
Tání tás a Holocaustról
Magyar é s nemzetközi tapasztalatok

Konferencia, Budapest, 200I . április 17-20.

A Balátság rnellóhlete

Ké sZüit a Frjedrich-Ebert-Alapí tvány, Budapest támogatásával



,,Holocaust, ahogy a diákok látiák"
cí mme] a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete országos plakát- é s raizpályázatot í rt ki, A kiállí tást P0/20rni

Zoltán volt oktatáSi miniszter többek között a következ  szavakkal nyitotta meg:

A holocaust, az európai zsidóság hidegvé r,
rel megtervezett é s iparszer  meggyilkolá,
sa, civilizációnk pé ldátlan tragé diáia, Az ál,
dozatokra emlé kezünk az els  magyarorszá,
gi gettó felállí tásának napián, április ló-án,
amely az idei tané vt l a holokauszt áldoza-
tainak emlé knapIa.

,,Órület, hoqq mindennek van napja| Mintha egq

ilqen jeles dátummal eI lehetne inté zni az ilqesmit."

- olvashattam az egyik dí |nyertes pályam 
szövegé ben. A kifakadás jogos, valóban
nem lehet egyetlen nappal elinté zni a dol-
gokat. ,,Elinté zni" azt, ami felfoghatatlan é s
jóvátehetetlen, sehogyan sem lehet, Ám a
felismeré s, hogy lehetetlen mindent meg-
tenni, nem jelentheti azt, hogy semmit se
tegyünk, Van, aki taní t, aki megemlé kezé st
szeryez é s van, aki ké pet fest.

Az emlé knap alkalmat teremt az emlé kezé s-
re, az elgondolkozásra, de arra is, hogy a fel-
növekv  nemzedé kek erkólcsi tanulságot me,

rí tsenek mú ltunknak e szörnyú  tragé diájából,
Akik ezeket a plakátokat ké szí tetté k é s akik a
kiállí táson megszemlé lik majd, közelebb ke-
rülhetnek azokhoz a felismeré sekhez, ame-
lyek az embertelen, é letellenes politikai esz-
mé k é s rendszerek elutasí tásához vezetnek,
Az erkölcsi elvekkel, alapvet  é rté kekkel való
azonosulás azonban nemcsak intellektuális,
de é rzelmi folyamat is. Ehhez segí thet hozzá
a ké pz m vé szet, hiszen a látvány gyakorta
sokkal er sebb, mint a té nyek é s összefüggé ,
sek mé goly meggy z  sora. Aki megné zi a ki,
állí tás ké peit, pé ldául a berettyóú jfalui gyer,
mekáldozatok emlé ké re ké szí tett pályamú vet,
annak aligha kell ezt magyarázni.

Köszönöm a Magyar Rajztanárok Orszá-
gos Egyesülete vezet inek, a közrem köd 
tanároknak, a kiállí tás szervez inek é s els -
sorban a ré sztvev  tanulóknak határainkon
innen é s tú l, hogy megajándé koztak minket
ezzeI az é lmé nnyel.

A ,,Párbeszé d a Toleranciáé rt" Programban a kóvetkez  oktaüí si inté zmé nyek vettek ré szt;

M vé szeti Átalános lskola é s lnforrnatlkai szakiskola,
Plarlsta Gimnázium,
Wesley telké szké pz  F iskola,
schelber sándor Átalános lskola é s Gimnázlum,
Laudet lavne Óvoda, Átalános Iskola é s Gimnázium,
Radnótt Mtklós Gimnázium,
Madách Imre Gimnázium,
veres Pé ter Gimnázium,
Fazekas Mlhály F városl Gyakorló Gimnázlum,
Táncsics Mihály Gimnázlum.

Köszönetet mondunk a Magyar Raiztanárok Országos Egyesületé nek, hogy a kiállí tás anyagát
a Baláxág rendelkezé Sé re bocsátotta,

Mellé kletünk cí mlapián: Tamás Tí mea (Kisvárda, Bessenyei György Gimnázium) L dí |as raiza


