ar ról, ho gyan hasz nál ják a tör té né szek a túl élõk el be szé lé se it,
vagy ép pen ar ról, hogy mód szer ta ni lag mi ként le het meg kö ze lí te ni a szó be li
for rá so kat: mun kánk ilyen uta kat nyit hat a prob lé ma mé lyebb meg is me ré se
ér de ké ben.

A ja vas lat vég sõ for má já ban egy faj ta út mu ta tót je len te ne a ta nár szá má ra, 
aki el dönt he ti, hogy eb ben a for má ban ve szi át, vagy más mód sze re ket dol -
goz ki, és csu pán se géd esz köz ként hasz nál ja a mel lé kelt cé du lák kal és az
egyes al egy sé gek hez kap cso ló dó anyag gal együtt.

A mun ka ered mé nye meg íté lé sünk sze rint azt bi zo nyí ta ná, hogy „Ausch -
wit zot ta ní ta ni” le het sé ges, hogy át tud juk és át kell lép jük azt az aka dályt,
amit egy ilyen téma el ke rül he tet le nül elénk ál lít, amennyi ben be lát juk, hogy
– ha csak rész ben is – „mi énk az át adás fel ada tá nak fe le lõs sé ge és au to ri tá sa”.
El gon dol kod ta tó ak Yo sef Ha y im Ye rus hal mi sza vai: ha azt ál lít juk, hogy egy
nép „em lé ke zik”, ak kor nem mást ál lí tunk, mint hogy va la mi fé le múlt ak tív
mó don át adó dik a je len nem ze dé ké nek, ez ér tel met lát ben ne, és el fo gad ja.
El len ke zõ eset ben, egy nép ak kor „fe lejt”, ha a múl tat bir tok ló ge ne rá ció nem 
oszt ja meg azt a kö vet ke zõ vel, il let ve ez el uta sít ja a be fo ga dá sát, vagy a maga
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ide jén nem adja to vább, ami vég sõ so ron ugyan az. Az át adás ban hir te len is be -
kö vet kez het a tö rés, és a fo ko za tos eró zió fo lya ma tá ban is, de az elv ugyan az.
Egy nép nem „fe lejt he ti el” azt, amit köz vet le nül so sem ka pott meg.27

Ke resz tes Me lin da és Er dõ si Pé ter for dí tá sa
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27 Yo sef H. Ye rus hal mi: Rif les si o ni sull ’ob lio, AA. VV., Usi dell ’ob lio, Par ma, Pra ti che, 1990. 14.




