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Ú1 módszerek az el í té letek leküzdé sé re

Az elmú lt ké t nap során számomra rendkí vül é rdekes
é lmé nyekkel találkozhattunk, Azt hiszem kollé gan m
nevé ben is elmondhatom, hogy nagyon sok olyan kez-
demé nyezé ssel taláIkoztunk, amelyet é rdemes haza-
vinni magunkJ<al Né metországba é s azokat ott tovább
folyatnunk. Szeretné m bemutatni az egyik projektün-
ket, amelyet az iskolákban va]ósí tottunk meg,

Az elmú lt é vekben, Né metországban ielent sen
megn tt a iobboldali radikális rendzavarások száma-
Napiainkban az iskolákban is találkozhatunk leplezet-
len iobboldali vé lemé nynyilvání tásokkal, amelyek az
intolerancia é s az idegengy lölet formájában nyilvá-
nulnak meg. Jómagam né metet é s politika tantárgya-
kat taní tok, é s ezé rt magától é rtet d  feladatomnak
tartom, hogy diákiaimmal együtt fetlé pjek e tendenci-
ák ellen, Elkötelezettsé gemet tovább er Sí tette, hogy
a Fritzbauer Inté Zet szeruezé sé ben 1994-ben tanul-
mányrlton voltam lzraelben, az ottani - a né met holo-
caust törté neté Vel é s dokumentációival foglalkozó -
Inté zetet látogattuk meg. Továbbké pzé seken voltam a
buchenwaldi é s az auschwitzi emlé khelyeken is. Az el-
mú lt é vekben számos né metországi, sváici é s az Egye-
sült Államok-beli, pé ldául Bostonban megrendezett
szeminárium kereté ben került munkám közé ppontjá-
ba egy amerikai plogram. Ennek a központja szinté n
Bostonban található. Né hány é v óta ré szt veszek a
Fritzbauer Inté Zet szervezé sé ben egy olyan csoport
munkáiában, amely szinté n e program Né metország-
ban törté n  megvalósí thatóságával foglalkozik. É p-
pen ezen kiindulási pont alapián látok lehet sé get ar-
ra, hogy a diákiaimmal együtt feldolgozzuk a Soa tör-
té neté t, é S ennek során ne álliunk meg az általános
ré szvé tnyilvání tás szintié n, Saiát identitásomtól - va-
lamint azon tapasztalatomtól vezé reltetve, hogy az
emberi jogok megsé rté se é s a diszkrimináció ré vé n
saját magunk is hozzájárulunk ahhoz, hogy további
el í té leteket teremtsünk saiát magunkban -, ú gy gon-
dolom, hogy az el í té letek leküzdé sé hez né hány alap-
Vet en ú i megköZelí té si módszert kell alkalmaznunk-
lómagam a konkré t munkát tartom mindig nagyon
fontosnak, é s azt, hogy megtaláliam a saját kapcsoló-
dási pontiaimat, Ezeket pedig az iskolában, a lakóhe-
lyi környezetben é s a csaiádban kell keresni, mé ghoz-
zá ú gy, hogy megpróbáljuk nyomon követni konkré t
emberi sorsok alakulását. A ,,nyomkeres  munka" sa-
iát iskolánk törté neté nek a felté rké pezé sé vel kezd ,
dött, é s ennek eredmé nyeké ppen sZületett meg,3Z is,
kola tegnap é s az iskola ma" cí m  könyv 1998,ban. Ehhez
a publikációhoz mé g egy videofilm is tartozik, ezt is
ajánlom mindenki figyelmé be, Darmstadtról annyit
kell tudni, hogy onnan kiindulva, az akkori ,,]ustuz
Libig"-15Po1" bevonásával 1942-43-ban a teljes esseni
ré giót é rint  deportálásokra került sor, é s ehhez az is-
kolát gy it táborké nt használták. A deportált szemé -

lyek neveit tartalmazó listák szerencsé re fennmarad-
tak, é s ma is hozzáfé rhet ek, tehát ú ey gondolom,
magától é rtet d  volt, hogy a nyomkeres  munka
ezen listák alapján indulion. A projektet meglep en
nagy é rdekl dé s kí sé rte a diákok ré szé t ], ez többek
közölt azzal is magyarázható, hogy a tané v elejé n ta-
lálkozhattak egy tú lé l vel, Rose Ddyid asszonnyal, é s
szemé lyesen elbeszé lgethettek az   emlé keir l, Az el-
s  találkozón arra ké rtem a tanulókat, hogy a depor-
tált szemé lyek listájáról lehet leg olyanok nevé t Vá-
lasszák ki, akikhez valamilyen kötödé sük yan. Ez azt
jelenti, hogy ezek a szemé lyek származzanak a diákok
lakóhelyé r l, vagy pedig az   utcáikból, vagy ptóbálják
megké rdezni esetleg a szomszé dokat, hogy ezeket a
szemé lyeket ismerté k-e. Arra is ösztönöztem  ket,
hogy keressé k fel a levé ltárakat, é s ké rdezzé k meg a
köZvetlen környezetükben lakó embereket. Nagy segí t-
sé get ielentett, hogy a diákok hivaialos igazolást kap-
tak az iskolától, é s ebben az igazolásban leí rtuk a pro-
jekt lé nyegé t, é s arra ké rtük a megké rdezett szemé lye-
ket é s inté zmé nyeket, hogy messzemen en segí tsé k
 ket munkájukban. Sainos ennek ellené re, a fiatalok
nagyon gyakran elutasí tó magatartásba ütköztek, é s
nekem folyamatosan bátorí tanom kellett  ket, hogy
következetesen folytassák a munkát, A bátoí í tásnak
egyik formála az volt, hogy bemutattam a diákoknak
egy olyan filmet, amely a nyomkeres  munka körül tá-
madt nehé zsé gekkel, é s a nehé zsé gek ]eküzdé sé ve]
foglalkozott, E filmben a városunkhoz köze] es  te]e-
pülé s pé ldáián mutattuk be azt, hogy az emberek
igenis ké szek beszé lni a nemzetiszocializmus, a pog,
romé jszakák é s a zsidóüldözé s té májáról, de abban a
pillanatban, hogy konkré t helyekr l é s nevekr I é rdek,
l dünk, azonnal elutasí tják bármilyen információ
megadását, A diákok csaknem naponta kerestek fel,
hogy beszámoljanak a talált nyomokról, Általában a
családjaikban kezdté k a nyomozó munkát, é s f ké nt a
nagyszül k nemzedé ké re koncentráltak. Í gy a törté ne-
lem - ú gymond - megelevenedni látszott, Az egyik ta-
ní tványom pé ldául a saját nagyapia eseté t dolgozta
fel, aki a holocaust egyik áldozata volt, Sajnos a csa-
lád nem é rtett egyet azzal, hogy a diákom munkáia
ebben a gy jtemé nyes publikációban megielenjé k, é n
pedig kötelessé gemnek é reztem, hogy tiszteletben
tartsam ezt a kí vánságot. Eredetileg ú gy terveztük,
hogy november 9-é n, egy rendezvé ny keretein belül
számo|unk be a tanulók kutatómunkálának eredmé -
nyé r l. A rendezvé nynek különieges hangulatot adott,
az hogy felké rtem Katia Bereintz ú |ságí rót: olvassa fel a

szomszé dos faluból származó zsidó orvos törté neté t,
amit   dolgozott fel egy irodalmi m ben. Williem
Aschert, a darmstadti zsidó közössé g kántorát pedig
arra ké rtem, gondoskodié k a rendezvé ny zenei kí sé re-
té r l, aláfesté sé r l, Ekózben Darmstadt város kulturá-



Iis hivatalától megtudtam, hogy pontosan erre a nap-
ra, november 9-re, a darmstadti zsinagóga fennálIásá-
nak tizedik é vforduló|ára zsidó vendé geket hí vnak
meg lzraelb l, Amerikából é s Nagy-Britanniából, köz,
tük Volt darmstadti polgárokat is. Azzal aZ ötlettel áll-
tam el , hogy akkor a mi rendezvé nyünk is legyen en-
nek a programnak a hivatalos ré sze. Röviddel ezután
megtudtuk, hogy a vendé gek közú l lí zen nagyon szí ve-
sen ré szt venné nek az iskolai rendezvé nyen, é s szí ve-
sen elbeszé lgetné nek a diákokkal, de erre csak akkor
van lehet sé g - mondta a hivatal -, hogyha az ünnep-
sé get követ en az id s vendé geket meghí vjuk egy sze-
ré ny ebé dre, melynek kereté n belül folytatni lehet a
gondolat- é s eszmecseré t, EZ persze óriási kihí vást je-
lentett számunkra, mert meg kellett ismerkednünk a
kóser konyha szabályaival, ami nem volt könny  do,
log, de a diákok persze nem akarták, hogy valamilyen
küJs  cé ggel f zessük meg az ebé det, hanem elvállal-
ták, hogy maguk ké szí tik el azt. Egyetlen é gy problé -
ma adódott, hogy az egyszer használatos m anyag
ev eszközöknek nincs kóser alternatí váia, A vendé gek
lelkesen elismerté k a diákok elkötelezett hozzáállását,
s t mé g az ebé d is jól sikerült. Azután felelevení tetté k
darmstadti emlé keiket, Nagyon sokan megrázó é lmé -
nyeket mesé ltek el. Többen voltak olyanok is, akik
el ször látogattak el ú jra abba a városba, ahol né hány
é vtizeddel ezel tt megalázták, üldözté k  ket, ahol az
é letükre törtek, Né hányan annyira meg Voltak hatva,
hogy nem iS tudtak a plé num el tt megszólalni. AZ
emlé kez  ünnepsé g legmeghatóbb pillanatairól videó
felvé tel is ké szült,

Úgy gondoltuk, hogy az egé sz munka eredmé nye
egy emlé km  kell, hogy legyen. Ezt megfelel  mé re-
tekben akartuk e]ké szí teni, nem valami egyszer  kis
k kupacra gondoltunk, hanem követ kerestünk, é s er,
re a k re a következ  felí í at kerú lt: ,,A felejté s ellen, az üI-
dözé sek é s a qyilkosságok áldozatainah emlé ké re 1933-1945, a
Heinich Emanuel iskola tanulóinak é s tanárainak közijssé qe" .

Az emlé kk  maga ké t tonna sú lyú  Volt, í gy láttuk,
hogy nem lesz könny  elmozdí tani az eredeti helyé r l,
Abban is biztosak voltunk, Ilogy ez az emlé km  felhí via
majd a figyelmet, további párbeszé d kiindulási pont|a-
ké nt is szolgálhat, é s (gy megkönnyí ti a projekt folytatá-
Sát is. Úgy terveztük, ttogy minden é vben további ki-
sebb köveket viszünk az emlé khelyre, é s é vr l-é vre itt,
enné l az emlé kk né l rendezzük meg a megemlé kez 
ünnepsé geket. Sajnos az emlé kk  felavatását követ 
né hány napon be|ül elt ntek az els  kisebb kövek az
emlé km  kötnyé ké r l_ Hat hónap eltelté vel egyetlen k 
sem maradt, kivé ve a ké t tonnást, mert azt nem lehetett
elmozdí tani. Ismeretlenek a feiiratot tartalmazó táblát
is sú lyosan megrongálták_ Mi persze nem í gy ké pzeltük
eI az emlé kkövünknek é s az emlé khelyünknek a sorsát.
tli kOveket szeí eztünk be é s szilikonos ragasztóval ra-
gasztottuk egymáshoz az ú iabb köveket, hogy ne lehes-
sen olyan könnyen elmozdí tani  ket, Egy ú i táblát is ké ,
szí tettünk rozsdamentes acé Iból, é s hogy ne legyen
egyszer  megrongálni, telies felü]eté vel rögzí tettük a
sziklához. Most elmondhatjuk, hogy hála lstennek, eZ
idáig sé rtetlen az emlé khely.
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A diákok kutatómunkáit összegz  dokumentációt,
kommentároktól mentesen ielentettük meg, Nagyon
sokan egy az egyben átvettek kordokumentumokat
(különfé le belelent  formanyomtatványokat, levele-
ket, ú lságcikkeket é s hasonlókat), Az egyik diákunk
pé Idául a kutatómunka során találkozott egy o|yan ú r-
ral, akinek az é desanyja zsidó származású  vo|t, akit
deportáltak, é s vé gül is Ravensbrückben Vesztette el
aZ é leté t, Az illet  nagyon keveset tudott aZ é desanyja
sorsáról, mert amikor e]veszí tette l2 é Ves kisgyerek
Volt. Most, feln tt feliel fogott hozzá a nyomok felku-
tatásához, felesé gé vel é s leányával együtt iött el a
rendezvé nyünkre, Elhozott né hány rendkí vül szemé -
lyes dokumentumot is, pé Idául az é desanyja utolsó
levelé t. A csa]áddal együtt, közösen találtuk meg az
é desanya nevé t a ravensbrücki koncentrációs táboí
áldozatait tartalmazó nyilvántartásunkban,

A proiektben ré sztvev  tanulók kiváló munkát vé -
geztek, óriási a teliesí tmé nyük, nagyon sok emberrel
beszé ltek, lgen sok ré gi aktát pololtak le, é s lelemé -
nyesen ú j utakat kutattak fel é s találtak, hogy további
információkhoz juthassanak, A különleees körülmé -
nyek, é s a nehé z té ma feldolgozása köZepette sokat
tanultak aZ ú | munkamódszerr l, azaz a projektben
való munkáról is, A munkát a tanulók kizárólag sza,
badideiükben é s önké ntesen vé gezté k, é s ennek meg-
felel en joggal lehetnek büszké k az elé rt eredmé nyek-
re, Folytatni kí vánjuk a nyomkeresé ssel összekötött
törté nelem-fele]evení té st, é s ennek során az emlé kk 
mementóké nt szolgál, Nagyon sok diák folyamatosan
ú jabb é s ú jabb követ hoz erre az emlé khelyre. Sokan
hangsú lyozzák azt a kí vánságukat, hogy a jöv ben is
szeretné nek Ié sZt Venni hasonló proiektekben.

Nyilvánvaló, hogy egy iJyen munkához további bá-
torí tásra van szüksé g. Nem akarok szeré nytelen lenni,
de é n vagyok ennek a bemutatott proiektnek a kezde-
mé nyez je, a megszervez je é s vé grehajtója. Az egé sz
plojekt tú inyomóré szt az é n Szemé lyemhez köt dik,
El kell, hogy mondjam, sajnos társadalmunkban mé g
mindig nagyon kevesen ké szek arra, hogy  szinté n
visszatekintsenek a törté nelem eme söté t korszakára,
Nagyon sokan szeretné k már lezárni vé glegesen a tör-
té nelemnek ezt a feiezeté t. Saját iskolánkban a peda-
gógusok tú lnyomó többsé ge is inkább é rdektelenül
viszonyul a holocaust té máiához. Azt állí tlák, hogy a
demokráciára nevelé snek enné l haté konyabb eszközei
is lé teznek, é s inkább ezeket az eszközöket kel]ene
használni. Annyit szeretné k mé g talán elmondani,
hogy az elmú lt é vben került sor els  alkalommal arra,
hogy iskolánk diák|aival izraeli cserelátogatást bonyo-
lí tottunk le persze ezt is rendkí vüI körültekint en kel-
]ett el ké szteni. Nem könny  azoknak ugyanis, akik az
elkövet k országából az áldozatok országába mennek,
é s az áldozatok országában ké nytelenek szembesülni
a Soa következmé nyeivel. Az izraeli ú t igen kedvez 
lratást gyakorolt az iskolán belüI folyó mú ltfeltáró
munkára, Nagyon kedves szemé Iyes epizód volt, hogy
Ascher Wdssrrstcifit é s francia felesé gé t ]eruzsálemben,
- egy pí ojektben ré sztvev  olyan diákommal együtt -
kereshettem fe], akinek a nagyapja az osztáiytárca



volt, é s nemcsak hogy tú |é lte a vé szkorszakot, de id -
közben már negyven unokája is született, Amennyi,
ben a diákok törté nelmi nyomokat keresnek, é s felele-
vení tik a törté nelmet, ez korántsem mondható öncé -
lú nak. A törté nelemb l tanulni ugyanis annyit ielent,
mint következetesen fellé pni, hogy a törté nelem ne
ismé telhesse meg önmagát. Ezt csak rlgy é rhetiük el,
ha folyamatosan emlé kezünk a mú ltra, s ellená]lunk
azoknak a kí sé rté seknek é s kí sé rleteknek, amelyek ar-
ra ké sztetnek bennünket, hogy a mú ltat hátté rbe szo-
rí tsuk, elfeledkezzünk róla, é s meg is ké rd ielezzük

annak valóságtartalmát, Napjainkban az if|ú ság gon-
dolkodásának közé ppontjában már nem a vé tkessé q é rzé -

se, hanem a felel ssé qlállalás áll, Az áldozatok iránt
együtté rzé st kel] tanú sí tani, mások szenvedé se mel-
lett nem mehetünk el közömbösen. É rzé kenysé get
kell tanú sí tanunk, Azt hiszem, ez az el felté tele an-
nak, hogy határozottan é s bátran lé plünk fel a - mé g
napjainkban is tapasztalható - kisebbsé gek elleni
diszkriminációval é s er szakkal szemben, szembesül-
nünk kell a mú lttal, hogy a |öv  iránt is felel ssé get
tudjunk vállalni,

Dr. Robert O. Fiscll

Tapasztalatok az US&ban

l944-ben, tizenkilenc é ves koromban Budapesten é l- száz iskolában, é s egyetemen több ezer diákkal be-
tem, é n is a megmaradt zsidó lakosság közé  tartozom, szé ltem, több mint ezer levelet kaptam t lük, ame-
akiket a nácik el akartak pusztí tani, l994-ben, ötven lyekben leí rták reakciójukat a holocausttal, é s a velem
é wel ké s bb elhatároztam, hogy megí rom egy könyv- törté ntekkel kapcsolatban- Mé g fontosabb, hogy a le-
ben é s illusztrálom, ami
akkor velem törté nt, Ezt
a m vet az ifjú ságnak
szántam, abból a cé lból,
hogy a holocaustot soha
el ne felejtsé k el, Annak
remé nyé ben, hogy többé
ilyesmi ne fordulhasson
el . A ké rdé sem az volt,
hogy az é n apám, akit
szinté n megöltek, mit
ké rne most, mit tanul-
junk az   tragé diáiukból,
Arra a meggy z dé sre ju-
tottam: nem akarná,
hogy a holocaust hagya-
té ka a gy lölet é s az en-
gesztelhetetlensé g le-
gyen. Ugyanaz, ami az  
elpusztulásukhoz yeze-
tett, Úey döntöttem,
hogy azokból a bozal-
makból, azt mutatom
meg: hogy akkor is volt,
aki az emberiessé gé t ki-
mutatta, é S mé g a szen-
vedé sek közepette is volt
alkalom, é s volt jele a felvilágosodásnak- Ezé It lett a

könyvem cí me, .A sárqa csillag fé nye, a holocaustból í akadó
szeretet tanulsága". A konklú zió, amit taní tani akartam:
az a könyörületessé g, a megé rté s é s a szeretet, Ki
akartam emelni, hogy mé g a söté tsé gben is Volt egy
szikráia a remé nysé gnek, Hogy a humanizmus alapel-
vei között kell é lnünk mé g az embertelen körülmé nyek
között is. Örömmel tölt el az a tudat, hogy ezt a köny,
Vet az USA több mint öt államában, é s most már Ma,
gyarországon iS taní tiák, AZ elmú lt é Vekben több mint

veieikben megí rták azt is,
hogy mit tanultak a

könyvb l, Most megosz-
tok önökkel né hány gon-
dolatot ezekb l a leve-
lekb l. Ké peket fogok be-
mutatni, miké nt a hallga-
tóságomnak is szoktam
az el adásaim során,
Ezek a könyvb l kiemelt
illusztí ációim jelké pezik
a szemé lyesen megé lt
szenvedé semet. ugyan-
akkor hangsú lyozzák a re-
mé nyt é S aZ optimizmuSt
is. Az idé zetek a bibliából
erednek, amelyek a bu-
dapesti zsidó h sók sí r-
jain is láthatók, Ezek a
sorok, mint egy második
elbeszé l  viszik az olva-
sót egy ké pzeletbeli sé tá-
ra a temet be, mialatt a
könyy tartalma tovább
halad. Legyenek ezek a
szavak a mi virágaink:
megöIte  ket a gy lölet,

 rizze emlé küket a Szeretet, mint ahogy a meghí vón is
olvasható, A könw cé lja nem a borzalmak em]é km ,
vé nek felállí tása, hanem az azokból levonható tanul-
Ságok: ne törté nien meg mé g egyszet é s hogyan le,
gyünk humánusak, Amit ezzel a kön],Tryel mondani
akarok, az nem a gy lölet szörny sé ge, hanem a sze-
retet SZé pSé ge, amely mindent tú lé l- Hallottam, é s
megrendült a bels m a hí í re, l944-ben a né met meg-
szállás után é n egy zsidó csa]ádban dolgoztam, mint
önké ntes. Egy napon egy nagyon izgatott ember é rke-

sárost Mátyás zsolt (sepsiszenByörgy Mí í vé szetl Liceum) l. dí i
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Zett, é s hí rül adta aZ els  ZSidó bevagoní rozáSokat, a
marhavagonokat, a depoí tálás kezdeté t. Munkatáborba
yiitsÉ , Amikor átkutattak minket, összeté ptók a nálunk lál 
családi fé nufté peket- Ennek pedig az volt az üzenete:
nincs szüksé getek többé  ezekre a ké pekre, mert soha-
sem látjátok viszont családtagjaitokat_ Kí vú lr I fegy-
Ver pusztí tott, belülr l ré müIet, KöZeI a né met határ-
hoz beké nyszerí ttetek minket egy té glaé get be, amely
tele volt kú szó-m ászó csontvázzá aszott emberekkel,
rabokkal é s halottakkal. A rothadó emberi testek é s az
emberi váladé kok kiáramló b ze leí rhatatlan volt, a
tetvek milliói árasztották e] testünket, Ablakainkon
Iontott be a halál, ké t hé ttel ké s bb kitört a tí fuszjár-
vány, melyet a tet k teriesztettek, A betegeket a falu
szé lé n l tté k agyon. jajjá váltak a szenté lyek é nekei.
Az Alpok lábánál, a kemé ny té lben, napkelté t J - nap-
nyugtáig gyalogoltunk, napokig meneteltünk VÍ z é s
é lelem né lkül. Ha valaki leült - le] tté k, Egy hegyszo-
rosnál ötös sorokba ké nyszerí ttetek bennünket, min-
den sorban ötb l kett t lel ttek,

Cyászomban té qed hí vlak lstenem! Egy rcggel egy né met
parasztasszony a kerí té sen át almát dobott felé nk, s a
szemünk láttára l tté k le! Né ha mé gis váí atlanul, ti-
tokban é telt é s vizet próbáltak adni nekünk. Az embe-
riessé g jele mé g az i]yen helyen is megmutatkozott.

Hogyan hullottak el a h söh? A mauthauseni koncent-
rációs táborban napi é tkezé skor adtak egy kis bógre
feketekávé t é s öt deka pené szes fekete kenyeret, Né zd
meg a nyomorú ságomat é s ments meg!

A gunstkjrcheni haláltáborban az é telt egy Ss,kato-
na merí tette abból a hordóból, amelyben   maga is
állt,

Mint a halnal, í elvirradt viláqlsságod| 1945. május 4-é n
megé rkezteft az amerikaiak- Halálunkban sem váltak meg
t lünk, apám mé g a táborban is másoknak adta az
é telé t, megölté k. A lágerban annyira tiszteIté k, hogy  
Volt aZ egyetlen, akit nem tömegsí rban temettek el, A
háború  után egy szemtanú  mondott el mindent, é s
vezetett el a sí rjához- Hazahoztuk,   volt az els , akit a
Budapesti Zsidó temet  mártí rparcellá jába temet-
tünk el. Gyászolt az egé sz ország, családonké nt é s kü-
lön-külön! Az anyámon kí vüI - akit a katolikus nevel -
n m mentett meg -, az egé sz csaiádom elpusztult,

Amikor szabad embelké nt az els  né mettel talál_
koztam, akj piszkos é s é hes volt - kenyeret ké rt. Dön-
tenem kellett, hogy mit tegyek? AZt, amit  k tettek Ve-
lem, vagy azt, amit az apám tenne?l Adtam neki enni-
valótI

É .lnek a te vé rtanú id! Minden tú Ié l nek morális embe-
ri kötelezettsé ge, hogy az emberi alaptörvé nyek pa_
rancsolata szerint é ljen, nem a praktikusságot kei1
e] té rbe helyeznie. Nem kiváltság az, hogy é letben
maradtunk, hanem sajátos felei ssé g! Az é n felada-
tom megmutatni, hogy é letem több mint tú lé lé S,
Minderre ne rendüljön-e meg a föld, é s ne gyászolion-
e a Föld minden lakosa? A vörös a szörny sé gnek, a
fé lelemnek, a vé res kí nzásnak é s a szenvedé snek a
szimbóluma. A fekete a remé nl.telensé gnek, az ei-
csüggedé snek é s a halá]nak a meg|elení t je,

A k  is kiált a falakból| MegpróbáJtam azt a látszatot
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kelteni a hallgatóságban é s az olvasókban, mintha
együtt sé tálna velem a temet ben, megosztva velem
azt aZ é rzé st, amelyet a könnyez  sí rkövek váltottak é s
váltanak ki bennem - a valóságban é s álmaimban.

Napjaink vé gé hez é rve, a cselekedeteinket számba
vé ve azt kell mé rlegelnünk, valon jól cselekedtem-e
magam é s mások számára? jól használtam-e fel az
id met? É rté kes é s é rdemes volt-e az é ]etem? VáIasz-
tanunk kell, hogy elnyomók akarunk-e lenni, kihasz-
nálva mások nyomorú ságát; vagy pedig megmara-
dunk embersé gesnek, mé g az embertelensé gben is,

Most szeretné m a hallgatók, illetve a diákok vála-
SZát ismertetni, Általánosságban kilenc alapté máról
í rnak, Els sorban nagy é rdekl dé st mutatnak a holo-
causttal kapcsolatban; megé rtik, hogy ez egy nagy
horderej  esemé ny aZ emberiSé g törté neté ben,

Egy levé lb l: ,,Felé bredtem! Igazad van, hogy a ho-
locaust távolinak t nik, mind id ben, mind té rbenI
OIvasva é s hallva a beszé dedet, megé rtettem, hogy a
holocaustot nem szabad eltemetni, hanem arra kell
felhasználni, hogy hasonló tragé diák ne törté nhesse,
nek,"

Egy másik levé lb ]: ,,A mi tanáIaink dátumokra, szá-
mokra taní tanak bennünket, de te arra, hogy mit lehet
a holocaustból tan l]ln i|"

A második té ma, amelyre a diákok ismé tl d en
visszaté rtek, hogy a holocaust nem csak egy statiszti-
kai adat a szörny sé gekr l, hanem igazi tragé diája
egy-egy szemé lyisé gnek,

lsmé t egy levelet idé zek, ,,Amikor valaki, akinek
nincs tapaszta]ata a ho]ocaustról azt hall;a, hogy hat-
millió zsidót megöltek, annak könny  azt hinni, hogy
akiket megöltek, azok csak számok, é s nem szemé -
iyek|"

Egy másik levé lí ró í gy fogalmaz, ,,Te a szemé l}telen-
sé gb l é s a né vtelensé gb l a ho]ocausttal kapcsolat-
ban szemé lyes ügyet csináltál."

A harmadik té ma, amely a legnagyobb é rdek] dé st
keltette, az a humanizmus.

tjlbOl egy levé lb l: ,,Mé g a legrosszabb körülmé _
nyek köZött is mindig segí tett Va]aki! (É n segí tettem
Voina?] Mint a söté tb l a hajnal, a fé ny fel|ön| (Ha é n
csak elre tudné k mindig emlé kezni!) A Talmud azt
mond ja, az egy ember é lete az egy világ| A mi é le,
tünknek több jelent sé ge ke1l, hogy iegyen, minthogy
tú lé ltük| É n mindig a helyes dolgot tettem, az é letem-
nek van cé lja, é rtelme, Mié rt is állok é n ki?"

Egy sokadik levé l: ,,Egy fontos dolog, ami engem
megé rintett, az voit, amikor olvastam, hogy egy
asszony almát dobott nektek é s megölté k, ]ó tudni,
hogy mé g azokban az id kben is, amikor az emberek
tele Voltak í é leiemmel, mé gis volt, aki embersé gesen
cselekedett|"

A negyedik tanulság, amit a diákoktól hallok, hogy
vaiami pozití vat ]ehet kihozni mé g egy nagyon negatí v
é lmé nyb l is,

Idé zetek: ,,Te nemcsak a dolgok negatí v oldalát mu-
tatod meg nekem, hanem azt is, hogy, hogyan lehet
egy szörny  id  tapasztalatát pozití wá tenni, AZt tud-
juk, hogy micsoda szörny sé g volt, é s é n ismerem, a



kegyetlen ré szleteket; de te é szrevetted a pozití v ol-
dalt is, é s arra taní tottál, hogyan kell tú ltenni magun-
kat a rossz tapasztalatokon, é s nem gy lölni az egé sz
Világot, Te igazán Segí tetté l nekem, hogy az é ]etet tel-
jessé ggel é ljem,"

AZ ötödik, leginkább felhozott té ma, az el í té |et dé -
mona.

Egy idé zet; ,,É n nem hiszem, hogy valakinek is ioga
van bántani másokat, azé rt meí t az más fajtához,
nemhez é s valláshoz tartozik. fut hí szem, hogy na-
gyon helyes vo]t, hogy nem adtad vissza azt a né me-
teknek, amit  k csináltak ve]ed! Mert akkor az   szí n,
tükre sü]lyedté l Volna,"

Hatodik té ma a szabadság é s az é let megbeCSü]é se!
,, szinté n megmondom, hogy azt hiszem, te meg-

változtattad az é letemet. Amikor a szabadságról be-
szé ]sz é s arról, hogy az é letben mé g az egyszer  dol-
goké rt is háIásnak kell lennj, mint pé ldául a sült
krumpli, megá]ltam é s átgondoltam a saját é letemet,
Eddig mindent magától é rtet d nek é S termé szetes-
nek tartottam, Most ú gy é rzem, a dolgok elmentek
mellettem ané lkül, hogy telIesen felfogtam volna azok
é rté ké t, Té ged hallva, ráiöttem, hogy micsoda ajándé k
csak az, magában, hogy é lekI Nyilvánvalóvá tetted,
hogy milyen é rté k az é let, é s é n milyen szerencsé s va-

cyok."
A következ  té ma a megbocsátás:
,,Amikor azt mondtad, hoey aZ é leted fordulópont

vo]t, amikor az é hes né met kenyeret ké rt t led, é s te
adtál neki, az egy nagyszer  dolog volt lin nem va-
gyok biztos benne, hogy ugyanú gy cselekedtem vol-
na! Te azt mondtad, hogy meg kell különböZtetni a

helyeset a rossztól,"
,,É n nem tudtam elhinni, hogy az emberek ilyesmit

tudnak tenni, egy másik ember e]len. Ha é n lenné k
zsidó é s a holocaust tú lé l je, s ta]álkozné k egy volt

nácival, megölné m. Ahhoz, hogy öljünk, bátorságra
van szüksé günk, de mé g nagyobb bátorság kell ahhoz,
amit te csiná]sz, nem ölni."

A nyolcadik té ma, az együtté í zé s|
,,Tudom, hogy mit jelent aZ, ha va]aki elveszti a hoz-

zá közelállót, akit szeret azt viszont nem tudom, mit
ielentene az egé sz családomat elveszí teni, Ezt mé g a
legszörny bb ré málmomban sem tudom elké pzelni.
Nem tudok igazából mit mondani azoknak, akik el-
Vesztetté k a családjukat a ho]ocaustban, csak azt,
hogy nagyon szomorú  vagyok,"

Vé gül is a legtöbben a levelekb l az apám halálára
reagáltak: ,,É n azt tanultam meg, hogy az é let rövid, é s
talán sohasem lesz alkalmam elbú csú zni az apámtól.
Rádöbbentem, hogy több id t kell szüleimmel tölte-
nem, miel tt tú ] ké s  lenne, mert megöregednek.
Szeretné m, ha több emlé kem lenne róluk, hogy ne
sajnáljam azt aZ id t, amit nem töltöttem Velük."

,,Té ged idé zve, az é n apám halá)a az elmú lása lett
annak a világnak, amit azel tt ismertem, A raizod a
pótolhatatlan VeszteSé get akarja kifejezni, az apád ha-
lálát, AZ összes sZörny Sé get egybevetve, amit elszen-
vedté l a munkatáborban, a ha]álmenetben é s a halá]-
táborokban a legkitörölhetetlenebb vesztesé g az apád
halála volt, Mennyire kifeIez  erej  ez a szeret  kap-
Csolat,"

Annak é rdeké ben, hogy jobb iöv nk legyen, a mú lt-
ból kell tanulni, Amint látható: inkább az egyé ni ta-
pasztalatokat, é s az é rzelmeket hangsú lyozva, mint a

Statisztikai adatokat, inkább a Világosságot, mint a

söté tsé get, lehet a holocaustot eredmé nyesen taní ta-
ni, é s a mai ifjú ság azt magáé vá tudia tenni, Ha eí re
taní tjuk, akkor ta]án van remé ny, hogy az üzeneteink-
nek lesz befolyása a következ  nemzedé kre, é s talán
meg tudjuk akadá]yozni a iöv ben a hasonló tragé diá-
kat,

IIlq Luca, SOAH Vizudlis Törtónelyni Alapí tváwtr

Ké t oktató CD-ROM amerikai diákok számára

Most azé rt vagyok itt, hogy bemutassak Önöknek ké t
oktató cD-RoM-ot, amit Amerikában ké szí tett az ala,
pí tvány ké t é wel ezel tt, amerikai diákok számára a
holocaustról, AZ oktató CD az alapí tvány els  oktatási
segé deszköze, Az a cé lia, hogy a tú lé l k, az ember-
ment k visszaemlé kezé seit, s minden üldözötté t vide-
oszalagra rögzí tsük, é s egy multimé diás archí vumban
rendszerezzük. Ez az archí vum Los-Angelesben ké szül,
Nincs mé g ké sz, hé t é ve gy jtjú k a visszaem]é kezé se-
ket, Jelenleg, minteg! ötveneguezer ember visszaemlé kezé se

áIl ,,kazettahegyekben", Ké t é ve kezd dött ezeknek az
interjú knak a feldolgozása, hogy ne csak egy informá-
cióhalmaz legyen, hanem kutatási é s oktatási cé lokat
is szolgáljon. Addig, amí g ez a munka folyik - mivel
egy ké t é s fé lórás interjú nak a tizennyolcezer kulcsszó
köré  való csoportosí tása harmincöt munkaórát vesz

igé nybe -- az alapí tvány munkatársainak ez tí z é ves
programot ad. Addig, amí g ez az archí vum hozzáfé rhe,
t vé  nem válik, ú gy döntöttek az aJapí tvány szakem-
berei, hogy elkezdik az interjú k ré szleges felhasználá-
sát. Erre lesz pé lda az, amit most szeretné k Önöknek
megmutatni, nevezetesen, hogy az angol nyelv  inter-
iú kat, hogyan használják fel az oktatásban,

CD-film: ltt né gy inteí jú t láthatunk, a diák kedvé re
vá]aszthatia ki, hogy melyik tú lé l  visszaemlé kezé seit
óhaitia megtekinteni, Javaslom, hogy Szilví a anyagát
tekintsük meg, Lehet látni, hogy Szilvia Bé csben,
Ausztriában Született, é s a diákok megné zhetik, hogy
a holocaust el tt, alatt, illetve után melyik é vre kí ván,
csiak, mi törté nt Szilviával, Mond|uk, válasszuk most
a holocaust el tti id szakot, AngoJ nyelven elhangzik
szilvia visszaemié kezé se a holocaust el tti id szakról,
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Minden egyes szakasz után megielenik egy ablak,
amin ké t fé le anyag választható, egy ké pes é s egy szö-
veges, A ké pes ablakon a diák megkeresheti azokat a
ké peket, amelyeket a Szilvia visszaem]é kezé sei alatt
láthattunk, é s ha akarja, rögzí theti is magának, Alul
megjelenik, hogy kit ábrázol a felvé tel, A tú lé l k ese-
té ben általában családi fé nyké pek vannak, de akadnak
mások is, ltt pé ldául egy zsidó gyereknek ke]l Bé csben
a saját é desapja üzleté re felfesteni, hogy zsidó. A nar-
rátor il]etve a tú lé l  által használt fogalmak bármelyi-
ké re rákattint valaki; tovább é rte]mezheti, Meniünk rá
pé ldául az árla kifejezé sre, Bevezet minket egy referen-
cia-könyvtárba, ahol ezerötszáZ sZó található, Ez SZin-
té n ké pekkel Van illusztrálva, Elmagyarázza, hogy mit
jelent az árja szó, Lehet lapozni, lehet továbbmenni,
ké pekkel is illusztrálják, Ha a gyereket é rdekli, meg-
né zheti, honnan származik az iIlusztráció. kalandozni
lehet, Ha pé ldául nem é rti, mit ielent a náci, vagy a ci,
gány szó (hangsú lyozom angol diákokróI, van szó),
mindent megmagyaráz,

Né zzünk meg egy másik é vet. egy másik tú lé l t!
Né zzük meg 1941-et, Bört visszaemlé kezé seit I Mit ViSZ
magával az embet amikor tudja, hogy másnap ei kell
hagynia az otthonát, amelyet öt nemzedé ken keresz-
tül lakott,

Itt, termé szetesen ugyanazt meg lehet tenni, amit
az el z  tú lé l né l. A visszaemlé kezé sek mindig egy
narrátor elbeszé lé sé vel váltakoznak, Menlünk tovább!
Ha a diák Szeretné  megtekinteni, hogy ho] törté ntek a
tú lé l vel a fé nyké peken bemutatott dolgok, akkor rá-
kattint, A té rké pkeles Vei megkeresheti a tú lé l  szü-
leté si helyé t, s ha kí váncsi rá, az idetartozó visszaem-
lé kezé st is elindí thatja. Azt is ki tud|a keresni, hogy a
ttllé l  hogyan jutott el aZ otthonából a koncentí ációs
táborba. Közben - mialatt Börttel együtt utazunk a
Vonaton - a té rké pen különbóz  fontos városokról,
haláltábotokról. koncentrációs táborokról tekinthet k
meg különfé le információk. Menlünk tovább! Ahogy
megy a Vonat, elé rkezünk a vé gé n Riqába. Itt megint
rákattinthatunk a tú ]é l  visszaemlé kezé sé re é s az ide
vonatkozó emlé keit hallgathatluk meg, Javaslom,
hogy né zzünk meg né hány magyar vonatkozású  ada-
tot Kamanaenszp\dorszkról, ahol ugyanebben az é vben
tizennyolcezer magyar zsidót tartanak nyilVán I

Bármikor ki lehet szállni a té rké pr l é s rámehetünk
az id -egyenesre, ami ki]enc fé le szempontból mutat-
Ia be az l94l-es é vet. Hónapról-hónapra meg lehet
né zni, hogy mi törté nt a né gy tú lé l Vel, illetve: mi tör-
té nt a holocaustban 194l. áprilisában, mi törté nt a
Csendes-óceánon, mi törté nt az USA,ban, a politikai
é letben, mi törté nt a nagyvilágban, TeImé szetesen a
diák innen is átmehet a referencia-könpárba, é s
megné zheti, hogy mit jelentenek a számáTa é rthetet-
len kifejezé sek, szavak,

Most egy másik CD-t mutatné k be. A következ  CD-
ROM kapcsolódik a né met vendé gek által felvetett

gondolathoz, hogy nem lehet importálni egy adott or-
szágba egy másik ország oktatási tapasztalatait. Kap-
csolódik Szabolcsi professzor el adásához is, aki
megemlí tette, hogy a törté nelmi anyagokat, az é ze-
lem é s é rtelem kombinációjával é rdemes taní tani, Azt
hiszem, hogy mindaz, amit idáig hallottunk, kapcsoló,
dik ehhez, Ez egy olyan CD,ROM, amely három é wel
ezel tt került a né met piací a, szinté n a SoAH Alapí t-
Vány jóVoltából, Kizárólag né met tudósok, né met ta-
nárok é s né met szakemberek közrem ködé sé veI ké szí -
tetté k, s a Frankfurti Kön}wásáron, mutatták be el -
ször Ez a CD-ROM a né met holocaustról szól, né met
közé piskolásoknak, illetve egyetemistáknak, Né metor-
sZágban ké szí tett interiú k felhasználásáVa] mutatja be
a holocaustot_ Külön öröm számunkra, hogy ezen a
CD-ROM-on nemcsak tú lé l k, hanem emberment k,
illetve partizánok é s segí t k visszaemlé kezé sei is el-
hangzanak.

A ké perny  felé pí té se, fent egy fé rfi é s egy n 
visszaemlé kezé sei találhatók, Minden, ami elhangzik,
szövegké nt is kinyomtatható. Lent látható egy id -
egyenes, amely mutatja, hogy a tú lé l  é ppen hol tart,
melyik é vben- Most a tú ]é l  a gyermekkoráról beszé l-
A visszaemlé kezé st bármikor meg lehet szakí tani, el -
re é s hátra lehet benne ugráJni. A kiemelt szavakat
meg lehet tekinteni a refeí encia-könMárban, Bármi,
kor bármelyik id szakban meg lehet né zni, hogy mi
törté nt lngriddel, a szöVeg mellett családi fotók is lát,
hatók, Az id -egyenessel ké tfé le módon lehet bánni,
Van egy ké k vonal, aZ adott id szak törté nelmi é s po]i-
tikai esemé nyeit mutatia be, A zöld vonal pedig az
adott id szak kulturális é s sportesemé nyeit, Nem a
kutatók találták ki, hogy a zöld vonaiba mi kerül|ön, A
CD-ROM ké szí té se közben különböz  fókuszcsopor-
tokkal dolgoztak együtt, különböz  korosztályú  - né -
met területen é l  - diákok vé ]emé nyé t ké rté k ki, é s az
  lavaslatuk, illetve é rdekl dé si körük alapján keIüI-
tek bele azok az esemé nyek, amiket rögzí tettek,

Most ugorjunk pár é vetI Meg lehet né zni, hogy mi
törté nt, pl. l933-ban a né met holocaust szempontiá-
ból, Rákattintottam a dachaui koncentrációs táborra, ami
már l933-ban állt, Itt szinté n ré szletes leí rást találha-
tunk fé nyké pekkel. Ha tovább kattintok, é s kiválasztok
egy másik esemé nyt: a zsidó tulaidonban lé v  üzletek
bojkottjára hí v fel, pl, egy löplap, ,,ha itt vásárolsz, tá-
mogatod a zsidó boltosokat, eladókat". Egy é rdekes-
sé get mutatné k: ha rákattintunk egy kis hangszóróra,
akkor Cöbbels els  beszé dé t hallhatiuk.

Befeiezé sül - hogy ne rossz szájí zzel fejezzük be -
Bán ]ános rendezé sé ben elké szült már egy magyar do-
kumentumfilm, amit hamarosan bemutat egy magyar
televí zióállomás, Hamarosan megjelenik könyv for-
májában is, Azzal fejezné m be, hogy mé g további egy
é vig lehet interjú kat ké szí teni, í gy ha valaki ismer in,
terjú  alanyokat, ké rem, szóljanak neki é s nekünk is.
KöSZönöm.
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