Mikl si LászIó

A holocaust-taní tás é s az iskola
Rögtön a cí met é rtelmezve, enné l tágabban keil, hogy
indí tsak, utalva né hány dé lel tt elhangzott el adásra,
hisz nem lehet a holocaust taní tását a gázkamrával, a
deportálással, vagy - ha megyünk visszafelé az id ben
- á zsidótörvé nyekkel, vagy netán a numerus clausus
taní iásával kezdeni, Ezek egy törté netnek bizonyos
pontjai, illetve vé gpontjai. Termé szetesen az egé sz foiyu*"tot kell taní tani, A zsidóságró1 általában kell taní tani Magyarországon is, Hiszen, ha ez nem í gy törté nik - a rendelkezé Sle álló rövid id (általában egyetlen óra) alatt -, egy olyan né p elpusztí tását ismerhetik meg a gyerekek, amelyr l nem tudnak meg semmit, illetve csak nagyon keveset, Másodsorban termé szetesen nem eiegend kizárólag a zsidóságról beszé lni, hanem szólnunk kell általában a kisebbsé gr l,
illetve a kisebbsé g é s a többsé g viszonyáról- Vé gü1
nem tehetjük meg, hogy tekintetünket csupán az iskola kapujára szegezzük, hiszen az iskola egy adott táIsadalmi közegben é l, é s termé szetesen az iskola sem
vonhatja ki magát a társada]mi hatások aló]. Ebb l az
következik, hogy ha a tanár netán nem akaí ná, a tanulók ú gyis behozzák a mindennapi é letet az iskolába,
Helyenké nt é rdekes, illet leg kí nos, sajnálatos esetekkel találkozhatunk. Ma Magyarországon bizonyos
szavak kiejté se nagyon saiátos következmé nyekkel jár,
Ha kieiti egy taná r aZí a szót, hogy qettó, akkor a tálé kozottabb diákiaink egy ré szé nek az arcán |ellegzetes

gú nyos fé lmosoly jelenik meg, Bármilyen szöv-^gÓsszefüggé sben hangzik el a zsidó szó, nem kizárt,
hogy fé lÁangos megiegyzé seket hallunk. Ha bárki,
báÁol - órákon vagy szünetekben - kie|ti a cigány kifejezé st, biztosra veheti, hogy fennhangon hallhat kirekeszt megiegyzé seket, Azt gondolom, hogy ezeket
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a holocaust taní tásáVal? LátSZólag igen, hiszen a tan-

tervben {immár kerettanteí Vben) termé szetesen megjelenik a holocaust, Tankönyveinkben magátó1 é rtet d en szerepel, Az peí sze egy másik ké rdé s, hogy melyik tankönyvben, mekkora terjedelemben, milyen
adatokkal, milyen kiemelé sekkel, Ez egy külön té ma
lehetne, Azonban, ha a dolog mé lyé rené zünk, akkor
több ké rdé sis adódik, Van-e lehet sé günk arra, hogy
beszé lgessünk, vitatkozzunk a világgal? Van-e id nk
arra, hogy a diákok elmondhassák a töIté neteiket, é s
mi is arra biztathassuk ket, hogy mondiák el? Rögtön
válaszolok, nincs! Addig, amí g az é rettsé gié s a felvé teli vizsgák ismereteket (é vszámokat é s neveket) í rnak
el , addig a tanárnak hiába az a meggy z dé se, hogy
más kellene a taní tványainak, Ha felel ssé ggel gonr]olkodik a sorsuk fel l, nem teheti meg, melt a vizsgák során a II. viiágháború csatáit, é s tábornokait ké rdezik. Hogy egy adott magyarországi települé sen - é s
itt ió né hány pé lda van -, hogyan é ltek együtt a hé tköznapokban többé -kevé sbé bé kessé gben cigányok,
zsidók, szlovákok é s magyarok, ezt kellene bemutatni
ahhoz, hogy utána lássuk, hogy mi töí té nt. Amí g aZ

adott vizsgarendszel ezt nem követeii meg, addig,
amí g a tantervek egyel re, mé g kevé sbé láthatóan a

hagrományos tematikát követik, mindez Magyarországon csak vágyálom marad, Holott milyen ió lenne, ariól vitatkozni a diákokkal, hogy mié rt mentek a zsidók
a gettóba, mié í tnem ]ázadtak fe]? Horthynak mi a felei ssé ee? Most akkor egy deré k emberment ,e, aki
megakadályozta a budapesti zsidók haláltábotba küldé sé t,vagy pedig, finoman szólva - számos cselekedeté vel segé d-b nré szes?Miké nt é rté keliú kazt, hogy
Horthy nem mondott ie a né met megszálláskor? A sor
mé g folytatható; öt-hat hasonló ké í dé Stfel lehetne
vetni, é s a diákok ezt megvitathatnák, de nincsen rá

a tapaszta]atokat csak együttesen lehet kezelni, Magyarországon jelenleg az antiszemitizrrras többé -kevé sbé
jd ,
iódlltan, rejteüen - a cigánqellenessé g fennhanqon é s sajnos
Mit taní tsunk? Úgy gondolom, hogy a poiitikatörté tipikusan van jelen, Amikor a holocaustot taní tiuk, aknet mellett jó lenne a mindennapohrd, is taní tani, Ez a
kor azt mond|ák a cliákiaink, hogy hát igen, a zsidókkal
hagyományaiba kevé sbé
ezt nem kellett volna csiná]ni, A cigány, azonban egy magyar törté nelemtaní tás
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akkor mindenké ppen ennek is tudatában kell len- okóztak,
az országot kivonultak, é s azok, akiket segí tsé gül hí vnünk, Ké rdé s, hogy ezek után lehet-e tolelanciáIa netunk be, mé g naeyobb balt hoztak a magyarok feié re,
velni az iskolákban? Lehet-e bemutatni azt a kultú rát,
Ez a hoiocausttól nagyon-nagyon távoli pé lda, Távoli
amely a tóbb é yszázados együtté lé st jellemezte, Terpé
lda a XX- századtó|, de itt is a másság jelenik meg,
mé szetesen nem lehet, hanem kell! Azt gondolom,
sZáZad törté nete során tahogy bizonyos sikereket igenis elé rhetünk ezen a té - mint zavaró té nyez . A XIXNagyon fontos,
emancipációját,
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vé nyr l is, Hogy kerüi ez el általában az isko]ákban?
Ezek a fránya nemzetisé giek zú golódtak, elé gedetlenkedtek, pedig az Eötvös-fé ]e nemzetisé gi törvé ny sokka] liberálisabb, megenged bb volt, mint számos európai ország hasonló jogszabályai, de ezeknek a nemzetisé gieknek ez sem volt elé g, Nincs id megbeszé lni, hogy mié rt nem, Ezek után csodáIkozunk azon,
hogy napjainkban nem kell megé rté ssel,toleranciával viszonyul a többsé g a kisebbsé ghez?|
Mi az, amit taní tunk é s wi az, amit nem taní tunk a zsidó-
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A zsidóság magyarországi törté neté r l a legtöbb
esetben nem taní tunk, é s nem szólunk. Egyáltalán
nem emlí tiük, hogy mikor, milyen hullámokban, milyen körülmé nyek között kerültek a zsidók Magyarországra. Egyszer csak e] forduinak a törté nelemben,
Szó senr esik arró], hogy milyen volt az é letmódiuk,
hogyan é ltek, é s ez miké nt Változott meg a modernizáció során. Ne gondoljuk, hogy ez egyé ni eset, senki
másnál sincs szó az é letmódról, é s minden kisebb_
sé gné lnagyon is esetleges, hogy mikor jeiennek meg
a törté nelemtan í tásban. Ilyen é rtelemben nincsen
diszkrimináció a zsidósággal szemben; ez általában
í gy zajlik a törté nelemtaní tásban nálunk. Szóba kerü]
aZ emancipáCió, a politika-törté net, egyes könyvekben
ú jabban a zsidóság polgárosodásban betöltött szerepe is, de nem minden tankönyvben. Azt hiszem, nem
kell, hogy hangsú Iyozzam, milyen fontos ké rdé sez,
mert a modern antiSZemitiZmusnak meghatározó ada-

ta, Ha ezt nem tudiák diákjaink, akkor az antiszemitiz-

mus alapját sem é rthetik meg. El fordul pé ldául a

tiszaeszlári per emlí té se,mint ahogy bizonyos köny_
vekben el fordul a zsidóságnak a XVlII-XIX, századi
forradalmakban betöltött szerepe, miközben pé ldául
az l848-49-es forradalomban é s szabadságharcban
szerepüket meg sem emlí tik. lnnen kezdve már gyakorlatilag minden szóba keí üi, tehát ami már közvetlenül vezet a vé szkorszakhoz; numerus cIausus zsidó,
törvé nyek, é s í gy tovább. Innent l a törté net máI
egé sz Auschwitzig ismert, Mé g akkor is, ha csak röviden, Vagyis egy né pr l, egy vallásról taní tunk, amelynek a megsemm isí té Sé retett kí sé rletetmegtaní tiuk,

tilhelyi sándor (Debrecen, Medgyessy Ferenc M vé szetl
Közé piskola) II. dí i

csak é ppen róluk nem taní tunk szinte semmit, A zsidóság kiváltságos helyzetben van pé ]dául a cigánysághoz ké pest. mert a cigányság ma Magyarország
legnagyobb lé lekszámú kisebbsé ge; s egy szó nincs a
tankönyvekben róluk,

Beszé ltem volna mé g az emlé knap lelent sé gé r i -

é s beszé ltem volna a módszertanról Azt gondolom,

hogy hatmi]lió áldozat nem fogható semmihez, egy szemé lyes sors viszont áté lhet , Felvet dött, hogy a gyere_
keket ki iehet-e tenni annak a bozalomnak, amit a holocauSt je]entett? Nekem egé szen máSfajta tapaSZtala-

taim vannak Több kollé gától hal]ottam, hogy amikor
elvitté k aZ osztál),t Auschwitzba, akkor a gyerekek nagyon izgatottan a technikai ké rdé sekiránt é rdekl dtek,

Hogy is Volt eZ? Hogy törté nt technikailag - kemencé k,
gázkamrák, hogyan m ködtek? EZen megdöbbentek a
kollé gáim, mert a gyerekek nem kis ré sze nem a tragé diát é lte át, hanem valami unikumot ]átott a helyszí nben, Csodálkozhatunk-e azon, hogy a gyerekeink, taní tványaink ezt a mé rhetetlen tragé diát, az emberisé gnek
ezt a mé lypontját í gy é lik meg, amikor naponta számos
té vé adón ennek a sokszorosa zú dul rájuk? A gyerekeink
majdhogynem immunisak a borzalmakkal szemben, é p,
pen ezé rt egé szen más módon kell a tanároknak ezek,
hez a ké rdé sekhez hozzáállni.

Donáth Lászl , evangé Iikus lelké sz

A szembené zé selmulasztása
A hittankönyvekr l öt é wel ezel tt í rtam egy, az akkori
állapotot tükröZ tanulmányt, melynek az Volt a lé nyege, hogy ezt a té mát, ami a ZSidóSág XX. századi
tragé diájával foglalkozik, vagy kikerülik (ez a 1obbik
megoldás), s mé g a szót, hogy zsidó sem í rják le. Mé g
a biblikus törté netek magyarázatánál is kerülik. A né p
vezel ir l, vagy a né pr l beszé inek, hiszen teljesen
nyilvánvalóan a zsjdó szó, vagy a zsidóság szó isko]ába járók számára automatikusan fonotálódik a né pirtással é s a tragé diáVal, Van valam! ió szándé k, peda-

XVllt

gógiai törekvé s abban, hogy elfedni igyekeznek vala,
miké ppen azt, ami törté nelmi szüksé gszer sé ggé lett,
Egyú tta1 ez a sú lyosabbik dolog, eihárí tani azt az állandóan ú jra é s ú lra megfogalmazódó igé nyt, amely a
teológiai szembené zé sre ké nyszerí tené ,vagy ké nyszerí thetné mindazokat, akik számára a törté nelemtudomány fontos. Azokat, akik az egyházról változatianu]
ugyanazon igé nnyel gondolkodnak, mint 2000 é wel
ezei tt ;eruzsálemben a taní tványi köZöSSé g tagiai,
vagy akár 1500 é we] ké s bb a fiatal Maí tin Lrrtrie,:

Mindazonáltal ez a problé ma, az elhárí tás, nemcsak a
hoIocausttal kapcsolatos teológiai tisztálkodás elfoitásához vezet- Meg kelJ Önöknek mondanom - ha már
a tudós törté nelemtanáI emlí tette a cigányokat -, engem ez lé nyegesen iobban zavar- Hozzá kell tennem,
hogy emberiogi szaké rt ké nt aktí van foglalkozom ez,
zel a problé mával, é s nagyon fontosnak taftom, hogy
elókerült.

A századvé gi elmé leti keresztyé n gondolkodás Iegnagyobb cs die, hogy a legsajátosabb feladatát, a
szembené zé sté s tükrözteté st, az önmagához való
Visszavezeté st elmulasztja, é S attól azokat is ViSSZaí ettenti vagy eitántorí tja, akik egyé bké nt erre hailandóak
lenné nek, É ppen ezé rt nagyon nem is é rdemes belemenni a hittankönyvekbe. Több mint ötven hittankönyvet né ztem vé gig: ezek a könyvek egyé rtelm vé
teszik, hogy a Soá ugyan a világtörté nelem ré sze, ehhez azonban kereszté ny embernek nincs köze, az egyházaknak - mint törté nelmi inté zmé nyeknek - sincs
közük, Legfeliebb annyiban, mint egy református tankönyvb l került el : ,,Miközben az örökké való vé gül is
megmentette a zsidóságot, azonközben számtalan keresztyé n volt, aki é leté táldozta, hogy a zsidókat megmentSe,"
y másik problé ma, s ha már a kiváVan azonban itt e€
ló né met szaké rt k is itt vannak, az számukra nyilván-

valóan nem ismeretlen Diettich Honhöffler szemé lye,
Elé g hosszan szól egy gimnazisták számára ké szült
h ittankön},r/ Dletrlch H0 nhöÍ fLer-r l, Egyetlen mondat
sem szerepel a háromoszlopnyi szövegben, ahol elhangzott volna, hogy az el kel származású - né mi
magyar rokonsággal is rendelkezó - kiváló teológus
l933, április l-ié n, Hitler hatalomra jutása után egy
nappal, már egy Iöpií atot fogalmazott, amelynek az
volt a cí me: ,.Aiatarvónaró1" . lnnent l fogva ú gy lé pett
fel, mint akinek egyetlen kötelessé ge a né metországi

zsidók é rdeké ben fellází tani, megmozgatni a né met
protestánS kereszté nysé gé t,A tankönyvben termé Szetesen szinté n elé g teriedelmesen, szó esik Sztóló Cáborról is, AIbert Sweitzer é s Kalkuttai Teré z anya között,
itt elhangzik a zsidó szó, Egy egé szen jelenté ktelen
összefüggé sben, hogy tudnillik azok, akiket megmen,
tett, többnyire zsidó gyermekek: ,,szté ló gqermekek" voltak, a háború során fé lárvák, vagy áwák maradtak,
akik megalapí tották az els Magyar Gyerekköztársaságot, Szté ló é leté tmindenki ismeri. lis egyetlen egy
mondat nem hangzik el arról, hogy Sztí ló Gábor í é lig
iilegálisan csinálta azt, amit csinált, A püspöke addig
volt haj]andó falazni neki, amí g konfliktusba nem fog
keveredni a világi hatalommal, Világosan megmondta: ha bármi]yen konfliktus támad a zsidómenté s kapcsán közte, é s az akkor máI Magyarországot megszállt
né met hatóság között, felejtse el, hogy evangé likus
le]ké sz,

É nazt gondolom, é s itt a vé ge a törté netnek, hogy
csak annyit iehet tenni, hogy ki-ki a maga ismerete é s
lehet sé ge szerlnt taní t, A szemé lyes pé ldamutatás a
legfontosabb, Az, ami álta] bármilyen töredé kes szó,
információ, indulat mé gis hitelessé tud válni, ]obban
örülné k, ha a nagybátyám é lne, é s nekem más ]ehet,
ne a nevem, mint az övé , Egy percig sem gondolom
azt, hogy szabad ]enne azt mondanom, hogy nekem
fontosabb lennem, mint annak a Donát Lászlónak,
akit megöltek, é s innen a dolog be van fejezve, Átkerül az egé sz abba a tartományba, ami nem politika,
nem törté nelemtudomány, nem társadalomlé lektan,
hanem csakis kizárólag teológia, Ahol az egyes ember
a b ntudatával, a vé tkeivel - mindazzal, amit l nem
tud megszabadulni - együtt marad azza|, aki számon
ké rheti rajta. Í gy válik valóban a Soa mind a zsidó,
mind a keresztyé n hitoktatáS tárgyáVá, ha nem is
most, talán ötven é v mú ]va,

Taluiqás Katalin

Zársz
Nagyon nehé z három nap anyagát, vitáit összefoglalni, köszönetet szeretné k el ször is mondani a kiállí tásé rt Dr.Váradí lvánnak é s stábjának, mert a plakátkiállí tás igazi é lmé nyvolt - tú lé l knek, az emberment knek, a gyerekeknek é s tanároknak egyaránt.
SZeretné m megköszönni a tiZenké t iskola igazgatójának, tanárainak, hogy fogadták csoportjainkat, A látogatóknak, a tú lé l knek, ment knek, a kí sé r knek
megköszönni, hogy ezt a nagyon fájdalmas folyama-

tot Vé gig dolgozták,
É své gül a harmadik napunkról, aho1 olyan ismereteket is kaptunk, Né metországból, az Egyesült Álla,
mokból, a SOAH Vizuális Törté nelmi Alapí tványtól, a
tanár ú rtól é s a lelké sz ú rtól, melyek tovább gazdagí tották párbeszé d programunkat,

Munkatársaimnak, a,,Párbeszé d a Toleranciáé rt"
stábnak, é s az Alapí tvány minden munkatársának
szeretné m megköszönni, hogy é jt nappallá té ve dolgoztak azon, hogy ez a program megvalósulIon,
Úgy gondolom, hogy ké t é s fé l é v után - amikol
összesen tí zen vo]tunk, s ma már több százan vagyunk
- elmondhatom, hiszek a párbeszé dben, é s hiszek a
tolerancia erejé ben. Abban hiszek, hogy mé gis csak
er sebbek vagyunk, mi, a tolerancia hí vei, mint a rejlett é s nyi|l el slak eIkötelezeí tiei,
Nagyon köszönöm mindenkinek, aki eljött Magyarországra. Abban remé nykedem, hogy iöv re ugyanitt
szekciókban, hogy az
találkozunk, csak különböz
egyes té mákat a maguk mé lysé gé ben,ré szletesen,
alaposan tudiuk megvitatni,
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