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Összefoglaló 

 

A pedagógusokkal felvett strukturált interjúk elemzése során arra a kérdésre kerestünk választ, 
milyen jellemzőkkel írhatóak le azok a pedagógusok, akik a holokauszttal foglalkoznak az iskolában, 
akár tanórán, akár osztályfőnöki munkában, akár a holokauszt emléknaphoz kapcsolódóan, illetve 
azok az iskolák, amelyekben ez megvalósul. 

Az egyik legfontosabb, bár kézenfekvő megállapítás, hogy a módszertanilag tájékozottabb, 
képzettebb pedagógusok szívesebben bocsátkoznak olyan tanítási helyzetekbe, amelyek számukra 
pedagógiai kihívást jelentenek. Ez esetben nemcsak a továbbképzések száma számít, amelyeken a 
pedagógusok részt vettek, hanem azok hasznosulása is, mennyire tudják saját tanítási gya-
korlatukban alkalmazni a tanult módszereket, képesek-e elviselni az esetleges kudarcokat, re-
flektálni a megvalósításra és újratervezni. Ide tartozik a pedagógiai célok kitűzése és az elvárt 
tanulási eredmények nevesítése. Fontos sajátosság, hogy ezek a pedagógusok tanításukban (bár-
milyen szakosok legyenek is) a diákjaik tudásából, érdeklődéséből és igényeiből indulnak ki, nem 
pedig a megtanítandó tananyagból. Jellemzően reagálnak a diákok tanulási nehézségeire, felisme-
rik a tanulástámogatás szükségességét, és gyakran egyéni szinten erre kísérletet is tesznek. 

Megállapítható, hogy a holokauszttal való foglalkozás sokkal inkább a pedagógusok személyes 
meggyőződéséből fakad, mintsem az iskolavezetés elvárásából. A két tényező szerencsés esetben 
együtt jár, azonban abban az esetben, ha az intézményi elvárás a holokauszttal való foglalkozás 
teljesítésére vonatkozik, tartalmi támogatás nélkül, akkor a pedagógus személyes döntésén múlik 
a megvalósítás. Ugyanakkor az iskola szervezeti szintű támogatása hosszú távon elengedhetetlen 
az egyes pedagógusok munkájához – ez a támogatás akkor is fontos, ha pusztán formális, amen-
nyiben a tantestületben többen tartják fontosnak a holokauszttal való foglalkozást és össze tudnak 
dolgozni. Nagyon kevés esetben láttunk példát valódi tanári műhelyek kialakulására - ez egyúttal 
egy lehetséges fejlesztési irányt is jelent. 

A holokauszttal való iskolai foglalkozás különböző formákban jelenhet meg: tantárgyi órákon, 
melyek közül a történelem mellett érdemes nevesíteni az irodalom, idegen nyelv, művészetek, 
média, társadalomismeret, etika és erkölcstan tantárgyakat; markánsan megjelenik osztályfőnöki 
munkában; kiemelt szerepet kap a holokauszt emléknaphoz kapcsolódó tevékenység. Az inter-
júkból kiderül, hogy számos megkérdezett pedagógus rendkívül kreatívan és válto-
zatosan dolgozik a holokauszt témával, alkalmazkodva az iskolai és 
csoportsajátosságokhoz, a település adottságaihoz és a 
megvalósítási lehetőségekhez. Érdemes lenne megvalósított 
gyakorlataikat pontosabban feltérképezni, megreflektálni, 
szakmai segítséggel módosítani, illetve továbbfejleszteni, 
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jógyakorlatként közreadni. Ehhez elengedhetetlen volna a megvalósított programok értékelése, 
amire az idő szorításában nem szokott sor kerülni (egyetlen esetben jelezte egy interjúalany, hogy 
támopos projekt lévén kötelező elem volt a visszajelzés, de érdemben nem dolgozták fel). Azoknak 
a pedagógusoknak, akik nem foglalkoznak a holokauszttal, érdemes lenne tájékoztatást nyújtani az 
igénybe vehető támogatási formákról (továbbképzések, segédanyagok, jógyakorlatok). 

Egyértelműen látható, hogy a holokauszt emléknap iskolai bevezetése számos iskolában elindította 
a témáról való gondolkodást. Az interjúk elemzését ebből a szempontból kiegészítik a kvantitatív 
elemzések – országosan az iskolák milyen arányban tartják meg valamilyen formában az em-
léknapot -, az interjúkból azt láthatjuk, hogy számos jó példa jelenik meg az iskolákban.  
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Kutatási célok 

 

A strukturált pedagógus-interjúk felvételének és az interjúk elemzésének célja, hogy a kvantitatív 
összevetéseken (melyeket a PR 11, PR 15, PR 21 dokumentumok tartalmazzák) túl mélyebb 
összefüggésekre világíthassunk rá, pontosabb képet kapjunk a holokausztról való oktatás körül-
ményeiről, akadályairól és elérhető eredményeiről, különös tekintettel a konkrét iskolai (tanórai és 
tanórán kívüli) gyakorlatokra. 

Az interjú mint kvalitatív vizsgálati módszer ehhez a kutatási célhoz jól alkalmazható. A kapott 
eredmények nyilvánvalóan a kvantitatív kutatási rész eredményeivel együtt értelmezhetőek.  
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Az interjúk felvétele 

 

A teljes kutatás többszintű adatgyűjtést foglalt magában: először az intézmények megkeresése 
történt meg, a kutatás céljainak ismertetésével, majd online kitölthető kérdőívekkel. A megkeresés 
országosan teljeskörű volt, a visszaküldött kérdőívek aránya 39% (1237 kitöltés), ami az ilyen 
jellegű felmérések között kiemelkedően magas válaszadási aránynak számít. A válaszoló, 
együttműködésre hajlandó intézmények pedagógusai közül kerültek ki a megkérdezett inter-
júalanyok. 

Az interjúzás két lépcsőben történt. A kutatás első szakaszára a 2014-15-ös tanév végén, júniusban 
került sor, ez hatvanegy interjú felvételét jelentette. A második szakaszra a 2015-16-os tanév 
elején, augusztusban és szeptemberben került sor, ekkor negyven interjú készült. Az interjúhoz 
minden kérdező egységes interjútervet használt (PR16 Félig strukturált interjúterv a pedagógusok 
részére), a kapott válaszok szerint egy-egy témát részletesebben kibontva vagy csak érintve 
(amennyiben a megkérdezett pedagógus nem jelzett érdemleges tapasztalatot).  Az interjú felvé-
tele személyes megkérdezéssel történt. Az interjúk általában egy óra hosszúak, átiratuk a PR17 
dokumentumban található. 

Az interjúalanyok választásánál fontos szempont volt, hogy budapesti és vidéki iskolák pedagógu-
sai egyaránt kerüljenek az interjúalanyok közé. A felvett 101 interjúból 51 interjú készült budapesti 
iskolában dolgozó pedagógussal, 50 interjú nem budapesti iskolákban dolgozó pedagógussal 
(Kelet- és Nyugat-Magyarország hasonló arányban képviselve). Az interjúk közül 37 gimnáziumban, 
38 szakközépiskolában és szakiskolában, 25 általános iskolában tanító pedagógussal készült. A 
gimnázium-általános iskola arány értelmezésénél figyelembe veendő, hogy a hat- és nyolcoszt-
ályos gimnáziumok pedagógusai a gimnázium kategóriába kerültek, így a 10-14 éves korosztályt 
tanító pedagógusok mindkét kategóriában szerepelhetnek. 

101 interjúalanyunk közül 32 férfi, 69 nő. Az interjúalanyok iskolái között többségben vannak az 
állami fenntartású (KLIK) iskolák, kis számban szerepelnek egyházi fenntartású és alapítványi fen-
ntartású iskolák. 

Az első interjúzási szakaszban arra törekedtünk, hogy iskolánként két pedagógus megkérdezésére 
kerüljön sor. Az egy iskolában megkérdezett pedagógusok száma 1-6 között változott. 59 interjú 
készült történelem szakos pedagógussal. A megkérdezett 101 pedagógus 
kevés kivétellel mind osztályfőnök vagy volt már osztályfőnök.  
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8 db (9 fő) 0 7 db (10 fő) 0 
26 db 
(38 fő) 

Szakközép- 
és szakiskola 

8 db (20 
fő) 

7 db (8 fő) 1 db (1 fő) 6 db (9 fő) 0 
22 db 
(38 fő) 

Általános 
iskola 

6 db (11 
fő) 

3 db (6 fő) 0 2 db (2 fő) 4 db (6 fő) 
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(25 fő) 

Összesen 25 db 
(50 fő) 

18 db (23 fő) 1 db (1 fő) 15 db (21 fő) 4 db (6 fő) 63 db 
(101 fő) 
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Az interjú struktúrája 

 

Az interjú alapvetően négy nagyobb területet ölel fel: a személyes bemutatkozás az interjúalany 
tanítási tapasztalatát térképezi fel, a tanítási módszerek-tanulásmódszertan rész az interjúalany 
tanítási gyakorlatát, innovációra való hajlandóságát és jártasságát méri fel, a harmadik rész azt 
tárja fel, mennyiben és milyen keretben tanít az interjúalany a holokausztról, megjelenítve a szak-
tanári és az osztályfőnöki munkát egyaránt, a negyedik rész az iskolai holokauszt emléknappal 
kapcsolatos tapasztalatot gyűjti össze.  Az egyes tapasztalatok összesítve is megjelenhetnek az 
interjúban. 

1. rész Személyes bemutatkozás 
 Ön hova, milyen egyetemre járt vagy főiskolára járt, és milyen szakra? 

 Melyik évben végzett?  

 Azóta tanárként dolgozik, vagy volt más munkahelye is?  

 Mióta tanít ebben az iskolában?  

 Korábban tanított más iskolákban is? Melyekben?  

 Milyen évfolyamokon tanít, és milyen tantárgyakat?  

 Jelenleg osztályfőnök? Hányadik osztályban?  

 Korábban hányszor volt osztályfőnök?  

 Hetente hány órában tanít?  

 Vannak-e egyéb iskolai feladatai is? 

A bevezető kérdéssor célja annak feltérképezése, hogy az interjúalany milyen régóta tanít, mennyi 
gyakorlatot szerzett, van-e más jellegű munkatapasztalata. Fontos szempont, hogy az interjúalany 
ismer-e másféle iskolát, mint amilyenben jelenleg tanít. A kérdések feltérképezik az interjúalany 
osztályfőnöki tapasztalatát, munkaterhelését és az iskolai szervezetbe való integrálódását is. 

 

2. rész Tanulásmódszertan-tanulásszervezés 

 Milyen továbbképzéseken vett részt a közelmúltban (akár szaktárgyi, akár módszertani)?  

(különös tekintettel a következő képzésekre: HOLOKAUSZTTAL, TÁRSADALMI 
EMLÉKEZETTEL, differenciálással, kooperatív Technikákkal, 
SNI/BTM (Sajátos Nevelési Igény, Beilleszkedési és Magatar-
tási Zavar) megsegítéssel, tanulásmódszertannal kapcso-
latos továbbképzésekre) 
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 Mit és hogyan használ ebből? Mennyire volt hasznos a tanításban? 

 Vett-e részt olyan képzésen, ami a holokauszttal vagy a társadalmi emlékezettel kapcsolatos?  

 Ha igen, ki tartotta, mennyire voltak hasznosak?  

 

 Vannak-e az iskolában a diákok számára szervezett tanulás módszertani képzések?  

 Ha igen, milyen formában (tantárgy, szakkör, egyéni stb), és ki tartja őket? 

 Részt vesznek-e az ő diákjai tanulásmódszertani felkészítésen?  

 Tanít-e tanulási technikákat/módszereket a diákjainak?  

 Melyeket? (jegyzetelést, vázlatírást segítő technikák, gondolattérkép, figyelemfejlesztő gyakorlatok, 
emlékezetsegítő technikák  

 Szükségük lenne-e erre? Milyen jelek utalnak arra, hogy szükségük lenne rá?  

 Foglalkozik-e a diákjai tanulási önismeretével, tanulási motivációjával, tanulási hatékonyágával, 

időgazdálkodásával? Hogyan? Milyen keretben, csoportosan vagy egyénileg? 

 Mit tud arról, hogy ezen a téren hogyan dolgoznak a kollégái azokkal a diákokkal, akiket tanít?  

 Egyeztetnek-e erről, összefognak-e vagy mindenki a saját szakállára dolgozik? 

 Támogatják a diákjaik tanulását valamilyen formában az iskolában?  

 Hogyan viszonyul a tanulástámogatáshoz az iskolavezetés?  

 Mi az, ami most nem működik, de jó lenne iskolai szinten biztosítani?  

 Mi az akadálya/mi hiányzik hozzá?  

 Hogyan viszonyul a tanulástámogatáshoz az iskolavezetés?  

 Mi az, amit véleménye szerint jó lenne iskolai szinten biztosítani?  

HA VAN ILYEN  

 Ki szervezi őket, hányadik osztályosoknak, és milyen keretek között (tanóra / osztályfőnöki óra / 

szakkör stb).  

 Milyen tényezők voltak fontosak abban, hogy ez megvalósult? Ön tart ilyen programokat?  

 Ha vannak ilyen programok az iskolában, ezek mennyire iskolai szintűek, vagy inkább egy-egy tanár 

szervezi őket a saját elgondolásai alapján?  

 Mennyire egyeztetnek az ilyen jellegű programokról a tanárok?  

 Véleménye szerint, mi kellene ahhoz, hogy a diákjai nagyobb tanulási tudatossággal rendelkezze-

nek? Mi kellene ahhoz, hogy hatékonyabban tanuljanak? 

 

 Digitális kompetencia terén melyek az erősségei?  

 Mit fejlesztene szívesen, milyen lehetőségei vannak erre?  

 Milyen digitális eszközök a leghasznosabbak a munkája során? 

 

 Mi a véleménye a konstruktivista pedagógiáról? Szerinte ez a szemlélet terje-

dőben van? 

 Mi a véleménye erről a folyamatról? Hogyan érinti az ehhez 

kapcsolódó tanári szerepváltozás? 
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A második rész célja annak feltérképezése, milyen továbbképzéseken vett részt a megkérdezett 
pedagógus, ezek tapasztalatait mennyiben tudja beépíteni a munkájába. A válaszokból képet ka-
punk a tanulás támogatásáról vallott elképzeléseiről (tanulásmódszertan, tanulás segítése, szerve-
zeti szempontok), mód nyílik arra, hogy a számára legfontosabb nehézségekről megnyilvánuljon. A 
pedagógus személyes digitális kompetenciája az intézményi lehetőségekkel együtt jelenik meg. A 
konstruktivista pedagógiára vonatkozó kérdés a pedagógus pedagógiai tudásának naprakész jelle-
gét, illetve a tanári szerepváltozással kapcsolatos hozzáállásáról ad egy első képet.  

 
 

3. rész Holokauszt-oktatás 
 Végzett-e korábban aktív állampolgársággal, demokráciára neveléssel, előítélet-csökkentéssel kap-

csolatos továbbképzést? Milyet, kinek a szervezésében?  Mit épít be ebből a tanításba? 

 És végzett-e holokauszt-oktatással kapcsolatos továbbképzést? Ha igen, milyet, kinek a szervezésé-

ben?  Mit épít be ebből a tanításba? 

 

 Foglalkozik-e ő személy szerint a holokauszttal valamilyen formában az iskolában? 

 Mit gondol, érdemes lenne a holokauszttal foglalkozni az iskolában? 

 HA NEM ÉRDEMES: Miért nem? 

o HA ÉRDEMES LENNE: Miért lenne érdemes? Mennyire támogatná ezt az iskolavezetés, és 

hogyan fogadnák ezt a diákok, illetve a szülők?  

HA FOGLALKOZIK 

 Milyen formában?  Szakórán vagy osztályfőnöki munka során foglalkozik a holokauszttal? Melyik 

évfolyamon? Milyen rendszerességgel? Egyedül, vagy tanári csapatban? 

 Mennyire érdekelte a téma a diákokat? Hogyan sikerült bevonni őket?  

 Ön szerint mennyire alkalmas ez a téma vitakultúra fejlesztésére, konfliktuskezelés tanítására, tole-
rancia nevelésre, emberi jogok tanítására?  

 

HA ÓRAI KERETBEN DOLGOZIK A HOLOKAUSZT TÉMÁVAL: 

 Mennyiben kezeli jól a témát a tanterv?  

 Lennének-e ötletei azzal kapcsolatban, hogyan adhatna a tanárnak több segítséget a tanterv? 

 Kap-e ehhez a munkához valamilyen támogatást, Ha igen, kitől? Melyek ezzel kapcsolatban az isko-

lavezetés elvárásai? Mennyiben támogató az iskolavezetés, a munkacsoport, a tantestület? Miben 

nyilvánul meg a támogatás? Ha tapasztalt elutasítást, miben nyilvánult meg? 

 

A harmadik rész azt térképezi fel, hogy a megkérdezett pedagógus 
végzett-e holokauszthoz kapcsolódó továbbképzést, tanít-e 
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róla, mennyiben tekinti szaktanári, illetve osztályfőnöki feladatnak. Az emléknappal kapcsolatos 
feladatvállalás gyakran megjelenik. 

 

4. rész Holokauszt emléknap 
 Megtartják iskolájában a holokauszt emléknapot?  

HA IGEN:  

 Ki szervezi? Évről-évre más szervezi-e, csapatban szervezik vagy egyénileg? Milyen keretben tartják 

(osztály, évfolyam, össziskola vagy más)? Milyen programok szoktak lenni? Részt vett-e ezeken az 

elmúlt években? Szervező volt-e?  

 Mondja el pontosan, mi történt az idei holokauszt emléknapon.  

 Milyen hatással van a diákjaira a holokauszt emléknap? Milyen visszajelzéseket kap tőlük?  

 Érkezik-e a szülőktől bármilyen visszajelzés. 

 
 

 A holokauszt emléknap bevezetésekor (2001-ben) Ön már tanított?Ebben az iskolában tanított?A 

holokauszt emléknap bevezetését hogyan fogadta a tantestület? 

 

 Voltak-e illetve vannak-e a holokauszt emléknappal kapcsolatban viták a tantestületben?  

 Megjelentek-e a tanárok között különböző vélemények? Hogyan kezelték ezeket, hogyan reagál az 

iskolavezetés? 

 

 Mit gondol, kinek kellene a holokauszt emléknapot szervezni illetve tartani?  

 Mit gondol, érdemes ezt minden iskolában ugyanúgy csinálni? 

 Vannak-e a tanárok között különböző vélemények ezzel kapcsolatban? 

 

 Kapnak-e a holokauszt emléknaphoz valamilyen támogatást? Kitől?  

 Melyek az iskolavezetés elvárásai? Mennyiben támogató a vezetés, a munkacsoport, a tantestület? 

 

 Mit gondol a többi emléknapról, más társadalmi traumákra való emlékezésről? (pl. Trianon)  

 Mennyire látja jó pedagógiai eszköznek az iskolai megemlékezéseket? 

A negyedik rész a megkérdezett pedagógus iskolájában megjelenő gyakorlatot méri fel, a holo-
kauszt-emléknappal kapcsolatban. Kifejezetten rákérdeztünk az utolsó, 2015. évi emléknapra: 
hogyan szervezték, hogyan zajlott. Ebben a részben megjelenik az intézmény szerepe, elvárása, 
támogatása, általában vett szervezeti szempontok. 
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5. rész Általános tapasztalatok 

 Milyen visszajelzéseket kap a holokauszt téma feldolgozásával kapcsolatban  
a diákoktól? akár emléknap, akár saját vagy más tanárok órái, akár másmilyen iskolai tevékenység  

 Milyen visszajelzéseket kap a holokauszt téma feldolgozásával kapcsolatban  

a szülőktől? Tapasztalt-e ellenállást? Ha igen, milyen formában? 

 Milyen visszajelzéseket kap a kollegáktól? És az iskolavezetéstől? Inkább támogató, vagy inkább el-

lenző hozzáállást tapasztalt?  

HA VOLT NEGATÍV VISSZAJELZÉS 

 Miben nyilvánult meg a negatív vélemény? Egy-két ember reakciója volt, vagy egy nagyobb csopor-

té? Önt ez hogyan érintette? Hogyan reagált rá? 

 

 Mióta foglalkozik az iskolában a holokauszttal órán, vagy órán kívül?  

 És ez alatt az idő alatt változott-e az, ahogyan a holokauszttal foglalkozik? 

HA VÁLTOZOTT 

 Mi okozta a változást? A Holokauszt emléknap bevezetése okozott-e változást? És a Holokauszt em-

lékév?  

 A holokauszt téma feldolgozásában milyen segédanyagokat használ (tankönyv, könyv, dokumen-

tumfilm, film, fotók)?  Mennyire váltak be? 

 Viszi-e a diákjait külső helyszínekre (kiállítás, múzeum, emlékhely stb.? 

 Igénybe vesz-e külső szakembert?  (pl. meghívás) Ha igen, kit, mely szervezettől?  

 Mire lenne szüksége ezzel kapcsolatban?  

 Honnan szerzi az információit a rendelkezésre álló segítségekről?  

 Van-e ezzel kapcsolatban közös iskolai álláspont? 

 Milyen pedagógiai célokat fogalmaz meg a holokauszt téma feldolgozása kapcsán? 

 Milyen tanulási eredményeket nevesítene a holokauszt téma feldolgozása kapcsán? 

 Véleménye szerint mennyi időt lenne érdemes a holokauszt téma iskolai feldolgozására szánni? 

 Bizonyára értesült arról, hogy az oktatásban nemzetközi szinten előtérben került a holokauszt téma 
iskolai feldolgozása. Mit gondol, miért történt ez? Mivel magyarázza ezt a változást? 
 

Az ötödik rész a holokausztról való tanítás bármely formájára adott visszajelzéseket méri fel, úgy a 
diákoktól, mint a szülőktől és a pedagógusoktól érkezőeket. Több kérdés irányul az igénybe vett 
segédanyagokra és más segítségekre, az erre vonatkozó igényekre, a lehetséges pedagógiai célok-
ra és elvárt tanulási eredményekre.  
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Az elemzés főbb csomópontjai 

 

1. Mennyiben foglalkoznak a megkérdezett pedagógusok a holoka-

uszttal 

 

A kérdőíves kutatásban válaszadó tanárok háromnegyede foglalkozott valamilyen formában a holokauszt 
témájával az elmúlt években. Ezen 75 százalék kétötöde azért foglalkozott a holokauszttal, mert a diákjaikat 
foglalkoztatta a téma, azaz a diákok felvetései miatt. A holokauszttal foglalkozó tanárok 37 százaléka tan-
tervi előírások alapján foglalkozott a témával, azaz tanított a holokausztról, 33 százalékuk pedig azt mondta, 
hogy saját érdeklődése alapján is foglalkozott a témával. 
 

A kvalitatív kutatás eredményei megfelelnek a kvantitatív felmérés eredményeinek. Összességé-
ben azt mondhatjuk, hogy a megkérdezett pedagógusok túlnyomó többsége foglalkozik valamilyen 
formában a holokauszttal. A foglalkozás tartalmát és kereteit alapvetően meghatározzák olyan 
tényezők, mint az iskola típusa, a tanított diákok életkora, a tanított tantárgy és a támogató iskolai 
közeg. 

Az életkor gyakran említett tényező – előfordul magyarázatként arra, ha kevésbé foglalkoznak a 
holokauszttal mint témával vagy ha ezt nem érzik sikeresnek. Azok a pedagógusok, akik hasznos-
nak érzik a holokauszt téma beemelését az oktatás-nevelésbe, nem jeleznek életkorral kapcsolatos 
problémákat, sőt, azt emelik ki, hogy a téma megfelelően feldolgozva minden korosztálynak al-
kalmas (a kutatásban a felső tagozat és a középiskolás korosztály szerepelt). Emellett megjelenhet 
a téma alsó tagozaton is: 

A 8-9 éveseknél egész évben zsidó kultúrkör van, másodikban, év végén, amikor, a zsidó kultúrkör-
höz kapcsolódóan, de tudatosan van egy olyan könyv, aminek az a címe, hogy Rettentő valami. 24. 
interjú (általános iskolai könyvtár-matematika szakos tanár, tanító, nem állami fenntartású iskola) 

Előfordul, hogy a pedagógus aktuális problémák, diákok megnyilvánulásai miatt emeli be a témát: 

Mindenképpen előkerül (a holokauszt). Azt hiszem, hogy azért ehhez egy kicsit nagyobbnak kell 
lennie a gyerekeknek. Tehát, ilyen hetedik környékén tud ez téma lenni, kifejezetten a holokauszt 
téma, de, hogy előtte is vannak olyan témák, ami szerintem ezt így érinti, tehát 
a cigányozás  elég sűrűn előfordul a gyerekek között. De nem úgy, 
hogy kifejezetten rasszista megjegyzést tesz, hanem csak úgy 
mondja, hogy hát persze, mert a cigányok ellopták a biciklijét 
és melyik volt és mutasd meg, tehát, hogy ott előkerülnek 
ilyen dolgok, hogy hogyan skatulyázunk be valakit. Vagy 
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mit tudom én, ötödikben vagy hatodikban téma volt az, hogy milyenek a hajléktalanok. Hogy hát 
persze, mert mindig részegek meg büdösek. Tehát, hogy így előítéletesség meg másság, ilyen sok-
kal hamarabb előfordul, de holokauszt témát, hetedik környékén szoktunk elkezdeni egyáltalán így 
konkrétan azt a témát feszegetni. 51. interjú (általános iskola, angol-testnevelés szakos peda-
gógus) 

A megkérdezett pedagógusok nagy arányban történelem szakosok, emellett magyar, tár-
sadalomismeret, etika-erkölcstan, idegen nyelvek, művészetek szakosak, vagyis tantárgyi kapcso-
lódásuk legtöbb esetben van vagy lehet a holokauszthoz. Ugyanakkor vannak pedagógusok, akik 
semmilyen formában nem foglalkoznak a holokauszt témával: 

 Igazából nem (foglalkozom a holokauszttal). Nyilván, a 8.-os történelemkönyv foglalkozik vele. 
Nyilván ott előkerül. De én úgy gondolom, hogy ez inkább középiskolás anyag. Maguk a gyerekek 
nyilván valamilyen szinten hallhatnak róla. De tananyag szinten csak 8.-ban foglalkoznak vele, ak-
kor is inkább a vége felé. Az összes többi 7 évfolyam szerintem érdemben ezzel nem találkozik. 
Nem is értik szerintem. Igazából nem nagyon értik. … Otthon nem hiszem, hogy ez témaként 
igazából előkerül. A médiából nem azokat a tartalmakat fogyasztják, amik ezzel foglalkoznának. 
Vagy ha igen, az nem biztos, hogy szerencsés. Nem, szerintem ők nem igazán találkoznak vele, nem 
is igazán értik. Nem is vagyok benne biztos, hogy kell nekik ezzel találkozni. 42. interjú (általános 
iskolai történelem-rajz szakos pedagógus, jelen tanévtől erkölcstan is tanít) 

Az én óráimon szerintem nem bukkan elő (a holokauszt). 57. interjú (szakközépiskola, angol szakos 
tanár) 

A témával az iskolában nem foglalkozom. 85. interjú (két éve végzett magyar-média szakos tanár, 
nyolcosztályos gimnázium) 

Én nem szeretném a holokausztot feldolgozni. Tehát én erre nem térnék ki külön, azt hiszem, olyan 
nagy magyarból is az anyag, hogy, beszélhetek a történelmes kollegák nevében is, hogy tör-
ténelemből amennyi belefér, ugyanúgy a rendes tanmenetbe, anyagba, amit bele kell hivatalosan 
tenni. De az irodalom nem hiszem, én nem tapasztaltam még, hogy kitérne külön a holokauszt 
témákra. Mintha kerülné is ezt a témát a magyar irodalom Én azt vettem észre, de legalábbis az 
általános iskolában. Viszont a mindjárt mondom, hogy hívják az írót, meg is filmesítették a holo-
kausztról… (kérdező: Kertész?) Igen. A filmje, mi a címe, elfelejtettem. Viszont őneki a kiegészítő 
tananyagrészben benne van a filmből képek meg egy két részlet a könyvből, ennyi. 94. interjú 
(magyar-orosz--angol szakos tanár, általános iskola) 
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2. A holokauszt témával való foglalkozás tantárgyi kerete 
 

A különböző tantárgyak között kiemelt helyen szerepel a történelem, amelynek tantervében 
szerepel a holokausztról való tanítás. Természetesen előfordulhat, hogy egy nemrég végzett peda-
gógus még nem tanított olyan évfolyamon, ahol a téma feltétlenül megjelenik,  ugyanakkor a 
legtöbb történelem szakos tanár azt jelzi, hogy nem egyszeri alkalmakkor jeleníti meg a témát, 
hanem folyamatában építi fel, így minden évfolyamon, különböző pontokon van róla szó.  

Tanórai keretben (foglalkozom a holokauszttal), ez a II. világháborúhoz kapcsolódó lecke. Például a 
Nemzedékek tudása tankönyvben mag a holokauszt, az egy lecke. Egy témakörön belül egy lecke. 
Részletesen le van írva az ő nyelvezetükön, abszolút érthetően, képekkel illusztrálva. Illetve, Anna 
Frank naplóját szoktam még a gyerekeknek ajánlani, és volt olyan visszajelzés, mondta egy 8.-os 
kislány, hogy ő rá is keresett az interneten, és hogy ő már olvassa is. (a tanterv) optimális. Tehát, 
ami le van írva a tankönyvben, én is annyit mondanék el, vagy annyit mondok el tanórán. 37. inter-
jú (általános iskola, pályakezdő történelem szakos tanár) 

Mi körülbelül három órát szoktunk ezzel foglalkozni, az igaz, hogy állandóan lemaradok, mert úgy 
próbálok tanítani, hogy témakörök köré csoportosítani kérdéseket. A holokauszt témakör pont a 
tolerancia, az ember felelőssége, a másság elfogadása, mit tehet az ember bizonyos helyzetekben, 
mit kell megtennie. Ezzel kapcsolatban rengeteg minden felmerül. Én úgy szoktam ezt kezdeni, 
hogy a tények, nagyon szigorúan a fogalmakkal a gyerekek legyenek tisztába. Ne keveredjenek a 
fejükben a dolgok, a számok hangozzanak el, hogy hány ember esett áldozatul és szép lassan 
személyekre bontjuk le ezt a történetet. Igazából amikor már rend van a fejükben az események 
szintjén, meg hogy mi az a gettó, a sárga csillag stb. Ha ezekkel tisztában vannak, nagyjából akkor 
van az, általában az utolsó órán, hogy személyes sorsokat hozunk példaként. 65.interjú (általános 
iskola, magyar-történelem szakos tanár, erkölcstant is tanít) 

A történelem tananyag.  És ahogy haladunk, úgy izgatja inkább a fantáziájukat, és amikor felhívja 
az ember a figyelmét, hogy erre rá lehet otthon kérdezni, erről lehet otthon beszélgetni, akkor 
mindig utólag jönnek az emlékek. Ugye inkább csak második világháborús emlékek jöhetnek a csa-
ládból, vagy bármilyen ismerősök közül. Nagyon érdekes dolog és nagyon fájdalmas dolgokat tud-
nak hozni. Tehát én akkor azt láttam, legalább is a tavalyi tapasztalatom a legfrissebb most, hogy 
nagyon mélyen érintette a gyerekeket és minden egyes emlékezés egy ilyen nagyon érdekes 
beszélgetéssé mélyült el a családon belül. Inkább a nagyszülőkkel. Hát igen, átélés szintjén, és 
tudtak nekik kvázi érdekességeket mondani. És akkor úgy kiderült, hogy szinte mindegyiknek van 
valami olyan emléke a családon belül, ismerősökön belül, hogy majdnem mindegyik tudott valami-
lyen szinten hozni egy-egy példát. Ez nagyon megérintette őket. Tehát így, ez a 
személyesség kérdése nagyon fontos, mert így sokkal kézzelfoghatóbbá 
vált minden, amit tanulunk erről az egészről. Így jobb volt aztán 
beszélgetni bármiről, hogy egy kicsit… majdhogynem érintve 
érezték magukat, bizonyos dolgokban. A holokausztról… 
egy kisfiú volt tavaly a nyolcadikban, akit ez nagyon 
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megérintett, de ő erről nem szeretett volna beszélni se. Kérték is, hogy ne érintsük a témát, mert 
nagyon fájdalmas. Nem tudtam meg végül is, hogy mi történhetett. Ez láthatóan megviselte. Biztos 
valamilyen tragédia volt a családban. 64.interjú, 737 

A fenti példák azt mutatják be, hogy tantárgyi keretben, szigorúan a történelem tananyaghoz 
kötve is igen eltérően dolgoznak a pedagógusok a holokauszt témával, különböző fókuszokkal, 
eltérő pedagógiai célokkal, ebből következően igen különböző tanulási eredményekre törekedve. 
A téma feldolgozásának nemcsak időkeretét, gyakoriságát, időbeli felépítettségét szabja meg a 
pedagógus hozzáállása, hanem a feldolgozás módját is.  

A történelem oktatás mellett megjelenik a magyar irodalom is, különösen, ha ugyanazon tanár 
tanítja: 

A holokauszttal 12-ben foglalkozunk, történelemből, viszont abban a szerencsés helyzetben 
vagyok, mivel történelem szakos is vagyok, nemcsak magyar, ezért nemcsak történelemórán, 
hanem magyarórán is elég sokat szoktunk erről a témáról beszélni. 12-ben nagyon jól egyszerre 
halad az irodalomtörténet meg a történelmi oktatás, így nagyon sokat tud segíteni a két tantárgy, 
az a jobbik eset, ha ugyanaz a tanár tanítja, akkor nincs csúszás, meg lehet utalni, XX. századi 
költőknél a holokauszt téma igen erős, pont most néztem a múltkor, hogy kb. 3 érettségi tétel csak 
a holokauszttal foglalkozik, viszont ahhoz, hogy megértsék, kell a történelmi háttér. Osztályfőnöki 
órán mindig évente szoktunk foglalkozni, amikor a holokauszt emléknap van, mindkettő, mert van 
a nemzetközi, van a magyar, februárban meg áprilisban. 96.interjú,1058 

A holokauszt megjelenhet magyarórán: 

Hát nagyon kis picit (foglalkozom a holokauszttal). Ugye mondtam, hogy nyelvtant és irodalmat 
tanítok és a nyolcadikos irodalom tananyag kapcsán kerül előtérbe Radnóti Miklósnál. Akkor azért 
szoktunk róla beszélgetni, szoktunk képeket nézegetni, nagyon sok Radnóti költemény van, amihez 
egy-egy kis filmet készítettek, ezeket azért meg szoktunk nézegetni. Akkor a gyerekek kezébe 
szoktam adni, az Ikrek havából, ez nem tartozik a tananyaghoz, de egy-két részt, tehát hogy azért 
közelebb kerüljön hozzájuk maga a költő, és közelebb kerüljön hozzájuk a sors. Hetedik-
nyolcadikban a gyerekek elkezdenek zsidózni mindenféle ok nélkül és én erre nagyon mérges 
vagyok és…, nem tudom, hogy hülye zsidó és ilyen zsidó, olyan zsidó, amolyan zsidó. Tehát nem 
tudom, honnan, de ez az a korosztály, ami így elkezdi, és nem szeretem. Úgyhogy itt Radnóti 
kapcsán azért elég sok mindent meg lehet beszélni ezekről a beszólásokról, ezekről a címkékről, 
ezekről az előítéletekről, szóval igazából ennyi. 47.interjú (községi általános iskola, magyar-
népművelés szakos tanár) 

A holokauszt téma megjelenhet nem tananyaghoz kötötten, tantárgyi óra kere-
tében: 

Tulajdonképpen (ott foglalkozom holokauszttal) ahol előjön. Ahol 
előjön, mert vannak rávezető kérdések. Tehát mondjuk, ami-
kor az ember kilencedikes gyerekekkel arról beszél, hogy 
Biblia, teszem azt, meg egyén meg közösség. Meg 
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nyelvtan órán a tömegkommunikációról beszél, és arról beszél, hogy hogyan lehet az embereket 
célzatosan vagy akár tudatalatti módon is manipulálni. Ezek mind-mind odavezetnek, hogy előbb-
utóbb vissza tudok hivatkozni később, amikor már ténylegesen a holokauszt irodalomról vagy az 
előítéletességről meg konkrét eseményekről beszélünk, akkor fel tudjuk ezt idézni. Tehát nem 
kötöm én ezt egyetlen tananyaghoz. 87. interjú (gimnázium, magyar-latin szakos tanár) 

Megjelenhet társadalomismeret tantárgy keretében: 

Csak tanórai keretben. Társadalomismeretből ez egy témakörünk, a holokauszt. Nyilván erről ké-
szítek nekik óravázlatot, általában ezt az órát úgy szoktam… a társadalomismeret kicsit lazább, 
tehát ott több idő van esetleg, hogy megbeszéljünk dolgokat, hogy ők mit szólnak ehhez. Mit tud-
nak erről? Nagyon sok mindent tudnak, mert egy tizenkettedikes gyerek aránylag azért képben 
van. Elmondják, amiket tudnak, akkor egy rövid vázlat kerül a füzetbe, és akkor utána, ilyen ab-
szolút megdöbbentő képeket… ez a csonthalom, stb. … Mindenféléket szoktam vetíteni. Ott jó kis 
PowerPoint-okat vetítettem le, amiken szinte a lányok majdnem sírtak, tehát nagyon megérintette 
őket. 77. interjú (szakközépiskola, magyartanár) 

A holokauszttal foglalkoznak különböző idegennyelvi órákon: 

Én már tapasztaltam azt, hogy angolórán, mint téma, vagy egy teljesen más témával párhuzamo-
san egyszer csak szóba került ez a dolog. Hogy konkrét példát mondjak, amikor angol kommu-
nikációt gyakorolnak, akkor nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy előkerül. 78. interjú (gimnázi-
um, történelem szakos tanár kollégája órájáról) 

Ebben az évben a TDK-nak a címe az „Embermentés” és amikor én ezt a TDK címet meghallottam, 
ugye spanyolos létemre, hát mindenki fölhördült, hogy miért pont ezt választják, hogy embermen-
tés és én egyből megörültem neki, mert Sanz Brizről nagyon keveset hallanak a magyarok, pedig 
Budapesten menedékházakat hozott létre a Spanyol Nagykövetség zászlaja alatt és több ezer zsidó 
ember megmentésében tevékenykedett. Most például Budapesten elneveztek róla egy utcát és 
pont a tegnapi napon írtam a nagykövetségnek egy levelet, amelyben kértem őket, hogy a TDK-
nkhoz én Sanz Briz életét és munkásságát szeretném feldolgozni a gyerkőcökkel, tudnak-e ebben 
segíteni. Hát óriási siker lett, mert a nagykövetség közölte, hogy természetesen, mindenben a ren-
delkezésemre állnak, van nekik vándorkiállításuk, mehetünk kutatni a nagykövetségre, és végre 
már valaki szeretné megismertetni a magyarokkal ezt. Úgyhogy én most nagyon boldog vagyok 
emiatt és az, hogy félórán belül válaszolt a követség, tehát tényleg úgy gondolják, hogy ez fontos 
dolog. 86.interjú (gimnázium, magyar-orosz-spanyol szakos tanár) 

A pedagógusok beszámolóiban megjelenik az a vélemény, miszerint a holokauszttal a történelem-
tanár feladata foglalkozni, nemcsak a tanterv miatt, hanem szakértelme és felké-
szültsége okán is, ami az emléknap szervezésére is érvényes. Ebben a 
megfontolásban fontos észrevenni a nem történelem szakos ta-
nárok esetleges bizonytalanságát. 

Az összes irodalomóra úgy épül föl, hogy nyilván az összes 
irodalmi műhöz kapcsolódik valamilyen erkölcsi kérdés, 
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vagy valami, én ehhez értek. Tehát én nem tudok, én beszélhetek a holokausztról, de én nem értek 
hozzá, abszolút. Nincs valami nagyon mély történelmi tájékozottságom. Egy nyelvtanár mindenhez 
ért, de semmihez sem ért, tehát minden csak a felszín, tehát mélységében én nem tudom, ez nem 
az én dolgom szerintem. 45. interjú, (gimnázium, magyar-orosz-angol szakos tanár) 

Megtartjuk a holokauszt emléknapot….Ezt a történelem munkaközösség szervezi.  Minden évben 
valaki vállalja. A történelemtanárokkal van szervezve. …A kémiai tanár szervezze? 71. interjú 
(gimnáziumi történelemtanár) 

Emellett megjelenik olyan vélemény is, amely nem a humánszakosoknak delegálja a holokauszt 
témával való foglalkozást: 

Az ünnepségeket, az emléknapokat egy időben, visszamenőleg évtizedekre, egy időben ez a tanító 
magyarosok feladata volt. Egy jó ideje már nem, mert hát végül is ez egy pedagógiai feladat. Ez 
nem magyar szakos feladat. És attól, mert valaki matematikát tanít meg fizikát, attól még az em-
léknap számára is emléknap. Tehát egy ideje már ez évfolyam felelősség az iskolánkban, és osz-
tályfőnöki felelősség is. Akkor így mondom. Nem olyan evidens, hogy ezt magyar szakosnak meg 
történelem szakosnak kell csinálnia. 82. interjú, (általános iskola, magyar-történelem szakos tanár, 
volt igazgatóhelyettes) 

(az emléknap szervezése feladata) bárkinek, aki elhivatottságot érez ebben a kérdésben, ez a meg-
győződésem. Ez szerintem nem szak kérdése. 78. interjú (gimnáziumi történelemtanár) 

 

3. A holokauszt téma feldolgozásának interdiszciplinaritása, külön-

böző tantárgyak összekapcsolódása, megjelenése az osztályfőnö-

ki munkában 
 

Most, hogy én ezt a képzést megcsináltam, ezt a videóinterjúkkal való lehetőséget, én nemcsak 
magyar órán fogom nyolcadikban Radnótinál többek között, hanem már ötödiktől. Az a tervem, 
hogy ötödiktől kezdem el felépíteni osztályfőnöki órán. Viszont magyarból biztos, hogy fogom tudni 
használni. Hetedik, nyolcadikban mindenképpen. Nyolcadikban abszolút. Osztályfőnökin végig. 21. 
interjú (általános iskolai magyartanár, táncot is tanít) 

A szakórákon ugye nyolcadikban a töri órán előkerül, illetve amikor irodalomból tanulják, az is 
nyolcadikra csúszik. Ezt is komplexen kéne szerintem. Megpróbáljuk akkor a korszakot összehan-
golni, legalább és ami Radnótinál a versekben megjelenik, annak egy másik vetülete a történelem. 
Mivel a téma, azt gondolom, sose fog elévülni, ezért aztán előkerül osztályfőnöki 
beszélgetéseken is, hiszen ez egy olyan érzékeny, ami őket nagyon 
feszíti. Ha az ember kellően közel van hozzájuk, akkor lehet velük 
ezekről a témákról beszélni. 25. interjú (általános iskola, mag-
yar-angol szakos tanár) 
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Mind a kettőn előjöhet. Osztályfőnöki órán úgy gyakorlatilag képekről beszélgetünk. … és akkor 
akár olyan fotó is, ahol az anyuka szorítja magához a gyermekét, mielőtt lelövik, tehát hogy 
ilyenből az ember összeállított egy tizenvalahány valamit és akkor ennek kapcsán, hogy egy kicsit 
képet is mondjon, adjon, nyújtson az egészről, de közben meg tényleg lehet beszélgetni a gyere-
kekkel erről. Tehát ez is egy megoldás, de szakórán, szakórai keretben ugye magyarból jön elő, és 
Kertész Imrénél és ott is van ilyen kis történelmi kitekintés mondjuk a Sorstalanságnál, hogyha van 
idő óra végén én meg csináltam azt, összeírtam, sajtótermékben kerestem valamit és nagyon ütős 
volt számomra is, a német megszállástól a gettósításig a rendeletek. Ahogy napról napra, ott van-
nak a dátumok és akkor adják be a rádiót, adják be a biciklit, stb. és ez szerintem például nagyon 
ütős egy gyerek számára, hogy tényleg a biciklit elszedik,  … Tehát az ilyenek és ez úgy látszódik, 
hogy hogyan szorul. Nem mehet a strandra, nem mehet ki az utcára, stb. és hogyan jutunk el 
odáig, aminek a végén az lesz, hogy tényleg mondjuk Auschwitzba érkeznek, vagy hogy itt is ez a 
műben szereplő Gyuri így természetesnek veszi, hogy őt deportálják. 1. interjú (gimnázium, 
földrajz-magyar-eszperantó szakos tanár) 

Az etikaóra ennek a témának a kitűnő táptalaja. Az etika óra azért jó, mert ide mindent be lehet 
hozni. Az etikának az lenne a lényege, hogy azokról a kérdésekről, dolgokról beszéljünk, amivel ők a 
mindennapi életben találkozhatnak. Így, kimondottan a holocausttal nem találkozik, de az előítélet 
az ugye ide vezetett el. Tehát etikaóra az, ahol ennek nagyon jó táptalaja van, és ezért is nem ér-
tem, hogy miért nem veszik komolyan az etikát. Tehát se a kollegák, most így nem itt nyilatkozom, 
csak úgy általánosságban, sem a gyerekek. Ez szerintem egy borzasztó fontos tárgy lenne, mert itt 
van az, ahol igazán nevelhetünk, meg szemléletet formálhatunk. És ugye, a társadalomismeret, 
vagy állampolgári ismeretek óra volt a másik. 34. interjú (szakközépiskola-szakiskola, történelem 
szakos kollégiumi nevelőtanár) 

A tantárgyi összekapcsolódások mellett a holokauszt téma megjelenhet az osztályfőnöki 
munkában vagy más keretek között, például szakköri keretben, iskolai projektként (amelyen több 
évfolyamról vehetnek részt diákok), esetleg az emléknaphoz kapcsolódó tevékenységként. 

Ez (a szakkör) egy TÁMOP-os pályázattal indult, a holokauszt emlékközpont és a sulink 
együttműködése. Itt nagyon-nagyon sokféle, tehát 4 éve, ez az 5. tanév talán, negyedik tanév, 
hogy zajlik. Eleinte hónapos, tehát havi szintű beosztásban, tavaly már heti szinten foglalkoztunk 
ezzel. Mindig meghirdetem, különböző témákban, plakátokon keresztül, próbálom a diákok figyel-
mét felhívni, meg a saját csoportjaimban is reklámozom ezt a szakkört, meg már tudják is rólam 
nagyjából a diákok, hogy ezzel foglalkozom. Különböző témák. Első évben Anna Frank életével fo-
glalkoztunk, mert meghívtuk az Anna Frank kiállítást a suliba, április 16-ára, és akkor a diákok 
voltak a tárlatvezetők, erre készültünk, a naplót olvastuk. Második évben az embermentés, ellenál-
lás témáját jártuk körül, meg versenyre készültünk, egy ilyen Izrael-ismereti 
verseny, az Egyre közelebb című versenyre. Harmadik év, az volt 
tavaly, akkor volt heti lebontásban. Akkor egy sokkal átfogóbb 
képet tudtam, itt a zsidó kultúrától kezdve, ünnepeken át, a 
zsidóellenességnek a formái, a története, a magyar töri 
kapcsán, egyetemes töri, Horthy-korszak, náci Németor-
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szág, itt azért nagyon alaposan belementünk, és az évforduló kapcsán meghívtuk az Auschwitz 
albumot, az lett kiállítva, és arra is felkészítettünk tárlatvezető diákokat. Meg részt vettünk akkor is 
egy pályázaton, a Centropa alapítvány video pályázatán, és a helyi zsidók történetéről forgattunk 
egy kisfilmet. Akkor elég sok gyerek, főleg az én osztályomból jöttek diákok. Egy kollegámmal 
csináltam ezt a tanévet tavaly, és az, úgy érzem, hogy hatásos volt. Idén … inkább ilyen kis csendes, 
3 fős szakkört tartottam, versenyre készültünk a Wallenberg Alapítvány versenyére, a Hogy is volt, 
hol volt, valami ilyesmi című versenyre. 44. interjú (gimnázium, történelem-német-
társadalomismeret szakos tanár) 

Abszolút maguktól (kérdeznek a diákok). Tehát újra és újra előjönnek témák. Hogy így a… hírek 
szintjén is jönnek kérdések. És maga a holokauszt is. Ugye azt tanultuk ott a zachoros képzésen, 
hogy nem lehet, csak nagyon finoman hozzáállni a kérdéshez. … A gyerekek nagyon durván kér-
deznek és nagyon a véres részek érdeklik őket. A holokausztnak pont azok a részei, a táborok, a 
krematórium és a többi. Ezt nagyon nehéz úgy beszélni róla, hogy ezeket a dolgokat az ember elk-
erülje. De, hát nyilván ötödikben az ember megpróbál inkább valahogy finomabban… Tehát 
előjöhet egy irodalomóráról, jöhet egy történelemóráról, osztályfőnöki órán, bármikor előjöhet egy 
ilyen kérdés. Bár… hát ugye, amikor az ember bármilyen emberijogi dolgokról beszélget, bárminek 
a kapcsán előjöhet az, hogy ezt most miért csinálták. Tehát, mondom, nyilván az is előhozza, hogy 
én ilyen dolgokról tanítok. De a holokausztot nem én, ötödikben biztosan nem én vetem fel. Hanem 
megjelenik, most nem tudom, nem emlékszem rá, megjelenik valamilyen kérdés formájában. Csak 
úgy mellékesen. És akkor az embernek bele kell kapaszkodni. 48. interjú (általános iskola, magyar-
történelem szakos tanár, etikát és erkölcstant is tanít) 

A másság, az elfogadás, az előítéletek, hogy ne higgyél annak, amit a szádba rágnak, hogy ta 
pasztald meg, hogy éld át, tehát, szerintem ezeket. A gyereksorsokat, a család sorsokat, tehát, 
hogy szerintem ez hoz közelebb, semmiképp sem a tények meg az esemény történet, hanem ettől… 
tehát, hogy átélhető. Képzeld el, hogy te vagy az a srác, tehát, csak ennyi. Osztályfőnöki órán ezek 
így jönnek, igen. De mondom, több oldalról megrágjuk ezt a témát, mert rágjuk önismeret 
kapcsán, hogy mit érezhet a másik, ennyire távoli közelítéssel, vagy előítélet kapcsán, hogy látod, 
hogy kövér, na és belül mi van, meg előjön, mikor bárki cigányozik vagy bárki azt mondja, hogy mit 
tudom én hülye fradista, vagy bármi.… De szerintem a holokauszt csak egy ilyen illusztrációja an-
nak, hogy lehet valakiket így intézményesen megvezetni, hogy azt mondjuk rájuk, hogy ilyenek és 
akkor nagyon sokan elhiszik, hogy ilyenek. És akkor nehéz ebből kikerülni, meg nehéz mást 
gondolni meg mást hinni, tehát, hogy… és akkor végül is mi lesz belőle. Tehát ebből látszik 
leginkább, hogy milyen messzire lehet eljutni. Először csak azt mondják, hogy jól van, akkor te ne 
gyere egyetemre és a végén meg azt, hogy elpusztulsz, mert zsidó vagy. Tehát, hogy ez egy nagyon 
kézzelfogható példája annak, hogy először csak gondolod, aztán mondod, aztán csak hagyod, az-
tán csinálod. Hát nem tudom, nekem ez így vesszőparipám, hogy ne legyenek 
birkák, tehát, hogy ne higgyék el azt, amit a szájukba adnak és azt 
gondolják végig. 51. interjú (általános iskola, magyar-történelem 
szakos tanár) 
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Előfordul, hogy nem humán szakos osztályfőnökként a szakos órája terhére foglalkozik a peda-
gógus a holokauszt témával: 

Osztályfőnöki órán, holokauszt emléknap kapcsán (foglalkozom a holokauszttal). Ugyanis voltak 
ezek a mindenféle problémák, emlékmű, nem emlékmű, napi hírek kapcsán. Szoktunk olyat, hogy 
behozzuk reggel az újságot, ha éppen van időnk, és akkor megnézzük, hogy aznap milyen témák 
merültek föl. Persze közte volt. Volt, aki látott a híradóban ilyen dolgokat, de nem tudta értelmezni, 
és akkor azt megbeszéltük. Mondjuk, ha a biológia órából lecsípünk 10 percet, az egyáltalán nem 
baj szerintem, mert azt gondolom, hogy ez sokkal fontosabb az életben, mint, hogy tudja, hogy 
melyik növény egyszikű, vagy kétszikű, tehát ezt most beáldozom. És aki meg olyan területen megy 
továbbtanulni, őt meg úgyis felkészítem, mert ettől nem lesz senki szegényebb. De tényleg, a régi 
osztályomban, ott szerveztem mindig reggel beszélgető kört. Háromnegyed nyolcra bejöttünk, és 
akkor negyed órát beszélgettünk első óra előtt. 38. interjú (általános iskola, biológia szakos tanár) 

Osztályfőnöki órákon, ezek mind elvileg témák. Osztályfőnöki témákba ezek mind beleillenek. És 
akkor ezekhez mind kapcsolható akár módszertanilag, akár tartalmilag, meg azért tegyük hozzá, 
hogy én azt látom, hogy a diákok között is ugye azért az ismeretanyag kevés, de a jobbra tolódás 
megvan, tehát óhatatlanul, ha nem foglalkozol vele. Tehát valaki elkezdi firkálni a horogkeresztet, 
elég, ha két ember behozza az osztályba, azokra ad hoc reagálni kell. 58. interjú (szakközépiskola, 
történelem-etika-filozófia szakos tanár)  

4. A holokauszt téma tanításának változása iskolatípusok szerint  
 

Az interjúalanyok különböző típusú iskolákban tanítanak: általános iskolában, 4, 6 és 8 osztályos 
gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában. Van köztük olyan, aki alsóban is tanít, van, aki 
kollégiumban nevelőtanár. Az interjúk elemzése során nem rajzolódott ki olyan jellemzője a holo-
kauszt téma beemelésének a tanításba, amely egyértelműen iskolatípus szerinti megkülönböz-
tetésre engedne következtetni. Az iskolatípus meghatározó lehet abban, mennyire érzik magukat 
leterheltnek vagy eszköztelennek a pedagógusok, a holokauszttal való foglalkozás azonban 
erősebben köthető az iskola szervezeti jellemzőihez (erről később). 

Az iskolák között számos budapesti intézmény szerepel, köztük nagy presztízsű gimnáziumok, gya-
korlóiskolák, illetve a nem budapesti intézmények között nagyvárosi és kisvárosi iskolák. Azok a 
pedagógusok, akik egy-egy kisebb város egyetlen gimnáziumában tanítanak, hajlottak egyfajta 
erőteljesebb felelősségvállalásra a holokauszt emléknap megtartása kapcsán, több ízben jeleztek a 
várossal való együttműködést, közös megemlékezést 

Minden órán (foglalkozunk a témával), ez a tananyagba is beépül, ez szerepel 
a társadalomismeret, történelem tananyagban is, ugye, meg iskolai 
szinten is elvárás a fenntartótól is, hogy ezeket az ünnepeket 
beépítsük a pedagógiai programba, munkatervbe. Cél az, 
hogy az empátiát, a hagyományokat ápoljuk, nálunk az 
iskolában erre nagy hangsúlyt helyezünk, bevonjuk a 
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diákokat, aktívan részt vesznek. Ez a téma a vitakultúra fejlesztésére alkalmas, illetve nagyon sok 
olyan dolgot felszínre hoz, ami társadalmi problémaként szerintem magasabb szinten jelentkezik, 
tehát Itt nagyon sokszor a család, a szülők, a politikai demagógiák mind előjönnek, nagyon-nagyon 
izgalmas és szerintem ez mindenképpen olyan pedagógust igénylő téma, akik megfelelően felké-
szültek és képzettek, mert nagyon szélsőséges gondolatok is összeütközhetnek és bánthatnak 
olyanokat, akik adott esetben érintettek ebben a témakörben. 62. interjú (gimnázium, történelem-
filozófia szakos tanár) 
 
Az általános iskoláktól, gimnáziumoktól és szakközépiskoláktól markánsan eltérő tapasztalatot 
jeleztek a szakiskolában tanító pedagógusok (akik olyan intézményekben dolgoznak, amelyek 
szakközépiskola és szakiskola egyben, így az interjúalany többféle osztályban is tanít). 

Én továbbra is azt vallom, hogy már ott van a fejükben egy kész dolog. Ezen, én, ha megfeszülök, 
akkor sem tudok változtatni. Otthon az apjától hall, inkább az apjától, mint az anyjától, az benne 
már itt középiskolában egy olyan szinten rögzült, hogy azon nem lehet változtatni. Egy gyerekkel 
találkoztam, aki kimondottan tagadta a holokausztot. Bármit mondasz neki, teljesen reménytelen. 
Meg sem hallgat. … Hát én ebben az iskolában úgy látom, hogy ha nem beszélünk róla, akkor 
kevesebb az indulat. … Ez egy örök téma szerintem, az egész történelemben ez mindig probléma 
volt. Régen se változott meg, és a jövőben sem fog megváltozni. Ilyen egyszerű. Mindig kell keresni 
egy bűnbakot, bűnbakot osztályonként is, mindig találnak 1-2 gyereket, kiközösítik, kikészítik. 36. 
interjú (szakképző iskola, történelem-földrajz szakos tanár) 

A szakiskolai osztályban, ahol korábban tanítottam, ott érződik, hogy sokkal nagyobb az ellenállás 
a témával szemben. Ezért gondolom, hogy nem lehet egy kaptafára csinálni (az emléknapot). 98. 
interjú (gimnázium, történelem-német szakos tanár) 

Az interjúalanyok közül többen egyházi fenntartású iskolában tanítanak. A fenntartó szerinti 
megkülönböztetés (egyház, alapítvány, egyéb) jelezhetne eltérést a holokauszttal való foglalkozás-
ban, de ez az interjúkban nem jelent meg. Valószínűbb, hogy a fenntartó elvárásai szervezeti 
jellemzőként épülnek be az iskolai működésbe.  

Én nem a holokauszton keresztül nevelem őket toleranciára, hanem a napi életben gyakorlatilag 
reggeltől estig. Amíg együtt vagyunk. Nem csak ez az egy téma, ami nevelhet, hanem gyakorlatilag 
minden. Minden erről szól. Nemcsak ezen keresztül, bármi máson keresztül. Ez egy alap, egy ál-
talános iskolában meg főleg. Az egymás elfogadása. Van persze, mindig van probléma, mert ahány 
gyerek annyiféle… meg annyifélét hoznak. Én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés helyzetben 
vagyunk itt, ebben a katolikus iskolában. Szóval itt azért a családokból eleve jön egyfajta nagyon 
erős tolerancia. Ezt nem mi kezdjük el, otthon kell elkezdeni és építgetni. Itt eleve 
nagyon sok a nagycsaládos. Azért már ott helyben, kis közösségben, vagy 
nagy közösségben indul a toleranciára való nevelés. Úgyhogy, ilyen 
szempontból, nem azt mondom, hogy könnyű a dolgunk, hanem 
van egy alapunk, amivel mi már tudunk szépen építkezni. … 
Azért ez a légkör nagyon sokat számít. A keresztény 
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szemlélet, mert azért nagyon sok református, evangélikus is jár hozzánk. Ez abszolút érezhető. 
Tanítottam a belvárosban, tehát nagyon lehet érzékelni a különbséget. Ha a toleranciát mérni le-
hetne, akkor azért itt nagyon magas fokon működik. 64. interjú (katolikus általános iskola, magyar-
történelem-média szakos tanár) 

A félállású pedagógusoknak egészen más rálátásuk van az iskolai eseményekre, mint a főállásúak-
nak. Kevesebb időt töltenek az iskolában, az iskolai életbe kevésbé tudnak bekapcsolódni. 
Megjelenik ez a holokauszt emléknap megtartására vonatkozó kérdésnél: előfordul, hogy a vála-
szadó az egyik iskoláról semmilyen információt nem tud adni, a másikra pedig pontatlanul em-
lékszik.  
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5. A holokauszt témával való foglalkozás tartalma és kerete össze-

függ a pedagógusok személyes pedagógiai tapasztalatával és cél-

jaival 
 

Az interjú első és második része a pedagógusok tanítási tapasztalatait mérte fel. A válaszokból 
kirajzolódott, hogy a megkérdezett tanárok milyen nehézségekkel szembesülnek mindennapi 
munkájuk során, hogyan magyarázzák ezeket és mennyiben érzik kompetensnek és illetékesnek 
magukat ezek kezelésében, milyen erőfeszítéseket tesznek a megoldásukra. A diákok tanulással 
kapcsolatos nehézségeire adott válaszok, az ehhez kapcsolódó módszertani gyakorlat (disputa, 
kooperatív módszerek alkalmazása), az ezzel kapcsolatos vélekedés szépen kirajzolják az adott 
pedagógus pedagógiai megküzdési repertoárját. A megkérdezett pedagógusok részben felvállalják 
a diákok tanulásban mutatott nehézségeit, reagálnak ezekre egyéni vagy kiscsoportos szinten 
(korrepetálnak, tanulásmódszertant építenek be, segítséget keresnek a diákjaiknak), jelzik az 
igényüket a szervezeti szinten történő reagálásra vagy kifejezik ezzel kapcsolatos véleményüket (az 
iskola által nyújtott szervezett tanulástámogatási formák esetében). Úgy tűnik, hogy azok a peda-
gógusok, akik ezzel a területtel érdemben foglalkoznak, a csoportban megjelenő, nem tanuláshoz 
kapcsolódó jelenségekre nyitottabban reagálnak – kirekesztés, bullying, előítéletes gondolkodás, 
másság elfogadása, tolerancia. Ezek a pedagógusok többnyire foglalkoznak a holokauszt témával 
úgy tanórán, mint osztályfőnöki munkában, sokan közülük kifejezetten felismerték a holokauszt 
emléknap kínálta pedagógiai lehetőségeket. A felvett interjúk elemzése alapján úgy tűnik, hogy 
azok a pedagógusok, akik a diákok tanulással kapcsolatos nehézségeihez nem tudnak érdemben 
kapcsolódni (mert úgy gondolják, minden a családban dől el, vagy mert a diákjaik gyenge képes-
ségeit, hátrányos helyzetét, alulmotiváltságát magyarázatként elfogadva nem vélik úgy, hogy az 
iskolának, illetve a tanároknak feladatuk lenne a tanulás támogatása) jóval kevésbé látják meg a 
holokausztról való tanításban rejlő lehetőségeket. Számukra a holokauszt egy megtanítandó 
tananyag, az emléknap egy kipipálandó iskolai feladat. 

Néhány példa az első típusra: 

A Zachor képzésen például az volt, hogy adtak képet, és ott volt egy szemmel láthatólag ortodox 
zsidó, de utána kiderült, hogy ez egy neves könnyűzenész egyben, … máris ugye valamennyire le-
bontja az előítéleteket, hogy először elképzeljük, hogy hogyan telhet egy napja, mit csinálhat. 
Ugyanígy rájöhet arra az ember, hogy ezek így előítéletek. … Ez volt Izraelben, ahol csak annyi volt, 
hogy képeket mutattak, és mondjuk meg, hogy ezek mivel foglalkozhatnak, kik lehetnek ők. Ott 
volt egy arab ilyen bukósisakos, motorosruhában valaki, akire én közöltem, hogy pizzafutár, amin 
nagyon jót derült a képzés tartója. Utána elmondta, hogy ez a legnevesebb kortárs 
arab regényíró jelenleg ott Izraelben. Akkor én is magamba néztem, 
hogy… Miután magamban is ez egy működő módszer volt, azért 
próbálkoztam ezt bemutatni. Nagyon érdekes, diákoknál is 
működik, illetve volt már olyan, hogy az jött ki, hogy 
nincsenek súlyos előítéleteik. Nálunk, ugye ez leginkább 
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cigányságra probléma. Akkor beraktam direkt olyan, kerestem olyat, akit be lehet ennek kapcsán 
mutatni. Gyakorlatilag átalakítottam erre. A Costa Concordia elsüllyedt és ott egy ilyen roma 
származású személy meghalt, mert gyerekeket mentett. Erre beraktam az ő képét és a gyerekek, 
amikor meg kellett határozniuk, arra jutottak csoportmunkában, hogy ez egy görög zöldséges le-
het. Eszükbe se jutott, hogy cigány. Ez így… ez mondjuk az egyik ilyen módszer, ami úgy láttam, 
mind a két képzésnél előjött és szerepelt. 1. interjú (gimnázium, földrajz-magyar-eszperantó szakos 
tanár) 

Nyilván egy pályakezdőt nagyon leköt az, hogy azt megcsinálja, amit előírtak. Most már elég öreg 
róka vagyok ahhoz, hogy azzal nem nagyon foglalkozom annyira, próbálom a gyerekeket a világ 
dolgaira nyitottá tenni, meg minél több jó dolgot a szívükbe becsempészni, mert azt gondolom, 
hogy az legalább olyan fontos, minthogy megtanulják az ismeretanyagot, amit előírtak számukra. 
Szív nélkül egy akármilyen zseni tudós is hova jut, ugye? Milyen eszközök kerülnek a kezükbe. 38. 
interjú (általános iskolai biológiatanár) 

Szívem szerint azt látnám helyesnek, hogy inkább csak irányítanám a tevékenységüket, próbálok 
néha, szoktunk csinálni ilyen, amikor különböző állomásokat dolgozok ki egy-egy témához, és 
körbehaladnak, forrásokat dolgoznak fel, és aztán a végén beszámolnak. Ezeket én nagyon sze-
retem, rengeteg előkészítési munkát igényel, de akkor látom, hogy a gyerek dolgozik, ő szerzi meg 
a tudását, így nyilván jobban is rögzül. Ezt én nagyon szeretem. És az órán konkrétan én már csak 
irányítóként, segítőként vagyok jelen, és nem a tudás közvetítőjeként egyértelműen. Ezt én sze-
retem, de nem tartom összeegyeztethetőnek sajnos, hogy az érettségire fel kell őket készíteni, és ez 
bizonyos korlátokat képez. 44. interjú (gimnázium, történelem-német-társadalomismeret szakos 
tanár) 

Nagyon sok minden tanárfüggő.  Az iskolavezetés nálunk szerintem nagyon pozitívan áll hozzá, 
támogatja, sőt, ugye megadja hozzá az emléknap az időkeretet. Ha én egész napra viszem el a 
gyerekeket, akkor egész napra viszem el a gyerekeket, szóval nem az, hogy most egy órám van. De 
szerintem ez megint iskoláktól függő. De a legnagyobb, aminek én ellene vagyok, szóval semmit 
nem kampányszerűen, nincs értelme. Tehát időhiány, persze, semmire nincs ideje az embernek, 
tehát az embernek a tantervben arra van idő, amire én akarok időt. Persze nyilván az érettségi 
szabályoz, de azért négy évet vannak nálam vagy ötöt. Tehát ha én négy év alatt nem találok olyan 
fórumot, hogy ezeket tisztázzuk, akkor soha. Be lehetne ezeket építeni az oktatásba, de mielőtt az 
oktatásba… a tanárképzésnél is kezdeni kell. Hát azon is hülyére röhögtem magam, amikor 
mondták, hogy most a Pázmányon majd most tanítjuk. Ha nem hozza azt a szemléletet, akkor mit 
fog tanítani? Nagyon jól tudjuk, hogy azért az egyetemisták x százaléka jobbikos. Mindegy, hát 
ez… erre szoktam én mondani, hogy meghallgatom, információ, hát ennyi… mindenkinek van egy 
véleménye. 58. interjú (szakközépiskola, történelem-etika-filozófia szakos ta-
nár) 

Lehet olvasni az újságban tanárról, aki szélsőséges dolgokat 
posztolgatott, de alapvetően szerintem ez egy alapkritéri-
uma egy tanárnak, hogy kritikai szemléletre nevelhet, 
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véleményt azonban, még ha mást is gondol, nem nyilváníthat olyan formában, ami negatívan be-
folyásolná a diákok saját gondolatát, szemléletét. 62. interjú (gimnázium, történelem-filozófia sza-
kos tanár) 
 
Április 16-án, a holokauszt emléknapja, azt biztosan mondom, ha aznap órám van és akkor erről 
egy öt mondat. Ötödik, hatodik osztályban is. El kell nekik magyarázni nyilván, az ő szintjükön, 
hogy rengeteg embert táborokba zártak, kivégeztek, azért, mert ilyen származásúak vagy val-
lásúak voltak. Tehát ezt nagyon egyszerűen, de egy ötödikes gyerek már megérti a lényegét. 65. 
interjú (általános iskola, magyar-történelem szakos tanár, erkölcstant is tanít) 

Néhány példa a második típusra: 

Tehát nem gondolom, hogy vitakultúrát lehetne fejleszteni a holokauszttal. Hát, az emberi jogok 
tanítására és a toleranciára nevelésre talán valamennyivel alkalmasabb. Talán azt könnyebben 
megértik a gyerekek, hogy miért fontosak az emberi jogaink. Pontosan azért, mert voltak olyan 
időszakai a történelemnek, amikor ezek az emberi jogok teljesen megszűntek, és ez által – mondjuk 
úgy -, hogy állati szinten kezeltek másokat. Toleranciára nevelésre, az elfogadásra is talán valamit 
segíthet. Bár én azt gondolom, hogy pont toleranciát meg elfogadást nem lehet népirtással meg 
vérengzéssel magyarázni. Mert nem látom, hogy bármelyik fél is toleráns lett volna ebben a kér-
désben. Sem az a Német Birodalom, amelyik kiirtotta a zsidóságot, sem az a zsidóság, akit kiirtot-
tak. Nem tudom, hogy melyik lenne toleráns a másikkal szemben. Egyik sem volt az. 71. interjú 
(gimnáziumi történelemtanár) 

A gyerekek.. és itt különböző rétegkultúrák vannak, egy része eleve hárítja, eleve szemben áll ezzel, 
ami sok esetben érthető vagy családi tanúságként felfogható jogos távolságtartás ezektől a 
témáktól, megrázó eseményektől. Én úgy gondolom, hogy attól, hogy egy népnek, egy mul-
tikultúrával, multinacionális kultúrával rendelkező ősi kultúrának ilyen nagy anyagi és mozgástér 
szabadsága van, attól ez nem azt jelentené közvetlenül, hogy ilyen erőteljesen nyúljon bele az 
arányokba, illetve a tudattartamokba, meg az emberek lelkébe, hanem egy nagyon mértéktartó és 
egy nagyon-nagyon tiszta egyensúlyra volna szükség. Matematikailag alá tudom támasztani. II. 
világháborúban a magyar nép vesztesége pontos források szerint megközelítette a 820 ezer főt, 
ebből a holokauszt áldozatai, 230 ezer fő. Az arányosság és a tisztesség elve szerint is meg kellene 
őrizni a megfelelő arányokat. 70. interjú (általános iskola, magyar-történelem szakos tanár, a ho-
lokauszttal 8. osztályban, tananyag szerint foglalkozik) 

Nem számított meglepetésnek, hogy minden osztályban vagy minden évfolyamon legalább egy 
olyan diák van, aki – főleg, ha szereti a történelmet, akkor – általában elég nagy holokauszttagadó 
is mellette. Az interneten keresztül informálódik. Például a tavaly érettségiző osztályomban is volt 
valaki, egy nagyon okos, nagyon jó képességű diák, aki egyetemre ment tovább, 
de mégis nagyon súlyos elképzelései voltak a holokauszttal kapcsolat-
ban. Olyan súlyosak, amit egyébként Magyarországon börtönnel 
büntetnénk holokauszttagadásként vagy holokauszt relativ-
izálásként. … Én nem gondolom, hogy meg kellene győzni. 
De ettől függetlenül én vele lényegében úgy tanítottam a 
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történelmet, hogy amikor a holokauszthoz értünk, akkor például megengedtem, hogy ő tartson egy 
előadást a saját elképzeléseivel kapcsolatosan. Hogy elmondhassa azt, hogy ő mit gondol erről az 
egész dologról. 71. interjú (gimnáziumi történelemtanár) 

Van olyan pedagógus, aki delegálná a holokauszttal való foglalkozás feladatát külső szakemberre 
(hasonlóan az iskolai szexuális felvilágosításhoz). Ebben a véleményben észrevehető a pedagógus 
saját bizonytalansága a témával kapcsolatban. 

Ha már úgy fogalmazunk, hogy holokauszt emléknap és nem csak egy órában emlékezünk meg, 
akkor bizony hívnék valakit kintről. Egyrészt nyilván olyat hívok, aki szakértő. Mondjuk a tör-
ténelem tanszékről valakit, biztos jönne felvilágosítani. Másrészt mindenki tudja, akár a saját 
gyerekeinkről van szó, akár az iskolásokról, az idegent sokkal jobban elfogadják. Viszont akkor nem 
vitázna. Ez is egy kétélű dolog, mert akkor nem lenne belőle beszélgetés. Ő egy idegen, tőle nem 
kérdezne. 80. interjú (szakközépiskola, angol-magyar szakos tanár) 

Nyilvánvalóan ebben a felfogásban nem merül föl, hogy más szakos tanár is foglalkozhat a holo-
kausztról való tanítással, illetve hogy osztályfőnöki munkában is megjelenhet. Ezzel szemben 
markánsan eltérő vélemény is hangot kapott, miszerint a pedagógus egész nevelő munkájával   
bármikor, bármely helyzetben tanít vagy taníthat róla. 
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6. A holokauszttal való foglalkozás minőségében meghatározó az   

iskolavezetés, illetve az iskola mint szervezet hozzáállása 

 

A kérdőíves kutatás során megkérdezett pedagógusok kétharmada (67 százaléka) szerint iskolájá-
nak vezetése inkább támogató a holokauszt téma iskolai feldolgozásával kapcsolatosan; 12 száza-
lék semlegesnek írta le az iskolavezetés hozzáállását, távolságtartó attitűdöt pedig csak 2 százalék 
érzékelt. Egyötödük (19 százalék) nem vállalkozott arra, hogy megítélje az iskolavezetés holokauszt 
tematikával kapcsolatos attitűdjét. A tanár kollégák hozzáállását a válaszadó pedagógusok már 
csak alig több mint fele (54 százaléka) minősítette egyértelműen támogatónak, 19 százalékuk sem-
legesnek vélte, 5 százalék pedig távolságtartónak minősítette. A többiek (23 százalék) nem vállal-
koztak arra, hogy ezt megítéljék. A kvantitatív adatok által nyújtott képet a kvalitatív kutatás to-
vább finomítja. 
 
A holokauszttal való foglalkozás a tantestületen belül igen különböző módokon valósulhat meg: 
van olyan iskola, ahol ezt tulajdonképpen a pedagógus magánügyének tekintik. Ebben az esetben 
az iskolavezetés elvárása az, hogy a pedagógus tanítson tanterv szerint, tartsa meg a holokauszt 
megemlékezést osztályfőnöki óra keretében, erre sem a kollégák, sem a vezetés nem kérdez rá, így 
az egyes pedagógusok szakmai találékonyságán és lelkiismeretén múlik, hogyan dolgoznak a témá-
val. Van olyan iskola, ahol a vezetés kifejezetten támogató, a kollégák viszont nem akarnak vagy 
nem mernek a témával foglalkozni, így a holokauszt téma egy-egy tanár szívügyeként jelenik meg 
az iskolában.  

Volt olyan osztály, ahol történelemtanár voltam és a gyerek jobbikos egyenruhában akart jönni és 
ott cirkuszolnom kellett, hogy ebben nem jöhetsz be meg egyáltalán. Marha nehéz az iskolában és 
ezzel kínlódik az ember. Vannak cifra dolgok, nagyon brutális dolgokkal is szembesülök, de nem 
csak én, hanem biztos más is. A közhangulat nem kedvez annak, hogy ezt a problémát akár 
tantestületi szinten meg lehessen beszélni. … A romló közegben az az iskola is, ami brutálisan ellen 
tudott állni a rasszista megnyilvánulásoknak az is kezd fellazulni vagy nem is tudom, hogy 
fogalmazzak. Toleránsabb az intoleranciával szemben. 22. interjú (szakkközépiskola, magyar-
történelem szakos tanár) 

A szervezet hozzáállása meghatározza általában az elfogadást, úgy a diákok, mint a tanárok 
irányában. Nehéz toleranciára nevelni, egymás elfogadására ösztökélni a diákokat, hogyha ez az 
attitűd nem általános a pedagógustársak körében. 

Miért vesznek fel tolókocsist egyáltalán az osztályba, amikor az nem fogja 
tudni fölérni a kémcsövet a kémiaórán, mondja a kémiatanár és en-
nyivel elintézi. 1. interjú, (gimnázium, földrajz-magyar-eszperantó 
szakos tanár) 
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A holokauszt emléknap kapcsán rendre fölmerült az a kérdés, hogyan dolgoznak a megkérdezett 
pedagógusok, egyedül vagy csapatban. 

Nem csapatban… a szakórait, azt egyedül. Szerintem az osztályfőnöki órát is egyedül csinálja az 
ember. Nekem ez egyéként érdekes is volt. Amikor megjöttem Jeruzsálemből, akkor írtam az osz 
tályfőnököknek egy levelet, hogy én most ezen a képzésen voltam, …felsoroltam egy csomó témát, 
hogy mi minden, de tényleg az arab-izraeli háborútól kezdve, stb. és, hogy ebben nagyon jó         
anyagokat is adtak és én nagyon szívesen tartok ennek kapcsán akár osztályfőnöki órát, akár 
szakórára, ami idetartozik, ott elhívnak és, most nem emlékszem, hogy egyáltalán nem hívtak-e, 
vagy egy osztályba, ahol előtte két évig földrajzot tanítottam. Ott volt talán valami, de… Nem 
tartottak rá úgy igényt kollégák. …Ha külsős előadót hívok, akkor az egy profi legyen és nem a kol-
légát kérem meg, hogy ő ugorjon be. 1. interjú, (gimnázium, földrajz-magyar-eszperantó szakos 
tanár) 

Az iskolavezetésnek … szerintem két elvárásuk van: az egyik, hogy az emléknapok, stb. jogszabályi 
előírás. A másik meg, hogy ne legyen ilyen jellegű botrány. Mesélték, hogy előfordult, hogy a 
kitörés napi megemlékezésen az egyik diákunk részt vett és ilyenek. Tehát, hogy ne nagyon legyen. 
Gyakorlatilag a problémák elkerülése az iskolavezetés túlélési technológiája. Extrák nincsenek. 
Annyi viszont, nem tudom, mennyire a témához tartozik, de abszolút liberális az iskolavezetés, te-
hát hogy ilyenek mellett kiáll. Volt már olyan kolléga, akit ilyesmi miatt is bocsátottak el, merthogy 
olyan stílusban nyilatkozott a témáról. A téma kezelésében támogató az iskola, csak csináljuk meg 
mi magunk. Oldjuk meg és őket ezzel hagyjuk békén. 1. interjú, (gimnázium, földrajz-magyar-
eszperantó szakos tanár) 

Éppen az átpolitizáltsága miatt vannak olyan kérdések, amiket egyszerűen kerülünk a tantestület-
ben, és ez is beletartozik. Volt rá példa, hogy előkerült volna, nem szült jó vért. És aztán ez maradt, 
hogy ez is egy olyan téma, amiről nem beszélgetünk. Ezen kívül még 618 ezer dolgot kellene még 
kidumálni. A legnagyobb kritikám úgy általában, nem csak a tantestülettel, hanem a pedagógus 
társaimmal kapcsolatban – pont az, hogy abszolút nem érzem, hogy annyira értelmiségként 
viselkednének. A másik, a kérdésedhez nem tartozik szorosan, de számomra nagyon jelentős, hogy 
nem is akarunk témákat felvetni. Nem akarunk megbeszélni, kibeszélni, műhelyként működni, ami 
régen hozzá tartozott az értelmiségi, tanári léthez. Ezeket – úgy érzem – teljesen bedarálta már az 
elmúlt két-három évtized. 87. interjú (gimnázium, magyar-latin szakos tanár) 

Előfordul, hogy a holokausztról való oktatást erőteljesebben felvállaló tanár elszigetelődik, 
egyedül, esetleg egy társsal dolgozik, nem kap visszajelzést a tantestületben: 

Olyan nagyon szerintem nem foglalkoznak vele, vagy nem tudom. Mondjuk, ezt a Kávást, ezt 
csináltuk mi ketten, a másik osztállyal, és így a többiek nem vonódtak be. 
Nagyon sok munka van, elég sokat dolgozunk, szóval az, hogy ez nem 
olyan békés kis valami, hogy na, akkor most leülünk, és meg-
beszéljük, szóval erre nincs idő. 45. interjú (gimnázium, orosz-
angol-magyar szakos tanár) 
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Az iskola szélsőséges helyzetekre való reagálása meghatározó úgy a diákok (és általuk a szülők), 
mint a tantestület felé. Tanulságos a következő eset: 

(történelemtanár kolléga) Ez 2008-9 környékén volt, ő is sieg heillel (köszönt). Tehát megszállott 
hülye. És ő is karlendítéssel, állítólag bement (az osztályba). A gyerekek mondták, hogy ő is ezt 
csinálja. Én többször rajta kaptam őt, hogy gyerekekkel cigányozik, meg, hogy a cigánykérdést úgy 
kell megoldani, hogy meg kell ásatni a sírt, és akkor ő egy pillanat alatt megoldaná, stb. És gyere-
kek előtt mondogatott ilyen dolgokat. … 12.-ben nem én taníthattam (a történelmet). Az 
igazgatónőm egy tanári jelzésre, meg a diákok jelzésére mondta, hogy ne húzzuk-halasszuk, essünk 
túl ezen, nem kell ezen nagyon rágódni. Probléma volt velem, mert a társadalomismeret óráimat 
úgy hívták a gyerekek, hogy cigányvédő óra. Ugyanis én egy más szemléletet próbáltam idehozni, 
mint amivel szembesültem. Roppant hamar konfliktusaim adódtak itt, ebben az iskolában, és végül 
is elvették tőlem a 12.-es érettségiző osztályomat. … Októberben átvettem őket, és az első órámon 
késve jött egy fiú. Fölcsapta az ajtót, és ő köszönt, hogy sieg heil, felemelt karral. Ez volt itt az első 
élményem. És akkor én mondtam, hogy akkor ahogy jöttél, menjél is ki, és menjél fel az igazgatói 
irodába, és mondd el, hogy mit tettél. 35. interjú (szakközépiskola, könyvtár-történelem szakos 
tanár) 

Ez az eset azt a helyzetet mutatja be, amikor a holokauszttal (is) foglalkozó pedagógus mellett nem 
állnak ki sem a kollégái, sem pedig az iskolavezetés, azzal, hogy leváltják egy érettségiző osztályból, 
gyakorlatilag a szélsőséges nézeteket hangoztató diákot (és családot), illetve kollégát támogatják. 
Az utoljára említett esetnél a diákot az igazgató visszaküldte az osztályba, mondván, ennek az 
esetnek az intézése nem tartozik rá. A helyzetet árnyalja, hogy néhány évvel ezelőtt új igazgató 
vette át az iskola vezetését, aki nagyon támogató az interjúalany törekvéseivel kapcsolatban, így ő 
nyugodtan szervezhet iskolai szintű emléknapi programokat, ugyanakkor nem történt szervezeti 
szinten olyan beavatkozás, amely a pedagógusok nézeteire hatott volna, így az interjúalany továb-
bra is alapvetően ellenséges közegben, magára maradva vagy egy-egy szövetséges pedagógussal 
dolgozik. Ennek a munkának így nem lehet megfelelő hatásfoka, hiszen a diákokat érő impulzusok 
között erősen megjelenik a többi pedagógus elzárkózó vagy kifejezetten ellenséges attitűdje. 

Gyakran előfordul, hogy az iskolavezetés (igazgató) arra törekszik, hogy legyen a tantestületben 
egy vagy két olyan kolléga, aki összefogja a holokauszt téma tanítását és/vagy a holokauszt em-
léknapot: 

… mihez van kedved? Látsz benne fantáziát? Annak nincs értelme, hogy na, kötelező. … kell 1-2 
ember, ez szervezett dolog. Ahol van érdeklődése a kollegáknak. Aki tovább viszi ezt a zászlót, ő 
visszajön, hogy együtt csinálják, azért nem jó egyedül dolgozni, hanem egy fix valakit is. Azt be is 
lehet iskolázni, akár Jeruzsálembe is el lehet küldeni, szoktak lenni ilyen programok. 
A Páva utcában ilyen helyi programok, tréner képzés. Akinek van egy kis 
affinitása, történelem szakos, vagy nem, teljesen mindegy, nézzen 
szét, majd én is segítek, mondtam. Megkérdezünk valakit. De 
nem akarom presszionálni, nem akarok semmit. … ez is az 
iskolakultúra. Tehát itt senkit nem lehet szidni, 
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idézőjelben, vagy ténylegesen, kisebbséget. Tehát se cigányt, hát svábot főleg nem. Csak viccel-
ődök. Senkit. Ez az egyik. A másik pedig, hogy arra is, elég sok hátrányos helyzetű gyereket is 
fölveszünk, így is, úgy is. Tehát szociálisan, tehát nem egy elitképző természet. A másik pedig, hogy 
tényleg hátrányos, körülbelül 30 gyerekünk van. Azért egy kéttannyelvű program, nagyon jó képes-
ségű gyerekek kellenek ahhoz, hogy ezt bírják. De hát szakembert is fölvettünk, aki külön fo-
glalkozik velük. 43. interjú (gimnázium, történelem-német-társadalomismeret szakos tanár, 
igazgató) 

Nagyon érdekes helyzet, amikor az iskola igazgatója megpályázik egy Jad Vasemes továbbképzést, 
aminek feltétele valamiféle foglalkozás megtartása a gyerekeknek, kiutazik a továbbképzésre, de a 
tanultakat nem forgatja be az iskola holokauszttal kapcsolatos működésébe, a tudása nem épül be 
a szervezet, a tantestület körében. (évekkel korábbi helyzet, az érintett már nem dolgozik az is-
kolában, a konkrét esetre az interjúkészítő nem kérdezett rá). Más esetben pedig a Jad Vasemben 
képződött pedagógus megosztja a tanultakat a kollégáival, inspirálja a többieket: 

Nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert nem tudom, szabad-e említenem, hogy a jelenlegi 
igazgatónő, akit mentoromnak tekinthetek tulajdonképpen, hiszen nagyon készségesen segítette 
az elmúlt hát.. közel egy éve a munkámat, amióta itt tanítok. És remélem, nem sértődik meg érte, 
de a téma.. hát hogy is mondjam szakértőjének lehetne őt nevezni. Évek óta nagyon komolyan  
foglalkozik ezzel a témával, és azt hiszem, két évvel ezelőtt egy nagyon komoly kiállítást és nyílt 
órát tartott ebből a témából, amellyel megnyert egy pályázatot és a pályázat keretében kiutazha-
tott Izraelbe és ott vett részt egy szakmai továbbképzésen ezzel a témával kapcsolatban, ahonnan 
rengeteg anyagot hozott, rengeteg tapasztalattal tért haza és.. ezúton is szeretném megköszönni 
neki, hogy ezt átadta nekem. Úgyhogy, nem mondom, hogy meghatározta, hogy én ezt hogyan.. 
mert nem határozta meg, mert valóban szabad kezet adott nekem, hogy hogyan csináljam meg az 
emléknapot, de rengeteg újdonságot adott nekem,  ami teljesen más szemléletmódot alakított ki 
bennem a témával kapcsolatban, na most ennek tudatában lehetne másképp csinálni, úgy 
gondolom, de ez megint rengeteg időt igényel. 83. interjú (szakközépiskola, történelem szakos ta-
nár) 

A holokauszttal való foglalkozás minőségében meghatározó a szakmai kapcsolatrendszer megléte, 
illetve a tantestületen belül a kollégákkal való együttműködés lehetősége – az együttműködés je-
lenthet akár csak egy óra elcserélésére való hajlandóságot, rugalmasságot az emléknappal 
kapcsolatos szervezésben, teremcserét.  

Kialakult az a fajta szokás, hogy ez egy (egész) nap.. ezt egyébként nagyon nehéz volt itt az is-
kolábn megvalósítani, úgy gondolták a kollégák, hogy ez túlteljesítése a minisztériumi elvárások-
nak, és hát elmarad a gyerekeknek 5-6 órája ezen a napon és ez nem éri meg, az-
tán azóta szerintem mindenki látja, hogy ez nem egy óraelhagyásos 
akció, cél, hanem hogy ennek azért van (hozadéka). 90. interjú 
(gimnázium, történelem-népművelés szakos tanár, 
igazgatóhelyettes) 
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Fontos a tágabb környezet támogató hozzáállása is, egy város egyetlen gimnáziuma sajátos 
helyzetben van, sajátos felelősséggel, amit az iskola szempontjából előnyösen lehet használni: 

Egy város vezető gimnáziuma állandó levelezési kapcsolatban van a múzeummal, helyi 
önkormányzattal, művelődési osztállyal, benne vagyunk a címlistában, levelezési listában, igazából 
a vezetőség folyamatosan kapja a kiállításokról, a körökről.. általában minket keresnek meg. Ha 
van valami nagyon speciális dolog, diákok részéről egy kezdeményezés, akkor mindig van egy kon-
taktszemély, akit nagyon gyorsan meg lehet keresni, de inkább minket találnak meg ezek a 
kezdeményezések. 62. interjú (gimnázium, történelem-filozófia szakos tanár) 
 
 

7. A holokauszt téma oktatásához kapcsolódó továbbképzések 
 

A kérdőíves kutatás adatai szerint a tanároknak kereken egyharmada (33 százaléka) igényelne to-
vábbképzést a holokauszt tanításához. A továbbképzések mellett legnagyobb arányban online 
tananyagokat igényelnének a pedagógusok, azonban filmekre, fotókra, kész óratervekre és mód-
szertani továbbképzésekre is sokan igényt tartanának. Történelmi ismereteinek bővítésére a ta-
nárok 43 százaléka tartana igényt. 
 
A kvantitatív felmérés adatai szerint a tanároknak mindössze 9 százaléka vett már részt a holo 
kauszt tematikájával kapcsolatos továbbképzésen. Az általános iskolában tanító válaszadók hét, 
míg a középiskolában tanítók 10 százaléka volt ilyen tanfolyamon. 
Természetes módon a történelem tanárok körében jóval magasabb az ilyen képzésen részt vettek 
aránya, mint a többi tanár esetében. A történelem szakos válaszadók 21, míg a nem történelem 
szakosok 3 százaléka vett részt ilyen témájú tanfolyamon. A megkérdezettek 56 százaléka vélte 
úgy, hogy a történelemtanárokat holokauszt témájú továbbképzésben kellene részesíteni. Ezt az 
általános képet árnyalják a tanár-interjúk.  
 

A holokauszt téma oktatásához kapcsolódó továbbképzéseket a kutatás egy másik tanulmánya 
(PR05 Összegző tanulmány a holokauszt téma oktatásával kapcsolatos hazai képzések és tovább-
képzések anyagairól) tárgyalja részletesen. Az interjúk során az interjúalanyok továbbképzésekkel 
kapcsolatos tapasztalataira kérdeztünk rá, különös tekintettel a képzések szemléletformáló hatá-
sára. 

 Az interjúalanyok továbbképzési tapasztalatait két fő csomópont köré szervezve kérdeztük: egy-
részt a pedagógiai innovációkban való jártasság (tanulástámogatás, innovatív tanulásszervezési 
módok, stb), másrészt a holokauszt-oktatáshoz kapcsolható, társadalmi em-
lékezettel, aktív állampolgársággal, demokráciára neveléssel, előíté-
let-csökkentéssel kapcsolatos képzések révén. A válaszokból egy-
értelműen három képzés jelenik meg erőteljesen (tíz fölötti 
említéssel):  
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 Jad Vasem továbbképzése 

Különböző tantárgyakat akár bevonni, tehát akár éneket, festészetet, rajzot, festészetet. Hát arra 
volt jó ez tanfolyam, hogy azt láttatta, hogy arra van lehetőség, hogy ne csak egy adott történelem 
órán vegyük el a témát, de más tantárgyakat is lehet kapcsolni ehhez. Mondjuk, egy kémia órán 
elég nehéz lenne, de van más lehetőség is, mondjuk, amiről nem is hallottam, például énekek is 
születtek a holokauszt idején, és az ember hallott olyan szépeket, amiket énekelni lehetett és lehe-
tett a kommunikáció eszköze mondjuk a táborban élő embereknek. Ők tudták, azon keresztül üzen-
tek egymásnak. Akik ezt kutatják, tehát elénekeltek nekünk ilyeneket és hihetetlen volt, hogy ilyen 
is van. Vagy a képek, amik akkor keletkeztek, azon mennyi minden, mennyi üzenet van. Tehát, 
hogy igazából kapcsolhatók a tárgyak, ilyen tantárgyi integrációban megvalósíthatók. Tehát erre 
kaptunk, nagyon sok minden útmutatót, bele lehetett pillantani. 61. interjú (szakközépiskola, mag-
yar-történelem szakos tanár) 

Nagyon érdekes volt, hogy a Jad Vasemes képzés, mennyire az érzelmekre apellált, és a berlini, az 
mennyire ilyen tudományos szempontú volt. Érdekes, mert hozzám azért közel áll a tudományos-
abb megközelítés, de nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, tehát nagyon rizikós az érzelmekre 
hatás, tehát nem akarom túlterhelni sem a diákokat, de anélkül meg nem átélhető. Nem ez a jó szó 
erre, az empátiájukat fejleszteni csak úgy lehet, hogy ha az érzelmeiket is megszólítom. Úgyhogy 
valahogy a kettő ötvözete az, ami. 44. interjú (gimnázium, történelem-német-társadalomismeret 
szakos tanár) 

 

 Videóinterjúk a 21. század oktatásában (USC Soá Alapítvány –Zachor Alapítvány)  

(a videóinterjús képzésen) adtak egy szemléletet, hogy hogyan kell lényeget kiemelni. Nagyon-
nagyon  jó volt. Egy hét. Reggeltől-estig volt a program. Szó szoros értelemben. Elláttak minket 
minden földi jóval. Plusz a tudás, amit kaptunk. Ez tényleg fantasztikus volt. Nagyon jó volt. És, 
amit meg kell csinálni a feladatot, abból is nagyon sokat. A napnak bármelyik szakában, ha éjjel 
írtam levelet, akkor éjjel kaptam választ. Tényleg. Ami munkát ők elvégeznek, az szerintem ember-
feletti. Emberfeletti. 8. interjú (gimnázium, történelem-olasz szakos tanár) 

 

 egynapos módszertani továbbképzés (Zachor Alapítvány, OFI, USC Soá Alapítvány, 2014)  

Ezekről a képzésekről beszámolva a pedagógusok azt jelezték, hogy a képzéseken tanultakat be-
építik a tanításba, a kapott segédanyagokat használják. Többször említettek olyan kollégát, aki 
ezen képzések valamelyikén részt vett és a tantestületben közreadta, amit tanult. Ez az intézményi 
szervezet fejlesztése szempontjából fontos mozzanat. 

A következőkben felsorolt képzéseket néhány pedagógus említet-
te (az interjú során gyakran pontatlanul adták meg a tovább-
képzés címét, esetleg a szervezőjét is). 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 

 35 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. 

Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 

 

 Zachor Alapítvány – Tom Lantos Intézet tolerancia-képzés (munkafüzetek) 

 Oktatárs (Zachor Alapítvány, USC Soá Alapítvány, HDKE) 

 Hannah Arendt Egyesület Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal  

 roma holokauszt konferencia  

 történelemtanárok országos találkozója 

 Történelemtanárok Egylete 

 Füstbe szállt életek HDKE  

 Anna Frank HDKE  
 Hősök tere 

 Centropa  

 disputa tréning  

 Amerikai nagykövetség továbbképzése, Washington  

 Columbia egyetem továbbképzése, (EMMI, Amerikai nagykövetség), holokauszt oktatás módszerta-
ni kurzus  

 Berlin holokauszt oktatás továbbképzés 

 holokauszt konferencia a Fazekas Gimnáziumban  

 globális nevelés továbbképzés 
 

8. A holokauszt emléknap mint pedagógiai alkalom, lehetőség 
 

Az interjúk elemzése alapján különböző álláspontok rajzolódnak ki: 

 az iskolavezetés elvárja az emléknap megtartását, de az egyes pedagógusokra bízza, mennyiben 
használják nevelési lehetőségként 

 az iskolavezetés semleges vagy támogató, az egyes pedagógusok fontosnak tartják, ezért megtöltik 
tartalommal  

 az iskolavezetés nem támaszt elvárást az emléknappal kapcsolatosan és az egyes pedagógusok 
sem látnak benne lehetőséget 

Az első két esetben a holokauszt emléknaphoz való kapcsolódás két típusa körvonalazódik: kifeje-
zetten az emléknapra fűzik fel a holokauszttal való foglalkozást az iskolában, ekkor inkább iskolai 
ünnepség jelleget ölt, vagy különböző projektekben gondolkodnak, amihez az emléknap valójában 
apropót ad. A következő néhány véleményt olyan pedagógusok fogalmazták meg, akik az iskolá-
ban kifejezetten foglalkoznak a holokauszttal, de az emléknaphoz kötést nem tartják szerencsés-
nek. Megjelenik itt a kötelező ünnepségről való negatív vélekedés, illetve a rutinná válás okozta 
alacsony hatásfok. 

Mi nem csináljuk. Nem is tartjuk jónak azt, hogy az egész iskola így összejön és akkor a gyerekek 
úgy… egyik osztály fölkészül és a többi meg unatkozik. Ezeket mi nem szoktuk. A 
március 15-ét is rendhagyóan csináljuk, meg az aradit is mindig osz-
tályszinten, vagy maximum két osztályban, merthogy azt gondol-
juk, hogy minél inkább maga a gyerkőc, az egy szem ember 
bevonódik ebbe a dologba és nem marad kívül rajta, mint 
egy ilyen kabát, amit aznap fel kell venni, aztán meg 
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nyugodtan le lehet venni. Ez annál hatékonyabb és mivel mi magunk se szerettük ezeket az úgy 
nevezett iskolai ünnepeket és nem túl sok értelmét láttuk, ezért megpróbálunk ehhez nagyon más-
képp nyúlni. 25. interjú (általános iskola, magyar-angol szakos tanár) 

Az emléknapokat általában … nem tartom jó pedagógiai eszköznek, pláne, hogy ez így dátumhoz 
kötött. Nem az, hogy azt mondja, hogy legyen az év folyamán egy megemlékezés, és akkor ezt meg 
lehetne csinálni akár az iskolanapok keretében, vagy lehetne más jellegű ötleteket kitalálni, vagy 
más programok. Van egy adott nap és pont azon a napon bármi történik, még ha azon a napon a 
diákok valami egészen mással foglalkoznak, akkor is legyen. Jó! Mondjuk pont a holokauszt em-
léknapot egész jól választották ki. Úgy általában ezek az iskolai ünnepségek, ezek ilyen halott 
műfajok. Tehát ez… ember úgy egy… tehát ez a fölrohanok a bordásfalra március tizenötödikén és 
meglengetik a zászlót, hogy Budára! Nyittassuk meg Táncsics börtönét! Úgy, ahogy az ember lát 
belőlük mondjuk, gyerekek tizenkettőt, a tanár az többet és többet és többet. Már nem tudnak újat 
kitalálni. Szóval ezek a ki kell pipálni és essünk rajta túl jellegű. 1. interjú (gimnázium, földrajz-
magyar-eszperantó szakos tanár) 

Ami általában az emléknappal a bajom, nemcsak nekem, hogy bármilyen fontos a téma, így elkezd 
szürkülni. A gyerekek is úgy gondolnak rá, igen, megint emléknap lesz, minden évben van.. persze 
lehet azt mondani, október 23., március 15. is elszürkül, el is szürkül.  Ez is kötelezővé válik.. és.. a 
holokausztot, de akár a kommunizmus áldozatainak emléknapját is fontosabbnak tartanám annál, 
mint hogy kötelező rutin legyen. 4. interjú (gimnázium, történelem-latin szakos tanár) 

Az interjúkban megjelenik az a vélemény is, miszerint az emléknapot nem kötelező ünnepségként 
tekintik, hanem különböző módokon tartalommal megtölthető pedagógiai alkalomnak. 

Én nagyon jó pedagógiai eszköznek tartom, különösen, ha a gyerekeknek odaadunk anyagokat és 
akkor abból ő maguk is olyan jól össze tudnak válogatni dolgokat. Sokszor nem is gondolnánk, 
hogy milyen jó ötleteik vannak. Sokszor készen adunk neki anyagokat, hogy most ezt a verset 
mondd el, azt olvasd föl, holott sokkal célszerűbb, a gyerek is jobban  magáénak érzi, hogy ezt én 
választottam ki. 6. interjú (szakközépiskola, informatika-matematika-könyvtár szakos tanár)  

(az iskolai emléknapok pedagógiai értelme) De van. Ha jól előkészítjük, akkor. Meg utána, míg 
feldolgozzuk. Ha csak úgy lóg a levegőben önmagában, egy ünnepélyre elmegyünk, és ha azt se 
előtte, se utána nem követi semmi, akkor úgy igazából tényleg csak kipipáltuk. Azt gondolom, hogy 
ezt mindenképpen elő kell készíteni, és utána megbeszélni, mit értek el belőle, mi az, ami meg-
maradt, kinek maradt kérdése? Mi az, ami megérintette? Ki, mit élt meg, amíg ezt a dolgot nézte? 
Ez fontos, hogy feldolgozzuk. Csak ez mind idő. 38. interjú (általános iskola, biológiatanár) 

Én pozitívnak tartom (a megemlékezést), mindig van közösségformáló erejük is, valakinek dolgozni 
kell vele, belevinni magukat is valamilyen módon, tehát az hogy el kell ké-
szíteni és a produktum a többiek számára is elérhetővé válik, úgy 
gondolom, hogy ez jól működik. 63. interjú (gimnázium, magyar-
esztétika szakos tanár, etikát is tanít) 
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Megjelenik olyan gyakorlat is, amelyben az emléknapot kifejezetten megtöltik tartalommal, 
hozzákapcsolva az iskolai közösségi szolgálatot: 

Egy kormányzati előírás alapján van emléknap. Elég sok emléknapunk van most már. Tehát ez 
önmagában is diktálja a ritmust. Most én erről beszéltem, hogy ez ne csak formális legyen, hogy 
letudjuk. És ez nem csak erre vonatkozik, hanem a saját ünnepeink kapcsán is. Ugye, belefutunk 
egy idő után ilyen elfáradásba, és ilyen szokványos, letudjuk, című dolgokba. Azért van itt egy 
érdekes kezdeményezés, ez az 50 órás érettségi előtti közösségért munkálkodás is egy ilyen hely-
színnek (zsidó temető) a rendbetételére. … Az iskola fölvállalja ezt hosszú távon. Ez önmagában 
beépülhet egy kicsit szervesebben. Magyarul, elloptuk a zsidó temetőt, így fogalmaztam, ez a 
mienk. Se a helyi önkormányzatnak nincs kulcsa, és a MAZSIHISZ se, van nekik elég gondjuk, és 
elég, sajnos elhagyott temetőjük. És a vidéki zsidóság megszűnt, illetve meggyilkolták, tehát nincs, 
aki kezelje ezeket. Úgyhogy én gondolom, hogy ők örülnek, hogyha egy gonddal kevesebb van. … 
akkor a zsidó sírkertre rákerül egy tábla, hogy műemlék. És akkor a gimnáziumnak a címe, tele-
fonszáma, érdeklődők idejöhetnek, kulcsot kapnak, elkísérjük őket. (részt vesznek) a tanárok, akik 
foglalkoznak a gyerekekkel. És plusz pedig a tanár, aki foglalkozik az 50 órás ügyekkel. És hát a 
portán ott lesz majd a kiadvány, akár ajándékba is, hogy a gimnáziumban az érdeklődőknek is, 
hozzátartozóknak, akik felbukkanhatnak. Úgyhogy ez egy közösségi, kifelé is azért valamit 
nyújtunk. Ez egy jó dolog. Hát ez mindig ilyen emberi akaratokon múlik. 43. interjú (gimnázium, 
történelem-német-társadalomismeret szakos tanár) 

Az interjúkban hangot adnak annak a véleménynek is, hogy nem találják hatékony módszernek, 
felesleges nyűgnek érzik – nem feltétlenül a holokauszttal kapcsolatban, bármely iskolai megem-
lékezésre vonatkozóan: 

Én érettségin is próbálom az emléknapokat visszakérdezni. Valaki húz egy 48-49-es tételt, és akkor 
mondom, hát március 15.-én mindig megemlékezünk. Emlékszel valamire? Nem. De ezek a mi 
gyerekeink, tehát nagyon kevés ül meg. Mert a telefonokat nyomogatják, szerelmének ír, mással 
foglalkozik, alszik, cigit sodor, ilyenek. Nem képesek 8-10 percnél többet koncentrálni. Elveszti a 
fonalat, már csak néz ki a fejéből. 36. interjú (szakközépiskola, történelem-földrajz szakos tanár) 

Őszintén? Semennyire. Nincs értelme, mert elmondjuk, de a gyerekek többsége nem figyel ezekre. 
Ha őszinték lennének ezek az emberek, akik ezeket bevezették, akkor tudnák, hogy ők sem figyeltek 
oda annak idején ezekre a dolgokra. Hogy kellene-e, azt nem tudom. Amit látok a gyerekeken, ami 
tényleg megmarad bennük, az a projektelés, amiben tényleg tevékenyen részt vesznek, annak több 
a hozadéka. Azt kellene bevezetni, mondjuk egy ilyen áldozatok hete és a különböző emléknapok 
helyett az áldozatokkal lehetne foglalkozni. Még talán az is, nekem ez a mániám egyébként, de azt 
felfogatni velük, hogy nem lehet közömbös. Mert az a mi elmúlt, amit a nagyanyád meg nagyapád 
csinált azt akár te is csinálhattad volna. És most lám csak meg is csinálják, a 
migránsokkal kapcsolatban. Közömbösen átlépnek, nem foglalkoz-
nak. És nem fogjuk fel, hogy itt többről van szó egy emléknapnál, 
ezt komolyabban kéne venni, de nem vesszük komolyan. Ez 
nem az ő bulija, hagyjuk békén ilyen marhasággal. Neki 
semmi köze. Közben azt mondom, hogy drágám, amikor 
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azt mondom, a magyarok nyilaitól ments meg minket uram, akkor tök büszke vagy, dagadó mellel, 
hogy én vagyok a magyar és a magyarok és így úgy és mi voltunk a védőbástya. 84. interjú 
(gimnázium, orosz-történelem-olasz-etika szakos tanár) 

Ez utóbbi vélemény azért érdekes, mert a projektekben gondolkodásnak jelenleg semmi akadálya 
nincs, számos pedagógus számolt be arról, hogy nem feltétlenül az emléknapon magán történik a 
holokauszt téma feldolgozása, hanem hosszabb időt felölelő projektekben, amelyek egy-egy eleme 
kerülhet éppen az emléknapra, de nem feltétlenül történik így. Elgondolkodtató, hogy a megkér-
dezett pedagógus vajon kitől várja, hogy a projekt-megoldást „bevezesse”. A feladat delegálása 
más interjúkban is megjelenik, azok a pedagógusok, akik nem foglalkoznak a holokauszt témával, 
gyakran gondolják úgy, hogy ez valaki másnak a feladata lenne – iskolavezetésnek, humán 
munkacsoportnak, történelemtanárnak, oktatáspolitikának, városvezetésnek.  

Lehet hallani, látni olyan megemlékezéseket, amelyek nemhogy nem hatékonyak, hanem sokszor, 
sokkal inkább kárt okoznak, azt gondolom, pártoktól függetlennek, belülről kezdeményezőknek kell 
lenniük, abban az esetben, ha bármelyik politikai párt mögé áll, abban az esetben már csökken a 
résztvevők kedve is, ugyanúgy megosztott a diákság, azok szülei, tantestület, mindenki. A tanárok 
azt gondolom, nagyon szeretik azt az elvet követni, hogy a semlegesség irányába vezetni, ha ezek 
az ünnepek ünnepelhetőek úgy, ahogy az iskola belső igényét szolgálja, akkor ez működik. Ha poli-
tikai szervezetek irányából kezdeményeződik, akkor mindig egy kis csorba esik, mert valakinek a 
szájíze rossz lesz. 62. interjú (gimnázium, történelem-filozófia szakos tanár) 

Ezen a ponton kiemelten fontos az iskola mint szervezet hozzáállása, mennyire tematizálják a ho-
lokausztot a tantestületi megbeszéléseken, mennyire gondolják azt, hogy a holokauszt téma 
beemelése az iskolai munkába politikai kérdés.  

Úgy veszem észre, hogy bármilyen történelemhez kapcsolódó emléknap elsősorban egy 
tantestületen belül is elsősorban a kollégáknak azon részét érinti, akik a szakmában közelebb 
kerülnek a témához. Értem ezalatt például a ma gyar szakosokat, történelem szakosokat és azt kell 
mondani, hogy bár ez nem hangzik éppen jól, de hiteles, hogy a természettudománnyal foglalkozó 
kollégák számára a holokauszt emléknap ugyanolyan, mint mondjuk egy október 23. vagy március 
15., amely számukra annyit jelent, hogy egy emléknap a sok közül. 67. interjú (szakközépiskola, 
történelem-földrajz szakos tanár) 

A következő vélemény megfogalmazza az emléknappal kapcsolatos tanári hozzáállás lényegét: 

Ez mindig nehéz kérdés, mert valahogy ott van benne az is, hogy ami kötelező, meg felülről jött 
elképzelés, azt a gyerekek erőltetettnek érzik, és kényszernek. De szerintem van helye (az em-
léknapnak), én ezt nagyon jónak tartom, hogy létezik ilyen. Rajtunk múlik, hogy mit tudunk ebből 
kihozni. (kiemelés tőlem FBA) 44. interjú (gimnázium, történelem-német-
társadalomismeret szakos tanár) 

 

9. 
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9. Holokauszt emléknap 
 

A holokauszt emléknap iskolai megtartásával kapcsolatban különböző szempontokra tértünk ki az 
interjúkban. Az emléknap szervezésével kapcsolatban a következő megoldások körvonalazódtak: 
minden évben év elején egyeztetik, melyik pedagógus vagy munkacsoport vállalja a szervezést; 
általában a történelem, esetleg a magyar szakos pedagógus(ok) kapják vagy vállalják a feladatot; 
előfordul, hogy a humán munkacsoport feladata; osztályfőnöki feladatként kezelik, amelyhez a 
történelmesek igény szerint segítséget nyújtanak. Megjelenik az a megoldás is, hogy van az is-
kolában egy ezen a téren képződött, lelkes, elszánt pedagógus, aki az emléknap szervezésének 
motorja lesz, akár saját egyéni, diákokkal folytatott holokauszt-foglalkozása kiegészítéseképpen. Ez 
a megoldás előmozdíthatja a kollégái fokozatos bevonódását és a szóbanforgó pedagógus 
tantestületbeli elszigetelődését egyaránt – ebben meghatározó szerepe van a szervezeti szem-
pontoknak. 

Egy másik szempont az emléknap megtartásának egységes kezelése. Van olyan iskola, amelyben 
kifejezetten össziskolai eseményként kezelik az emléknapot és van, ahol kifejezetten egy-egy 
évfolyamra koncentrálnak. Maga a megvalósítás is különböző szinteken történhet: az össziskolai 
emléknapon részt vehetnek a diákok kisebb csoportokban, például osztályonként, ebben az eset-
ben a feldolgozás gyakorta osztálykeretben történik. 

Amúgy mi a 9. évfolyamnak szoktuk csak megtartani a holokauszt emléknapot és csak a 10. évfo 
lyamnak a kommunizmus áldozatainak emléknapját. És ennek igazából két oka van. Első és legfon-
tosabb oka, bármilyen kínos, hogy nincs energiánk minden évben mind a 18 osztálynak megtartani 
a holokauszt emléknapot. Az iskolánk jellege is olyan épületileg, nincs olyan helyiség, ahol minden 
gyerek összejöhet, nálunk minden ünnepséget, mindent forgó színpadban kell megcsinálni, ezt nem 
bírjuk egyszerűen energiával. 4. interjú (gimnázium, történelem-latin szakos tanár) 

Találkoztunk olyan megoldással, hogy nem tartják meg az emléknapot, bár nem akadályozzák, 
hogy valaki órakereten belül tartsa az osztályának, de nem érzik iskolai szintű programnak: 

Nem tartottuk eddig. Szégyellem is magam emiatt… valahogy nálunk úgy működik a dolog, hogy 
azt mondja az igazgatónő, hogy ha ezt te fontosnak tartod, akkor ügyesen oldd meg az óráidon. Ez 
a kreativitás, ez akkor a kollégák részéről is engedélyezett. Akinek ez fontos, az csinálja is. 21. inter-
jú (általános iskolai magyartanár, táncot is tanít az iskolában) 

Jellemző megoldás az osztályfőnöki órán tartott megemlékezés. Tartalmát tekintve ez lehet jó 
megoldás és lehet az osztályfőnöki munkatervben szereplő feladat.  

A fő probléma az, nem tudom, nyolcadikban, amikor ez a téma 
igazából előjön, a tanulmányok miatt is, egyszerűen, illetve amikor 
időrendben előjön tananyagként is, illetve ugye az az áprilisi 
nap, amikor az emléknap van, az már annyira zsúfolt, felvé-
telikkel, minden ilyesmivel tarkított időszak, hogy 



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 

 

szerencsétlen osztályfőnök szerintem örül, ha azokkal tud foglalkozni. 7. interjú (általános iskola, 
történelem-vizuális kultúra-média szakos tanár) 

Az osztályfőnökök beszélgetnek a gyerekekkel, tudom, hogy még alsós tanító néni is van, aki be-
szélgetett a gyerekekkel. … nagyon a gyerekektől is függ, mert minden osztály másképpen reagál 
ezekre a dolgokra. Tehát ahhoz kapcsolom, hogy ők milyenek, meg mit tudnak róla egyáltalán. 
Vagy egy kis újságcikk, vagy egy idézet, vagy egy történés, és akkor abból elindulunk, beszélgetünk. 
Vagy csoportmunkában feldolgoznak egy-egy kis szövegrészt, vagy filmrészletet megnézünk, és 
megbeszéljük. Sok mindent lehet csinálni. Mondom, mindig másképpen, meg amúgy is szeretek 
próbálkozni, hogy mi az, ami gyerekcsoportonként tényleg egész más, ami bejön. 38. interjú (álta-
lános iskolai biológiatanár) 

Az emléknap tartalmát tekintve rendkívül sokféle megoldásról számoltak be a pedagógusok.  

Külső helyszínre viszik a diákokat: 

 Páva utcai Holokauszt Emlékközpont 

 zsidónegyed-séta a Zachor alapítvánnyal, előtte előkészítés az iskolában  

 múzeum 

 Wallenberg-séta  

 budapesti kirándulás, emlékközpont, zsinagóga 

Utána nem hagyjuk magukra a gyerekeket, ennek ez a lényege, és közösen meg is egyeztünk, hogy 
másnap, ez egy nap, hazajövünk és másnap ezt mind át kell beszélni és fel kell dolgozni nekik, mu-
száj, mert nem tudnak mit kezdeni a helyzettel. Hiába nagyon jó idegenvezetésünk volt most a ho-
lokauszt múzeumban, mi is folyamatosan mondtuk nekik, de ezt később is át kell velük beszélni. 96. 
interjú (gimnázium, magyar-történelem szakos tanár) 

 zsinagóga, imaház 

 fotókiállítás a szomszéd település középiskolájában 

 helyi zsidó temető meglátogatása a diákokkal 

 utazás Auschwitzba 
 vagonkiállítás 

A gimnáziumból minden osztály megnézte a vagonkiállítást és a 12. évfolyamról volt 4 diák, aki 
részt vett előzetesen Budapesten egy továbbképzésen, én voltam velük ezen a továbbképzésen. 2 
napos továbbképzés volt, ahol felkészítették őket tárlatvezetésre a vagonkiállítás kapcsán, ők vol-
tak a tárlatvezetők, az érkező vendégeket, diákokat, mert ezt is megnézhették a helyiek, bárki, ők 
vezették végig a kiállításon, illetve a saját osztálytársaikat, iskolatársaikat is ők ve-
zették végig a kiállításon. 99. interjú (gimnázium, történelem-muzeológia 
szakos tanár) 

Iskolai programok: 

 érzékenyítő projekt az iskolában külső előadóval  
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 kiállítás az iskolában 

Mindig van egy fénykép kiállítás, amit a Holokauszt Központ kölcsönöz ilyenkor az iskolának. És 
akkor a tizenegyedikes gyerekek készülnek fel a tárlatvezetésből mindig. És akkor ők viszik az évfo 
lyamokat. Minden osztállyal különböző időpontokban meglátogatjuk ezt a tárlatot. Meg van, hogy 
filmvetítés van, történelmi jellegű. 9. interjú (gimnázium, magyar-média szakos tanár) 

Nem lehet ráerőltetni a diákokra ezeket. Mindenféleképpen önkéntes módon kellene megszervezni. 
Mi is úgy csináljuk, hogy nem kell mindenkinek itt lennie. Szervezünk egy kiállítást, a kiállítás anya-
ga iskolánk aulájában egy hétig megtekinthető. És bárki, aki elmegy, és megragadja bármi a 
kiállításból egy két percig elmereng mellette, akkor már értünk el eredményt. 67. interjú 
(szakközépiskola, történelem-földrajz szakos tanár)  

 Anna Frank kiállítás az iskolában 

 helytörténeti kiállítás 

 Auschwitz album kiállítás az iskolában 

Tavaly, akkor volt az Auschwitz album nálunk. Akkor nagy szerencsénk volt az Izril projekt nevezetű 
együttes, klezmer zenét játszó zenekar elvállalta, hogy jelen lesznek a kiállítás megnyitón, meg 
Váradi Mónika, egy helytörténész szociológus tartott egy nagyon megható beszédet. És akkor me-
gint csak folytatódtak a tárlatvezetések. Keményebbnek éreztem, mint az Anna Frankot. Az Anna 
Frank kiállítás, az jobban megszólította a diákokat, és sokkal diákközpontúbb volt. Az Auschwitz 
album, az kemény, nagyon kemény. A tanárok bejelentkezhetnek, és akkor megszervezünk diák 
párokat, akiket felkészítettünk azt megelőzően, és akkor ők tartják a vezetést. Idén pedig Ilan Mort 
hívtuk el, vele volt a beszélgetés, meg ez a plakát pályázat volt. 44. interjú ((gimnázium, tör-
ténelem-német-társadalomismeret szakos tanár) 

 Gombocz Eszter vándorkiállítása az óbudai zsidóságról az iskolában 

 diákok filmet készítenek projektmunkában, az osztályok ezt nézik meg  

 szórólap, naplórészlet, tárlat, projektmunka 

2001-ben, végzős koromban voltam egy iskolában. Megdöbbentő volt, mert fölnagyítva voltak a 
képek. Azok a rette netes képek, az Auschwitz felszabadítását követő képek. Én úgy éreztem, hogy 
az rettenetesen sokkoló, tehát nem így kellene, hogy egy fél folyosót… és főleg fölnagyított képek… 
Na! Ilyet én azóta nem láttam, csak szerintem az iskolák is először azt se tudták, hogy mit 
kezdjenek ezzel a megemlékezéssel, hogy csinálják. 2. interjú (gimnázium, történelem-
társadalomismeret-filozófia 

 audiovizuális emlékgyűjtés, plakátkiállítás 

 múzeumpedagógusokat hívnak az iskolába a Holokauszt Emlékköz-
pontból 

 helytörténeti kutatás zárása – emlékfal/tábla avatás 

 holokauszt-túlélőt hívnak az iskolába beszélgetni 
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 összeállítás centropás filmekből 

 plakátkészítés 

 műsor az iskolarádióban 

 faliújság 

 projektmunka vetélkedőhöz 

 iskolai műsor 

 színdarab 

 filmet néznek osztályfőnöki órán 

Néhány interjúalany azt jelezte, hogy iskolájukban nem tartják meg a holokauszt emléknapot, de 
tervezik: 

Ez terv, én szeretném, legalább kiállítás szintjén. Tavaly felvetettem, mivel most kezdem átlátni a 
dolgokat meg, hogy mire van még szükség, mit lehet még csinálni és szeretnék legalább egy kiál-
lítás erejéig. Lehet, hogy éppen az Anna Frank kiállítással kapcsolatban, miután ez egy nyolcosz- 
tályos iskola, itt azért első-másodikos gyerekek is vannak, nem olyan fényképeket fogok kirakni, 
ahol csontváz foglyokat vagy embereket lehet látni, mint a Terror Házában. 65. interjú (általános 
iskola, magyar-történelem szakos tanár, erkölcstant is tanít) 

Volt olyan interjúalany, aki nem tudta megmondani, megtartják-e az iskolájukban az emléknapot. 

Én erre nem tudok válaszolni, sajnos. Azt hiszem, az, nem is tudom, májusban van? Május 24, azt 
hiszem, nem tudom. 34. interjú (szakközépiskola, történelem szakos tanár) 

Megjelent olyan vélemény, miszerint más iskolákban sem tartják meg az emléknapot: 

Szerintem sehol az országban (nem tartják meg az emléknapot) vagy én nem tudok mondani ilyen 
iskolát itt vagy a környéken, ahol megtartanák. 94. interjú (általános iskola, magyar-orosz-angol 
szakos tanár) 

Az emléknap megtartásánál kulcskérdés, mi történik a diákokkal az adott programot követően, 
megbeszélik-e a látottakat-hallottakat, feldolgozzák-e a pedagógus segítségével. Ez az esetek 
többségében fontosabb mozzanat, mint az emléknaphoz kapcsolódó program tulajdonképpeni 
tartalma. Ha a szűkre szabott időkeret miatt a diákokkal való beszélgetés elmarad, az egyes peda-
gógusok habitusuktól függően viszik be az órájukra (az egyik interjúalany például jelezte, hogy ő 
maga lehetőséget ad erre történelemórán, viszont tapasztalata szerint a legtöbben a saját tantár-
gyukkal folytatják). 

És akkor utána mindenki, amilyen órára éppen ment, ott ezt a témát, ha 
felvetik a gyerekek, és ha a tanár alkalmasnak érzi magát, akkor 
válaszol. Hogyha nem, akkor veszi a saját tantárgyát. Tehát 
ezekről lehet beszélni. Van egy pici utóélete ennek. … Hát 
annyira pörög a fejükben a más óra, akkor nyilván az 
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zsong még bennük, és akkor arról kérdezgetnek. Mert, ha a tanár akkor következetes, és mondjuk 
egy matek óra van, és matekozni akar, akkor azért el tudja ezt nyomni. Én történelemből ilyenkor 
szoktam engedni, hogy akkor éljék ki magukból ezt, beszéljék ki. 36. interjú (szakközépiskola, tör-
ténelem-földrajz szakos tanár) 
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10.  Hogyan zajlott a legutóbbi (2015) holokauszt emléknap 
 

Az interjúk során az emléknap általában vett megtartása mellett kifejezetten rákérdeztünk az 
utolsó, 2015-ös emléknap körülményeire, hogy kiderüljön, pontosan mi történik az iskolai gya-
korlatban. A következőkben azokat a megoldásokat jelenítjük meg, amelyek általában véve az em-
léknap kapcsán nem jelentek meg. 

 videóinterjúk a Soá archívumból, feldolgozásuk óravázlatok segítségével (Zachor alapítvány), csa-
ládkutatás és zsidónegyed séta (Zachor)  

 iskolai vetélkedő, önkéntes részvétellel, a szünetben zeneszámok az iskolarádióban. 

…szemmel láthatólag osztályonként változott, hogy melyik osztály mennyire lett lelkes. Tehát, volt 
olyan osztály, ahol egyáltalán nem volt tipp, tehát ilyen feladatlap beadása, míg volt olyan osztály, 
ahol több mint az osztály fele megcsinálta és beadta. És az is érdekes volt, hogy alapvetően a na-
gyobbak csinálták meg, illetve egy nyolcadikos osztály még próbálkozott, de azoknak nem sikerült 
helyesen megfejteni. 1. interjú (gimnázium, földrajz-magyar-eszperantó szakos tanár) 

 a diákok interjúkat készítettek 

Egy nagyobb projektbe csaptunk, videóinterjúk alapján született meg bennem az az ötlet, hogy 
önként vállalkozó gyerekekkel felkerestünk olyan diákokat, akik a vészkorszakban jártak az isko-
lánkba. Ami azt jelentette, hogy tavaly voltak 86 évesek és 4 bácsival csináltunk egy interjút. Végül 
is azt csináltunk, amit a videóinterjún is láthatunk, ők meséltek erről a dologról, milyen volt akkor a 
mi iskolánkba járni, mi történt velük.. hogyan élték túl a háborút, és aztán csináltunk ebből a több 
mint két órás interjúból egy 20 perces filmet, az volt az emléknap, hogy 20 perces filmet vetítettük 
le az osztályokban és a végén beszéltünk róla. 4. interjú (gimnázium, történelem-latin szakos tanár) 

 össziskolai szinten tartott, órarendbe épített ún. „más” óra: kiállítás, műsor, beszélgetés túlélővel 

 tablót készítettek 

Általában a hetedikesek, akik készítenek tablót, meg van egy ilyen kis Anna Frankról szóló ilyen kis 
25 perces filmem, az még video. Régi technika. De jó, mert pont befér egy tanítási órára, meg ez 
közel áll a gyerekekhez. Tehát azt általában hetedikeseknek szoktam vetíteni, akik még nem 
tanulják, történelemből ők még nem tartottak ott. Hát jövőre majd tanulják, úgyhogy arra kíváncsi 
is vagyok, hogy az az egy év nagyon sokat számít ebben a korban, hogy ők majd mennyire lesznek 
fogékonyak. De majd próbálunk, próbálkozunk. 50. interjú (általános iskola, történelem-magyar 
szakos tanár) 

 a diákok részt vettek az önkormányzati megemlékezésen  

Volt itt helyi szervezésben, a megemlékezésen részt is vett pár gyerek. Nagyon 
megrázta, fel is kavarta őket és azért elgondolkodtunk, mert kicsit át 
is esett az előadó a ló túlsó oldalára. Vagy nem ennek a koroszt-
álynak (szólt). A gyerekek úgy jöttek vissza, hogy nekik az 
nagyon sok volt, olyan szinten emészthetetlen. 64. interjú 
(általános iskola, magyar-történelem-média szakos ta-
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nár) 

 a diákok pályázaton vettek részt  

Tavaly pedig egy pályázatot is nyert az iskola kimondottan a holokauszttémával kapcsolatban, ami 
egy egyhónapos projektmunkát eredményezett. A gyerekek helyi szinten végiglátogatták vagy fel-
kutatták – ugye nagyon sok településről jönnek a gyerekek, ezt mondtam, a környező falvakból –, 
és kutattak: a zsidó vonatkozású témákat feltárták. Lett belőle egy kiállítás, volt nagy filmnézés, 
pályamunka, tehát hogy pályázatot lehetett beadni, és annak az értékelésére sor került. Én úgy 
gondolom, hogy az nagyon hasznos volt. 73. interjú (gimnázium, orosz-történelem-német szakos 
tanár) 

 tablók 
 meghívott előadókkal zenei műsor és túlélőkkel való beszélgetés 

Tavaly volt beszélgetés a holokausztról, itt volt a Zmirim együttes, akinek volt egy fantasztikusan 
szép előadása, hol versek, zenék voltak és közben vetítettek egy filmet, két idős néniről. Nagy te-
remben volt mindenki, a 9. osztályosok, a  két idős néni úgy kapcsolódott egymáshoz, hogy az egyik 
bújtatta a másikat, mindkettő nagyon magas életkort élt meg, tökéletes memóriával rendelkezett 
és olyan humorral emlékeztek vissza ezekre a hetekre, hogy valósággal nevettünk. Nagyon-nagyon 
jó volt. Ez nagyon komplex műsor volt, azért van a kapcsolat, a Lauder Iskolával, mert ott tanít 
Nagy Anna, a Budapest Klezmer harmonikása, nagyon jóban van velünk és elhozták ezt a műsort. 
Tehát ez egy harmadik fajta dolog. 90. interjú (gimnázium, történelem-népművelés szakos tanár) 

Néhány interjúalany arról számolt be, hogy nem tartották meg az emléknapot, mivel ez az osztály-
főnökök feladat lett volna, de mivel az iskolavezetés nem kérdez vissza, megtörtént-e, ezt a peda-
gógusok nem teljesítették. Elvétve előfordul az alábbi reakció: 

Kérdező: El tudná mondani, mi történt az idei holokausztnapon az iskolában? 

Válaszadó: Tanítottunk, nem tudom megmondani, hogy volt. 80. interjú (szakközépiskola, angol-
magyar szakos tanár) 

 

11. A holokauszttal való foglalkozás jógyakorlatai 
 

Az interjúk során a pedagógusok több olyan programról számoltak be, amely nem feltétlen a holo-
kauszt emléknaphoz kapcsolódik (vagy az iskolájukban az emléknaptól függetlenül futott), de a 
téma iskolai feldolgozása kapcsán mindenképpen figyelemre méltó. Nem a 
klasszikus értelemben vett jógyakorlatok ezek, hiszen többnyire az 
adott iskola, adott csoport igényeire alapozódtak, to-
vábbgondolásra azonban mindenképpen érdemesek. 

 meghívtak az osztályba kisebbséghez tartozót, romát 
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 meghívtak az osztályba rabbit 

 Haver alapítvány foglalkozása 

 érzékenyítő projekt (Tölgyesi Katalin) 

 Jad Vasem emlékfal projekt 

 IWitness felület feladata 

 külső előadók meghívása: Karsai László, Kádár Gábor 

 TÁMOP pályázat, Emlékeink a jövő záloga 2011 vagy 2012 

 Wallenberg alapítvány versenye, Régen is volt, hol is volt, emlékhely séta, disputa 
 Comenius projekt, diákcsere, A II. világháború helyi szerzők szemén keresztül, helytörténeti kutatás, 

interjúzás, kiállítás, színházi előadás, reflexiók, 2007-2008 

 drámapedagógiai foglalkozás a Káva színházzal 
 diákcseréhez kapcsolódó program 
 a diákok interjúztak 

 holokauszt-vetélkedő  

 Wallenberg-vetélkedő 

Több megkérdezett pedagógus jelezte, hogy tervezik a bekapcsolódást a most induló Üres padok 
projektbe: 

Szeretnénk ebbe az Üres padokba bekapcsolódni, nekem egyébként is van egy fixa ideám, az, hogy 
az előbb már említettem, hogy én szerintem az állami ünnepek, október 23.-tól kezdve, mondjuk 
még 48-ról nem tudok az iskola történetéhez semmit kötni, mert akkor még nem állt az iskola, de 
hogy a gyerekektől ezek a történelmi események nagyon távol vannak. És, hogy talán azzal egy 
kicsit közelebb lehetne hozzájuk vinni, ha azt tudnánk mondani, hogy ezt a konkrét épületet, a ti 
iskolatársaitokat hogyan érintette. És ehhez ez az Üres padok program, ez csodálatosan illeszkedik. 
…hetven évvel ezelőtt ez egy szakiskola volt, illetve elemi. Na, most ez egy bonyolult ügy szerintem, 
de talán éppen ezért izgalmas, hogy ebből mit tudunk kihozni. Vannak levéltári anyagok, tehát 
arra, hogy kik jártak ide. Ezt tudom, mert az iskola történetben elég sok mindent én csináltam. Te-
hát azt gondolom, hogy azt ki lehetne deríteni, nem olyan túl sok munkával, hogy mondjuk, ez egy 
nagyon-nagyon izgalmas helytörténeti kutatás szerintem. És azt gondolom, hogy ha például itt 
tudnánk jutni valamire, akkor lehet, hogy szóval érzelmileg lehetne a diákokra hatni. Ha ebből le-
hetne egy kiállítás, előadás, nem tudom, mit lehetne kihozni belőle, fogalmam sincs, még nem 
kezdtük el. De, hogy akkor ez talán jobb lenne, mint bármi más. Hogy ha azt lehetne mondani, 
hogy figyelj, ez a te iskolatársaddal történt! Hogy innen megközelíteni a dolgot. 57. interjú 
(szakközépiskola, angoltanár) 

Indult egy projekt most az országban, tavaly volt a 70. évfordulója a holokausztnak, és Üres padok 
címmel indult egy ilyen projekt, amihez a mi gimnáziumunk is csatlakozott, aminek az a lényege, 
hogy felkutatják a diákok azokat a diákokat, akik 1940-es években éltek az adott 
településen és abba az iskolába jártak, ahová ők és elvitték, a holo-
kauszt áldozatai lettek, 12, 11, 10, 15 éves korukban, és akkor már-
is elgondolkodnak, akár én is lehettem volna... vannak ilyen 
nagyon jó projektek, módszerek amivel az érdeklődésüket 
fel lehet kelteni. 99. interjú (gimnázium, történelem-
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muzeológia szakos tanár) 
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12.  A holokausztról való tanításhoz használt segédanyagok 
 

A kérdőíves kutatás szerint a válaszadó tanárok 39 százaléka mutat diákjainak dokumentumfilmet, 
28 százalék pedig játékfilmet a holokauszt téma feldolgozásához; 22 százalék viszi 
múzeumlátogatásra, 19 százalék emlékhely meglátogatásra a diákokat. Ugyanakkor mindössze 10 
százalékuk hív vendégelőadót. 

Az interjúk során a leggyakrabban említett anyagok, amelyeket a pedagógusok a holokauszttal való 
foglalkozáshoz használnak: 

könyvek 

 A holokauszt és az emberi természet. Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal, társadalom-
ismereti szöveggyűjtemény középiskolások számára. Korona Nova kiadó, Budapest 1997  

 A Rettentő Valamik 
 Anne Frank naplója 
 Hosszú Gyula könyve 
 Hannah Arendt 
 Ormos Mária 
 Heller Ágnes 
 A csíkos pizsamás fiú  
 Urbancsok Zsolt A Holocaust gyermekei 

 

filmek  

 Sorstalanság 
 Schindler listája 
 Jób lázadása  
 A napfény íze 
 Könyvtolvaj  
 Szász János A Holokauszt szemei 
 Hullám 
 Zongorista 
 Az élet szép 
 A csíkos pizsamás fiú  
 A bukás – Hitler utolsó napjai 
 Meséld el, Salamon András rövidfilmje 

 

dokumentumok 

 dokumentumfilmek, filmhíradók 
 Auschwitz-album 
 videóinterjúk 
 Centropa filmek 
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 BBC History dokumentumfilmjei 

 

Holokauszt Magyarországon oldal 

Rubicon, História 

fényképkiállítás, HDKE  

 

tananyagok 

 Zachor Alapítvány tananyagai 
 Anne Frank House – Zachor Alapítvány munkafüzetei (Antiszemitizmus Európában 1945-ig, Antiszemi-

tizmus a mai Európában, Mindenkinek vannak előítéletei?) 
 emberi jogi oktatócsomag 
 HDKE ppt-i  
 Centropa tananyagok 
 Egy pénztárca titkai. segédanyag, Jad Vasem 
 Tomi naplója (Jad Vasem) 

Az interjúkban megjelenik olyan vélemény, miszerint a pedagógusnak nincs szüksége segédan-
yagra vagy más segítségre a téma feldolgozásához. 

Véleményem szerint egy tanárnak ehhez nem feltétlen kellene támogatás. Egy pedagógus, aki el-
végezte a történelem szakot és megfelelő pedagógiai alapképzéssel és tapasztalattal rendelkezik, 
az meg tudja találni a módját annak, hogy ezt a kérdést megfelelően adja le órán. (kiemelés tőlem 
FBA) Száz szónak is egy a vége, a szakirodalom adja meg itt a segítséget. A megbízható szakiroda-
lom, a megbízható, akadémiai körökből jövő lektorált szakirodalom, mert ebben a témában azért 
mindenki ír szinte, de hát csak a komoly tudományos műveket lehet figyelembe venni. 28. interjú 
(gimnázium, holland-történelem szakos tanár) 

Megjelenik olyan álláspont is, miszerint a pedagógusok szívesen vennének igénybe segítséget a 
holokausztról való tanításhoz, de nem értesülnek ezek elérhetőségéről: 

Semmilyen pedagógiai segédanyagot nem ismerek, ami kimondottan a holokausztról szólna. Lehet, 
hogy van. … És azokat nem terjesz tik az iskolákba? Mindenkinek saját magának kéne fölkutat     
nia? Régebben azért ennek volt haszna, hogy egy csomó dolgot, ha akarta az ember, ha nem, 
odaküldtek. És, akit érdekelt, megnézte. De legalább tudtam, hogy van. Most meg olyan in-
formációáradat van, de időm sincsen, hogy mindig én mindent megkeressek, hogy rátaláljak dol-
gokra. Úgyhogy ilyet én nem láttam még. Ha van, akkor fogok keresni tudato-
san. Nagyon kevés, egyáltalán az iskolának a költségvetése is, amióta 
nem is saját magunk gazdálkodunk, pláne, hogy hogyan tudunk 
bármilyen szakmai módszertani segédanyagot beszerezni.  
Akár kész óravázlatokat is szívesen vennék. Lehet, hogy 
nem azt csinálnám meg, ami benne van, de új gondola-
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tébresztőnek nagyon jó lenne. Merthogy tényleg az időhiány szorít, én is ki tudnék biztos dolgozni 
egyet, nagyon sok munkával. De ha már vannak nálam okosabbak, meg ügyesebbek, akiknek 
tényleg ez a téma a szívügyük, akkor biztos, hogy úgy nyúlnak hozzá, ahogy én nem tudok. Úgy-
hogy mindenképpen hasznos lenne számomra, irodalom ajánlással ellátva akár, de lennének ilyen 
órarészletek, vagy szituációs játékok, vagy akár csak olyan szövegek, amik a gyerekek számára 
javasol, és földolgozható, vagy filmrészleteket ajánlana, nem tudom, szerintem mind nagyon jó 
lenne. 38. interjú (általános iskolai biológiatanár) 

Tehát például a nemzeti összetartozás napján ott van, ott ennyivel könnyebb a dolgunk, egy ilyen 
jó nagy vaskos, központilag kiadott mappa, és akkor abban vannak mindenféle megjelölve: filmek, 
versek, irodalmi művek stb. … amiket kitaláltak, hogy mit hogy kellene használni, az látszik, hogy 
olyan találta ki, aki nem tanított iskolában, tehát kivitelezhetetlen, de egészen jól meg lehet farag-
ni szerintem. 7. interjú (általános iskola, történelem-vizuális kultúra-média szakos tanár) 

A segédanyag lehet szükséges, de a felhasználó tanárok megfelelő felkészítése nélkül nem 
elégséges. Erre jó példa szerepel a következő interjúban, amikor a pedagógus felhasznált egy kész 
tananyagot, de nem szakszerűen, ezért nem is vált be. A konkrét eset kapcsán felmerül a kérdés, 
milyen tanári tapasztalat szükséges ahhoz, hogy ezzel a témával a pedagógus foglalkozni tudjon.  

Úgy gondolom, hogy ezek a gyakorlatok, amiket itt mutatnak, ezek főleg gimnáziumokban, tehát 
jobb képességű gyerekekhez vannak tervezve. Egyet-kettőt behoztam én is ide a szakiskolába, de 
szerintem a gimnáziumban nagyobb hatása lett volna ezeknek a feladatoknak. Pont a Zachor 
alapítványnál volt egy olyan bőröndös feladat, hogy le van fényképezve egy bőrönd, és az a 
feladat, hogy a gyerekeknek bele kell rakniuk 5 olyan dolgot, amit magukkal vinnének, hogyha 
rögtön azonnal rájuk törnének, és menniük kell. Mi az az 5 életbevágó dolog, amit magukkal vin-
nének? Nonszensz dolgokat mondanak rá, tehát nem veszik komolyan a feladatot. Elviccelik. Nem 
tudnak beleérezni a helyzetbe, szerintem nincsenek olyan kognitív képességeik még, lehet, hogy ez 
a kulcsszó, hogy még, hogy túl fiatalok hozzá, hogy ezt fel tudják mérni. 34. interjú (szakközépis-
kola-szakiskola, történelem szakos kollégiumi nevelőtanár) 

  



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 

 51 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. 

Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 

 

13.  A holokauszt téma feldolgozásához kapcsolódó külső hely-

színek 
 

Az interjúkban a pedagógusok számos olyan külső helyszínt említettek, amelyek a holokauszt téma 
iskolai feldolgozását segítették. 

 Páva utca, HDKE 

 zsidónegyed-séta (Zachor alapítvány) 

 saját fejlesztésű (helytörténeti jellegű) séta 

 utazás Auschwitzba (számos interjúalany említette) 
 cipők emlékmű 

 Izraeli Kulturális Intézet  

 nagykövetségek (izraeli, olasz) 

 Bálint-ház 

 színházi előadások 

 Wallenberg-séta, Miénk a ház alapítvány szervezésében 

 település zsidó temetője 

 helyi zsinagóga, menház 

 helyi emléktábla, emlékoszlop, emlékhely, gettóemlékmű 

 közeli gimnáziumban kiállítás kortárs tárlatvezetéssel 

 Fesztiválzenekar: Brundibár (énekes iskola) 

 Kolibri színház: Helló Náci előadás 

 vagonkiállítás 

 Anne Frank vándorkiállítás (különböző helyszíneken) 

A külső helyszínek rendkívüli változatossága azt mutatja, hogy azok a pedagógusok, akik felvállalják 
a holokauszttal való foglalkozást akár tanórai, akár osztályfőnöki keretben, akár emléknaphoz 
kötődően, kreatívan, saját ízlésüknek, lehetőségeiknek, pedagógiai céljaiknak megfelelően, az 
adott csoportra szabva választanak külső helyszíneket. Jelentős akadályként számos interjúalany 
jelezte az anyagi korlátokat, adott esetekben ez nagyságrendileg igen eltérő lehet – buszjegy a 
diákoknak, belépő a múzeumba vagy színházba, buszoztatás, vonatjegy. Nyilvánvaló, hogy a falusi 
iskolák vannak a leginkább hátrányban, de a következő vélemény például egy budapesti iskola 
pedagógusától származik: 

Lehet, hogy nevetségesen fog hangzani… ugye az iskoláknak nulla, azaz nulla forintja van arra, 
hogy nem tanórát tartanak. Tehát nem tudom elvinni a gyereket múzeumba, csak akkor, ha a szülő 
fizeti. A szülőt nem lehet arra kényszeríteni, hogy tanítási időben ő bármit fizessen. De ennél sú-
lyosabb a helyzet, mert ha ingyenes múzeumba viszem el a gyerekeket, akkor mi 
van azokkal a gyerekekkel, akiknek nincsen bérlete, mert mondjuk a 
környéken laknak és gyalog járnak, akkor én nem kényszeríthetem 
a gyereket arra vagy a szülőt arra, hogy kifizesse a buszjegyet, 
amivel megyünk. Tehát a konfliktus tulajdonképpen anyagi 
természetű. Na most, nekünk van egy ilyen 
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alapítványunk, ami támogat minden iskolai programot, ahol szükséges. És ugye itt az osztályfőnök 
kommunikálja azt valahogy azt a szülő felé, hogy kedves szülő, most ide megyünk, most oda 
megyünk, most ezt nézzük meg, most azt nézzük meg. Ennyibe kerül, annyiba kerül. És tényleg 
mindenki igyekszik ingyenes programokat találni, de éppen a holokauszt-programok sem mind 
ingyenesek. A múzeumba bemenni igazándiból csak akkor van értelme, ha van pedagógiai           
foglalkozás van ott, nem csak végigmegyünk a tárlók között és megnézzük a nem tudom micsodát, 
akkor azoknak már elég húzós ára van. Tehát, na most akkor fel kell építeni, hogy egy éven belül az 
összes programunk mekkora anyagi terhet jelent egy adott osztály számára. És a konfliktus innen 
adódik, mert mondjuk a műszaki kollégák szívesebben vinnék el a gyereket az Elektrotechnika 
múzeumba, ahol egyébként szintén nagyon szuper programok vannak, a magya rosok a Petőfi 
Irodalmi múzeumba, a történelmesek… érti? Tehát a konfliktus nem ott van, hogy holokauszt, 
pénzbe kerül, március 15-e pénzbe kerül, hanem, hogy minden pénzbe kerül és hát itt kell egy ilyen 
nagyon hát.. játszani. 57. interjú (szakközépiskola, angoltanár) 

 

14.  Miért kell a holokausztról tanítani? 
 

A kvantitatív kutatás során a válaszadó tanárok közel fele (49 százaléka) szerint kiemelkedően fon-
tos lenne az, hogy a továbbképzések során a holokauszt témát összekapcsolják az aktuális tár-
sadalmi kérdésekkel. További 45 százalék meglehetősen fontosnak ítéli ezt a tematikát. 

Az interjúban több kérdés vonatkozott arra, milyen pedagógiai célokat és milyen tanulási ered-
ményeket tudnak a pedagógusok a holokausztról való tanításhoz rendelni, mennyiben tartják fon-
tosnak a téma iskolai feldolgozását. Az interjúalanyok többségének – akárcsak a kvantitatív felmé-
rés során - igen határozott álláspontja volt a kérdésben: a másság elfogadása, toleranciára nevelés, 
az előítéletek csökkentése, az empátia fejlesztése szerepelnek kiemelt célként. 

A szocializáció része. Ha nem tud róla, ha nem szembesül vele, ha nem mondja el a tanár akár 
direkt vagy indirekt módon azt, hogy ember emberrel ezt tudja tenni akkor soha nem fogja felfogni, 
hogy neki itt aktívan politizálnia kell. Vagy fel kell lépnie, ellen kell állnia akár passzívan is. 22. in-
terjú (szakközépiskola, magyar-történelem szakos tanár) 

Azért, hogy ne legyen többet holokauszt. Az elfogadás, a másság. Az a jó, hogy ezeknek a 
gyermekeknek ez annyira természetes, hogy nem is érzik másnak. 24. interjú (általános iskola, 
könyvtár-matematika szakos tanár) 

Ami így az iskolának is egy nagyon fontos alapértéke, ez az elfogadás, toleran-
cia, másság, megértés az odafordulás, az előítélet mentesség. Ez 
elsősorban. Tudja az ember, hogy minek mi lehet a követ-
kezménye, vagy hova futhat ki, hogyha az ember nincsen 
észnél. 25. interjú (általános iskola, magyar-angol szakos 
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tanár) 

Ez nagyon függ egyrészt a korosztálytól, tehát egyértelmű, hogy mondjuk egy… mondjuk, egy ha-
téves gyerekkel meg egy egyetemistával máshogy kell foglalkozni. A formától is, hogy más lesz egy 
történelemórán a holokauszt oktatása és más lesz egy ilyen iskolai emléknapnál. Többfajtaképpen 
is érdemes megközelíteni, mert hogyha magát az emléknapot nézzük, akkor is legalább négy alka-
lomból legalább egyszer hiányzik a gyerek, de legalább háromszor találkozik vele. Nem árt, hogyha 
mindig mással találkozik. Ilyen szempontból tényleg lehet sokszínű, hogy legyen olyan alkalom, 
amikor valami visszaemlékezést hallgat meg. Ez lehet akár filmvetítés, lehet akár viszont tényleg 
egy ilyen dokumentumfilm jellegű, mint amit a Zachor készített, egy ilyen jellegű visszaem-
lékezések. Lehet olyan alkalom, amikor inkább ilyen kulturális szempontból megközelíteni… Azért, 
hogy ismerje meg, legyen érzékenyebb, hogy csökkenjenek az előítéletei úgy általában embertársai 
iránt, és legyen olyan szempontból szemfülesebb, hogy ha ilyesmi alakul, például kampányt indíta-
nak menekültek ellen, vagy ilyesmi akkor vagy merjen fellépni, vagy legalább… tudatában legyen, 
hogy itt milyen manipuláció folyik, és ne lehessen olyan könnyen megvezetni. Ez talán ami peda-
gógiailag a legfontosabb, ez a klasszikus, ne ismétlődhessen meg, hogy tanuljon a történelemből. 
1. interjú (gimnázium, földrajz-magyar-eszperantó szakos tanár) 

Én bízom abban, hogy ez az utolsó lehetőség – mármint a középiskola – vagy az utolsóelőtti le-
hetőség egy szemléletformálásra. Nem sok esélyünk van. Kilencven százalék a család meg a háttér. 
Mi kapunk tíz százalék esélyt, hogy megmutassuk a világnak egy másik arcát, hogy másképp is 
lehet erről gondolkodni. Nyilván tanárfüggő. Mert minden ember egy ideológia. Én is, ahogy ta-
nárként bemegyek, a saját világnézetemet meg képemet sugárzom. Hát igen. Szemléletformálás. 
8. interjú (gimnázium, történelem-olasz szakos tanár) 

 (A cél) a gyerekek érzékennyé tevése arra, hogy az előítéletek nem vezetnek sehova. Hogy a meg-
bélyegzés nem vezet sehova. Hogy ha címkézünk embereket, csoportokat, egyebeket, az nem vezet 
sehova. A másik pedig az „én is lehetek a másik oldalon” érzésnek a fölkeltése. Nekem ez sokkal 
inkább egyfajta osztályfőnöki feladat, meg emberi tartás adása, adott esetben bemutatása, 
mintsem, hogy egy tananyag vagy téma. A holokausztkérdés is abba illeszkedik az én szememben, 
amibe sok minden más. Hogy hogyan lehet embernek maradni. 87. interjú (gimnázium, magyar-
latin szakos tanár) 

Ez lenne a nagy cél, hogy először kisebb korában érintse meg érzelmileg, legyen erre kíváncsi,    
foglalkozzon vele. Amikor már nyílik az agya, akkor értsen meg minél többet abból, hogy mi történt 
és akkor sokkal-sokkal toleránsabb empatikusabb a másik ember szenvedése iránt. Fogékony olyan 
embereket engedi az iskolákba, akik egyrészt nem megvezethetők, tehát az nagyon jó lenne, ha 
demagógiára, kevésbé fogékonyak. Nem lehessen ilyen iszonyúan megosztani a társadalmat meg 
uszítani mindig az éppen gyengébb ellen. Tehát ez… hát ez lenne az alap. 
Csak az a nagyon rossz ebben, hogy ebben annyira kevés az iskola. 
Ebben egy picit valamit megpróbálhatunk, de mennél 
nyomorultabb, meg szegényebb ez a társadalom, annál több 
ember fogékony erre, hogy akár a cigányok ellen, akár a 
menekültek ellen… Nem tudom, ki ellen. Tehát fiatalt az 
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idős ellen, meg mindenkit mindenki ellen. Szóval hogy ez lenne a cél, hogy ezt ne lehessen, vagy 
kevésbé lehessen. Én úgy érzem. 50. interjú (általános iskola, történelem-magyar szakos tanár) 

Megjelenhetnek a helyi közösség sajátosságaiból fakadó szempontok: 

Kutyakötelessége egy kisebbségnek, aki történetesen túlélte a kitelepítést, szerencsés módon olyan 
típusú retorziók nem is érték, mint a többi német közösséget. Viszont a saját zsidó közösségét 
elvesztette. Nincs mese, ez kutyakötelesség, hogy ez a kisebbség, ez méltón ápolja az emlékét en-
nek a sajnos eltűnt kisebbségi közösségnek. 43. interjú (német nemzetiségi gimnázium, történelem-
német-társadalomismeret szakos tanár, igazgató) 

Vannak kifejezetten sommás vélemények: 

Fasizálódik az ország, azért. 92. interjú (általános iskola, történelem-ének szakos tanár) 

Az interjúalanyok között volt olyan, aki fontosnak tartja a fent említett célokat, de a holokauszt-
oktatást nem tartja ehhez megfelelő eszköznek: 

Tehát nyilván ezekkel foglalkozni kell, csak a holokauszt annyiból egy más téma, hogy nyilván 8.-
ban a tananyag miatt aktuális, tehát meg kell tanítani. Tehát én úgy gondolom, hogy nem hagy-
hatja el gyerek úgy az általános iskolát, hogy nem találkozik a témával. De ez 8. Ami a mássággal, 
toleranciával kapcsolatban meg szerintem sokkal akutabb problémák vannak most jelen. Amire, ha 
már előkerül, akkor én sokkal inkább a cigányság, homoszexualitás, vagy éppen akár az idegenek, 
tehát iszlám, afrikai kultúrák, tehát egy csomó olyan, ami most sokkal aktuálisabb. Amúgy is bor-
zasztó kevés az idő, a kapacitás, az reménytelenül kevés. Én nem érzem ezt jelenleg olyan szinten 
aktuálisnak, hogy általános iskolában ezt napirenden tartsuk. Viszont, ha nekiállnak cigányozni, ha 
nekiállnak arabozni, muszlimozni, az szerintem most sokkal aktuálisabb, érthetőbb, emészthetőbb, 
tehát a gyerek sokkal jobban érti, hogy miről van szó. Én úgy gondolom, hogy, aztán a mai általá-
nos iskolásoknak, ez a zsidóság, ez sok. Tehát eleve nincs, igazából a vallással nincs olyan 
kapcsolatuk. Nem értik. A keresztény vallást nem értik, nemhogy a zsidót. Nem értik a vallások 
közötti ellentéteket. Tehát a muszlimból max. annyit értenek, hogy az terrorista, ami egy mar-
haság, de ez jön a médiából. Tehát nagyjából ezzel találkoznak. Tehát én ezt most, már elnézést, 
de én ezt a kérdést látom iskolai szinten, másság, tolerancia kérdésében én sokadrangúbbnak 
gondolom. … Nem értem ezt a szemléletformálást ezzel kapcsolatban. Tehát a kérdést nem értem. 
Tehát, hogy milyen szemléletformálást akarunk a holokauszttal kapcsolatban? (Például felelősség, 
állampolgári magatartások) De ezt miért a holokauszt kapcsán? Nem értem az összefüggéseket. 
42. interjú (általános iskola, történelem-rajz szakos tanár, erkölcstant most kezd tanítani) 

Az interjúalanyok között vannak olyan pedagógusok, akik nem foglalkoznak a ho-
lokauszttal az iskolában, s nem látják ezt szükségesnek a továbbiakban 
sem. Véleményük szerint más korosz tályban kellene erről tanítani, 
mint amilyen korosztályt ők tanítanak, vagy más szakos kol-
légának lenne feladata, többnyire történelemórai keretben 
látják indokoltnak. Ez a vélemény legtöbbször olyan is-
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kolákban jelenik meg, amelyekben a holokauszt emléknapot nem tartják meg vagy rendkívül 
formálisan tartják meg – itt utalhatunk ismét a szervezet felelősségére. Ehhez a vélekedéshez 
kapcsolódik általában az emléknapok pedagógiai hasznával kapcsolatos szkeptikus hozzáállás is. 
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15.  Visszajelzések a holokauszttal való foglalkozásra  
 

Az interjúk során több alkalommal kérdeztük az interjúalanyokat, hogy a holokauszt téma iskolai 
feldolgozása során az egyes tevékenységekre milyen visszajelzéseket kapnak, akár diákjaiktól, akár 
szülőktől, akár kollégáiktól és az iskolavezetéstől. Egy olyan tevékenységnél, amelynek tartalma és 
kerete jórészt a pedagógus egyéni választásától függ, fontos látni, mennyiben támogató a fogadó 
közeg. A pedagógusok beszámolóiból az derült ki, általában jellemző, hogy nem kapnak 
visszajelzést, elvétve említenek egy-egy esetet. 

A szülőktől például ilyen jelzések érkeztek: 

Több szülő is jelzett, hogy milyen jó, és hogy a szülőknek nem szervezünk-e ilyet. (zsidónegyed 
sétáról) 27. interjú (gimnázium, matematika-német szakos tanár) 

Szülőktől érkezett konkrétan antiszemita megjegyzés is, hogy miért kell ezzel a gyereknek fo-
glakoznia. Viszont érkezett pozitív visszajelzés is, hogy milyen jó, hogy erről hallanak a gyerekek. 
Szóval, vegyesek a visszajelzések. Nem érkezik egyébként sok visszajelzés. 28. interjú (gimnázium, 
holland-történelem szakos tanár) 

Közvetlenül a szülők nem mondják el a véleményüket, az a tapasztalatom, közvetett úton igen. 
Alapvetően a negatív visszajelzésre gondoltam. Sajnos van olyan, minek ezzel ennyit foglalkozni, kit 
érdekel, régen volt, nem kell ezzel terhelni a diákokat… meg hogy úgysem történhet meg még egy-
szer.. vannak sajnos antiszemiták.. van antiszemitizmus itt is, jelenleg is, ezzel sajnos találkozom. 
Ilyenkor igyekszem feldolgozni, akár a szülővel is, közvetett úton, diákon keresztül a dolgot, mert 
nyilván a diákon csapódik ez le, otthonról hoz valamit, én adok neki valamit … hát ez nagyon 
nehéz, de hál istennek, ez van szerencsére többségben, akik egyetértenek azzal, hogy erről beszélni 
kell, ez nem történhet meg még egyszer és van rá esély, hogy megtörténik még egyszer, ha nem 
foglalkozunk vele, szülők részéről szerencsére ez a hozzáállás van, igen beszéljünk róla, gyereknek 
is.. szakember is beszéljen róla, ne csak otthon a szülő.. szóval szerencsére ez a többség. 99. interjú 
(gimnázium, történelem-muzeológia szakos tanár) 

Volt olyan interjúalany, aki úgy fogalmazott: a szülőktől szerencsére nem jött visszajelzés – annyira 
magától értetődően csak negatív visszajelzésre számított. Egy-egy iskolában felmerült az az igény, 
hogy a holokauszttal való foglalkozást a tanár jelentse be előre a szülőknek, erről tájékoztatást 
adjon, másutt a pedagógusok magától értetődőnek veszik, hogy a pedagógiai programban lefekte-
tett célokhoz saját belátásuk szerint rendeljenek megfelelő tevékenységet, adott esetben a holo-
kauszttal való foglalkozást – ehelyütt érdemes újfent jelezni, milyen elengedhetetlen a peda-
gógusok számára az iskolavezetés támogatása. 

Előfordul, hogy a diáktól és a szülőtől érkező visszajelzés együt-
tesen jelenik meg:  

Mi kaptuk meg azt a lehetőséget, hogy az iskolai holo-
kauszt megemlékezést összeállítsuk, megszervezzük. 
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Erre két-három magyar fakultációs órát rá is szántam. Beszélgettünk, műveket olvastunk. … És az 
egyik kislány egy idő után fölpattant, és kikérte magának, hogy neki ezzel kelljen foglalkozni, mert 
neki már elege van a zsidókból. És különben is, majd akkor lesz hajlandó ilyesmivel foglalkozni, ha 
lesz nemcsak holokauszt megemlékezés, hanem Trianon megemlékezés is. Ez tíz évvel ezelőtt volt. 
Akkor ez a Nemzeti Összetartozás Napja még nem volt az iskolai rendezvények között. És hát ez 
elindított egy beszélgetést a hozzáállásból kiindulva. Elmondta a lány, hogy ő miért nem szereti a 
zsidókat, és a többiek meg értetlenül tettek fel neki logikus kérdéseket. És eljutottunk odáig, hogy a 
lány annyit tudott csak válaszolni arra a kérdésre például, hogy ha megismerkedsz egy fiúval és 
szimpatikus és egyáltalán és egymásba szerettek, ha megtudod, hogy neki a felmenői zsidók, akkor 
ti szakítotok? Az eleve nem fordul elő, hogy én egy zsidóval összejöjjek. Az volt, azt hiszem, az egyik 
legmellbevágóbb élményem. És utána aztán megértő lettem, mert a szülő is bejött. Egyrészt 
számon kérte az igazgatón, hogy én miért hozok fel ilyesmit. És beleírta az ellenőrzőbe, hogy igenis 
nem engedi, hogy a lánya ezen a holokauszt megemlékezésen részt vegyen mind addig, amíg nincs 
iskolai Trianon megemlékezés is. 87. interjú (gimnázium, magyar-latin szakos tanár) 

Néhány példa diákok reakcióira: 

A gyerekben ez inkább egy kötelező programként csapódik le, mint minden, ami az iskolával 
kapcsolatos. Amikor azért előkerülnek ezek a holokausztnak a borzalmai, azért a többség megdöb-
ben. Akkor jön visszajelzés. Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor betereljük őket egy ezzel kapcsola-
tos filmre, akkor jön „jaj, miért kell már megint filmet nézni” stb, miért nem mehetünk haza. Ami-
kor azért ott az információ eljut hozzájuk, akkor azért megdöbbennek. Nagy az igazságérzetük 
egyébként ilyen kérdésekben, ami nem feltétlenül rossz. 28. interjú (gimnázium, holland-
történelem szakos tanár) 

… bevonni… volt rá példa, hogy valaki… tehát, felolvastam, a Rubiconnak jelent meg 2005-ben, egy 
olyan, ahol az Einsatzgruppe kivégzéseiről volt leírás. Egy leányzó úgy lett rosszul, hogy kirohant, 
hát tényleg nagyon a lelkére vette. Akkor döbbentem rá, hogy igen, ezek a sokkoló szövegek bizony 
akár ilyen hatást is kiválthatnak. A bevonni pedig: források kiosztása. Tehát, így történik. Én beval-
lom, más típusú bevonást nagyon nem tudnék elképzelni. 2. interjú (gimnázium, történelem-
társadalomismeret-filozófia szakos tanár) 

Azt már sok gyerektől kaptam meg, és ez a bizalomnak köszönhető, hogy ki merte mondani, nem 
esett jól, de nem vettem zokon, mert éreztem, hogy nem is nekem, a személyemnek szól, hogy 12-
ben, amikor jött a holokauszt, azt mondta, hogy már megint … egyáltalán, ismertem ezt a fiút, 
semmiféle negatív attitűd nem volt az ő részéről. És egyszerűen ő már azt érezte, hogy a téma 
megterhelő és találkozott már vele… kicsit úgy érzi, hogy ezt már túlhajtják. 5. interjú (gimnázium, 
történelem-latin szakos tanár) 

(a diákok lelkesek) Nem mindenki, és nem mindig. Ott is van min-
denféle gyerek. Alapvetően ez a téma, hogy ha meghallják – 
nyilván a szülői háttérből is jön – sokak begörcsölnek tőle. 
Mert megint ez. Megint ez a horror. Miért ezzel kell        
foglalkozni? Tehát azért ez benne van a mai magyar 
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köztudatban. Nemcsak Magyarországon. Azt gondolom, hogy egész Európában nagyon sok helyen 
van így. De hogyha azt tapasztalják, hogy az ember másképpen nyúl hozzá. Ez egy nagyon nehéz 
helyzet volt a másik iskolában, ahol osztályfőnök-helyettes voltam, az osztályfőnök kitalálta, hogy 
elvisszük utolsó évben a gyerekeket Krakkó Auschwitz kirándulásra. Tavaly ebből nagyon nagy vita 
volt. A gyerekek azt mondták, hogy nem akarnak utolsó kirándulásként Auschwitzba menni. És én 
is mondtam az osztályfőnöknek, hogy szerintem ezt nem szabad erőltetni, merthogy pont az el-
lenkezőjét fogjuk kiváltani. És nagyon-nagyon-nagyon féltek ettől az élménytől a gyerekek. Úgy 
mentünk Krakkó felé, hogy borzasztó volt. Annak ellenére, hogy én igyekeztem felkészíteni őket, 
hogy mi fogja őket fogadni. Az meg a másik, hogy Auschwitzban nem azt kaptuk. Ez is borzasztó, 
hogy ez egy ilyen turisztikai látványossággá minősült át. Végigterelik az embereket ezen a kiál-
lításon. Borzalmas. Hogy szerintem nagyon sokat romboltunk ezzel, a helyett, hogy építettünk 
volna. Úgyhogy szerintem nagyon óvatosan kell ezt a témát kezelni. 8. interjú (gimnázium, tör-
ténelem-olasz szakos tanár) 

A fiatalok körében a Jobbiknak a politikai kampánya elég erősen meg tud jelenni.  Az iskolában – 
nyilván - politizálni nem lehet. Nem is szabad. Nem tisztje ez egy tanárnak. Viszont, amikor ilyen 
dolgokról beszélgetünk, hogy zsidóság, cigányság, elfogadás, társadalmi felelősségvállalás, nagyon 
érdekes. Van egy diákom. Ő belépett a Jobbik ifjúsági szervezetébe. És egyre többet beszélgettünk 
különféle dolgokról, vagy vetődtek fel dolgok, tette fel a kérdést tulajdonképpen, hogy akkor, hogy 
is gondolja ezt a Jobbik tulajdonképpen? Most nem érti. Mert, hogy ő hall valamit, mi beszélgetünk 
egészen más típusú dolgokról. És nagyon jó, mert általában mire befejezzük ezt a rengeteg pro-
jektmunkát, tavaly olyan vizsgafeladatot kaptak, hogy problémákat kellett keresni, bármit, és egy 
olyan vizsgafilmet kellett készíteni, egy öt-hat perces vizsgafilmet, amiben megpróbálják 
megszólaltatni ezeket az embereket. Döbbenetes volt látni azt a nyitottságot, ahogy átformálódtak 
itt az évek alatt a gyerekek. 9. interjú (gimnázium, magyar-média szakos tanár) 

 

12.-eseknél már nagyon sok olyan diák van, ez a holokauszt-oktatásnak a nehézsége is szerintem, 
aki már, hogy idézzem az ő szavaikat, csapból is ez folyik, lerágott csont, tehát egyszerűen nagyon 
nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, hogy most már nem fárasszam őket, ne az intoleranciájukat 
növeljem, mert van bennük. Tehát már kaptam ilyen visszajelzést diákoktól, hogy ez már sok, ami-
kor mondjuk, 3 órát, ha foglalkozunk ezzel. Tehát alapvetően nem sok, és így is sok, tehát több, 
mint amit a tanmenet megenged, de így is nagyon kritikusak egy páran. És nem mondom, hogy ez 
a domináns, sőt, csak éppen ez a hangos kisebbség, ami úgy mellbevágó szokott olykor lenni. 44. 
interjú (gimnázium, történelem-német-társadalomismeret szakos tanár) 

Voltak olyan tanulóink, főleg fiúk, akik ilyen jobbikos körökbe kerülve itt az iskolában is elég erőtel-
jesen terjesztették ezeket, így viselkedtek így öltözködtek. Az egyik folyamatosan 
megnyilatkozott, hát amiatt nem fogjuk eltávolítani, hiszen ez a toler-
ancia része, hogy ő mesélhet bármit is csak mindaddig amíg nem 
sért másokat ezzel, de hát nyilván ez nekünk nem tetszett és 
leültünk vele az igazgatóval együtt beszélgetni és 
megpróbáltuk megértetni vele hogy ebben az iskolában 
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ami felvállaltan és nyilvánvalóan a Wallenberg névhez kapcsolódik, tehát hogy ha ő neki nem 
tetszik hogy ha itt Wallenbergről vagy zsidókról beszélünk, akkor senki nem kényszerítette őt ebbe 
az iskolába és bármikor iskolát változtathat, akkor tegye meg ha neki ez nem megfelelő. De mégis 
csak úgy áll, hogy van itt ezer-kétszáz diák, abból ha kettőnek nem megfelelő, talán nekik kéne 
változniuk és nem a maradék 1180 vagy 98-nak. Az osztályon belül is feszültséget keltett. De nem 
csak ezzel. Ő alapvetően egy olyan személyiség volt, aki konfliktust generált maga körül, ettől füg-
getlenül is és akkor is végül ennek eredményében távozott tőlünk. 53. interjú (szakközépiskola, tör-
ténelem-orosz-angol szakos tanár) 
 
A diákoktól igen, mindenképpen (jött visszajelzés), az aktuális osztályban, ahol tanítottam, minden 
nap, tehát a visszajelzés itt nem úgy értendő, hogy odajöttek hozzám vagy órán azt mondták, hogy 
tanár úr, ez fantasztikus volt, mert részesei voltak a munkának ugyanúgy, mint én, de láttam rajtuk 
a lelkesedést, ez önmagában véve egy nagyszerű visszajelzés, más osztályokból is megköszönték, 
érdekesnek találták, kollégák is mondták, viszont a szülők nem, az ő részükről nem érkezett ilyen. 
83. interjú (szakközépiskola, történelemtanár) 
 
Le kéne őket fényképezni, amikor be kell menniük a terembe, hogy „Hú, már megint egy műsor” 
meg stb. és mikor jönnek ki, akkor a döbbenet az arcukon és akkor közlik velem, hogy ezt minden-
kinek meg kellett volna hallgatnia. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez az elismerésnek a jele, mert 
nagyon sok minden megvilágosodik a gyereknek, amit eddig a könyvekben ugyan elolvasott, de az 
csak egy tananyag. De hogyha ő találkozik egy olyan emberrel, aki szavahihető módon megélte 
ezt, vagy a szülei megélték mindezt, akkor ehhez már egészen másképp áll hozzá. 86. interjú 
(gimnázium, magyar-orosz-spanyol szakos tanár) 

Összességében úgy tűnik, a diákok első reakciója gyakran nem a holokauszt témának szól, hanem a 
kötelező jellegű megemlékezésnek. Kifejezetten a témára azok a diákok reagálnak határozot-
tabban, akik szélsőséges eszméket vallanak vagy ezekben tájékozottabbak, esetleg kifejezetten 
elköteleződtek szélsőséges politikai ideológia mellett. A pedagógusok beszámolóiból érezhető, 
hogy sokan zavarban vannak ezen reakciók kezelésében, egyrészt tartózkodnának az iskolai 
politizálástól, másrészt viszont úgy gondolják, a csoport véleményét befolyásolják ezek a fennen 
hangoztatott nézetek. Rendkívül fontos ilyen helyzetekben, hogy a pedagógus úgy járhasson el, 
hogy maga mögött tudja a tantestület és az iskolavezetés támogatását. Különösen nehéz helyzetbe 
kerülnek azok a tanárok, akiknek kollégái között jelenik meg szélsőséges ideológiai elköteleződés. 
Feltételezhető, hogy ilyen esetekben csak a legelszántabb és konfliktustűrőbb pedagógusok foly-
tatják a holokauszt téma beemelését az iskolai munkába, mások inkább letesznek erről. Az interjúk 
elemzése alapján mindenképpen érdemes végiggondolni, milyen támogatást lenne érdemes kí-
nálni a pedagógusoknak a szélsőséges nézetek kezelésére. 
 
Az interjúalanyoktól megkérdeztük, hogyan vélekednek a kollégáik 
a holokauszt téma iskolai feldolgozásáról: 

Elutasítás? Elképzelhető, hogy a tanári karon belül is, ha 
megvakargatnám, ez inkább érzés, mint tudomás, szer-
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intem van olyan, aki osztozik azzal a véleménnyel, amit említettem a gyerek között is, hogy talán 
néha túl sok (szó esik a holokausztról). 5. interjú (gimnázium, történelem-latin szakos tanár) 

2008-ban volt az, hogy tapasztaltam, hogy a gyerekeknek nagyon sok antiszemita 
megnyilvánulásuk van, az iskolába behozzák ezt, és senki nem beszélt ellene semmit, hogy egyál-
talán szőnyeg alá seperjük ezt az egész témát, mert nem tudjuk megoldani, és ugye, nem mer a 
vezetőség sem semmit sem kezdeményezni, mert nem hajlandóak szembenézni ezzel. Majdnem, 
hogy egyedül voltam, aki még nem tudtam akkor, hogy hogy kell, mint kell ezt kezelni. Most sem 
vagyok teljesen biztos, csak most már más a helyzet. Tehát 2008 óta eltelt egy kis idő, és látják, 
hogy rendíthetetlenül foglalkozom a témával, amit nem értenek. Teljesen megszállottnak tartanak, 
nevetségesnek tartanak, gyerekek előtt is sok esetben kollegák leégettek, és megjegyzéseket 
tettek, sőt, volt antiszemita kollega, akinek a nevét, azt azért nem mondom, mert mindegy, lényeg-
telen, már nem dolgozik itt. Kettő volt, aki kifejezetten a gyerekeket uszította. Sőt, ha ez fontos 
információ, most kezdenek fölszabadulni ezek a gátak, igenis vannak történelemtanárok, akik ho-
lokauszttagadók. 35. interjú (szakközépiskola, történelem-könyvtár szakos tanár) 

Idén, pontosan érzékelve ezt a kicsit már, tehát nagyon jelentősen jelen van az iskolában ez a 
téma, és kicsit érzem azt, már kollegák részéről is, hogy kicsit aránytalan, hogy miért nem 
beszélünk többet a kommunista diktatúrák áldozatairól. Tehát érzékelek egy ilyen fajta kritikát. És 
nemcsak a kritika miatt, hanem pontosan nem akarom azt elérni, hogy sok legyen, és dacot 
szüljön, és ellenállást, meg intoleranciát szüljön, inkább ilyen kis csendes, 3 fős szakkört tartottam. 
44. interjú (gimnázium, történelem-német-társadalomismeret szakos tanár) 

Egyszer hoztam ide, hát meg nem mondom melyik, érzékenyítő programot fiataloknak… tényleg 
csak ilyen érzékenyítő játékot játszottak a gyerekekkel. Nagyon rendben volt, nagyon szimpatikus 
volt az egész. Arról szóltak nagyjából a szerepjátékok, egyebek, hogy milyen az, hogyha valaki más, 
kirekesztett. És megkérdeztem (egy kolléganőmet), hogy jöhetnek-e hozzá és erre azt mondta, 
hogy majd akkor, ha a keresztény egyház is idejöhet, akkor majd beengedi a zsidókat is. Na 
mindegy. Szóval nem tudom. Az ő hozzáállása a dologhoz elég negatív. 48. interjú (általános iskola, 
magyar-ének szakos tanár) 

Előfordult, hogy iskolán kívülről érkezett visszajelzés: 

De azért itt sem tökéletes. Azért például hoztam egy ilyet, mikor volt ez a vándorkiállítás, akkor 
maga az iskola, hát nyilvánvaló provokáció, egy e-mailt kapott. … És ez nyilván, hogy egyáltalán 
honnan tudtak róla, mert erről nem jelent meg újságcikk, hogy éppen itt van az iskolában ez a kiál-
lítás. Nyilván valamelyik gyerektől tudtak róla, lehet, hogy valami olyan körben mozogott, ahol ezt 
szükségesnek tartotta az illető, hogy küldjön egy ilyet. Tehát volt egy ilyen reakció is. Tehát hogy 
azért nyilván vannak olyan gyerekek, akiknek erről egészen más a véleményük, 
akik vagy otthon nagyon mást hallanak, vagy olyan fiatalok körében 
mozognak, ahol ez a reakció… 50. interjú (általános iskola, tör-
ténelem-magyar szakos tanár) 
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Azt tapasztalom sajnos, történelemtanárként, felnőttekkel nagyon nehéz vitatkozni, lépten-
nyomon, bolhapiacon például ugye botlok olyan emberekbe, akik hát holokauszttagadók gyakorla-
tilag. S akkor jönnek: hallottam, hogy maga történelemtanár, na figyeljen, majd én elmondom ezt 
a holokamu dolgot magának. Legutóbb megkérdeztem az illetőt, hány éves, azt mondta, 68, mon-
dom, akkor már kicsit több eszének kéne lenni. Természetesen nem lehet mondjuk ezeket az em-
bereket már meggyőzni, jól megveretem magam körülbelül, de a fiataloknál rendkívül fontos ugye, 
hogy hogyan lehet érvelni dolgok mellett. 97. interjú (szakközépiskola, történelem-néprajz szakos 
tanár) 

Azoknak az interjúalanyoknak, akik azt jelezték, az iskolájukban semmilyen formában nem fo-
glalkoznak a holokauszttal, feltettük a kérdést, hogyan reagálna az iskola arra, ha ezt bevezetnék. 
Erre a kérdésre érkezett egy nagyon tartózkodó vélemény: 

Biztos, hogy érdemes lenne vele foglalkozni, meg történelemóra keretében kell is vele. Az már egy 
más kérdés, hogy mennyire lenne sikeres a diákok körében, mennyire okozna ellentéteket, esetleg 
szemléletbeli ütközéseket. … Az iskolavezetést nem tudom megítélni, hogy mennyire támogatná. … 
A diákok? Ez az, amit nem tudok előre megítélni. Én bíznék benne, hogy talán nyitottak rá, lega- 
lábbis, hogy változna a szemléletük. A szülők egy része biztos, hogy elutasítaná. 76. interjú 
(szakközépiskola, történelem-angol szakos tanár) 

A kiemelt fő csomópontok mellett néhány területen igen határozott vélemények rajzolódtak ki az 
interjúkból. Erősen megoszlik a pedagógusok véleménye a holokauszt tantervi megjelenésével 
kapcsolatban. Az egyik véglet az a vélemény, miszerint a tanterv megfelelő, a pedagógusnak nincs 
más dolga, mint annak megfelelően tanítani – ez jellemzően olyan pedagógusoktól hangzik el, akik 
csak történelemórai keretben foglalkoznak a holokauszttal -, a másik véglet a tanterv alkal-
matlanságát emeli ki, különösen az erős idői szorítás miatt: 

Ami most történelemből van, az halál. Amióta tanítok, ilyen feszített, neurotizáló, szülőre, gyerekre 
és tanárra egyaránt neurotizálóan ható kerettantervet és tankönyvet még nem láttam és 
állandóan itt van a nyakunkon a hurok egyre szorulva, úgyhogy az ember az elején meggondolja, 
nyilván ez a szorítás nem olyan erős, előttünk az élet, de kellene, azt látom a 10. osztályosoknál 
nagyon nehezen megy az, hogy a tankönyvet össze tudják passzintani az órai dolgokkal, pedig 
nagyjából aszerint haladunk. 5. interjú (gimnázium, történelem-latin szakos tanár) 

Az interjúk elemzése alapján szembetűnő probléma, hogy a nyolcosztályos gimnáziumokban a ho-
lokausztról először utolsó évben hallanak a diákok, amennyiben az iskola nem vagy csak részlege-
sen (bizonyos csoportokat vagy évfolyamokat érintve) tartja meg a holokauszt emléknapot. 

Ez értelemszerűen a negyedik, illetve a harmadik gimnáziumban, ha oda eljutunk, 
ha nem, akkor a negyedik, tehát a tizenegyedik, tizenkettedik évfolyam-
nak a fordulóján valamikor. Ez egy nyolc osztályos gimnázium, te-
hát nem tanulja kétszer a történelmet nálunk általában egyik 
évfolyam sem. Alapvetően ez az iskola pedagógiai program-
ja szerint a tizenegyedik év végén, legkésőbb a tizenket-



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 

 62 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. 

Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 

 

tedik év legelején kerül elő. 71. interjú (gimnázium, történelemtanár) 

Az emléknap bevezetése körüli tantestületi álláspontokra kevesen emlékeztek a megkérdezett 
pedagógusok közül (a fiatalabbak még nem is tanítottak akkor): 

Az az érdekes, hogy mikor bevezetünk egy új emléknapot vagy bármilyen megemlékezéssel 
kapcsolatos dolgot, a kezdetekben azt veszi észre az ember, hogy vagy nem veszik komolyan vagy 
idegenkednek tőle. De ez szerintem nem elsősorban a téma miatt, hanem az újszerűsége miatt van. 
Ha eddig nem volt, akkor most miért van, ha eddig nem volt rá szükség, akkor most miért van rá 
szükség. Viszont ahogy az évek telnek, és minden évben ez előjön, egyre természetesebbé válik, és 
egyre inkább mondjuk így, hogy a szakma a munkája részének tekinti ennek az emléknapnak a 
megrendezését is. 78. interjú (gimnázium, történelemtanár) 

Nagyon kettős a dolog, mert vannak olyanok (a tantestületben), akik nagyon erősen nemzeti 
szellemiségűek és azt mondták, hogy miért kell ilyenről megemlékezni. Özönével mondhatnám az 
ellenvéleményt. Szerintem meg jó, hogy erről megemlékezünk, bár abban is biztos vagyok, hogy 
tágítani is kellene, mert, ahogy a mai világ is mutatja egyszerűen az idegenellenességről, ide-
gengyűlöletről, diszkriminációról kellene beszélni. Nem csak a holokausztról. A viták nem voltak 
komolyak, ezek inkább ilyen szakmai jellegűek voltak részben. Részben meg folyosóiak. Az is-
kolavezetéshez pedig ez így komoly ellenérvként nem jutott el. Tényleg csak egy ilyen belső… Ma 
meg már teljesen normál módon folyik. Van egy másik ilyen a kommunista diktatúra áldozatainak 
emléknapja és mind a kettőről megemlékezünk. 84. interjú (gimnázium, orosz-történelem-olasz-
etika szakos tanár) 

(Az emléknap bevezetésekor) a tantestület többsége nem igazán tudta, hogy egyáltalán mi az a 
holokauszt. Nyilván nem a történelemtanárokra gondolok, de nem volt semmiféle ellenállás, ami-
kor kiderült, hogy miről van szó, milyen célokat szolgál, abszolút pozitív hozzáállás volt. 99. interjú 
(gimnázium, történelem-muzeológia szakos tanár) 

Az emléknap megtartásával kapcsolatban egyöntetű véleményként fogalmazódott meg, hogy nem 
lenne szerencsés egységesebb formát találni, az interjúalanyok mindegyike úgy vélte, hogy 
szerencsésebb ezt iskolai döntésként kezelni.  

Szerintem nem kell egységesíteni, ajánlásokat mindenképpen lehet, meg vannak is, tudtommal. Én 
is láttam az interneten kidolgozott javaslatokat, hogy hogyan lehet, hogyan érdemes, mi az, ami 
már bevált. De az, hogy egységesíteni, azt nem látom indokoltnak különösebben. Tehát pontosan 
azért sem, mert nagyon jól be lehet vonni, tényleg a helytörténeti vonatkozásokat is, az meg min-
denhol más. 44. interjú (gimnázium, történelem-német-társadalomismeret szakos tanár) 

Egy-egy interjúalany reflektált a holokauszt-oktatással kapcsolatos 
legújabb fejleményekre: 

A Pázmány bejelentette, hogy kötelező tanegység lesz a holo-
kauszt oktatása, amit én személy szerint nem tartok jónak. 
Mert pontosan azt fogják elérni, amit nem kéne. Egy  
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jogász vagy egy informatikus vagy egy angol szakos kötelező tanegységként - ez pontosan az ellen-
tétes hatást fog elérni. Kontraproduktívnak tartom, veszélyesnek tartom, már a visszajelzések 
alapján is, amiknek szerintem egész egyszerűen van legitimitásuk, mert pontosan a túlsulykolásnál 
járunk szerintem, annak minden negatív következményével. 44. interjú (gimnázium, történelem-
német-társadalomismeret szakos tanár, aki az iskolában kiemelten foglalkozik holokauszttal) 

Majd egyetemen – olvasom – fogják tanítani. Lesz holokauszt tanszék. Nem tudom. Én szerintem 
nincs a helyén kezelve. És ennek akár egyik, akár másik irányba történő elcsúszásának vagyunk a 
tanúi. Akár a negligálásának, akár a túllihegésének. Nincs a helyén kezelve. Azt nehezen tudnám 
megmondani, hogy mi az a helyén kezelés, de nyilván lehetne érzékelni. Talán az lenne a helyén 
kezelés, ha nem váltana ki ilyen szélsőséges indulatokat akár a negligálása, akár a túlhajtása. Ak-
kor talán el lehetne mondani, hogy körülbelül a helyén van kezelve. … Velünk van a baj, akik ezt 
közvetíteni szeretnénk, mert a felnőtt világnak sincs a helyére téve. Én azt gondolom. Mert, hogy 
bennem sem. Ennél a holokauszt azért – énszerintem - több. A reflektorfénnyel én egyetértek. 92. 
interjú (általános iskola, történelem-német szakos tanár) 

Arra a kérdésre, hogy mennyire találja a megkérdezett pedagógus alkalmasnak a holokauszt ok-
tatását a vitakultúra fejlesztésére, igen különböző válaszok születtek. Akik a vitakultúra 
fejlesztésében, disputamódszerben, vitaversenyben tájékozottabbak, egyértelműen igennel vála-
szoltak, több jó példát ki is emelve. Volt olyan pedagógus, aki úgy értette, ez a téma akkor lehet 
alkalmas ilyen célra, ha vitatható a holokauszt, így elutasította a lehetőséget. 

Biztos vannak olyan részei, ami alkalmas rá, de az alapvető dolgok azok jelen társadalomban azért 
nem azok a vitatható dolgok. 78. interjú (gimnázium, történelemtanár) 

Hasonló előfordult a toleranciával kapcsolatban: 

Tehát nem gondolom, hogy vitakultúrát lehetne fejleszteni a holokauszttal. Hát, az emberi jogok 
tanítására és a toleranciára nevelésre talán valamennyivel alkalmasabb. Talán azt könnyebben 
megértik a gyerekek, hogy miért fontosak az emberi jogaink. Pontosan azért, mert voltak olyan 
időszakai a történelemnek, amikor ezek az emberi jogok teljesen megszűntek, és ez által – mondjuk 
úgy -, hogy állati szinten kezeltek másokat. Toleranciára nevelésre, az elfogadásra is talán valamit 
segíthet. Bár én azt gondolom, hogy pont toleranciát meg elfogadást nem lehet népirtással meg 
vérengzéssel magyarázni. Mert nem látom, hogy bármelyik fél is toleráns lett volna ebben a kér-
désben. Sem az a Német Birodalom, amelyik kiirtotta a zsidóságot, sem az a zsidóság, akit kiirtot-
tak. Nem tudom, hogy melyik lenne toleráns a másikkal szemben. Egyik sem volt az. 71. interjú 
(gimnáziumi történelemtanár)  

A néhány kiemelt példától eltekintve, a pedagógusok általános véleménye az, hogy a holokauszt 
téma kifejezetten alkalmas olyan pedagógiai célok eléréshez, mint a 
vitakultúra fejlesztése, kritikai gondolkodás fejlesztése, toleranciára 
nevelés. Különösen határozottan jelent meg ez a vélemény azon 
pedagógusok körében, akik a tanórai munkán túl oszt-
ályfőnöki keretben és/vagy emléknaphoz kapcsolódóan 
foglalkoznak a holokauszttal – ami azt jelenti, hogy a 
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gyakorlat visszaigazolja ezen törekvéseket. 

 

Különösen érdekes tapasztalata az interjúknak, hogy a holokausztról való tanítás és a zsidóságról 
való tanítás gyakorta egybemosódik, akár a pedagógussal szemben megfogalmazott kritikában, 
akár magánál a pedagógusnál. Ezt érdemes lenne jobban artikulálni, hiszen a holokausztoktatás 
nem zsidó ügy.  

Tehát nekem ebből konfliktusom lett. Már megint zsidó téma, már megint ezzel jön. Ugyanis én a 
Bibliáról elmondtam, amit nem akarnak tudomásul venni a mi gyerekeink, hogy hát héber nyelven 
íródott az Ószövetség. És ezt ők nem, tényleg nem tudják sok esetben, és nem tudják, hogy mi az, 
hogy zsidó-keresztény kultúrkör. És én ebben a szellemben mondtam, amikor ott volt a 9.-es 
tananyag, Júdea állam, stb. Nem tudták hova tenni. … Én annak a híve vagyok, hogy ott a tan-
anyagban, ahol ilyen vonatkozás van, lehet rá utalni, és kell is rá utalni. Benne van a tankönyvben 
egyébként sok lehetőség. 

Az emberek, a fiatalok azt érzik, hogy nemcsak ez a probléma van a világon. Tehát, amikor 
Szíriában irtják az embereket, akkor azt mondják, hogy igen, az is egy szörnyű dolog. És most 
éppen aktuálisan ott irtják az embereket. Szóval, hogy az ott most aktuális, tehát az jobban izgatja 
az embert, talán. A világban most jelen pillanatban azért ott a feszültség, úgy önmagától is. És, ha 
azt látják, hogy nagyon sok probléma van a világban, speciel a zsidóságnak nem annyira van prob-
lémája a világban, most, jelenleg. Az nem kérdés, hogy mondjuk, ne ismétlődjön meg, vagy hát 
nem tudom. Kérdés, mert azért ugye, tehát hogy sokkal aktuálisabb mondjuk a cigány probléma, 
mint a zsidó probléma. Mondjuk, a fiatalok körében. A felnőtteknél nem tudom. 45. interjú 
(gimnázium, orosz-angol-magyar szakos tanár) 

Ez az összemosódás megjelenhet az emléknap szervezése kapcsán is: 

Én úgy gondolom, ahol vannak zsidó hitközségek, ők mindenképpen szerepelhetnének ilyen alkal-
makkor, magára az egész eseményre, zsidó kultúrára felhívhatnák a figyelmet. Amennyire a mé-
diából értesülök kormányzat is részt szokott venni ilyen ünnepségeken valamilyen szinten, is-
kolában meg a tanároknak kell megszervezniük. Ez több kérdés egyszerre. Érintett felet, a zsidó 
hitközségeket mindenképpen bevonnám, csak az ő szerves múltjuk. Igazából bárki, aki ezt fon-
tosnak érzi, megemlékezhet róla, én nem tudom igazából, hogy az állampolgárok hogy 
viszonyulnak ehhez, mennyire emlékeznek erre, mennyire nem, országos szinten ezt nem tudom. 
Hát ez egy történelmi tény, és nem szabad elfelejteni, az kétségtelen, én a holokauszt táborok 
megszüntetésére, felszabadításra hívnám fel jobban a figyelmet. Tehát, hogy ne csak a gyilkolás 
meg a szenvedés legyen a téma, vagy ne ezt lássák, hallják elsősorban az emberek, hanem nagyon 
sokan ezt szerencsére túl is élték, sokan segítették önfeláldozóan ezeket az 
embereket, hogy túl tudják élni ezt a borzalmat. 79. interjú (gimnázi-
um, földrajz-történelem szakos tanár) 

Az interjú záró kérdése a holokauszt téma iskolai 
feldolgozásának nemzetközi szintű előtérbe kerülésére 
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vonatkozott. A pedagógusok általános véleménye a téma pedagógiai célokhoz rendelhetőségét 
hangsúlyozta. Megjelentek azonban más vélemények is:  

Talán azért is, mert ebben a kormányban nagyon sok zsidó is van. Talán ők terelnek nagyobb 
figyelmet vagy irányítanak erre a témára. 94. interjú (általános iskola, magyar-orosz-angol szakos 
tanár) 

Azért, mert szerencsére például a zsidó nép egy olyan nép, amelynek sikerült talpra állnia ebből a 
szörnyű katasztrófából, tragédiából, és mivel még mindig ők a legokosabbak a világon, innentől 
kezdve még mindig ők azok, akik pénzt tudnak csinálni még a nagy gazdasági világválság idején is, 
ezáltal mindent tudnak irányítani, fizetni. Viszont hogy ez ne legyen annyira kiugró, ezért ugye a 
másik oldalon pedig elkezdik sajnáltatni magukat. Meg hát mindenki szereti, ha róla beszélnek. És 
akkor hogy ez ne történhessen meg velük még egyszer, merthogy a gazdasági világválság 1929 
után megtörtént még egyszer, aminek csak egy icike-picike híja volt, hogy azt megint nem a 
zsidókra fogták, tehát innentől kezdve őnekik nagyon kellett – nagyon hülyén hangzik, de – nagyon 
kellett sakkozni, hogy ne ismétlődjön meg ez a tragédia, és ők ezt így próbálják elérni. Ők irányíta-
nak. Ők a legokosabbak is, tehát ezt hangsúlyozni szeretném, mert valamilyen genetikusan nagyon 
okosak, de ezáltal – vagy nem de, hanem és – a pénz is náluk van. És a pénz az, ami ugat. Min-
denhol. 95. interjú (általános iskolai magyar-történelem szakos tanár) 

 


