Mirlam ben David

A párbeszé d elindult...
a kedves hallgatóságot, lin kaptam a
Köszöntöm
megbí zást, hogy ismertessem a ,,Párbeszé d a toleranciáé rt" programot.
Ez a proglam tulajdonké ppen l998 novemberé ben
jött lé tre, egy konferencián, amelyet ,"A társadalmi
traumatizáció hatásai é s pszichoterápiáiának tapasztaiatai" cí mmel tartottak itt: a Bálint Házban- A konfe,
renciát a Kú t alapí tvány é s pszichoterápiás szakrendel szervezte, amely a megboldogult dr. Yirág TeIé z veú ttör munkát vé gzett Magyarzeté sé vel m ködött,
országon a holocaust tú lé l k pszichoterápiás kezelé se
teré n, Számtalan í rása jelent meg - klinikai é s kutató
munkáiára alapozva. Eredeti megfigyelé sei jelent sen
gazdagí tották a té makörhöz f z d szakirodalmat.
Neve a pszichológusok köré ben nemzetközi]eg iSmert
é s nagyra becsült, Mi is szeretné nk meg rizni emlé ké t, A konferencián elhangzott egy ,,Tú lé Ióft ós mentól
í antáziáia eqa dialóqusról" cí m rövid el adásom, amelynek cé lIa az volt akkor, hogy megosszam pszichológus
kollé gáimmal a proiekt alapgondolatát, é s segí tsé gükkel, megvizsgá}jam annak lé tjogosultságát a ké t
é wel ezel tti Magyarolszágon, Aján]ottam, hogy rendezzünk rendszeres kiscsoportos találkozásokat a holocaust tú lé l ié s az üldözöttek megment i köZött,
akik é letüket kockáztatták zsidó embertársaiké rt,
Aiánlottam, hogy ebbe a dialógusba vonjuk be gyermekeiket é s unokáikat is, Kollé gáim ezt az ötletet általános elismeré ssei fogadták, Dr, Talyigás Katalin
szinté n Ielen volt, mint el adó|a annak a konferenciának - különösen lelkesedett, Nem VeSztegette aZ id t,
azonnal munkához látott, hogy az akkor mé g alig kiforí oti gondolatot valósággá varázsolIa, Gyakorlati
meglátásáVal, é s kimerí thetetlen energiájáVal megszervezte az els próbabeszé lgeté st, amelyet az utóbbi ké t é V folyamán három konferencia köVetett, Itt az
alkalom, hogy hálámat fejezzem ki dr, Israel Sela-nak,
aki kezdett l fogva támogatta a projektet, Talyigás Katalinnak, akinek a lelkes munkája né lkül ez a program
soha nem jött volna lé tre, DOmán Katinak, aki kimerí thetetlen er Vel - ezer más feladata köZepette - a Szervezé st vállalta, valamint Soós Áginak, ]eszenszky Zitá,
nak, Ddr& Ildikónak, s a többi odaadó munkatársnak,
h sé ges kolJé gának é s barátnak, Dr- László Klári szociológusnak, aki jóformán a nap é s é jjel minden órájában önké ntesen rendelkezé semre állt, a földtajzi távolság ellené re, Külön hálás köszönet a csoportveze,
t knek, akik szaktudásukkal é s ide|ükkel aiándé kozták
meg ezt a projektet. Kaposi Gyulának, Ko,50r Juditnak,
Mlszáros ]uditnak, Vizsolyi Ákosnak, Fisclilr Miklósnak,
aki nem csak vendé glátó volt, hanem a csoportvezet
szerepé ben is ré szt vett a projektben, s szakmai tapasztalatával é s eredeti ötleteivel a projekt egé sz meneté t gazdagí totta, Szeretné m megemlí teni TdntoÉ i
É vát is, akit Ieruzsálemben ismertem meg. Szakmai
lV

meglátásai köVetkezté ben a pí ogram ú j lendületet
nyert, é s ma már pedagógiai té ren jelent s szerepet
tölt be a holocaust-oktatásban, Az utolsó konferencia
óta három ú l taeia Van a stábnak; Mé rei Anna, Bud,aí
Jú lia é s Dr, Ydrai lván. Most pedig három olda]ró] is
szeretné m bemutatni a ,,párbeszé d a toleranciáé rt"
progIamot:

El ször is, milqen ideológiai meqqondoüisok vezettek?

Azok, akik tú lé lté ka második világháború t, megdöbbenve é s aggódva né zik mindazokat a politikai é s
társadalmi megnyilvánulásokat, amelyek ismé t embertelen viselkedé sr l tanú skodnak, Látiuk, hogy a
rasszizmus, xenofóbia, antiszemitizmus é s egyé b táIsada]mi el í té letek annyira elfaiulhatnak, hogy gyakran kegyetlensé ghez vezetnek. Ennek pé ldái a Jugo,
szláviától Indoné ziáig, Csecseniától Afrikáig leiátszódó esemé nyek, Egy humanánus társadalom a
tolarencián alapul, A másság elfogadása alapfelté tele
Embertáregy polarisztikus társadalom felé pí té sé nek,
semmib
l szüsaink megalázása, kirekeszté se nem a
ahol
az
letik, hanem olvan megmé rgezett lé gkörb l,
tudjuk
hogy
meg
el í té ]et válik uralkodóvá. Ahhoz,
akadályozni az emberek erkölcsi züllé sé t,idejé ben
irányí tani kell a nevelé si hatásokat, ú gy a mé dia, mint
az oktatás kereté n belü]. Mások szenvedé sé nek tuda,
tosí táSa, é s az embertársaink iránti felel ssé gé rzet
fejleszté se , törté nelmi pé ldákra alapozva - az egyik
módja ennek- Ez az é n projektemnek az ideológiai
háttere. Tudiák meg a családi törté netet azoknak az
unokái, akik é letükkel játszottak, hogy va]akit megmentsenek! Tudiák meg ugyanezt azoknak az unokái
is, akjket üldöztek, akiket sok magyar ember segí tsé gé vel a né metek elküldtek a pokolba, s hogy mé gsem
Volt mindenki üldöz ebben az országban, A mai magyar társadalom magában foglalja azoknak a humanista h söknek az ivadé kait is, akik kilé ptek a közömbösók sorából, A törté nelem err l alig beszé l, Itt van
az ideie, hogy köszönetet mondiunk mindazoknak,
akik segí t kezet nyú jtottak aZ üldözöttek felé , A,,Párbeszé d a tolarenciáé rt" projekt é ppen erre ad alkalmat, egy szimbolikus szinten.
Másodszor arról szólné h, hogq mindez milqen lé lehtani é s szociológiai indokohra alapozódik?

Máí a 40-es é vek ismert szociálpszichológusa, Kurt

Lewií is kí sé rletezett azzal, hogy csoportos beszé lgeté sekkel társadalmi el í té leteket küzdjön le, Ez a mód,
szer elterjedt pé ldául az ellentmondó fe]fogások megbeszé lé sé re,vagy konfliktusok enyhí té sé Ieis. A ré szt-

vev k kiválogatásának egyik feité tele ezekben a cso,
portokban, hogy legyen motivációiuk é s egy bizonyos
közös alap a párbeszé dl-rez, A csoport támogató ]é gköre, szakmai vezeté ssel lehet sé get nyú jt a ré sztve,

V knek aZ egymás iránti pozití V é s negatí V é rzelmeik

nyí lt kifejezé sé í e,é s megtárgyalására, Ily módon az
elfojtott harag, sé rtettsé g, irigysé g, fé lté kenysé gé s
egyé b é rzelmek a felszí nre 1utnak, é s beszé lgeté stár,
gyává válhatnak, A csopoft hozzásegí ti a ré sztvev ket,
hogy a másik oldalt meghal]gassák, empátiát feilesszenek ki egymás iránt, é s é rzé ke]ié ksaját felfogásuk visszatükröz dé sé t. Amennyiben a csoport rend-

szeresen találkozik, akkor é rzelmi módosulás áli be,
Ez a pszichoszociális magyarázata a csoportmunkának, amelyet álláspontok, felfogások, szubjektí van
megalapozott meggy z dé sek módosí tására é s bizonyos esetekben terápiára is alkalmaznak, Hogyan kapcsolódik ez a mi ügyünkhöz? Úgy látom, hogy a magyar társadalomban a mai napig sem oldódott teljesen fel a feszültsé g a zsidók é s kereszté nyek között,
ami lé nyegé ben a vé szkorszakra vezethet vissza. A
zsidóknál gyakran megjelen identitáshasadás - ami
annyira foglalkoztatja pszichológus kollé gáimat - szerintem f leg azon alapszik, hogy a tú Jé l k - akik egyé rtelm en a magyar társadalom tagiainak é rzjk magukat -, környezetüket gyakran öntudatlanul is az üldöz k szerepé ben látják, mí g magukat az áldozatokkal
azonosí tiák. Ez az alapia a zsidók tú lzott é rzé kenysé gé nek, ami persze egyré szt sok fájdalmat, kölcsönös
sé rülé st é s haragot táplál mind a ké t ré tegné l.Másré szt azok, akik é letükkel játszottak, hogy embertársaikat megvé dié k a haláltól, ugyanazt a társadalmat ké p,
viselik, mint a közömbösek é s az együttm ködök, tehát iogos, ha sé rtve é rzik magukat a hálátlanságé rt é s
né ma vádé rt. Feszültsé gükhöz né ha hozzálárulhat saját tudataIatti b ntudatuk is, mivel ké ptelenek Voltak
meggátolni azt, amit ebben az országban a zsidók el,
len elkövettek. Né zzük, milyen pszichológiai folyamat
keletkezhet a csoportmunka segí tsé gé vel?AZ áldozat
szerepé ben megnyilvánuJó holocaust-szindrómát, egy
egé szsé gesebb ,,tú Ié l identitás" válthatja fel, AZ é letmentók é rzelmeit (akik gyakran maguk is egy egzisz,
tenciális traumán estek át, a cselekedeteik következté ben, ami legtöbbször mé g csak el sem lett ismeí ve),
sé rt döttsé güket, é rzé kenysé güketé s b ntudatukat
egy humahista é rté hrendmegvalósí tásának tudata Válthatla fel, Tudatosul bennük, hogy amit tettek, s amit
né ha le is kicsinyelnek, mármint hogy az termé szetes
volt, az bizony igen nagy tett volt a ré szükr i. Valóiában mind a ké t csoport - a tú ]é l ké s a ment k ugyanazon a traumán estek át. Ez az é lmé nyköti
össze ket. Habár a trauma mé retei egé szen különböz ek, mert ugye nem gáZosí tottak el senkit, azé rt mert
mentett, de azé rt az é leté vel iátszott! Az az é rdekes,
hogy az é zelmi dimenziók igen hasonlóak, Ezt é szleltük a csoportbeszé lgeté sek folyamán, Kiderült, hogy a
trauma ellen alkalmazott vé dekez mechanizmusok is
azonosak, Mind a ké t oldalon voltak hasonló megnyilvánulások, pé ldául hallottuk a beszé lgeté sek folyamán, hogy ú gy a trllé l k, mind a ment k a holocaustban áté lt esemé nyeket többnyire eltitkolták gqermeheik
elóí . Mindké t csoporthoz tartozók igyekeztek elfelejteni
emlé keiket, é s gyakran saját h stetteiket lekicsinyelté k, Ami a ment ket illeti, vé lemé nyemszerint a pszi-

chológiai mechanizmus, ami er t adott nekik arra,
hogy é letveszé lyes kockázatot vállalianak, az áIdoza-

tok iránti szolidaritásé rzé sb l fakadt é s bizonyos azonosu]ásra vezetett az üldözöttekkel, Ezen azt é rtem,
hogy látták a szerencsé tlen embereket é s felé bredt
bennük egy olyan é rzé s,hogy ez ve]ük is megtörté nhet, s ezt nem szabad hagyni. Visszatekintve az akkori
id kre é s cselekedetekre: a közös trauma közelebb
hozza a ké t csoportot egymáshoz, é s el segí ti a párbeszé det a társadalom e ké t ré tegé nek ké pvisel i köZött,
Harmadszor

a proiekt

törté neté ró'l, különböz

ed,diai ered-mé nueir szeretnók szólni

szakaszairól

és

-

í u els - a lú lé l ké s é letment k közötti - próbabeszé lgeté spontosan ké t é Wel ezel tt, itt a Bálint Házban iátszódott le, Talyigás Katalin é s stábja szervezé -

sé ben- Úgy gondoltuk, hogy harminc szemé ly fog
megjelenni. Hangsú lyozom, ez egy próbabeszé lgeté s
volt, hogy kipróbáliuk, mennyire van egyáltalán ié tjogosuitsága ennek az elgondoJásnak - valójában azonban ké tszer annyian jelentkeztek, Ezen a beszé lgeté sen szitd szabolcs törté né sz is ré szt vett, akir l mindenki tudia, hogy kutatia a ho]ocaust törté neté t, HoZZásegí tett minket ahhoz iS, hogy a kutatásai által ismertté vált ment ket, aZ lgazakat elé rhessük, Ez a be,
szé lgeté solyan é lé nkvolt, hogy az emberek alig akartak hazamenni. A lelkesedé s é s a nem várt é rzelmi
visszhang, világossá tette számunkra, hogy a prolekt
valóságos igé nnyel találkozott, é s szú ksé ges azt foly,
tatni, Í gy fogant meg az els háromnapos bentlakásos
konferencia terve, ami aztán |999. november 5-7. között Dobogók n za|lott le, Err l a Magyar Televí zió né hány adást közvetí tett is- A legí é szletesebb beszámoló az ,,Ut dok Remé nysé ge" cí m hú sz perces m sorban
került adásba, de a magyar sajtó is közölt í rásokat err l a konferenciáról. Más lapok me]lett a Maguar Nemzet, amelynek a f szerkeszt je lelenleg is közöttünk
van,
szinté n ré szt vett az els dobogók i konferencián, A következ háromnapos tanácskozást 2000. iú nius 3-5. között, Tihanyban rendeztük meg, A tú lé l k é s
a ment k mindké t alkalommal né gy csoportra oszlot,
tak, A csoportok tagiainak nagy ré sze mindké t alkalommal jelen volt, ugyanazokkal a vezet kkel. Összeté telük majdnem azonos vo]t, habár az utóbbi találkozón ú j tagké nt minden egyes csoportban tanárok is
megjelentek, A harmadik konferencia a Bálint Házban, 2000, október 4-é n került megrendezé sre- A Bálint házi találkozó más lett, mint az els kett . Ez egynapos volt é s nem bentlakásos, Ez alkalomma] a
programot né hány eI adás é s egy másfé l órás csoportos foglalkozás alkotta, A csoportok nemzedé kek szerint lettek összeállí tva: els , második, harmadik generációs é s egy tanári csoport- Ez utóbbi jellege informatí v volt. Terveink szerint tú lé l í rókat é s más ismert
egyé nisé geketkeli szemé lyes beszóigeté sre meghí vni
a tanári csoporthoz. Ugyanakkor nagy Sú l}t fektetünk
a csoport salát jellegé re, mert feltevé sünk, hogy ennek ielent s hatása lesz az oktatás min sé gé re a holocausthoz é s a toleranciához kapcsolódó té maköI-

ben, Í gy ugyanis nem maradunk magában a ho]ocaust
té maköré ben, a tanulSágait kiter|esztlük egyé b el í té letekkel való küzdelemre is. A csoportok nyitottak vo1tak é s mintegy százhú sz szemé ly é rkezett, Közel felük

ilatkozott fel a csoportmunkára, tehát a csoportok

nem Voltak kis lé tszámú ak é s spontán álltak öSSZe, AZ
els konferencián egy rövid telefoninterjú el Zte meg

a

meghí Vást, mert mint emlí tettem fontos, hogy a
csoport összeállí tása szakszer legyen, de itt ezt máské pp csináltuk, az interjú k e]maradtak, A csoportok
té mája az els konferencián teljesen szabad volt, a
csoportvezet k ú gy irányí tották a beszé igeté st, hogy a
felmerú l té mák a mú lthoz, jelenhez é s a jöv höz
kapcsolódjanak, A második konferencián az id,entitás, a
mássáq é s a szolidaritás fogalmának tisztázása lett a központi té ma. A Bálint háZi konferencián ViSzont aZ ott
megalakult né gy csoport csah az identitással foglalko-

zott. Ezzel foglalkoztak az el adók, különböz
(pszichológia, szociológia é s ehhez hasonló) tudományos
szempontokból, E tanácskozást követ en, aZ ott megalakult né gy csoport í endszeresen találkozik, é s folytatja a párbeszé det, A jelen konferencia ismé t más
lelleg , A pro jekt - amint a programból is látni lehet
- egyre jobban az lktatás í elé fordul_ A mai taláikozáSunk cé Iia átté rni aZ e tárgyhoz kötött té mák megbeszé lé sé re, módszertani ké rdé sekhanqsú Iqozásával.
Dr, Talyigás

Katalift

PQ,é rt ké rtüfr

í el el adása meqtartó-

sdra Szabolts Ottó pr\í esszor urat, merI indí t1tta eI a Törté nelmi Társulaton belül a holouust taní tósával ftapcsolatos oktatói, módszertani munhára törté n felké szí té st.Úqq qondoltam, hlga ltt, ahol a szolidaritds-é rzé s kialahí tása, s az el fté letek elleni küzdelem az igazi cé I, az a módszertan, anit kí nál, a
jdrható ú t_

szabolcs ottó

A tanár legyen felké szültl
É ntörté né sz vagyok, tehát különösen a törté nelemoktatásról fogok szólni, de azt hiszem a törté nelemtaní tás nem magában való (különösen nem e té ma tekinteté ben), tehát helyenké nt ki kell té rnem az egé sz iskolaj oktatásra is. A holocaust taní tása tú ]ságosan e1hanyagolt, tú lságosan nagy ké rdé sahhoz, hogy hú sz
perc alatt err ] ré szletesen szóliak. Ezé rt csak né hány

dolgot emelné k ki, közel sem a teljessé g igé nyé vel.
Úgy gondolom, hogy nagy örömme] kell fogadnunk,
hogy a miniszté rium elrendelte: a holocaust a nemzeti megemlé kezé sek sorába helyezend , EZ talán felhí vás, talán ösztönzé s lehet, hogy többet foglalkozzunk
ho]ocausttal az iskolában, mint eddig, önmagában
azonban egyetlen nap, egy ünnepi megemlé kezé saz
nagyon kevé s, é s általában kevé s eredmé nnye] marad
meg a gyermekekben. A holocausttal többet, é s több
módon kellene foglalkozni. E]s sorban a törté nelmi
oktatásban, A jelenlegi tantervek, dokumentumok viszont ennek kevé s teret adnak, hisz a törté nelemoktatás rohan, semmire sincs id , mert nem tú lságosan
válogatja az anyagát: az skortóI napiainkig mindent
meg akar taní tani, Ezé rt valamiké ppen meg kell találni azokat a lehet sé geket, amelyek ké pesek a rendelkezé sre álló id t kedvez bben felhasználni, Né hány
olyan alapké rdé sr l szeretné k beszé lni, amir l akár vitatkozni iS ]ehetne, mert egyáltalán nem ismert é s el_
döntött. Az egyik alapké rdé saz, hogy a tanulók igazán
csak ú gy tesznek valamit maguké vá, ú gy válik tudatuk,
habitusuk ré szé vé ,hogyha maguk is ré szt vesznek a
megismeré sé ben. Nemcsak kongó, nagyon szé p, de
kevé sbé maradandó szavakat hallanak, hanem ré szt
vesznek abban, hogy ezeket az ismeí eteket megszeIeZZé k. A törté nelem taní táS mindké t alapelvé t komoJyan kell venni, Egyik a korh sé g, másik a kor megelevení té s,Ha nem é ]ibele a gyerek magát abba a mili VI

be, amj kitermelte az antiszemitizm ust, é s kitermelte

ennek vé gs , legszörny bb formáját,

a holocaustot,

akkor nem é rtheti meg, hogy mir l van szó, Tessé k elhinni, hogy Sok tapasztalat azt mutatia az iskolákban,
hogy a tanulóknak a holocaust már csak törté nelem!
Törté nelem ugyanú gy, mint Hannibál hadjárata, mint

Nagy Sándor óriási embervesztesé get okozó világhódí tó tervei, Nekünk mé g é l törté neiem, mi mé g közvetien, vagy közvetett ré szesei vagyunk, é s nem kell
fé lni, hogy a té nyek csorbát szenvednek, mert té nyek
né lkül, valós té nyek né lkül, nincs törté nelemtaní táSTöbb kollé gától hallottam, hogy vigyázzunk a gyerekekkel, mert ha szembesú lnek a holocaust szörny sé geivei, akkor ez lelki sé rülé stokozhat, De tessé k mon,
dani, szembesülnek a római rabszolgalázadás leveré sé nek szörny sé geive], a Rómától Nápolyig keresztfákra feszí tett emberek ezreivel, s hát az nem szörny sé g?! Találkoznak-e a vandálok borzalmas pusztí tásaival, nem szörny sé g?! ltt fé Jtiük ket?! lnkább é rezzé k,
hogy valóság, ugyanolyan valóság, mint más, de mé g
szörny bb, mert a XX, században törté nt, Mé g szörny bb, mert faji alapon törté nt, válogatás né lkü], magyarul mondva: é rtelmetlenü]. Gyerekeket, n ket Vittek el, é s számukra, az é rintettek számára elhárí thatatlanul, SokSZor nem is tudom, hogy tehettek-e többet, Nem is tudom, lehetett,e többet tenni abban a
megszervezett gé pezetben é s abban a mili ben, Valamiké ppen a gyerekekkel át ke]l ezt é reztetni (valami
segí tett áté lé Sse]),a ho]ocauStot. Meg kell é í tetni,
hogy abban a korban gyökerezik, Ké rem szé pen, é n at_

tól fé lek, hogy amit legszebben elmesé lünk, é s amit
Iegjobban elmondunk, csupán egyfaita hallott é lmé ny, alku é rvé ny ,amit mások é lmé nyé re,megtapasztalására mondunk e]. Ha kitaláljuk azokat a tani
tási módokat, hogy saját é lmé nylehessen, akkor az

szolgaságot magukra vegyenek, azzal, hogy azt hiszik,
hogy ez az igazi, Számos politikai esemé ny a szé ls sé gek felé sodor: a gazdasági nehé zsé gek, a különböz
kormányzatok ügyejnek nem egé szen tisztasága, olyan
felé sodornak, ami a törté neiemben - é pp az elkeseredé S miatt - egyszer már Ié treiött, A né met fasizmus
alapjai hasonlók voltak, A né met né p megalázva,

Tzlppy stein (|zrael, leruzsálem) különdí ias raiza

egy pszeudoé lmé ny, prí mé ré lmé nnyé válik. Csú nya
szóval mondva: ,,beleé lik magukat", s í gy maradandó
lesz. Ugyaní gy fé lné kattól is, hogy é rzelmi alapon
akariuk csupán megközelí teni a holocaustot, Kell az
é lmé ny, kell a katarzis, a szembetalálkozás a szörny
valósággal Meg ke]] é rtetni, hogy milyen helyzetben
vo]tak milliók. akik nagyré szt elpusztultak, s a többiek,
akik rettegtekI Ezt meg kell é rteni, ám ha csupán é rzelmi dolog marad, akkor nagyon könnyen elsorvadhat az id k folyamán. Ha csupán é rzelmi alapon törté nik, az emberi saláttá válás, azt e]sodoí ja egy másik
é rzelem, Mások mást mesé Inek, é s nem kevé sbé meggy z en próbáliák e] adni, A mai oktatási körü]mé nyek között azt taltom a legfontosabbnak, hogy olyan
é rdekl dé st ke]tsünk, ami tú J megy azon a pár iskolai
órán, vagy tanagyagon, amikor ezzel foglalkozni tudnak, Fel lehet kelteni a tanulók é rdekl dé sé t,hogyha
ezt nem egyszer en tananyagnak tekintjük, hanem
annál valamjvel többnek, É l törté nelemnek, amive]
napiainkban az emberisé get meg lehet kí mé lni ennek
a megismé tl dé sé t l é s ez az egé sznek az igazi é rtelme, Hogy a tanulók valamiké ppen eljuthassanak odáig, hogy tagadják, ne akarják, Habitusuk ré sze legyen,
hogy ezt nem akarom, ez máí volt, ez szörny volt, ez
rossz volt, é s most a zsidókat, szófté ket, a qlJönqé ket, a n akit akarnak , etnikum|kat . Ezt el kell herülni , nem szabad megismé telni! Tessé k elhinni, hogy a töí té nelem ú j
ket ,

_ _

nemzedé kei nagyon feledé kenyek, Nem vé letlen az a
Mózesj idé zet, hogy negyven é v kell, hogy a rabszolga,
ságot elfe]eitsé k, neglnren é v is kell, hogy egy ú j rab,

meggyalázva é rezte magát, anyagilag é s erkölcsileg
másoknak alárende]ve, A zsidók nemzetközi összeesküvé se egy csomó ember Számára hihet ; s aZ is, hogy
Magyarországnak 1zrael é s Amerika parancsol, Ezek az
elké peszt vádak kí sé rtetiesen hasonlóak a fasizmus
vádjaihoz, Csakhogy akkor sokan, fé lelmetesen sokan
beugrottak, A törté nelemoktatás azon mú lik, hogy
mennyiIe tudjuk beé pí tenj a gyermekek é rdek] dé sé be é s ezen keresztül kialakuló meggy z dé sé be
emberi világába a ho]ocaustot, mint az egyik nagy, a
mai napig é l törté ne]mi tanulságot.
Azt lehet igazán taní tani, amire ki vagyunk ké pezve
É nnem hiszek az oktatás mindenhatóságában, mint
sokan, de abban hiszek, hogy kell egy alapké pzettsé g
ahhoz, hogy valaki szakemberré váljon, A pedagógiai
szakma. Az egyetem é s a f iskola Sok mindent oktat,
A holocaust idáig alig szerepel a tananyagban, az
egyetemi oktatás anyagában, talán mé g kevé sbé a
tankónyvekben, é s mé g annyira sem a gyakorlatban,
VaIahogy tehát el lró1 hell elkezdeni a dolgot, Azt kellene
elé rni, hogy több szerepe legyen a holocaustnak az
egyetemi ké pzé sben, a f iskolai ké pzé sben, a tanárok
továbbké pzé sé ben,s több legyen a pedagógiailag feldolgozott é s ké zbeadott anyag, A tanár leqqen felkószilltl.
Ebben különös ielent sé get tulajdoní tok a módszereknek js, hogy módszertanilag i5 legyen felké szült, Nem
felté tlenül ugyanú gy lehet oktatni, mint pé ldául az
18ó7-eS kiegyezé st, Szóval a sokfé le módszert mindig
máské ppen kell variálni, Amit rendkí vüi fontosnak
tartok, hogy valamiké ppen lé plen ki a holocaust-oktatás a csupán iskolai keretb l. Legyen másutt is lehet sé g a megismeré sí e, tágulianak ki a megismeré s lehet sé gei: pé ldául visszaem ]é kezé sek,erkölcsi töí té netek, találkozások, É rdekes lehet a dolgok eljátszása,
megismeré se, kiptóbálása is, Mit tettem Volna? Mit
tett a másik? Az audio,vizuális eszközök miné l nagyobb garmadáiát vessük be, A,zzal feiezem be, hogy
ugyan törté nelemr l beszé ltem, de a holocaust oktatása, tanulságának az iskolában erkölcsi eredmé nnyé
válása, nem csupán a törté nelemoktatás feladata, hanem az egé sz iskoláé , Lé tre kellene hoznj valamifaita
munkamegosztást, hogy egyé rtelm vé váljon, mi a
törté nelem, a társada]omismeret, az irodalom, a földralz, az osztályf nöki

órák feladata- Hogy tisztázzuk: ki,

mit válla] a munkamegosztásból, hogy az egé sz hogyan koordinálódik, vagy szervez dik eggyé , Hogy ne
ugyanazt taní tsuk háromszor rosszul, inkább öt különböz oldalról é s iól, Egy ilyen iskolai kooperáció az
egyik álmom,

Dr. Talyigás Katalin: A magyar oktatás ggakorlatáról
kaptunk egq|ajta fté pet, bemutatva azlfu az isklláftat, ahll
a tandrok össze|oqnak, mifté nt ezt láthattuk_ A tizenké t isk|VII

ldnah legalább a hárotuuegyedé ben azt tapasztl,\tuk, hOgU az
iskolaigazqatók vállalták a Hllluust emlé knap tartalommal
való kí tölté sé t. A gyerekek fé l é vig ké szliltek a tantárqu ,ktatása során- Diáhlk, taruirlk é s családok munkdia van a í elké szijlé sben,teh t elindult eqq folqamat- Ez a kezdemé nqezé s
mé g nagqon szí í ftkör , é rdemes ezé rt kitehinteni a világba,
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hogyan dolqozzák fel a háború s traumákat a küIönbözí

or-

száaokban-

A hlllcausttal

való szembené zós különösen neha Né metorsaigban, ezé rt lehet é rdekes számunkra az ezen a területen lezajl1tt kutdtás é s gyakorlat- AFiedri.h Ebert Alapí tvána i v\ItdbóI k kiváIó né met szahember vesz ré szt konferenciánkon-
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Bátran fellé pni a negatí v ielensé gekkel szemben!
Nagyon sokat tanuitunk idáig Budapesten, é s a mai
napon megpróbálok Önöknek egy rövid betekinté st
adni a né metországi iskoIai rendszerbe, illet leg a holocaust oktatásába, A ho]ocaust nevelé s fogalma egyte inkább e]teí jed Né metországban é s a né met nyelv
országok alkotta ré giókban, Nyilvánvaló, hogy a holocaust pedagógiai megközelí té se abban az országban, ahol a tömeges né pirtáSt megtervezté k é s megszervezté k, é s ahol a lakosság többsé ge ré szé r l elfogadást is nyert - 2001-ben egy teljesen más feladatot
jelent az oktatás számára, mint né hány é wel ezel tt,
Mennyiben tarthatnak igé nyt a né met tapaSZtalatok a
magyar pedagógusok é tdekl dé sé í e?A nemzetközi
együttm ködé s é s a tudományos tanulmányok eredmé nyei egyí é szt azt mutatiák, hogy egy ország oktatá,
si koncepció|ának másik országba törté n transzferje,
az illet ország nemzeti körülmé nyeinek alapos adaptációia né lküi nem 1ehetsé ges. Ez sokkal messzebbre
mutat annál, mint hogy a tananyagot egyik nyelvr 1 a
másikra le keil csupán fordí tani. Másré szt é ppen az elté r tapasztalatok ké sztetnek arra, hogy elgondolkozbennünket
Zunk saját álláspontunkon, é s eZ ösztönöz
keressünk,
Elmondhatom,
hogy
arra, hogy ú l utakat
is
foglalkoztam
az
tudományos
munkám
során
saját
a
né
met
holocaust-oktatás
fontosságáVal,
amerikai
tananyagba törté n átültethet sé gé vel, é s az el bbi,
ekhez hasonló megállapí tásokra jutottam, Szeretné m
megemlí teni, hogy Své dországban megjelent egy
könyv, aminek az a cí me, hogy ,,Mondjátok eI gyermekeitehneft\,". EZt a könwet lerordí tották né metre, é s számos szövetsé gi tartományban kiadták, habár nekem.
mint törté né sznek é s kutatónak az a szemé lyes meglátásom, hogy ez a könlv nem igazán alka]mas az oktatáSra, Né metországban az a benyomásom alakult ki,
hogy a hoiocaustoktatás is egy bizonyos globalizációs
folyamaton megy keresztül. Ezzel párhuzamosan meg
kell figyelnünk egy bizonyos ]okalizációs folyamatot
is. Ez azt jeienti, hogy az egyes helyszí neken, mindig
azok adottságának megfelel en kell foglalkozni a holocaust té málával, Ez azonban azt a gondolatot is felveti, hogy a nemzetállam kollektí v emlé kezete, emlé kez ké pessé ge ugyan meghatározó módon befolyásolja a tematika áthagyományozódását, azonban más
té nyez k is differenciáiják a kialaku]t összké pet.
Amennyiben az Auschwitz utáni neve]é s tendenciáihoz, vagy a nemzeti szocializmusról é s a holocaustVI1I

oktatásról szóló fogalmakhoz, ké rdé sekhez közelí tünk,
(márpedig Né metországban ezek a fogalmak használatosak), akkor rendkí vül sokszí n ké ppel találkozunk,
A Né met Szövetsé gi KöZtáIsaságban ugyanis nincs
egysé ges nemzeti tanterv, ország szövetsé gi felé pí té s , tizenhat szöVetsé gi tartományból álI, s ennek
megfelel en többé -kevé sbé tiZenhat elté r kerettanterv alapján foglalkoznak a nemzeti szocia]izmus é s a
holocaust tematikájával. A kialakult helyzet azzal magyarázható, hogy a szövetsé gi tartományok önálló

ké pzé sié s kulturális politikai ioggal rendelkeznekM ködik ugyan a kulturális miniszterek konferenciája,
amely - ú gymond - az egysé ges oktatási politika ko,
ordinátora a Szövetsé gi Köztársaságban, é s az 50-es
é vek vé ge óta folyamatosan egyre ú jabb ajánlásokat
dolgoz ki, Ezekben az ajánlásokban folyamatosan
hangsú lyozzák a ké rdé sfontosságát a né metországi
demokrácia er sí té se é tdeké ben,azonban az irányelvek gyakorlati megvalósí tása mé gis a szövetsé gi tarto,
mányok jogköré be tartozik, Í gy az egyes szövetsé gi
taltományokban az oktatás is elté r hagyományokkaI
rendelkezik, Ezt ú gy kell é rtelmezni, hogy nem mindegy az, hogy az illet gyermek Bajorországban,
Hessenben, Hannoverben, Hamburgban, Berlinben,
vagy Szászországban vesz ré szt a törté nelmi oktatáson, mert egé szen más koncepcionális megközeJí té sben oktatják a holocaustot é s a nemzeti szocializmus
korát, Né metország l989 el ttj megosztottsága köVetkezté ben ielent s különbsé gek tapasztalhatók az ú gynevezett kelet-né met é S nyugat,né met tartományok
törté nelem oktatásában is, Az el bbiekné ] a holocaustra Való emlé kezé stmegtöIté k azok a saiátságos tapasztalatok, amelyeket az ottani lakosság a kommunista diktatú ráVa1 kapcsolatban é lt meg, é s a fasizmus
salátságos NDK-beli felfogásra vezethet k vissza. A
volt NDK-ban ugyanis é vtizedeken keresztül zárt é s
egysé ges pedagógiai felfogásban oktatták a nemzeti
szocializmus korának törté nelmé t, Nagyon sokszor elmondható, hogy a keletné met pedagógusok számára
rendkí vüli kihí vást jelent az emlé kezé s kultú ráiának
ielenleg tapasztalható pluralizmuSa. ltt Szeí etné m
megemlí teni, hogy a volt NDK törté nelemoktatásában
a zsidók egyáltalán nem is szerepeltek, mint a holocaust áldozatai. Tovább szí nesí tik a ké pet azok az aktuális idegengy löl é s antiszemita tendenciák, amelyek
a keleti tartományoknak azon ré gióiban figyelhet k

é s min sé gi változáson ment keresztül, Lili Keretz, a
jeles kutató mondta, hogy most már a holocaustot
nemcsak a törté nelemoktatás szempontiából kell
megközelí teni, hanem a szociológia, az irodalom, a
m vé szetek, a filozófia, a pszichológia, a teológia, a
vaIlásoktatás szemszögé b J iS, Manapság a holocaust
té máVa] törté n foglalkozás nem a 9-10, osztályra
koncentí álódik, hanem már az általános iskola 1-4.
osztályaiban is megfigyelhetiük a té ma valamilyen
formában törté n feldolgozását. Különfé le tantárgyakban (pl, né met nyelv é s irodalom, vallás, etika,
biológia, m vé szetek, zene) megpróbálnak több kicsi
egysé gb l egy átfogó ké pet, é s egy átfogó oktatási
módszert lé trehozni. A sokszí n sé g atra is visszavezethet , hogy Né metországban a tanárok szé leskör sza,
badsáqjogohat é lveznek, ami a tantárgyi tartalmak, az
szltó zsürsanna (Berettyóú |falü, Igazgyöngy Alaplokú
oktatási módSzerek kialakí táSái, é s a tananyagok kiváMí í vé szetiIskola), I. dí i.
laSZtáSát illeti, Elhoztam Önöknek egy kön}^/et, ami,
hez kapcsolódik egy CD-ROM is. Ebben a könyvben
meg, amelyek gazdaSágilag é s strukturálisan elmaraszámos proiektr l találnak beszámolót, Ez is azt bizodottak, A SzöVetsé gi tartományokban mutatkozó künyí tja, hogy napjainkban ú gynevezett prolekt-hetek
lönbsé gek nem utolsó sorban a speciális né met iSkoformá jában köZelí tik meg a té mát, Amit az el ttem
larendszerre vezethet k vissza. Ezen tillmen en nagyon fontos szeIepet játszanak az emlí tett tantárgyj
szóló is hangsú lyozotí , azzal messzemen en egyeté rtek, A holocaust nemcsak az isko]án be]üli törté nekeretek, a törté ne]emoktatáS id pontja, id tartama
lemoktatásnak a feladata, hanem ki kell vinni az isko,
valamint a tankkönyv-választás,
Általános tendenciaké nt megállapí tható, hogy a lából ezt a té mát, a gyerekeket aktivizálni kell. Nálunk
törté nt már erre próbálkozás, Helyi szinten a diákok
nemzeti szocializmus é s a holocaust té máiának okiamegpróbáliák a saját települé sük, iskoláiuk törté nel,
tása, a törté nelem é s a társad,6,1mi ismeretek tantárqqak köré mé t felté rké pezni,é s a holocaust é s a nemzetiszociaben törté nik a 9-10, osztá|yban (l5-1ó é ves gyerekeklizmus nyomait kutatni, A 80-as é vek elejé n pé ldául
r l van tehát szó), s átlagosan hú sz óra áll rendelkezé sre.
persze,
ez lehet több
már sor került egy pályázat kií rására, amin kb, tizenErre a té mára összesen hú sz óra!
is é s kevesebb iS, ezt í rja el a tanterv általában. A nyolcezer diák vett í é szt,E pályáZat té máiaké nt a
nemzetiszocializmus korának hé tköznapjai kerültek
tanterv é S a valóság elté rhetnek egymáStól, Mindazon
meghatározásla, é s ezt azután számos más proiekt
tanulók, akik a 13, osztályban is tanulnak, egy másoköVette, Ha Ónök napjainkban Né metországba utaz,
dik alkalomma] is foglalkoznak a holocausttal. A 9-10
osztály után a törté nelemoktatás iSmé telten VisSZaté I nak, számos települé sen é s közsé gben találhatnak
megemlé kez táblákat, helyi törté nelmi mú Zeumokat,
erre a ké rdé sre,Az 50-es é vekben a holocaust egyáItaegyleteket, ahol, é s amelyek a volt zsidó polgárok sor,
lán nem szerepelt az iskolai oktatásban, A ó0,70-es
sát, é s a zsidó kultú ra sokszí n sé gé tmutat|ák be a
é vekben bizonyos változások következtek be az iskolanemzetiSzocialiZmus hatalomátvé telé t megeI z id rendszerben, de ebben az id szakban messzemen en
szakról, Ehhez társulnak más programok is. A városok
a tankönlveken alapuló konkré t, té ny,ielleg törté nemeghí viák elüldözött zsidó polgáraikat, s ezeken a
lem é s politikai oktatáS állt a közé ppontban. A SzöVetsé gi köztársaság törté nelemoktatásában a 80-as é vek programokon gyakran az iskolák is ré szt vesznek, Más
szeruezetek is tartanak rendezvé nyeket é s ez azt jelen,
elejé t l figyelhetünk meg bizonyos koncepcionáiis
fejl dé st. Ennek során láthatóvá váltak bizonyos ti, hogy a korszak mé g é l tanú inak elbeszé lé sei utat
találnak korunk diákjaihoz az iskolákban, Egy másik
nemzeti, globáiis é s lokális befolyásoló té nyez k. Itt
szeretné m megemlí teni aZ Egyesü]t Államokban vetí , megköZelí té s aZ ú gynevezett emlé kheh|-pedaq gia. Né ,
metországban számos emlé khely lé tezik a volt kon,
té sre kerü lt,,Holocaust" e|nev ezé s televí ziós sorozatot,
l978-ban vetí tetté kezt Amerikában, l979-ben Né met- centrációs táborok helyé n, Az emlé khely-pedagógia az
országban, é s ez paradigmaváltást eredmé nyezett a elmú lt ké t é ltizedben nagy változáson ment keresztül,
Eredetileg rituálé volt ezeknek az emlé khelyeknek a
né met oktatásban, de a né met társadalmi gondolkofelkeresé se, manapság viszont a ré sztvev diákoktól
dásmódban is. Az egé sz társadalmat felrázta, é s ett l
aktivitást követelnek meg, fu odalátogató diákok
kezdve foglalkoztak össztársadalmi szinten a holocamindegyike külön, szemé lyre szabott feladatot kap,
usttal, Ennek termé szetesen voltak kihatásai az oktatási rendszerre is. Ez azt eredmé nyezte, hogy az el- ugyanakkor csopoltos feladatot is kapnak. Felké szül,
nek a látogatásra, ott pedig aktí van elvé gzik a kapott
mú lt ké t é vtized során olyan globális tendenciák váltak láthatóvá, amelyek a törté nelmet szemé Iyesí tik feladatokat, maid utólag é rzelmileg é s tudományos
meg, az é rzelmeket dramatizálják, é s a tú lé ] ket- szempontból is feldolgozzák az ott látottakat. A volt
NDK területé n is vannak egykori koncentrációs tábomint a kor tanú it - engedik szóhoz iutni, A holocausttal kapcsolatos kutatás is nagyon jelent s mennyisé gi rok, azonban ott egy kett s törté netet mesé lnek el,
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nemcsak a nemzetiszocializmusnak a törté neté t, hanem a kommunista diktatú ra törté neté t is, amely egé Szen 1989-ig lé tezett. l945 el tt ugyanis a zsidókat
zárták be ezekbe a táborokba, azt követ en pedig az
NDK politikai ellenfeleit.
A globális té nyez kr l átté rek a nemzeti aspektusokra, hiszen a óO-as é vek vé gé na 70-es é vek ele|é n
fordulópont következett be a té ma össztársadalmi,
politikai megközelí té sé ben, Emlé kezzünk arra, hogy
l972-ben willi Brandt té rdet haitott a varsói gettó áldozatainak emlé khelye el tt_ Ez a té rdhajtás akkoriban rendkí vül heves politikát váltott ki, Manapság
azonban minden páIt elfogadja, - függetlenül azok
politikai hovatartozásától é s politikai szí nezeté t l tehát mindenki egyeté rt az akkorj té rdhajtáS jelent sé gé vel é s fontosságával, A ké t emlé knapra szeretné k
mé g kité rni. Az egyik november 9,e, a novemberi pogromokra való megemlé kezé sek emlé knapja, |anvár 27e l99ó óta hivatalos emlé knap, Az akkori államelnök,
Roman Herczog r kezdemé nyezé sé reszületett meg. Ez
Auschwitz felszabadí tdsának ewlé knapja. A január 27-i em-

lé knapot, kifeiezetten az ifiriságnak szániák, azé rt

hogy a fiatalok emlé kezé sse] é s a mú lttal való foglalkozás kereté ben konfrontálódjanak ezze] a korral é s az
esemé nyekkel. Né metországban a ,,jom soa" alig kap
figyelmet- É rdekes látni, hogy - az Egyesült Államokban é s az lzraelben tapaSztaltakkal szemben - Né met-

országban alig foglalkozik valaki ezzel az emlé knappal, ünneppel. Azt tudom elmondani, hogy ha valaki
kí vülr l né zi a né met oktatási rendszert, akkor mi sikerorientáltak vagyunk_ Olyan embereket akarunk nevelni, akik ké s bb a gazdasági é letben helytállnak, si-

keres vállalkozókká válnak, De hogyha azt né zem,
hogy az elmú lt tí z é v során Né metországban hány em,

ber esett áldozatáu] a rasszizmusnak, az idegengy löletnek, akkor azt is mondhatnám, hogy talán mé gsem
töké letes a né met iskolai rendszer. Mé gsem sikerült
eredmé nyesen fellé pnünk a holocaust árnyával szemben, AZt a ké rdé stis feltehetné nk magunknak, hogy

cs döt mondott-e a né met iskolarendszer ebb l a
szempontból? Korántsem vallott cs döt, é s ezt több
szempontból is igazolni tudom. A nemzetiszocializ,

mus é s a holocaust mindig is nehé z té ma lesz Né met,
országban, mert ha hazamegy egy né met tanuló,
könnyen kiderülhet, hogy a nagyapia, vagy az ükapla
náci Volt, é s X számú zsidót vagy más embert ölt meg
a koncentrációs táborokban, Err l a családon belül
elé g ké nyelmetlen beszé lni, Senki sem lelkes, amikor
ilyen té mákat kezdenek a családon belül feszegetni.
fu sem vezet - legalábbis hosszú távon - sehová,
hogy a gyermekekben állandóan é bren tartiuk: k b ,
nösök, Állandóan szörny fotókat dugunk az orruk alá,
arra ké nyszerí tjük ket, hogy sí r|anak. El bb-utóbb a
gyermekek ezt megunják, hiszen k nem é ltek abban
az id szakban, é s csak az é rzelmeken keresztül nem
lehet azonosuIni egy törté nelmi korszak b neivel.
Mé g eey utolsó indokot szeretné k felhozni. Mi most
már nemcsak kizárólag a holocaust é s a nemzetiszocializmus ké rdé seitpróbáljuk megközelí teni a törté ne,
lemoktatásban, hanem ú gynevezett modulrendszerben dolgozunk, Ez azt jelenti, hogy a holocaustoktatást ew áItalánls emberjoqi oktatásba kí vánjuk beágyazni
- annak egyik ré szeké nt-, s ennek során er sí teni
akarluk a né metországi demokrácia-felfogást, Olyan
didaktikus megközelí té si formákat kí vánunk alkalmazni, amely er s demokácia kialakulásához vezet, illet leg arra bátorí tla a civil társadalmat, hogy lé pjen fel
bátran a negatí v tendenciákkal szemben.

Smmor Gaörgu

Gimnazistáknak
Rendkí vül irigylem a né met törté né sz- é s pedagógustársadalmat amiatt. amit az el adó elmondott, mert
Magyarországon ez sok-sok é vtizeden át teliesen is,
meretlen voIt, SZomor György Vagyok, egyike a világon
azon keveseknek, akik az utolsó el tti transzporttal
kerü]tek ki Auschwitzba, ott is szabadultunk fel t945.
ianlál 27-é n. Az összes felszabadí tott ké tezerháromszáz f volt, s miután közben eltelt ötvenhat é v, elké pzelhet , hogy nem sokan maradtunk abbóI a csoportból. A Nácizmus Üldözötteinek Bizottsága né hány ak-

tivistájával eeyütt iártunk ki az iskolákba, ahol az
é rettsé €
i el tt álló é vfolyamoknak tartottunk a holocaustta1 kapcso|atos el adásokat. Rajtunk kí vül senki
más, hangsú lyozom senki más: se a Hitközsé g, se más
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é rettsé giel tt

szervezet, ezzel a té mával nem foglalkozott. Elé g sz k
kör lehet sé geket használhattunk tehát a közé pisko-

lákban. A korábbi gyakorlatban f leg csak a 17-18
é ves korosztálynak, é Iettsé gi el tt adtunk táié koztatáSt. Most a Holocaust emlé knappal ez a lehet sé g kiszé lesedett, Nem hallottam, hogy más is fogialkozna
a gyermekekkel, egyel re továbbra js csak ez a kis csapat teszi, Nem vagyok pedagógus,törté n é sz, közgazdász voltam nyugdí jazásom el tt, de azé rt ú gy gondo,
lom, hogy ezt az egé sz té mát nemcsak a saiát szemé ,
lyes é lmé nyeinken keresztül kell megközelí teni, hanem nagymé rté kben beágyazva abba a törté nelmi
környezetbe é s rámutatni sok olyan dologra, ami ma
is é l ,

