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A holokausztoktatás nehezen körülhatárolható interdiszciplináris oktatási terület, amely éppen 

dinamikusan változó természete miatt folyamatosan új tananyagokkal és módszerekkel bővül. 

Különösen nagy az igény a holokauszt oktatásával kapcsolatos tanártovábbképzésekre, hiszen egy 

relatívan új területről van szó, amelyről tanárjelöltként esetleg nem is hallottak az azóta oktatóvá 

vált tanárok, és amelynek célkitűzéseiről valamint ajánlott módszereiről csak az elmúlt évtizedben 

alakult ki nemzetközi szakértői konszenzus. Azért is szükség van a tanártovábbképzésekre, mert a 

téma oktatásában a különböző iskolán kívüli intézmények – jellemzően holokauszt tematikájú 

múzeumok és emlékhelyek -, és/vagy non-profit szervezetek igen aktívak, és így a tanárok megis-

merhetik ezeket a programokat és kooperatív kapcsolatot alakíthatnak ki ezekekkel az in-

tézményekkel és szervezetekkel. A következőkben először áttekintjük a különböző holokausztok-

tatási paradigmákat, majd meghatározzuk a tanártovábbképzések összehasonlítására alkalmazható 

legfontosabb szempontokat, végül összevetjük azokat a tanárképzési modelleket, amelyeket a 

legismertebb holokausztoktatással foglalkozó intézmények kínálnak saját tanáraik és külföldi ta-

nárok számára. Végül néhány gondolatot fogalmazunk meg azzal kapcsolatban, hogy milyen le-

hetőségek lennének a magyar tanárképzés és tanártovábbképzés megújítására ezen a területen. 

 

1. A holokausztoktatás meghatározása 

 

Az UNESCO által nemrég publikált tankönyvkutatás kiemeli, hogy hiányzik a holokausztoktatás 

konszenzuális meghatározása, és gyakran maguk az elnevezések is változatosak, például “holo-

kauszt tanulmányok”, “holokausztról szóló oktatás”, “a holokauszt tanulságairól szóló oktatás”, stb.i  

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökség (FRA) 21 európai országra kiterjedő kutatása eredménye az 

volt, hogy a megkérdezett oktatásért felelős minisztériumi tisztviselők szer-

int a holokausztoktatás legfontosabb célja a “a demokratikus ér-

tékekre való nevelés”, amit a célkitűzések sorában a “holo-

kausztról való ismeretek átadása” és az “emberi jogokról 
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szóló oktatás” követ. A kutatás megállapítja, hogy “a kormány-tisztviselők szoros kapcsolatot 

tételeznek fel a holokausztról való tanulás és a holokauszt tanulságaiból való tanulás között, ame-

lynek a demokratikus értékek és az emberi jogok támogatása a célja”ii, ugyanakkor jellemző módon 

a holokausztot a legtöbb országban még mindig csak alacsony óraszámban, a II. világháború tör-

ténetének részeként, elsősorban “történelmi eseményként” a történelemórákon tanítjákiii. Kétséges, 

hogy a történelemóra hagyományos keretei között – igen korlátozott idő- keretben – ki lehet-e térni 

mindazokra a témákra, amelyeket sokan a holokausztoktatás részének tekintenek. Ugyanebből a 

kutatásból az is kiderült, hogy a múzeumokban és emlékhelyeken sem töltenek több időt a diákok, 

mint átlagosan két órát, ami általában csak a kiállítás megtekintésére elegendőiv. 

 

Sokan kiemelik annak veszélyét, hogy ha a holokausztoktatás nem épít biztos történeti tudásra, a 

holokauszt történelmi-társadalmi kontextusának megismerésére, akkor nem lesz több, mint felszínes 

erkölcsi prédikációv. Ugyanakkor önmagában a holokauszt történetének tanulmányozása nem 

tekinthető holokausztoktatásnak. Az FRA például az emlékhelyek fontos feladatának tartja, hogy a 

történelmi tények átadása mellett, szó essen etikai, erkölcsi és emberi értékekről, valamint az egy-

kori események mellett felvetődjenek – a holokauszthoz kapcsolódva - a jelen társadalmának olyan 

problémái, mint az előítéletesség, rasszizmus, antiszemitizmus és a társadalmi befogadás kérdéseivi.  

Az FRA a holokausztoktatást az emberi jogi oktatás kiegészítéseként definálja, ami az emberi jogi 

oktatás hármas célrendszeréből kettőt: az emberi jogokról és az emberi jogokon keresztül való oka-

tást foglalja magábavii. A holokausztoktatás keretein belül a diákok megismerhetik, milyen szerepe 

volt a holokausztnak az emberi jogokról és a népirtás megelőzéséről szóló ENSZ egyezmények 

létrejöttében, és ez a felismerés megerősítheti a diákok elkötelezettségét ezen egyezmények 

szellemisége mellett. Ugyanakkor egy lezárult történelmi esemény kevéssé alkalmas az emberi 

jogokért való oktatásraviii, az emberi jogi oktatás ezen területe inkább kiegészíti a holokausztok-

tatást, mint része annak. 

Azontúl, hogy a holokausztoktatás összekapcsolódik az emberi jogi 

neveléssel, leggyakrabban említett jellemzője, hogy az oktatási 

programok igyekeznek megismertetni a diákokat az 
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esemény különböző szereplőivel. Már Adorno is felhívta arra a figyelmet, hogy az “okok az 

üldözőkben, nem az áldozatokban keresendők”ix, tehát az oktatásnak elsősorban azokra a 

szereplőkre kell összpontosítania, akiknek cselekvési lehetősége volt az adott társadalomban: az 

elkövetőkre, a be nem avatkozókra, és az embermentőkre. Ha meg akarjuk érteni, hogy milyen poli-

tikai ideológiák és emberi döntések vezettek a népirtáshoz, és ha “tanulni” akarunk a múltból 

hasonló katasztrófák megelőzése céljából, akkor ezeknek a szereplőknek a gondolkodását és 

tevékenységét kell tanulmányoznunkx.  Az izraeli történész, Yehuda Bauer három – sokat idézett - 

tanulságot fogalmazott meg a holokauszttal kapcsolatban: ne légy áldozat, ne légy elkövető, és 

mindenekelőtt, ne légy be nem avatkozó. A holokausztoktatási programok elsősorban az utóbbira 

fókuszálnak, amikor a holokauszt szereplői döntéseinek tanulmányozását helyezik a középpontbaxi. 

 

Különösen fontos szerepet játszott a népirtásban a rasszista-antiszemita ideológia, ezért 

természetesnek tűnik, hogy a holokausztoktatással kapcsolatos várakozások között szerepel az 

előítéletmentességre – és specifikusan az antiszemitizmus-mentességre - való nevelés is. Ugyanak-

kor az antiszemitizmus történetéről, annak többségi társadalomban betöltött funkcióiról gyakran 

alig esik szó az iskolákban, önmagában a holokausztról való ismeretek pedig nem vérteznek fel az 

antiszemita előítéletek ellen. Sőt az úgy nevezett másodlagos antiszemitizmus éppen a holokauszt 

által kiváltott ambivalens érzelmekre vezethető visszaxii. Az antiszemitizmusról való oktatás éppúgy 

helyet találhat az etika, vallás vagy társadalomismeret órán, mint a történelemóra keretében, de az 

antiszemitizmus oktatására koncentráló tanártovábbképzések és kidolgozott tananyagoknak ebben 

az esetben is jelentős segítséget jelenthetnek a tanárok számára. 

 

A holokausztoktatás kapcsolódik a holokauszt emlékezethez – gyakran a helyszín is emlékhely 

vagy múzeum -, de nem azonos azzal. A holokauszt-emlékezet arra hivatott, hogy az áldozatok tör-

ténetét őrizze meg az utókor számára, ami elsősorban az egyedi élettör-

ténetek révén érhető el, hiszen csak emberekre lehet emlékezni, 

számokra nem. Az áldozatok történetének megőrzése csak 

akkor lehetséges, ha egész személyiségükre emlékezünk, 
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nem csak áldozat mivoltukra. Fontos annak felismerése is, hogy az antiszemita előítélet és politika, 

majd a holokauszt szétszaggatta a zsidó és nem-zsidó együttélés korábbi kötelékeit, amely azokon a 

településeken, ahol nem maradt zsidó túlélő akár teljesen feledésbe is merült. A túlélők holokauszt 

utáni életének megismerése pedig nem csak azért fontos, mert így teljes egyedi életutak tárulnak a 

diákok elé, hanem mert hozzásegíthet ahhoz is, hogy a diákok jobban megértsék azt, hogy a népirtás 

nem ért véget a táborok felszabadulásával az áldozatok és utódaik számára. A múzeumok és em-

lékhelyek, valamint az emléknapok azt a célt szolgálják, hogy az áldozatok emléke ne merüljön 

feledésbe. Az áldozatok történeteinek beemelése az oktatásba azért szükséges, mert enélkül nincs 

mire emlékezni és a megemlékezési rítusok kiüresednek. 

 

Az, hogy a fentiek közül pontosan mi tartozik bele az adott ország holokausztoktatásába – ha van 

ilyen egyáltalán – és mi nem, számos tényező függvénye. Egyrészt függ az adott ország holokauszt 

történetétől, másrészt általános elkötelezettségétől a holokausztoktatás iránt. Az izraeli Yad Vashem 

Múzeumxiii a holokauszt kutatásának és oktatásának egyik legfontosabb centruma a világon, 

ugyanakkor az izraeli nemzeti identitás egyik pillére is. Legfontosabb feladata az áldozatok történe-

tének megőrzése, beleértve a holokauszt előtti életük történetét is. A tavaly Varsóban megnyitott 

Polin Múzeum szintén a lengyel zsidóság történetének részeként mutatja be a holokausztotxiv. 

 

Aránylag hosszú hagyománya van a holokausztoktatásnak az USA-ban, ahol a demokratikus ér-

tékek és az emberi jogokról való tanítás amúgy is része az iskolai oktatásnak, és így könnyebben 

talált utat magának ez a téma.  Ezt megkönnyítette az amerikaiak holokauszttal kapcsolatos relatív 

érintetlensége is. Könnyebb ugyanis a holokauszt általános tanulságairól oktatni, mint a helyi kol-

laborációról, hiszen kisebb lesz a hagyományosan nemzet iránt elfogult történelmet oktató tanárok 

és diákok ellenállása, ha nem kell csoport alapú bűntudattal vagy szégyennel birkózni. Az amerikai 

holokausztoktatási programokra jellemzőxv, hogy a holokauszt mellett más 

népirtásokkal is foglalkoznak (pl. az örmény vagy a ruandai 

népirtással), illetve, hogy a holokauszoktatás feladatai közé 

sorolják az emberi jogokról és a demokratikus értékekről 
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való oktatás mellett a népirtás megelőzését elősegítő oktatást is. Az európai holokauszt emlékhelyek 

többsége inkább a helyi holokauszt történetére fókuszál és kevésbé foglalkozik más népirtásokkal. 

 

Fontos a többségi társadalom és különösen a politikai elit konszenzusa a holokauszttal kapcsolatos 

nemzeti felelősséggel kapcsolatban. Ha ez egyértelmű, akkor nem a tanárra nehezedik annak min-

den felelőssége, hogy ezzel szembesítse a diákokat, ha ő maga egyáltalán már szembenézett ezzel a 

felelősséggel.  Az oktatási kormányzat holokausztoktatáshoz való hozzáállása elősegítheti vagy 

éppen gátolhatja a holokausztoktatás elterjedését, amelyre nagyobb esély van akkor, ha kormányzat 

által is támogatott múzeumokxvi, emlékhelyekxvii vagy egyéb szervezetekxviii biztosítják a tanárok 

továbbképzését és a diákcsoportok magas színvonalú programokkal való ellátását.  Fontos a ta-

nárképzési programok és oktatási programok minőségbiztosítása, amelyek kritériumait elsősorban a 

nemzetközi szakmai konszenzussal kialakított standardokxix és az egyetemi szakemberek részvétele 

biztosíthatjákxx. 

 

2. Szempontok a tanártovábbképzések összehasonlítására 

 

A UNESCO legutóbbi kutatásában 135 országból gyűjtött adatokat a holokauszt nemzeti tantervben 

való megjelenéséről, valamint a forgalomban levő tankönyvek tartalmáról. Mint már említettük, a 

holokauszt elsősorban a történelemórákon kerül feldolgozásra, a rendelkezésre álló tankönyvek 

pedig fontos szerepet játszanak abban, hogy milyen kontextusban tanulnak a diákok a holokausztról 

és miként dolgozzák fel azt. A kutatók igyekeztek feltárni, hogy a holokauszt elsősorban deszkriptív 

módon jelenik-e meg a tankönyvekben, vagy szó van a holokauszt tanulságairól is: felhasználják-e a 

holokausztot különböző más tanítási célokra, pl. az emberi jogokról, az állampolgárságról, az 

erkölcs elvekről, a politikai rendszerekről, a népirtás megelőzéséről szóló 

oktatásra? Milyen magyarázóelveket használnak a holokauszt 

tanításakor: van-e olyan historiográfiai paradigma, ami 

közkedveltebb, mint a többi? A szerzők hét lehetséges 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 

 7 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. 
Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 

 

historiográfia paradigmát definiáltak: (1) ‘civilizációs törés’ (Dan Diner) (2) bürokratizálódás 

(Zygmunt Bauman) (3) erkölcsi felősség és szándék (‘intencionalizmus’) (Lucy Dawidowicz) (4) 

csoportnyomás (Christopher Browning) (5) népirtás szakaszai (identifikáció, elkülönítés, koncentrá-

lás, kifosztás, eltávolítás, meggyilkolás) (Raul Hilberg) (6) kumulatív radikalizálódás (‘funkcional-

izmus’) (Hans Mommsen) (7) gyarmatosítás (Donald Bloxham, Dirk Moses). Inkább az empátián 

keresztüli  megközelítésre (pl. levélírás, életrajzok olvasása) vagy a racionális (a szereplők 

döntéseinek elemzése) megértésre törekszenek? Több szempontból elemzik-e a történteket (áldozat, 

elkövető, be nem avatkozó, embermentő) vagy egy – esetleg néhány – személy (Hitler és közvetlen 

környezete) szándékait helyezik a középpontba? Hogyan fogalmaznak a felelősséggel kapcsolatban 

(a szereplőket racionális vagy patológikus emberekként ábrázolják, személyeknek vagy történelmi 

folyamatoknak tulajdonítanak nagyobb jelentőséget)? És milyen ideológia következményének 

tartják a holokausztot (rasszizmus, antiszemitizmus, totalitarianizmus, autoritarianizmus, militariz-

mus, kapitalizmus, fasizmus)?xxi 

 

A kutatás eredményei szerintxxii a vizsgált tankönyvek csak a második világháború történetének 

keretében foglalkoznak a holokauszttal, a historiográfiai paradigmák közül pedig elsősorban Hil-

berg-féle leírást alkalmazzák, amit kiegészít az elkövetők népirtó szándékának – különösen Hitler 

személyes meggyőződésének – kiemelése, ami az intencionalista történetírásnak felel meg. A holo-

kausztoktatással kapcsolatos elvárások – emberi jogi (emberi jogokon keresztül, emberi jogokról), 

előítéletmentesség, demokrácia oktatás összekapcsolása a holokausztról való oktatással – a tankö-

nyvekben nem jelenik meg, legfeljebb az két ENSZ egyezmény – Emberi Jogok Egyetemes Nyilat-

kozata, valamint a népirtás megelőzőséről szóló egyezmény – elfogadását említik meg a holo-

kauszttal kapcsolatban.  

 

A tankönyvek jól tükrözik az adott társadalom történelemről alkotott képét – 

milyen értelmezési keretek között értelmezi az adott történeti fol-

yamatot és eseményeit - , valamint meghatározzák az elvárt 

tudás szintjét. A kutatás eredményei rámutatnak arra, hogy 
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az iskolai történelemoktatás hagyományos formájában nem elégíti ki sem a holokauszt-emlékezet 

fenntartására (és kialakítására) vonatkozó igényt, hiszen a politikatörténet keveset mond az áldoza-

tokról, sem a holokausztoktatásba beleértett témák (emberi jogok, előítéletmentesség, demokrácia 

oktatás) tárgyalására vonatkozó várakozásokat. A múzeumokon és emlékhelyeken, valamint más 

alternatív oktatási formákban zajló oktatásnak tehát elsősorban ezekre kell koncentrálni, ideális 

esetben kiegészítve az iskolai történelemoktatást. 

 

A követezőkben a tankönyvkutatásnál alkalmazott szempontok segítségével fogjuk megvizsgálni, 

vajon a különböző tanártovábbképzések milyen tartalmi és módszertani elemekkel bővítik a tanárok 

szemléletét, inkább a holokausztoktatás vagy a holokauszt-emlékezet átadására törekszenek-e. Bár 

az összehasonlított tanártovábbképzések mindegyikét nemzetközi célközönség számára állították 

össze, érdemes azt is megvizsgálni, hogy az adott emlékhely vagy szervezet hogyan definiálja saját 

küldetését, miként szeretne hozzájárulni a holokausztoktatáshoz és/vagy holokauszt emlékezethez. 

 

3. Tanártovábbképzések 

 

3.1. Yad Vashem (Jeruzsálem, Izrael) 

A Yad Vashem Intézetet 1953-ban hozták létre Izraelben, feladata a holokauszt zsidó áldozatai em-

lékének megőrzése, és a velük kapcsolatos dokumentáció gyűjtése. Emellett kutatási és oktatási 

feladatokat is ellát, a Nemzetközi Holokauszttanulmányok Iskolájában több mint száz munkatárs 

dolgozik. Az általuk kidolgozott oktatási programok és tananyagok elsősorban a holokauszt előtti, 

alatti és utáni zsidó életre összpontosítanak, azzal a céllal, hogy “képessé tegyék a diákokat arra, 

hogy beleéljék magukat az áldozatok helyébe”xxiii Ehhez hozzátartozik nem csak az áldozatok holo-

kauszt előtti és utáni életének bemutatása, hanem “az áldozatok minden-

napi életének és a leküzdhetetlen nehézségek közötti túlélésért 

folytatott küzdelmének a bemutatása” is.xxiv A Yad Vashem 

céljai között szerepel az elkövetők és a be nem avat-
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kozók bemutatása is, de az áldozatok nézőpontja határozza meg a megközelítést: “miként volt em-

berileg lehetséges a brutális cselekedeteket elkövetni vagy közömbösnek maradni ilyen tömeges 

méretű szenvedés láttán”.xxv A Yad Vashemben az áldozatok mellett igyekeznek megőrizni az em-

bermentők emlékét is és példaként állítani viselkedésüket a mai fiatalok elé az általuk hozott “morá-

lisan helyes döntéseket” és az “emberiesség általuk hagyott örökségét”.xxvi  

 

A Yad Vashem igen aktív a tanártovábbképzés területén. A nemzetközi képzések 2-3 hetesek és 

számos olyan programot tartalmaznak, amelyek a város és az ország megismerését segítik elő és 

nem közvetlenül kapcsolódnak a holokauszthoz (pl kirándulás Tel Avivba, a Masada-ra, a Holt-

tengerhez, látogatás egy kibutzban, stb). A nemzetközi képzés címe “A soáról és az antiszemitiz-

musról való oktatás”, aminek része a Yad Vashem kiállításának, web-oldalának, túlélőkkel készített 

interjú gyűjteményének megismerése és használata. Az általunk elemzett nemzetközi képzési pro-

gram három hetes volt és 2014. nyarán zajlott Jeruzsálemben. A Yad Vashem sok éve fogad Ma-

gyarországról is tanárcsoportokat, több százra tehető azon tanárok száma, akik részt vettek már 

ilyen képzésen. Megjegyzendő, hogy a magyarországi tanárok az elemzett képzéshez hasonló te-

matikájú, de jóval rövidebb, egyhetes képzése vesznek részt. A képzések szerkezete a képzésen 

részt vett tanárok további működésének nyomon követését és támogatását nem tartalmazza.   
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Tematika: 

1. nap Isten, zsidók és történelem (zsidó identitás) 

A Yad Vashem oktatási filozófiája 

2.  Antiszemitizmus (“A legrégibb gyűlölet” című film megtekintése) 

Ókor: zsidók, judaizmus, anti-judaizmus 

Középkor: zsidók, judaizmus, anti-judaizmus 

Modern antiszemitizmus 

Antiszemitizmus a holokauszt után 

3. Yad Vashem: kiállítás 

Yad Vashem: web-oldal 

Holokausztról szóló irodalom 

4.  Zsidó politikai mozgalmak Lengyelországban 1919-1939 

Yad Vashem: video-tár 

Yad Vashem: Válaszok a holokausztra c. oktatási anyag bemutatása (17 

kérdés és válasz a holokausztról) 

Yad Vashem: a háború előtti zsidó élet bemutatása (tananyag) 
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5-7. Kirándulás: Jeruzsálem, Tel Aviv, Galilea 

8. Náci rasszista ideológia és a zsidókérdés 

Zsidóüldözés Németországban 1933-39. 

Náci kampány a modern művészet ellen 

Zsidó zene a holokauszt idején 

9. Zsidó vezetés a holokauszt idején 

Kulturális és spirituális ellenállás a holokauszt idején 

Pedagógia módszerek (Yad Vashem oktatási anyagok) 

Irodalmi holokauszt reflexiók 

10.  Döntés a zsidók meggyilkolásáról 

Hogy volt emberileg lehetséges? (az elkövetőkről szóló tananyag be-

mutatása) 

Beszélgetés holokauszt-túlélőkkel 

11. Holokauszt és művészet az oktatásban 

Pedagógia módszerek 

Video-tananyag bemutatása 

Visszaemlékezés 
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12. A holokauszt hatása a zsidó-keresztény viszonyra 

Hit a holokauszt idején 

13-14. Kirándulás: Masada, kibutz 

15.  A Varsói gettófelkelés (Gettófelkelés Háza – kiállítás) 

16.  Népirtások a holokauszt kontextusában (tananyag) 

Önálló kutatás a Yad Vashemben 

17. Holokauszt tagadás 

Izrael mai problémái 

A Világ Igazai 

Schindler listája (filmrészlet) 

Schindler sírjához való ellátogatás 

18.  Antiszemitizmus és a globális jihad 

Aktuális témák a holokauszt oktatásában és kutatásában: a holokauszt pél-

danélkülisége 

Náci háborús bűnősök bíróság elé állítása napjainkban 

1. számú táblázat: Yad Vashem nemzetközi tanárképzésének főbb témái 

 

A Yad Vashem a világ legnagyobb holokauszt múzeuma, így önmagában a tanártovábbképzés pro-

gramja nem tekinthető a teljes képzés katalógusának, hiszen a résztvevők a 

kiállítással, az archívummal, a tananyagokkal is dolgoznak a 

képzés alatt, így maguk akár teljesen más fókuszt is választ-

hatnak, mint, amit a tanárképzési program kínál. A pro-
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gram alapján kiemeltünk néhány szempontot, amelyek jellemzőnek tűnnek a továbbképzés szem-

léletére, részben a korábban ismeretett UNESCO tankönyvkutatás alapul véve.  

 

(1) A Yad Vashem célkitűzésének megfelelően a képzés elsősorban a zsidó áldozatokra, illetve az antiszemitiz-

musra összpontosít. 

(2) Nem csak a holokauszt előtti zsidó életre tér ki, de a holokauszt olyan aspektusaira is, ami általában kevés 

figyelmet kap a holokauszt tárgyalásakor: zsidó politikai mozgalmak Lengyelországban, zsidó vezetés szerepe, zsidó 

ellenállás és a varsói gettófelkelés, a holokauszt vallási vetületei (zsidó-keresztény, illetve a hit kérdése a holokauszt 

idején). 

(3) A holokauszt elsősorban az anti-judaizmus és antiszemitizmus kontextusában jelenik meg, historiográfiai 

szempontból pedig az intencionalistákhoz áll a legközelebb. 

(4) Aránylag nagy teret kap a holokauszt művészeti megjelenítése. 

(5) Az anti-judeista és antiszemita ideológia beható tanulmányozásán kívül, az elkövetők és be nem avatkozók 

csak egyszer kerülnek terítékre a “Hogyan volt emberileg lehetséges” című tananyag bemutatásakor. 

(6) Hasonlóképpen kis hangsúllyal szerepelnek az embermentők. 

(7) A program a holokausztot elsősorban a mai antiszemitizmus (és Izrael-ellenesség) témájával kapcsolja össze, a 

demokrácia és az emberi jogok nem jelennek meg expliciten a programban. 

(8) A program relative kevéssé épít a lokalizálásra, a különböző országokból érkező tanárok helyi – történelmi, 

pedagógiai, módszertani, stb. – kontextusának figyelembevételére, az egyes sztenderd tananyagok adaptálhatóságára.  

(9) A képzés során a frontális előadásokat műhelymunkák is kísérik. 

 

3.2. Birodalmi Hadi Múzeum (Imperial War Museum) – University College London (Londok, 

Nagy-Britannia) és Yad Vashem (Jeruzsálem, Izrael) 

A holokausztoktatás egyik meghatározó műhelye Nagy-Britanniában a Birodalmi Hadi Múzeumban 

indult, ahol a holokauszt-kiállítás a II. világháborút bemutató állandó kiállítás keretében kapott 

helyet. A tanártovábbképézések később átkerültek a University College London Pedagógiai Intéze-

tének Holokausztoktatási Központjábaxxvii, ahol a múzeum korábbi munkatársai nem csak holo-

kausztoktatással kapcsolatos kutatásokat, hanem rövid tanárképzéseket és 

egy MA-modult is kínálnak azoknak a tanároknak, akik már részt-

vettek a rövidebb képzésenxxviii. Egy nemzetközi projekt kere-

tében néhány évig külföldi tanároknak is lehetőséget biz-
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tosítottak az MA-modul elvégzésére egy két éves képzés keretében a 2000-es évek második felében. 

A következőkben a 2009-10-es programot elemezzük. A program első eleme, egy hatnapos to-

vábbképzés, a londoni Múzeumban, a második eleme, egy kilencnapos képzés pedig a Yad 

Vashemben volt. 

Tematika, 1. elem: 

1.nap A holokausztról való oktatás 14-16 éves korosztály számára 

(nehézségek, előzetes feltevések, hiedelmek és téves feltételezések, a 

diákok érdeklődésének felkeltése és bevonásuk a múltról való gondol-

kodásba) 

A Birodalmi Hadi Múzeum holokauszt-kiállításának megtekintése 

2. nap A biztos történelmi tudás fontossága (legendák és téves képzetek) 

Történeti áttekintés: szakaszok (Hilberg) 

Az anti-judaizmus és az antiszemitizmus története 

Hétköznapok a varsói (és más) gettókban 

A múlt tárgyainak megérintése (hogyan alakítjuk ki a múlt reprezentá-

cióját) 
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3. nap A Birodalmi Hadi Múzeum II. világháborúról szóló kiállításának meg-

tekintése (a holokauszt kontextusa, háborús prioritások) 

A Szövetségesek és a holokauszt (tudás a holokausztról, cselekvési 

szándék, cselekvési lehetőség, motivációk) 

Náci rasszista ideológia 

Kollaboránsok 

Be nem avatkozók (eltérő cselekvési lehetőségek a különböző or-

szágokban és a különböző időszakokban) 

Embermentők (az embermentők motivációi, az embermentőkről való 

oktatás) 

4. nap A holokauszt különböző definíciói (a definíciók politikája) 

A holokauszt reprezentációi (népszerű filmek) 

A tömeggyilkosság percepciója 1945 és 1960 között 

Az elkövetők: őrültek, robotok vagy hétköznapi emberek 

Zsidó ellenállás jelentősége 

Kié a holokauszt? Tanulságok keresése: miként torzítható a történelem 

átadása 
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5. nap Az elmondhatatlan ábrázolása: a holokauszt művész szemtanúi 

A nácik különböző áldozatai (hasonlóságok és különbözőségek az 

áldozatok csoportjai között) 

A népirtáshoz vezető út, lehetséges-e a népirtás szakaszainak me-

ghatározása, válaszok a népirtásra és az emberiesség elleni bűntettekre 

Soha többé? Mi lett a népirtás megelőzéséért született egyezmény sor-

sa? Népirtások: holokauszt, Kongó, Darfur. Egyéni felelősség és tár-

sadalmi felelősség 

Holokauszt-felelősség: egyének és társadalmak 

6. nap Empátia szerepe az oktatásban (átérezhető-e a holokauszt szereplőinek 

tapasztalata, lehetséges-e a holokausztot a szokásos módon 

megközelíteni) 

Van-e nyelvünk arra, amit nem éltünk át? (táborlakók nyelve) 

Zsidó válaszok a holokausztra (teológiai kérdések a holokauszt idején 

és utána) 

Szemtanú beszámolója 

Keresztény válaszok a holokausztra 

2.a. számú táblázat: Holokausztoktatás MA-modul I.rész (London: Birodalmi Hadi Múzeum) 

 

(1) A képzés többszempontú: az elkövetők, be nem avatkozók, embermentők, áldozatok egyaránt megjelennek 

(2)  A holokausztot a második világháború kontextusába helyezi, ehhez a kiállítást használja 

kontextusként, amellyel egyúttal a múzeumpedagógia feldolgozási lehetőségekbe is 

bepillantást enged a program a tanároknak.  

(3) Hilberg historiográfiai paradigmájára épít a történelmi áttekintés-

ben 
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(4) Részletesen kitér a holokauszt legfontosabb ideológiai elemére a náci rassziszta ideológiára és annak előzmé-

nyeire az anti-judaizmusban és az antiszemitizmusban  

(5) A zsidókat nem csak áldozatként mutatja be (zsidó ellenállás, holokauszt művészi ábrázolása, a holokauszttal 

kapcsolatos teológiai kérdések és válaszok) 

(6) A holokauszt hatását elsősorban a népirtás megelőzésével kapcsolatban vizsgálja: népirtás megelőzésére irá-

nyuló ENSZ egyezmény, népirtás szakaszai, népirtás megelőzésével kapcsolatos egyéni és társadalmi felelősség, 

holokuaszt és más népirtások (és a náci politikai egyéb áldozatai) 

 

A továbbképzés programja integrálta a holokausztoktatás legfontosabb aspektusait és kitér a holo-

kausztoktatás módszertani kérdéseire. Külön érdekessége a speciális szemszög – Nagy-Britannia – 

bemutatása (pl. a Szövetségesek percepciója a holokausztról, cselekvési lehetőségei, stb). A pro-

gram világos elméleti kereteket használ – második világháború kontextusa, Hilberg-szakaszok, náci 

antiszemitizmus, különböző szereplők bemutatása – a holokauszt megközelítésével kapcsolatban, 

ugyanakkor azt is vizsgálja, hogy milyen hatással volt a holokauszt a népirtásokról való nemzetközi 

egyezményekre, és arra, miként gondolkodunk egyéni és társadalmi felelősségről a népirtásokkal 

kapcsolatban.  

 

Tematika, 2. elem:  

1. nap Kirándulás: Jeruzsálemi óváros 

2. nap Mi a judaizmus? 

Stetl-ök a holokauszt idején 

Az antiszemitizmus nyelve 

Háború előtti zsidó élet 
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3. nap A Yad Vashem oktatási filozófiája 

“Zsidó utca Lengyelországban” – zsidó élet Lengyelországban a két 

világháború között 

A gettók felállítása 

Történeti kiállítás 1. 

Mai izraeli társadalom 

4. nap Zsidó vezetés a gettókban 

A “Reinhardt-akció” (haláltáborok létrehozása) 

A lodzi gettó gyerekei – Yad Vashem oktatási anyag bemutatása 

Yad Vashem kiállítás 1. 

5. nap Nők Auschwitzban 

Hogy volt emberileg lehetséges? (az elkövetőkről szóló tananyag be-

mutatása) 

Yad Vashem kiállítás 2. 

Auschwitz Album (műhely az áldozatokról) 

Az izraeli-palesztin konfliktus 
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6. nap Visszatérés az életbe (műhely a felszabadítás utáni életről) 

A holokauszt jelentősége 

Az izraeli társadalom és a holokauszt 

7. nap Holokauszttagadás 

Kirándulás: Jeruzsálem megtekintése 

8. nap Kirándulás: Masada, Holt-tenger 

9. nap Műhelyek 

Találkozás egy túlélővel 

2.b. számú táblázat: Holokausztoktatás MA-modul II.rész (Yad Vashem: Jeruzsálem) 

 

A korábban bemutatott tanárképzési programhoz hasonlóan az MA-modul részét képező program 

elsősorban a Yad Vashem kiállításának és tananyagainak, valamint az áldozatok történetének be-

mutatására törekedett. A másik továbbképzésből már ismert témákon kívül megjelent több, izraeli 

társadalommal foglalkozó előadás (mai izraeli társadalom, palesztin-izraeli konfliktus, izraeli tár-

sadalom és a holokauszt, műhely a felszabadítás utáni életről), illetve általában a judaizmusról szóló 

előadás is. Az MA-modul I. részéhez képest ezt a programot kiegészítőnek tekinthetjük, amely 

elsősorban az áldozatok szempontját adta hozzá a továbbképzéshez. A fent elemzett tematikával 

megrendezett képzés megszűnt, helyét és feladatait a UCL Pedagógiai Intézetének Holokausztok-

tatási Központja vette át. Sajnos, az általuk kínált képzéseken jelenleg külföldi tanárok nem vehet-

nek részt. 
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3.3. Mémorial de la Shoah (Párizs és Drancy, Franciaország) 

A Mémorial de la Shoah Franciaország központi holokauszt-emlékezeti intézménye, amelynek 

archívumát már 1943-ban megalapították a franciaországi zsidóság holokuasztjának dokumentá-

lására. 2005 óta nyitotta meg kapuit jelenlegi formájában, ahol nem csak állandó kiállítás és a fran-

cia áldozatok emlékfala látható, hanem dokumentációs központ és archívum isxxix, majd 2012-ben 

Drancyban – az egykori gyűjtőtábor mellett – egy további kiállítással egészült kixxx. Az oktatási 

programok célja, hogy feltárják és átadják a tudást arról, hogy mi történt az európai zsidókkal a ho-

lokauszt idején” (…) “a népirtáshoz vezető társadalmi folyamatok megismertetése, hogy a jövőben 

nem forduljanak elő (…) hogy elősegítsék a tolerancia és az állampolgári felelősség szellemét”xxxi. 

Az intézmény tevékenységét összefoglaló tanulmány szerzője szerint a Mémorial de la Shoah a 

hagyományosabb tényszerű – ‘academic’ – megközelítést helyezi előtérbe és nem a személyes 

visszaemlékezéseketxxxii. Az általunk elemzett tanártovábbképzési program – “A holokauszt történe-

tének továbbadása” - négy napos volt és magyar tanárok vettek részt rajta (tolmácsolással) 2014-

ben. 

A képzést megelőzte Budapesten egy egynapos felkészítő program, mely – a francia program 

tényszerű megközelítését kiegészítendő – a USC Soá Alapítvány videóinterjűira építve a személyes 

megközelítésre és gyakorlati, pedagógia és módszertani kérdésekre fókuszált.  
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Tematika: 

1. nap Mémorial de la Shoah kiállításának megtekintése 

A náci “utópia” - bevezetés 

Emlékezés Franciaországban és Európában 

Antiszemitizmus a mai Franciaországban 

Képek és dokumentumok az archívumból 

Városi séta Héléne Berr naplója alapján  

2. Drancy 

Vichy, a nácik és a zsidók 

Gyűjtőtáborok Franciaországban 

Lehetőségek és nehézségek: az eredeti helyszínek oktatásban való fel-

használása 

Látogatás az egykori gyűjtőtábor színhelyén Drancy-ban és az em-

lékműnél 

Találkozás egy túlélővel 
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3. Az örmény népirtás 

A ruandai népirtás 

Zsidó élet Franciaországban a holokauszt előtt és a holokauszt után 

Látogatás a Zsidó Művészettörténeti Múzeumban 

Séta az egykori zsidó negyedben 

4. Miként foglalkoznak a holokauszttal és a népirtásokkal a francia oktatási 

rendszerben 

A Roma-Sinti népirtás oktatása 

A holokuaszt és filmművészet 

A holokausztot oktatása kisebb gyerekeknek (“Sára padlása” tananyag: 

http://www.grenierdesarah.org/index.php/fr/) 

Micro-történelem és helyi projektek 

3. számú táblázat: A Mémorial de la Shoah tanártovábbképzési programja 

 

(1) A képzés négy népirtással foglalkozik, nem csak a holokauszttal, ugyanakkor erősen deskriptív módon. 

(2) A képzés fókusza elsősorban Franciaország, a holokauszttal kapcsolatban csak két általánosabb program szere-

pel (A náci “utópia”, illetve “A holokauszt a filmművészetben”). 

(3) Az un. többszempontú holokausztoktatás nem jellemző, az áldozatokon kívül nem jelenik meg egyetlen más 

szerep sem (elkövetők, be nem avatkozók, embermentők) a képzés programjában, ami nem jelenti azt, hogy a kiállítá-

sokon ne találkoznánk ezekkel a szereplőkkel.  

(4) A holokausztoktatás témái között az emberi jogi oktatás nem szerepel, a mai – franciaországi – antiszemitiz-

mussal foglalkozó előadás inkább deskriptív természetű, és nem pedagógiai.  

(5) A képzés általánosságban nélkülözi a pedagógia módszertani elemeket, kizá-

rólag frontális előadások sorából áll, aktív részvételt igénylő műhelymunka 

nem szerepel benne.  

http://www.grenierdesarah.org/index.php/fr/
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(6) Az 1. és 3. napon szereplő városi séták (Héléne Berr naplója alapján és a zsidónegyedben) a program részét 

képezték ugyan, de nem a francia fél szervezésében, hanem kiegészítő programpontként, a magyar csoportot vezető 

kolléga szervezésében, a francia fogadó fél beleegyezésével, de közreműködése nélkül. 

 

A Mémorial de la Shoah magyar tanároknak kínált képzése inkább specializációnak tűnik: ha egy 

tanár már részt vett korábbi holokausztoktatási képzésen, és speciális érdeklődési területe a francia 

zsidók és a francia holokauszt története, akkor ez a képzés kiváló lehetőséget biztosít a francia tör-

ténelemben és a francia oktatási specifikumokban való elmélyülésre. Külön érdekessége a 

képzésnek, hogy a holokauszton kívül három másik népirtásba is kínál betekinténst: az örmény, a 

ruandai és a roma népirtásokba. 

 

3.4. Amerikai Egyesült Államok  

Az USA-ban három jelentős központja van a holokausztról való oktatásnak: a washingtoni Holo-

kauszt Múzeum (USHM), a Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal Alapítvány 

(FHAO), valamint a Dél-kaliforniai Egyetem (USC) Soá Alapítványa.  Ezek eltérő okokból és elté-

rő céllal jöttek létre. A múzeum állami intézmény, míg a másik két szervezet alapítvány, amely 

szorosan kötődik egy-egy fontos egyetemhez. A múzeum saját kiállítással és kutató részleggel ren-

delkezik, a Soá Alapítvány egyedülálló videóarchívumot hozott létre túlélőkkel készített interjúlból 

(a holokauszt mellett gyűjteményének van az örmény népirtás, valamint a ruandai népirtás 

túlélőinek visszaemlékezéseit tartalmazó része is), míg az FHAO a holokausztoktatás egyik úttörője 

volt, melynek tematikáit a folyamatosan változó oktatási-társadalmi igények határozzák meg.  
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3.4.1. Amerikai Egyesült Államok Holokauszt Múzeuma (Washington DC, USA) 

Az Amerikai Egyesült Államok Holokauszt Emlékmúzeumát (USHMM) 1994-ben nyitották meg, 

oktatási tevékenysége elsősorban a holokauszt 1933-1945 közötti történetére koncentrálxxxiii, 

ugyanakkor a holokauszt tanulmányok központja mellett működik az intézményben a Népirtás Me-

gelőzés Központxxxiv is. Az USHMM “célja, hogy az állampolgárokat és a politikai vezetőket arra 

sarkallja, hogy szembeszálljanak a gyűlölettel, megelőzzék a népirtásokat és megőrizzék az emberi 

méltóságot”xxxv, olvasható a múzeum honlapján. “A Múzeum emberek millióit tanítja minden évben 

a kontrollálatlan gyűlölet veszélyeire és a népirtás megelőzésének szükségességére. Erkölcsi fele-

lősségérzetüket növelve arra bátorítjuk őket, hogy cselekedjenek és szálljanak szembe korunk óriási 

kihívásaival”xxxvi. A múzeum oktatási programjaiba nem csak a “hagyományos” célcsoportokat – 

diákok, tanárok – igyekeznek bevonni, hanem azon szakmák tagjait is – rendőrök, bírók, katonák, 

orvosok, egyházi tisztségviselők, diplomáciai testületek tagjai, stb – akik saját, mai, társadalmi fele-

lősségükről gondolkodhatnak el a holokauszt tanulmányozása révénxxxvii. Az USHMM amerikai 

tanároknak szóló – Belfer Alapítvány által támogatott - továbbképzését elemeztükxxxviii, amely 

évente két alkalommel kerül megrendezésre középiskolai és főiskolai tanárok részére. A három-

napos képzés mellett a tanárok még egy 100 dollár értékű utalványt is kaphatnak, amelyből holo-

kauszttal kapcsolatos kiadványokat vehetnek a múzeum saját könyvesboltjábanxxxix. 
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Tematika: 

1.nap Beszélgetés holokauszt-túlélővel 

Kiállítás megtekintése 

USHMM oktatási útmutatója a holokauszt oktatásáhozxl 

2. nap Náci rasszista ideológia és különböző áldozati csoportok percepciója 

A náci propaganda ereje (kiállítás) 

A holokauszt és a mai népirtások 

Az emlékezéstől a cselekvésig: a népirtással való szembeszállás (interaktív 

installáció) 

Barangolás a múzeumban záróra után 

3. nap Mai antiszemitizmusról való oktatás és a náci propaganda elemzése 

“Szembeszállni a gyűlölettel: miért fontosak ma is a holokauszt tanulságai” 

(tananyag) 

Különböző források használata a holokauszt oktatására 

Fiatal emberek naplói a holokausztról való oktatásban 

Igazságtétel a holokauszt után 

4. számú táblázat: Az USHM tanártovábbképzési programja  

 

(1) A program a népirtás megelőzése és az aktív állampolgári felelősség kontextusában tárgyalja a holokausztot 

(2) Középpontjában a náci ideológia áll (náci rasszista ideológia, náci propaganda, mai antiszemitizmus és a náci 

propaganda elemzése) intencionalista historiográfia keretében 

(3) A történeti tudás elsajátítására a kiállítással való önálló ismerkedés során 

van mód, maga a tanártovábbképzési program nem tárgyalja külön az egyes 

szereplőket (a tárgyalt oktatóknak szóló útmutatás azonban bátorítja a 

tanárokat, hogy az oktatásban elemezzék ezeket a szerepeket) 
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A program inkább kezdő tanároknak szól, a több éve oktató tanárok számára egy hosszabb pro-

gramot kínálnakxli. Ahogy a többi holokauszt-kiállítással rendelkező múzeumnál is láttuk, a képzés 

alapvetően magára a kiállításra épül, az előadások, beszélgetések, műhelyek csak kiegészítik az ott 

elsajátítható ismereteket, ebben az esetben azonban elsősorban nem a történelmi ismeretek elmé-

lyítése a cél, hanem a népirtások megelőzésének összekapcsolása a holokausztról való oktatással. 

 

3.4.2. Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal Alapítvány (FHAO) (Boston, USA) 

Az egyik legrégibb holokausztoktatással foglalkozó nem-kormányzati amerikai szervezetet, 1976-

ban alapították. Holokausztoktatási programja – “Szemtől szemben a történelemmel és önmagunk-

kal. A holokauszt és az emberi természet” elsőként integrált olyan témákat a holokausztról való 

oktatásba, mint például az emberi jogok, az identitás, az aktív állampolgárság, és a társadalmi em-

lékezet, amelyek később sok más holokausztoktatási program részévé váltak. Az Alapítvány célja 

“a rasszizmus, előítéletek és antiszemitizmus tanulmányozása a humánusabb és tudatosabb állam-

polgárok kinevelése (…) A holokauszt történetének és más népirtások tanulmányozásának révén a 

diákok lehetőséget kapnak arra, hogy megértsék az alapvető kapcsolatot a történelem és azon 

erkölcsi döntések között, amikkel nap mint nap találkoznak”xlii. Ahogy az egyik holokausztoktatási 

szakértő megjegyezte: “szemben a Yad Vashem-mel, a Mémorial de la Shoah-val vagy a USHMM-

mel, amelyek elsősorban történelmi eseményként tekintenek a holokausztra, az FHAO a holokauszt 

erkölcsi és etikai tanulságaira koncentrál”xliii és éppen ezért sokan kritizálják is ezt a 

megközelítéstxliv. 

 

Sok évtizedes fennállása óta az FHAO a holokausztoktatási programja mellett további programokat 

is kidolgozott, például az emberi jogok oktatásáról (“Kompetenciafejlesztés 

az emberi jogok oktatásához”, “Eleanor Roosevelt és Emberi Jogok 

Egyetemes Nyilatkozata”), az amerikai faji előítéletekről (“Faj 

és állampolgárság az ameriaki történelemben”, “Hogyan 
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tanítsuk a ‘Ne bántsátok a feketerigót?’), és az örmény népirtásrólxlv. Nem csak hagyományos 

szemináriumokat kínálnak, hanem on-line kurzusokat isxlvi.  A holokauszoktatási program a 

“Szemtől szemben a történelemmel” szöveggyűjteményxlvii struktúráját követi. Mivel választási és 

cselekvési lehetőségek elsősorban a nem-áldozat csoportok előtt álltak, a szövegek elsősorban az ő 

történetükre koncentrálnak. ‘Hogyan döntsük el, melyik a fontosabb, amikor összeütközésbe 

kerülnek az állam és az egyes emberek iránti kötelességeink?’, ‘abszolútak-e az emberi jogok?’,  

‘mi korlátozza a hatalmat?’, és ehhez hasonló kérdésekkel szembesítik a diákokatxlviii. A program 

kidolgozására nagy hatással volt Hannah Arendt Eichmann-perről szóló könyve a gonosz ba-

nalitásáról és a gondolkodásra való képtelenségről, “a program az ítéletalkotásra, a különböző 

szempontok átgondolására, valamint a jó és rossz közötti megkülönböztetésre ösztönöz (…) arra 

bátorítja a diákokat, hogy maguk vonjanak le következtetéseket az erkölcsileg helyes természe-

téről”xlix. 

 

Az oktatási program négy célja: (1) a diákok bevezetése a holokauszt történetébe, (2) annak ele-

mzése, miként hoztak döntéseket az emberek a náci uralom idején (beleértve az áldozatok döntéseit 

abban az időben, amikor még voltak döntési lehetőségeik a jövendő áldozatoknak), (3) abban 

segíteni a diákokat, hogy megértsék, hogy a holokauszt nem volt elkerülhetetlen, emberi döntések 

eredménye volt, (4) a diákok empatikus készségeinek és saját gondolataik kifejezésére való képes-

ségük fejlesztésel. 
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Tematika: 

1. Bevezetés A téma tanulmányozásának indokai 

2. Egyén és társadalom Miként alakítja a társadalom az egyén identitását 

3. Mi és ők Antiszemitizmus és a modern társadalomban jelen levő egyéb 

előítéletek; a 20. századi német antiszemitizmus sajátosságai 

4. Németország az 1920-

as években 

A német történelem a holokausztot megelőző években 

5. A nácik magukhoz 

ragadják a hatalmat 

A nemzetiszocializmus ideológiája és gyakorlata 

6. Alkalmazkodás és 

engedelmesség 

A náci propaganda és nevelés 

7. Fokozódó erőszak A náci népirtó politika áldozatai (zsidók, cigányok, homoszex-

uálisok, kommunisták, Jehova tanúi) 

8. A holokauszt A “végső megoldás” kivitelezése, az elkövetők szerepe és a 

népirtás áldozatai 

9. Akik csak nézték, és 

akik cselekedtek 

Azon nemzetek és azon egyének cselekedei, akik tudtak a “végső 

megoldásról” 

10. Ítélkezés A nürnbergi per és hatása a modern törvényhozás elveire és gya-

korlatára 

11. Történelmi örökségek Tanulhatunk-e múltból? Társadalmi emlékezet 

12. A részvétel választása Mit tehet az egyén és mit tehetnek a társadalmak az igazság-

talanság és az emberi jogok semmibevétele ellen? 

5. számú táblázat: A “Szemtől szemben a történelemmel és önmagukkal. A holokauszt és az 

emberi természet” című oktatási program legfontosabb témakörei 
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(1) Az oktatási program többszempontúan – áldozatok, elkövetők, be nem avatkozók, embermentők – mutatja a 

holokauszt történetét, elsősorban a különböző emberek gondolkodását és cselekvési lehetőségeit elemzi. 

(2) Hannah Arendt  politikai filozófiájának volt legnagyobb hatása a program kidolgozóira, a “gonosz banalitása” 

mellett, Bauman a modern társadalom bürokratizálódásról szóló elmélete és a holokauszt történetének szakaszai is kere-

tül szolgálnak a holokauszt bemutatásához.  

(3) Funkcionalista megközelítés, a szereplők és a társadalmi folyamatok “hétköznapiságát” hangsúlyozza (nem 

patologizáló megközelités). 

(4) A holokauszt oktatásának célja az emberi jogok, az aktív állampolgári felelősségvállalás, az előítélekkel és a 

népirtással való szembeszállásra való bátorítás. 

 

Az egyik legrégebbi holokausztoktatási programként a Szemtől szemben a történelemmel program 

megfelel a holokausztoktatás legtöbb kritériumának, on-line tanártovábbképzései bárki számára 

elérhetőek angol nyelven. 

 

3.4.3. Dél-kaliforniai Egyetem (USC) Soá Alapítványa (Los Angeles, USA) 

A harmadik és nemzetközi projektek terén legaktívabb alapítvány az USA-ban. Célja a holokauszt 

és más népirtások túlélővel készült – több, mint 52 000 - interjúk integrálása az oktatásba és ezáltal 

küzdeni “az előítéletek, az intolerancia és a gyűlölet – valamint az általuk okozott szenvedések el-

len, az interjúk oktatásbeli használatával.”li.  

A USC Soá Alapítvány az USA-n kívül számos európai országban, Kanadában, Ausztráliában val-

amint igen intenzíven Ruandában végez oktatási, tanárképzési tevékenységet. Az európai országok 

közül Csehországban, Franciaországban, Magyarországon, Lengyelországban, Olaszországban és 

Ukrajnában a legaktívabb a szervezet.  

 

A Soá Alapítvány oktatási anyagainkés tanárképzési programjainak célja a 

diákok kognitív és érzelmi bevonása, a kritikai gondolkodás 

fejlesztése az interjúk segítségévellii. A történelmi kontextus 

biztosításával a videóinterjúk olyan, mélyebb jelentésré-
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tegekkel bíró egyes részleteit dolgozzák fel tananyagaikban és tanárképzéseiken, amelyek le-

hetőséget adnak a diákoknak, hogy az egyes történelmi helyzeteket személyes aspektusból ér-

telmezzék, dilemmahelyzeteket vitassanak meg, illetve megtalálják, hogy a személyes történetek 

hogyan lesznek relevánsa. Az intézet nagy hangsúlyt fektet a pedagógiai és tanulási módszertanra, a 

képzéseken jelentős szerepet kap a konstruktivista pedagógia és annak alkalmazhatósága a holo-

kauszt oktatásában, illetve általában, a videóinterjúkkal való oktatás során.  

Az Alapítványhoz tartozik a Dél-kaliforniai Egyetem Soá Alapítványának Genocídiumok 

Kutatóközpontjaliii, ez önmagában is jelzi, hogy az Alapítvány egyéb genocídiumok kutatását és 

oktatását is tevékenységi körébe tartozónak tartja.  

 

A Shoah alapítvány a túlélőkkel készült videóinterjúinak három különböző felhasználási le-

hetőségéhez kínálnak képzéseket: (1) ITeach: rövid képzések, a videóinterjúk oktatásbeli használa-

tának módszertanáról, kész oktatási anyagok felhasználásáról, (2) IWalks: holokauszt és helytör-

ténet - helytörténeti séták megvalósítása videóinterjúkkal, (3) IWitness – az Alapítvány online ok-

tatási platformjánakliv, digitalis, kollaboratív tanulásra alkalmas oktatási felület használatára felké-

szítő képzések.. További lehetőség tananyag fejlesztőként bekapcsolódni egy egészen éven át tartó 

programba - Videóinterjúk a 21. század oktatásában -  ami hosszabb felkészítő képzés után a tanár 

önálló munkájára épül. A hatnapos bentlakásos képzést tíz hónapon át tartó mentorált tananyag-

fejlesztés és kipróbálás követi, végül háromnapos programzáró, tananyagbemutató és elemző pro-

gramra kerül sor. A tanárképző programok több országban – Magyarországhoz hasonlóan például 

Csehországban és Lengyelországban, Franciaországban - hasonló tartalommal zajlanak. Az alá-

bbiakban a fenti egyéves tanárképző  program első elemét vizsgáljuk. A program 2015-ben zajlott 

Budapesten.  
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Tematika: 

1. nap Történelem és emlékezet – emlékezetkultúra a mai Magyarországon 

Helyi emlékezet – budapesti emlékhelyek: séta az egykori pesti gettó terüle-

tén (IWalk) 

2. nap A holokauszthoz vezető út, a holokauszt Magyarországon 

A vizuális archívum bemutatása, keresés az archívumban 

3. nap Videóinterjúk használata a tanórán 

Konstruktivista pedagógia 

Óratervezés 

Önálló kutatás az archívumban 

Emlékezet és irodalom 

4. nap Múlt és jelen – média és propaganda 

Videóinterjúk, digitális oktatás és aktív állampolgárságra nevelés 

Etikus szerkesztés 

Szerkesztési és vágási alapismeretek 

Önálló kutatás 
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5. nap Óratervezés 

Tananyagfejlesztési tapasztalatok: tananyagok bemutatása 

IWitness a gyakorlatban 

Önálló kutatás 

Helyi emlékezet – budapesti emlékhelyek: IWalk 

Túlélővel való találkozás 

6. nap IWitness a gyakorlatban 

Tananyagfejlesztési tapasztalatok: tananyagok bemutatása 

Szélsőjobb és antiszemitizmus Magyarországon 

Önálló kutatás 

6. számú táblázat: USC Soá Alapítvány tanártovábbképzési programjának bevezető eleme 

 

(1) Mivel a képzés középpontjában a túlélőkkel és szemtanúkkal (pl. megmentőkkel) készített interjúk állnak, ezért 

a holokauszt bemutatása elsősorban az áldozatok és megmentők  nézőpontjából történik. A tananyagok azonban kiegé-

szítő forrásanyagokban, illetve a videóinterjúkat kísérő pedagógia anyagokban (óraterv, feladatok, stb.) kitérnek az 

elkövetői szempontokra, illetve a videóinterjú-részletek kiválasztásakor fontos szempont – az áldozatok szemszögéből 

ugyan – a különböző magatartásformák (pl. be nem avatkozók) megjelenítése és a szerepük megvitatása diákokkal. 

(2) A holokauszt történetéhez a média mai szerepe, a mai előítéletesség és aktív állampolgárság kínálnak kapcso-

lódási pontokat. 

(3) Fontos szempont és különbség a többi képzéshez képest, hogy – mivel a felhasznált videóinterjúk számos 

nyelven és országban, így Magyarországon is készültek – a téma maximálisan lokalizált: helyi interjúrászleteket, helyi 

történeteket dolgoznak fel az egyes tananyagok.  

(4) A holokauszt eseménytörténete itt háttérként jelenik meg, nem ez a képzés célja. 

A passzív befogadói szerepből aktív, esetenként alkotói részvételt is ajánl a taná-

roknak.  
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(5) A képzés a pedagógiai célok megfogalmazását helyezi középpontba az egyes tananyagok fejlesztésénél és 

használatakor: mit szeretnénk elérni a tananyag használatával? Melyek az elérendő tanulási eredmények? A tananyagok 

használatának hosszú távú célja, hogy a diákok attitűdjének változását indítsa el, felhívja a figyelmet az aktív állampol-

gárságra nevelés lehetőségére. 

(6) Minden képzéshez átfogó értékelés tartozik, amelyben azt vizsgálják, milyen eredményt jelent a képzés, tör-

tént-e a tanárok ismeretbővítésében és készségfejlesztsében elmozdulás a képzést megelőző helyzethez képest. 

 

Az előadások nagyon nagy része magával a tananyagfejlesztéssel és az archívum használatával fo-

glalkozott, de a képzésen résztvevő tanárok már korábban résztvettek olyan képzéseken, ahol a ho-

lokauszoktatás egyéb területeivel ismerkedhettek meg. A tanártovábbképzés elsődleges célja a 

videóinterjúk oktatásba való integrálásának elősegítése volt, az ezzel kapcsolatos pedagógiai és 

technikai ismeretek átadása, valamint a legjobb példák – más tanárok és az Alapítvány munkatársai 

által készített tananyagok – bemutatása illetve kipróbálása.   

 

3.5. Anne Frank Ház (Amszterdam, Hollandia) 

Az egyik legrégebbi, holokausztoktatással foglalkozó intézmény Európában az amszterdami Anne 

Frank Ház (AFH), amely 1960 óta működik múzeumként és a oktatási központként. Tevékenysége 

olyannyira nemzetközi, hogy több országban van állandó kiállítása, és a világ számos országában 

látható – saját nyelven – az utazó kiállításuk. Az AFH tananyag fejlesztéseiben gyakran kezdetektől 

nemzetközi szakértői csoportok dolgoznak, így azok más nyelvre és kontextusra való adaptálása 

igen hatékonylv.  

Az alapítványt és múzeumot léterhozó Otto Frank kívánságának megfelelően az AFH célja az intol-

erancia elleni küzelem és az emberi jogok támogatása. Az AFH “három célt vall magáénak: a titkos 

hátsó traktus megőrzését, ahol Anne Frank és a többiek rejtőzködtek, és ahol Anne a naplóját írta; 

felhívni az emberek figyelmét Anne történetére az egész világon; arra bátorítani az embereket, hogy 

ismerjék fel az antiszemitizmus, a rasszizmus és a diszkrimináció 

veszélyeit, valamint a szabadság, az egyenlő jogok és a demokrá-

cia fontosságát”. Anne Frank személyes története az AFH 

legfontosabb oktatási eszköze, ami kiegészül az emberi 
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jogi és anti-diszkriminációs szempontokkallvi.  

Az Anne Frank Ház egyik legsikeresebb nemzetközi projektje az EBESZ Demokratikus In-

tézmények és Emberi Jogok Irodája (ODIHR) támogatásával indított projekt az antiszemitizmus 

oktatására, amelynek keretében minden résztvevő ország szakértői azonos struktúrájú, ám az anti-

szemitizmus helyi történelmét és mai megjelenési formáit figyelembe vevő változatát dolgozta ki a 

közös tananyagnaklvii. A három munkafüzet – (1.) Antiszemitizmus Európában 1945-ig; (2.) Anti-

szemitizmus a mai Európában; (3.) Mindenkinek vannak előítéletei? Előítélet, diszkrimináció, ras-

szizmus és antiszemitizmus – a holokausztoktatásnak is szerves része lehet. Az AFH helyi szakér-

tőkkel és partnerekkel működik együtt a munkafüzetek használatára felkészítő képzésekben is. 

2013-ban a Zachor Alapítvány szervezésében, a Tom Lantos Intézet támogatásával magyar tanárok 

számára zajlottak két napos tanárképzések a munkafüzetek oktatásának elősegítésére “Új tanan-

yagok az előítélet-mentesség oktatásában” címmel. 

 

1. nap Identitás, előítéletek, kategorizáció 

Előítéletek és sztereotípiák működése 

Antiszemitizmus korokon át -  megközelítés a tananyagokban 

Képek szerepe a tananyagokban 

Csoportok, bűnbakok – Politikai antiszemitizmus: a bűnbakképzés mint 

világnézet 

Hannah Arendt (film) 
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2. nap ODIHR ajánlásai tanárok számára az antiszemitizmusról szóló oktatáshoz 

Antiszemitizmusról a holokauszt túlélők interjúiban – tananyag bemutatása 

Tantárgyi kapcsolódások 

7.a. számú táblázat: Tanártovábbképzés az AFH antiszemtizmusról szóló munkafüzeteihez 

 

Az AFH időről időre nemzetközi tanártovábbképzéseket is szervez. Egyetlen speciális szempontból 

– Anne Frank történetén és naplóján keresztül – közelíti meg a holokausztot, ugyanakkor kezdettől 

fogva az emberi jogok és az anti-diszkrimináció keretében helyezi el a személyes történetet. Teljes 

holokausztoktatási program nehezen valósítható meg egyetlen speciális személyes történeten 

keresztül, ugyanakkor a holokausztoktatás céljai közül több is megjelenik ebben a megközelítésben. 

Az alább elemzett háromnapos nemzetközi tanárképzés 2013-ban zajlott, “A holokausztról való 

oktatás a mai előítéletek és diszkriminációk kontextusában” címmel. 

 

1. nap Jó gyakorlatok – és oktatási megközelítések 

Előítéletek, sztereotípiák és diszkrimináció 

Az Anne Frank Ház megtekintése 
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2. nap Mai előítéletekről, sztereotípiákról és diszkriminációról való oktatás 

Diákcsere programok 

A holokausztról és az mai előítéletekről való oktatás képregény segítségével 

Városnézés: fiatalokkal és ifjúsági vezetőkkel való találkozás 

3. nap A holokausztról és egyéb népirtásokról való oktatás (többszempontúság) 

A holokauszt bemutatása a holland történelem tankönyvekben 1960 után 

A holokauszt és más népirtások 

A Roma-Sinti népirtásról való oktatás 

7.b. számú táblázat: AFH nemzetközi tanárképzés 

 

(1) A holokausztról való oktatás kontextusa az előítéletmentesség és diszkrimináció ellenesség oktatása 

(2) A képzés a holokauszt történetével önmagában nem foglalkozik, csak a holokauszt tanulságaival, reprezentáci-

ójával és oktatásának módszertanával 

(3) A képzés a holokausztot kiinduló pontnak tekinti más népirtások tárgyalásakor 

(4) A képzés pedagógiai módszertanában a gyakorlati műhelymunka, az aktív csoportmunka jelentősebb szerepet 

kap mint a tudás és ismeretet átadó frontális előadások.  

 

3.5. Erinnern.at (Ausztria) 

Az osztrák holokausztoktatás központja az erinnern.at elnevezésű szervezet, amelyet az Oktatási, 

Művészeti és Kulturális Minisztérium hozott létre 2000-ben. Célja, hogy segítse a tanárokat és 

felnőttképzőket abban, hogy a holokausztról és a nemzeti szocializmusról úgy oktassanak, hogy 

világos legyen azok jelentősége a jelen szempontjábóllviii. Ausztria 

minden tartományában kínálnak továbbképzéseket tanárok 

számára, tanárképző főiskolákkal és más intézményekkel 

együttműködve, honlapjuk pedig az oktatási segédletek 
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és tananyagok gyűjteménye. A Linzi Tanárképző Főiskolával minden évben lehetőségük van a ta-

nároknak egy 2 szemeszteres modul elvégzésére (15 ECTS), amelynek része egy két hetes izraeli – 

Yad Vashem – továbbképzés islix. A modul címe: Emlékhelyek és oktatás. A tartományi tanár-

továbbképzéseken felül minden évben egy központi tanárképzési konferenciát is tartanak, ahol 

legújabb tananyagaikat mutatják be, egy-egy speciális témára fókuszálnaklx. Fontos megjegyezni, 

hogy az erinnern.at a standard – korábban már ismertetett – Yad Vashem továbbképzéseket 

kiegészíti olyan elemekkel, melyeket a Yad Vashem képzéstől függetlenül csatolnak a programhoz 

(pl. olyan intézmányek meglátogatása, amelyek kiemelt feladatnak tartjáka palesztin-zsidó 

párbeszéddel való foglalkozást az oktatásban, stb.) 

 

Tematika: 

1. Alapfogalmak: emlékezet, emlékezés, felejtés, elfojtás 

2. Emlékezetkultúra Ausztriában 

3. Emlékezetkultúra Izraelben 

4. Emlékhelyek létrehozása: tárgyak, dokumentumok, elbeszélések, építészet, múzeum 

5. A “hitelesség” megkérdőjelezése az emlékhelyen 

6. Az emlékhelyek típusai: emlékhely, emlékmű, emléktábla, “elfeledett” helyek 

7. Emlékhelyek Felső-Ausztriában: Mauthausen/Gusen, Ebensee, Hartheim 

8. A Yad Vashem és más izraeli holokauszt emlékhelyek 
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9. Az antiszemitizmus története 

10. A nemzeti szocializmus és a holokauszt története 

11. A holokauszt mint “civilizációs törés” 

12. Zsidó élet Európában és Ausztriában a holokauszt előtt és után 

13. Romák és szintók Ausztriában a holokauszt előtt és után 

14. Túlélőkkel és a túlélők utódaival való találkozás 

15. “Nevelés Auschwitzról, Auschwitz után” 

16. A nevelői szerep az emlékhelyen 

17. A különbző történelmi nézőpontok megközelítésének módszerei: áldozatok, elköve-

tők, be nem avatkozók, embermentők 

18. Életkori sajátosságok figyelembevétele az emlékhelyen 

19. Módszertani megfontolások: az emlékhellyel való szembesülés 

Két hetes továbbképzés a Yad Vashemben. 

8. számú táblázat: A Linzi Tanárképző Főiskola két szemeszteres továbbképzési modulljának témái 

 

(1) A képzés az emlékezetkultúra kontextusába helyezi a holokauszt történetét 

(2) Kiemeli a ‘civilizációs törés’ historiográfiai paradigmáját 

(3) A holokausztoktatásban figyelembe veszi az összes szereplő nézőpontját (áldozatok, elkövetők, be 

nem avatkozók, embermentők) 

(4) Nem köti össze a holokausztról való oktatást más témákkal (népirtás megelő-

zés, emberi jogi oktatás, előítéletmentesség oktatása, stb)  
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3.7. Poszt-szocialista országok (Csehország, Lengyelország) 

A régió összes országában van egy vagy több intézmény, amely a holokauszt oktatásával fo-

glalkozik, és együttműködik más európai (pl. Anne Frank Ház, Wannsee Konferencia Háza) és 

amerikai intézményekkel (pl. Soá Alapítvány, Egyesült Államok Holokauszt Emlékmúzeuma, 

Szemtől szemben a történelemmel Alapítvány), valamint a Yad Vashemmel az oktatási programok 

kidolgozásában és a tanárképzésekben. A következőkben néhány ilyen intézményt ismertetünk. 

 

3.7.1. Auschwitz-Birkenau Múzeum és Emlékhely (Lengyelország) 

Az egykori haláltábor területén kialakított emlékhely és múzeum évente több százezer látogatót 

fogad a világ minden részéből (2015-ben ez a szám félév alatt egy millió fő voltlxi), így a 

nemzetközi oktatási központlxii programjai nem csak a hazai tanárokat és diákokat célozzák, hanem 

a külföldi csoportokat is. Az oktatási weboldal számos témában kínál tananyagokat, és külön 

segítség a tanároknak a “Hogyan készítsük fel a diákokat az Auschwitzi Emlékhely 

meglátogatására” című kiadványlxiii.  

Az Auschwitz Múzeummal és a Yad Vashemmel együttműködésben a Krakkói Tanáképző 

Egyetem három szemeszteres poszt-graduális képzést kínál tanároknak. “A képzés célja beható is-

mereteket nyújtani a huszadik századi totalitáriánus rendszerekről, a nácizmusról és a holokausztról, 

tanárok továbbképzése a diákok felkészítésére az interkulturális párbeszédre, olyan készséges 

fejlesztésére, ami segíti őket az előítéletek és sztereotípiák leküzdésére és felkészíti őket a sok-

nemzetiségű és multikulturális társadalomban való eligazodásra (…) Témák: a második világháború 

története; a holokauszt története; miért jöttek létre a totalitáriánus rendszerek és a nácizmus; zsidó 

élet és kultúra a háború előtt; a roma népesség történelme és kultúrája, a holokauszt, a 

második világháború és  szovjet gulágok az irodalomban és más 

művészetekben, beleértve a filmművészetet”.lxiv 

A nemzetközi oktatási központ különböző témákban kínál 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 

 40 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. 
Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 

 

szemináriumokat, tanároknak és döntéshozóknaklxv. 

 

1. Raphael Lemkin szeminárium: 

kormánytisztviselőknek, politikai 

döntéshozóknak 

A népirtás meghatározása és története 

Politikai helyzet a Harmadik Birodalomban 1933 

és 1939 között 

Holokauszt 

Az emlékhely megtekintése 

2. Auschwitz a kollektív em-

lékezetben Lengyelországban és a 

világban: izraeli tanárok számára 

(izraeli-lengyel tanárcsere program 

keretében) 

Lengyelország német megszállásának története 

A zsidó és lengyel kapcsolatok (politikatörténete, 

beleértve a rendszerváltás utáni kapcsolatokat) 

Auschwitzi emlékhely megtekintése 

Más lengyelországi emlékhelyek megtekintése 

(Majdenek, Belzec, Gross-Rosen) 

3. Auschwitz – az én földem. A 

történelem és emlékezet sok évvel 

később: diákoknak és tanároknak 

Eredetileg az Oswiecimben élő diákoknak szóló 

projekthez más területekről is bekapcsolódtak diá-

kok és tanárok 
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4. Auschwitz, történelem, állam-

polgári ismeretek: börtön-

felügyelőknek és alkalmazottaknak 

A fogvatartottaknak szervezendő emlékhely- 

látogatás előkészítése: “az arról való tanulás, hogy 

mi történt Auschwitzban nem csak történelem 

megismerését teszi lehetővé, hanem elősegítheti a 

megfelelő erkölcsi álláspont kialakítását és me-

gelőzi a gyűlöletet és az intoleranciát”lxvi 

5. Holokausztoktatás európai per-

spektívában (Anne Frank Házzal 

közös képzés): lengyel és holland 

tanárok számára 

A résztvevők a következő projektek közül vála-

szthattak: 

Anne Frank utazó kiállításhoz tananyag készítése 

Tananyag készítése a diákok auschwitzi 

látogatásának előkészítésére 

Módszertani segédlet a “Kutatás” című képregé-

nyhez 

Okatási koncepció kidolgozása egy Auschwitz 

témájú utazó kiállításhoz 
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6. Judaizmus: a zsidók története és 

kultúrája – és a holokauszt (közös 

projekt a Yad Vashemmel): ta-

nároknak 

Az európai zsidóság története – különös tekin-

tettel a lengyel zsidóságra 

Holokauszt 

Modern Izrael története 

Holokausztoktatás módszerei 

9. számú táblázat: Az Auschwitz-Birkenau Múzeum és Emlékhely oktatási programjai 

 

3.7.2. Polin: A lengyel zsidóság történetének múzeuma (Varsó, Lengyelország) 

Az egyik legújabb európai múzeum, az egykori zsidó negyed közepén áll, amit a nácik gettóvá ala-

kítottak a második világháború idején. Közvetlenül a múzeum előtt áll a Gettó Hőseinek Em-

lékműve. A múzeum célja a lengyel zsidó történelem bemutatása – “a másikkal való találkozás 

helye, és a másik felfelfedezésének helye önmagunkban”lxvii -, amelynek része a zsidóüldözés, az 

antiszemitizmus és a holokauszt is. Számos oktatási programot kínálnak tanárok és diákok részére, 

oktatási osztályikon közel 40 kolléga várja a csoportokat különböző foglalkozásokkal. Sok 

nemzetküzi intézménnyel működik együtt, holokausztoktatási tanárképzési programjukban például 

a USC Soá Alapítvánnyal, ez a programjuk (Videóinterjúk a 21. század oktatásában) a magyaror-

szágiéhoz hasonló programra épül, több éve kerül megrendezésre. 

 

3.7.3. Terezini Emlékhely (Csehország) 

Csehországban a holokausztoktatás központi intézménye a Terezini Emlékhelylxviii. 

“Míg az első években az oktatási osztály szinte teljesen a történeti kér-

désekre összpontosított, az utóbbi években áttevődött a hangsúly 

arra, miként alkalmazhatjuk a múlt tanulságait a jelen prob-
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lémáinak megértésére (…) foglalkozunk a jelenkori rasszizmussal, a külföldiek iránti intoler-

anciával és a német-cseh kapcsolatok történetének kérdéseivel is”lxix, írja az emlékhely igazgatója. 

Az emlékhely minden évben nyári egyetemet szervez a prágai tanároknak, a program része egy 

túlélővel való találkozás is, illetve a USC Soá Alapítvény videóinterjúira épülő multimédiás tanan-

yagok oktatásbeli használata.lxx  

 

3.8. Wannsee Konferencia Háza (Berlin-Wannsee, Németország) 

Németországban a nemzeti szocialista rendszerről és a holokausztról való oktatás kezdete az 1960-

as évek elejére datálódik, amit elsősorban annak fájdalmas felismerése motivált, hogy a német tár-

sadalomból nem tűnt el az antiszemitizmus, ahogyan azt az 1959-60-as téli hónapok antiszemita 

hulláma mindenki számára bizonyította. A tartományi kultuszminiszterek 1960 elején határoztak 

úgy, hogy “a nemzetiszocializmus történetével való foglalkozás (…) a politikai oktatás és nevelés 

feladata, s az iskolai oktatásban a történelem, valamint az állampolgári ismeretek tantárgyak keretei 

között kell sort keríteni rá”lxxi. Azonban évtizedek teltek még el addig, amíg elsősorban a különböző 

holokauszttal kapcsolatos helyszínek – koncentrációs táborok, börtönök, náci rendszer épületei, stb. 

– fokozatos emlékhelyekké és oktatási központokká váltak. Ma szinte megszámlálhatatlan in-

tézmény és szervezet foglalkozik a holokausztról való oktatássallxxii.  

 

A Wannsee Konferencia Háza sok nemzetközi együttműködése révén talán az egyik legismertebb 

képviselője a német holokausztoktatásnak. A “Szemtől szemben a múlttal. A holokauszt 

megközelítése Magyarországon és Németországban” magyar tanárok számára összeállított to-

vábbképzés volt 2007-ben, amely egyrészt arra adott lehetőséget, hogy a tanárok elmélyítsék is-

mereteiket a holokausztról és a zsidó kultúráról és történelemről, másrészt, hogy megismerkedjenek 

a holokauszt autentikus helyszíneivel és a német holokausztemlékezeti kultúra és 

holokausztoktatás megközelítéseivel, és azt összevessék a magyar 

gyakorlattal. 
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Tematika: 

Előkészítő 

szeminárium Buda-

pesten 

 

1. nap Zsidó kultúra, zsidó identitás 

Vezetett séta az egykori pesti zsidónegyedben 

Zsidók a mai magyar társadalomban 

2. nap Emlekezem.hu – Zachor Alapítvány oktatási programjai 

“A jogfosztástól a népirtásig”: a budapesti HDKE állandó 

kiállításának megtekintése (tárlatvezetéssel) 

A holokauszt Magyarországon 

Berlini szeminárium  

3. nap Zsidó élet és zsidó kultúra Németországban a nácik hatalom-

ra jutása előtt 

A zsidóellenes gyűlölet formái és története Európában 

Berlini Zsidó Múzeum – tárlatvezetéssel 

A német-zsidó történelem különböző aspektusai (kis csopor-

tokban) 
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4. nap A Wannsee Konferencia Ház állandó kiállítása – tárlatveze-

téssel 

Az európai zsidók meggyilkolása dokumentumok tükrében. 

A pusztítás folyamatának állomásai 

A „terror topográfiája” (Berlin) kiállítás meglátogatása: 

előadás és beszélgetés a kiállítás koncepciójáról és az ott 

folyó oktató munkáról 

5. nap A németek véleménye és hozzáállása a zsidók üldözéséhez  

Európa Meggyilkolt Zsidóinak Központi Emlékműve” és  az 

„Információs központ”      

Buchenwald/Weimar  

6. nap A koncentrációs tábor emlékhelyének meglátogatása 

A Buchenwaldi Emlékközpont oktatási programja: archív 

anyagok történelmi-, és művészeti kiállítás 

7. nap A „különleges” szovjet tábor kiállításának bemutatása 

A buchenwaldi emlékmű és kiállítás megtekintése 
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Berlin  

8. nap Az internet, mint forrás használata a holokauszt- oktatáshoz 

Óratervek, és oktatási projektek kidolgozása 

Grunewald állomás- történelmi emlékhely és a deportáltak 

emlékműve 

Anna Frank Központ oktatási koncepciója, az új kiállítás 

megtekintése 

Egy mentő története és emlékezete: Otto Weidt műhelye 

vakoknak – búvóhely zsidók számára a II. világháború 

idején, ma múzeum 

Follow-up 

szeminárium Buda-

pesten 

 

9.nap A magyarországi Anne Frank progam: a kiállítás megtekin-

tése, módszertani beszélgetés 

Projekt tervek bemutatása, tapasztalatok megbeszélése 

10. számú táblázat: Tanulmányút magyar tanárok számára Budapest-Berlin-Wannsee- Buchenwald 

 

(1) A képzés elsősorban az emlékezetkultúra keretébe helyezi a holokausztot, nincs benne kiemelve sem népirtás 

megelőzés, sem az emberi jogok, bár más képzésekhez hasonlóan a tanárképzés része a különböző kiállítások megtekin-

tése, amelyek gyakran kitekentenek ezekre a témákra (pl. a berlini Anne Frank Központban külön terem szól ezekről) 

(2) A képzés elsősorban az elkövetőket és a zsidóüldözés folyamatát helyezi a középpontjába 

(3) Hilberg-modelje (szakaszok) adják a historiográfiai keretet 

(4) A holokauszt történetén és emlékezetén kívül a képzés része a zsidó kul-

túra és a háború előtti és utáni zsidó élet bemutatás 
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4. A tanártovábbképzések jövője és a nemzetközi jó gyakorlatok meghonosítása 

 

A holokausztoktatásnak minden egyes országban más fókusza van, kialakulását meghatározta a 

társadalom holokauszthoz való viszonya. Ugyanakkor a nemzetközi együttműködések, a jó példák 

átvétele is igen jellemző, és a Nemzetközi Holokauszt Emlékezet Szövetség (IHRA, korábbi nevén 

ITF) 2001-es megalakulása óta a szakértők nem csak informális keretek között kooperálnak, hanem 

számos közös ajánlást is kidolgoztak a holokauszt oktatásával és emlékezetévellxxiii kapcsolatban. 

Ezek az ajánlások nem csak arra térnek ki részletesen, hogy mit kellene tanítani a holokausztróllxxiv, 

de a szakma által jónak tartott módszerekre és megközelítésekre is (beleértve azt is, hogy hogyan ne 

tanítsunk a holokausztról)lxxv.  

 

A holokausztoktatás magyarországi elterjedéséhez tehát nem a jó példák hiányoznak, hanem 

elsősorban az intézményesülés. Az itt említett országok mindegyikében van legalább egy, de 

gyakran több – vagy Németország esetében sok – olyan állami támogatással fenntartott intézmény, 

amely kiállításokat, tananyagokat, tanárképzésekete kínál, diákcsoportokat fogad, és amelyet – vagy 

amelynek oktatási részlegét - nemzetközileg is elismert, holokausztoktatásban jártas szakemberek 

vezetnek. A megfelelő állami támogatás lehetővé teszi a folyamatos munkát és fejlődést, a kínált 

oktatási tartalmak bővülését, az egyes nemzetközi intézmények közötti szakmai kooperációt. 

 

Ezek az intézmények jellemzően együttműködnek egy vagy több tanárképzésért felelős felsőok-

tatási intézménnyel, ugyanis folyamatos magas színvonalú tanárképzést és tanártovábbképzést 

elsősorban a felsőoktatási intézmények képesek kínálni, ahol az oktatás folyamatos kapcsolatban áll 

a kutatással és a minőségbiztosítással. Erre a legjobb példa a University College London Pedagógiai 

Intézetében létrehozott holokausztoktatási központ, amely az Imperaial War 

Museum állandó holokauszt kiállítása és számos más szervezet mel-

lett a legmagasabb színvonalú tanártovábbképzést biztosítja az 

egész ország számára. Természetesen a különböző 
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múzeumok is kiváló tanártovábbképzéseket szerveznek, de ezek általában rövidebb időtartamúak és 

céljuk elsősorban saját oktatási programjuk, tananyagaik – jó értelemben vett – promotálása. Nem is 

várható el egyetlen szervezettól vagy intézménytől, hogy a holokausztoktatás összes szempontját 

egy pár napos tanártovábbképzésen vagy konferencián bemutassák. 

 

A holokausztoktatás magyarországi intézményesítésének egyik feltétele az lenne, hogy az ok-

tatás(politikusok) számára világossá váljon a holokausztoktatás mibenléte. Nem minden holokauszt-

ról szóló oktatás holokausztoktatás, és nem minden ilyen kezdeményezés felel meg a nemzetközi 

holokausztoktatási standardoknak. Bár nincs teljes konszenzus arról, hogy pontosan hogyan is 

definiálandó a holokausztoktatás, a nemzetközi szervezetek (UNESCO, FRA) az emberi jogi, dem-

okratikus állampolgárság, előítéletmentesség oktatás kontextusába helyezik a holokausztról való 

oktatást. Mivel ezek a területek amúgy is nagyon hiányoznak a magyar oktatásból, aminek egyik 

következménye, hogy a fiatalok körében még az átlagosnál is népszerűbb az antidemokratikus és 

szélsőséges politikai mozgalmak támogatottsága, nem szabad késlekedni ezeknek a témáknak az 

oktatásával és tanárok felkészítésével ezen témák oktatására. Ehhez komoly politikai és anyagi 

támogatást kell biztosítani. Ahogy Adorno fogalmazott 1969-ben: “A neveléssel szemben az az 

elsődleges követelmény, hogy Auschwitz ne történhessen meg még egyszer. Mivel ez minden 

másnál előbbre való, nem hiszem, hogy ezt akár szükséges, akár kívánatos lenne megindokolnom. 

(…) Ehhez szociológiává kellene változnia, tehát a társadalmi erők azon játékát kellene 

tanulmányoznia, mely a politikai formák felszíne mögött található. (…) Mihelyst az állam jogait a 

polgárok jogai fölé helyezik, már meg is teremtették az iszonyat bekövetkeztének lehetőségét”lxxvi. 

 

Meg kell teremteni azokat a központokat – múzeum, emlékhely és felsőoktatási intézmény -, ame-

lyek kis lépésekben, a jó nemzetközi példák és a nemzetközi standard-ok átvételével in-

tézményesítenék a holokausztoktatást. A legtöbb országban ez a folyamat – 

folyamatos politikai és anyagi támogatás mellett – kb. 10 évet vett 

igénybe. Természetesen nem kell nulláról indulni, hiszen már 

számos holokausztoktatási program elkezdődött Magyar-
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országon is, többek között a “Szemtől szemben a történelemmel. A holokauszt és az emberi 

természet” oktatási program, a USC Soá Alapítvány videóinterjúkra alapuló programjai (ITeach, 

IWalk, IWitness), az Anne Frank Ház különböző tananyagai és utazó kiállításai, Yad Vashem mag-

yar tanároknak szóló képzései, stb. Több száz tanár találkozott már az elmúlt 10-15 évben a holo-

kausztoktatás valamilyen megközelítésével, és a felsőoktatásban és tanárképzésben is vannak ilyen 

kurzusok, akkreditált tanártovábbképzések is megjelentek (ezek akkreditációja részben már le is 

járt, mint a “Szemtől szembe a történelemmel és önmagunkkal” képzésé).  

A holokausztoktatás gyökere a holokauszt és az emberi jogokat alapértékként definiáló „nyugati” 

értékrend összefonódásának ténye: az Európában bekövetkezett népirtás – amelyet csak évtize-

dekkel később kezdenek holokausztnak nevezni – sokkja vezetett az Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozatának elfogadásához az ENSZ-ben 1948 végén, ezért sokan gondolják úgy, hogy az em-

beri jogokról való oktatást érdemes a holokausztról való oktatással kezdeni. De a holokausztoktatás 

helyzete éppen ezért függ is az adott kormány és társadalom emberi jogi értékrendjétől: ha fontos ez 

az elköteleződés, akkor kialakul olyan morális konszenzus, amelyben a holokauszt emlékezete 

szinte automatikusan megtalálja a helyét, hiszen van mihez mérni a múltat, amikor ez az elkö-

teleződés háttérbe szorul, akkor gyakran olyan értékrendek kerülnek előtérbe – például a nacional-

izmus és az etnocentrizmus – amelyek akadályozzák a múlttal való szembenézést. 

 

Magyarországon 1989 előtt, a kommunista korszakban a holokauszttal nem foglalkoztak kiemelten 

– és kerülték az áldozatok zsidókként való azonosítását -, ugyanakkor a rendszer igyekezett az anti-

fasizmus révén legitimációt szerezni.  Nem a holokausztra helyezték a hangsúlyt, de a nácizmus 

elítélése, mint morális üzenet egyértelmű volt. Talán ezért vezettek a kutatásaim arra a meglepő 

eredményre, hogy akik 1989 előtt jártak iskolába, tényszerűen többet tudtak a holokausztról, mint 

az 1989 után iskolázottak. A rendszerváltás előtt az antifasiszta üzenet erőteljesebb és egyértelműbb 

volt, és volt is relevanciája. Sok mindent nem lehetett tudni, elsősorban azt nem, hogy 

az áldozatok nagy része zsidó volt, de célba ért az üzenet, hogy valami 

nagyon rossz dolog történt sok emberrel és erről a nácik tehetnek, 

nácik alatt pedig elsősorban a német nácikat értették és nem 
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magyar cinkosaikat.  

 

1989 után ez a konszenzus megszűnt, egyszerre történt közeledés a nyugat-európai/amerikai holo-

kauszt emlékezet felé és távolodás egy etnocentrikus múlt-szépítő irányba. A holokausztoktatás 

pedig az érték-konszenzus hiányában nem tud gyökeret ereszteni, ki van szolgáltatva az egyes is-

kolák vagy akár tanárok érték- preferenciáinak. 2000/2001 tanév óta a magyar iskolákban em-

léknapot tartanak április 16-án, 2004-ben megnyílt a Holokauszt Dokumentációs Központ, az 

elmúlt évtizedben kiváló tananyagok születtek és rengeteg holokauszttal kapcsolatos visszaem-

lékezés és fénykép vált mindenki számára elérhetővé on-line. Mégis általános az a vélemény, hogy 

Magyarországon nem történt meg a „múlt feldolgozása” és évtizedek óta emlékezetpolitikai 

küzdelem folyik a magyar felelősség kérdése körül, és ez a percepció a téma elkerülésére ösztökéli 

a tanárok nagy részét. 

 

A magyar oktatásban jellemző módon igen rövid idő van erre a témára a tanmenetben (rövid említés 

először az új kerettanterv szerint történelemből a 7. osztályban történik, majd a középiskola utolsó 

előtti évében, amikor a zsúfolt tananyagtartalom miatt nincs idő egyetlen téma elmélyítésére sem), a 

hétköznapi emberek tapasztalatát és döntéseit nem nagyon jut idő elemezni, az áldozatok személyi-

sége sem jelenik meg olyan formában, hogy lehetőség lenne empátia megtapasztalására. A HDKE 

állandó kiállítása kiegészítheti, elmélyítheti az adott korszak megismerését, azonban fókuszában 

elsősorban a politikatörténet áll, a „hétköznapi” emberek viselkedéséről és a döntéseiről való 

gondolkodásra nem nagyon ad alkalmat. 

Természetesen egyes tanárok dönthetnek úgy, hogy több időt szentelnek ennek a témának, de ez 

elsősorban az ő motivációjuktól függ, csak kevés olyan iskola van, amely prioritásnak tekinti a ho-

lokausztról való oktatástlxxvii. Néhány emléknapi kiadványon, és évi 20-25 tanár Yad Vashembe 

utaztatásán kívül az oktatásért felelős minisztérium nem sokat tesz és tett 

azért, hogy a közoktatásba a korábbinál nagyobb súllyal és 

nemzetközi standard-eknek megfelelő módszerekkel szere-

peljen a téma, a tanárok továbbképzése ezen a területen 
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elsősorban a civil szervezetekre maradt. A központosított magyar oktatási rendszerben a miniszté-

rium hosszú évekig tartó érdektelensége önmagában is (negatív) üzenet az iskolák és tanáraik 

számára.   

 

Bár a holokauszt-emlékezet intézményesülni látszik az elmúlt 15 évben, az, hogy mi történik az 

iskolai emléknapon az egyes iskolákban és osztályokban, nagyban függ az adott iskolától és 

gyakran az osztályfőnöktől (ha nincs központi rendezvény az iskolában). Vannak iskolák, ahol 

egyperces néma felállást rendelnek el (valószínűleg úgy, hogy a gyerekek azt se tudják, miről van 

szó), máshol megnéznek egy holokauszttal kapcsolatos filmet vagy versmondásos „hagyományos” 

iskolai megemlékezést tartanak, és vannak példák arra is, hogy komoly kiállításokkal és pro-

jektekkel készülnek a gyerekek az emléknapra.  

 

Egyetemistákkal – akik az emléknap bevezetése után jártak középiskolába - való beszélgetések 

alapján az megállapítható, hogy az emléknap bevezetése nem hozott áttörést: hallgatóim többsége 

nagyon keveset hallott a holokausztról és nem is érezte személyesen relevánsnak ezt a témát. 

Természetesen ebből csak óvatosan lehet általánosítani, de úgy tűnik, hogy sok iskola inkább el-

szabotálja az emléknapot, mert – felkészítés hiányában – a tanárok nem tudnak mit kezdeni ezzel a 

témával. Sok jó szándékú tanár pedig még a saját „antifasiszta” oktatási emlékeire alapozva úgy 

képzeli el a hatékony oktatást a holokausztról, hogy a minél sokkolóbb képek és tapasztalatok 

„önmagukért” beszélnek – pl. úgy viszik el a gyerekeket az auschwitzi emlékhelyre, hogy szinte 

semmi felkészítés nem történik előtte, és utána sem kapnak segítséget a látottak feldolgozásához -, 

sosem hallottak a holokausztoktatás pedagógiájáról és így több kárt okoznak, mintha nem csinál-

nának semmit.  

 

Az a gondolat, hogy morális kötelességünk a holokausztról való ok-

tatás csak a hatvanas évek végétől – a diákmozgalmak és a 

polgárjogi mozgalmak hatására – vált széles körben 
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elvárássá Nyugat-Európában, ekkor fogalmazta meg Adorno is a neveléssel szembeni legfontosabb 

követelményként, hogy Auschwitz ne ismétlődhessen meg. Huszonöt évvel a rendszerváltás után 

ideje lenne csatlakoznunk ehhez az oktatási kultúrához és más poszt-szocialista országokhoz 

hasonlóan intézményesíteni a holokausztoktatást. 
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