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A Holokauszt oktatása 

• helytörténet  

• személyes elbeszélés (a túlélők beszámolói) 

• interkulturális tevékenységek (a diákokkal) 

• kutatás/dokumentumelemzés 

• interaktív/digitális stratégiák segítségével 



A Holokauszt oktatása 

Célok: 

• Olyan tananyag kifejlesztése, amely a 

Holokausztnak a ma élők állampolgári 

felelősségére gyakorolt hatását állítja a 

középpontba 

• A kulturális határokon átlépő partnerségek és 

együttműködések létrehozása, Ohión belül és 

nemzetközi szinten  



A TANÚSÁGTÉTEL PROJEKT TÖRTÉNETE 

• A toledói zsidó közösség segítséget kért ahhoz, hogy 

idősödő, Holokauszt túlélőik tanúságtételét 

dokumentálni tudják 

• Ennek eredményeképpen született meg a  

Bearing Witness: The Voices of Our Survivors cxímű, 58 

perces dokumentumfilm. 

• 22 órányi vágatlan interjú 

• A projekt honlapja:  

www.bearingwitnesstoledo.com  

 

 



The Bearing Witness Project 

A dokumentumfilm trailere (0:57): https://vimeo.com/50646569 

 



The Bearing Witness Project 

•  Bevezetés hat - Németországból, Lengyelországból, 

Hollandiából és Görögországból származó - túlélőhöz. (részlet 

a filmből, 1:47) 



Egyedülálló megközelítésünk a BSGU 

• Interdiszciplináris megközelítés (oktatás, történelem, 

digitális média/művészet) 

•  A filmkészítésből nőtt ki 

•  Közösségi projekt 

•  Kiterjeszkedett az oktatás területére, Dr. Tim 

Murnen, a School of Teaching and Learning 

munkatársának közreműködésével 

• Az egyetemi hallgatókat az oktatás és a művészet 

területére vonja be 

• Ohio állam és a szövetségi állam is támogatja 

pályázatokon keresztül 

  



A Holokauszt oktatása 

• helytörténet  

• személyes elbeszélés (a túlélők beszámolói) 

• interkulturális tevékenységek (a diákokkal) 

• kutatás/dokumentumelemzés 

• interaktív/digitális stratégiák segítségével 



Helytörténet 

• Hat helyi Holokauszt túlélő személyes tanúságtételével 

kezdődött 

• Diákoknak mondták el (együttműködésben a helyi 

közösséggel) 

• Generációk-közötti projekt 

• A közös helyi tapasztalatban gyökerezve (szomszédok) 

• Bevándorlás-történetek (miért jöttek az USA-ba) 
 

 



Helytörténet 

A fotók munkafelvételek, melyek a diákoknak a túlélőkkel 

folytatott interjúi során készültek 

 



Helytörténet 

There Was Once… film by Kalman Gabor about Gyöngyi 

Magò of Kalocsa.  http://www.therewasoncefilm.com  

 

http://www.therewasoncefilm.com
http://www.therewasoncefilm.com
http://www.therewasoncefilm.com


Helytörténet 

Kalocsa – The Jewish Cemetery before 

 



Helytörténet 

Kalocsa – The Jewish Cemetery after 



Személyes elbeszélés 

• Személyes elbeszélés 

•Bevándorlók beszámolói 

•A háború előtti, európai zsidó életről 

•A megszállás és a háború alatti 

szenvedésekről 

• HAT túlélőre fókuszálva (versus a 6 millió 

áldozat) 



Interkulturális tevékenységek 

• különböző toledói közösségek összehozása 

•zsidó, keresztény 

•görög, lengyel, magyar stb. 

• A diákok jobban ráéreznek a befogadásra, és 

megértőbben viszonyulnak az országaikon / 

közösségeiken belüli sokszínűséghez. 

• mélyebb személyes kapcsolatok  

•  a helyi közösség történelmi kontextusa  

•  hasonlóságok keresése olyasmivel, amit már 

ismernek 



Kutatás/Dokumentum elemzés 

• Az USA-ban, az Alaptanterv követelményei szerint  

•a tanároknak használniuk kell a diákok által végzett 

kutatási/kérdezési gyakorlatot 

•ezekből következtetéseket kell levonni és 

állításokat kell megfogalmazni szoros 

szövegelemzésen és dokumentumok szintézise 

alapján 

•ezekre a szoros szövegértelmezésekre analitikus 

írásokban kell reagálni  

•A társadalomtudományok és a 

nyelvészeti/nyelvtudományok egyre inkább használják 

a Document-Based-Questioning (dokumentum alapú 

kérdezés, DBQ) módszert  



Kutatás/Dokumentum elemzés 

US NARA (National Archives and Records Administration) 

resources: www.archives.gov/education/lessons/worksheets  

http://www.archives.gov/education/lessons/worksheets
http://www.archives.gov/education/lessons/worksheets
http://www.archives.gov/education/lessons/worksheets


Kutatás/Dokumentum elemzés 

US NARA example : Written Document Analysis 

Worksheet 



A történelem, mint személyiségfejlesztő 
tantárgy 

● A történelem fegyelmezett tanulmányozása megkívánja, hogy a 

diákok fontos kérdéseket vessenek fel, vizsgálatot folytassanak, 

történelmi érveléseket értékeljenek és alakítsanak. 

● A történelmi tanulmányok problémákkal, kérdésekkel és 

érdekességekkel indulnak. 

● A történelem azonban megkívánja, hogy különféle típusú—olykor 

másféle tudományágban szerzett--adatok és bizonyítékok 

felhasználása alapján tudjunk vizsgálódni.  

● A történelem tanulmányozása megkívánja a diákoktól, hogy a 

források széles skáláját használják és elemezzék, például köz- és 

magán-dokumentumokat, számszaki adatokat és térképeket, hogy 

így alakítsák ki a lehető legpontosabb képet a múltról. 

● A történelem tanulmányozása azt is megkívánja, hogy a diákok 

elemezzék és értékeljék az egymásnak ellentmondó 

értelmezéseket, s értékeljék a múltbeli példákban történt 

változásokat. 



• Erős esztétikum és grafika (szándékolt design) 

• Multimédia (video, audio, “belemerülési” 

tapasztalatok) 

• Interaktív/többszintű (képesség a “mélyebbre ásásra”) 

• Online hozzáférhető 

 

Interaktív/digitális stratégiák (21. század) 



PÉLDA: A gwozdzieci zsinagóga virtuális környezete  

 

Ezt a fa zsinagógát  

1731-ben építették, 

 a nácik  

felgyújtották. 

 

(1:25: képernyőn  

kimerevítve az élmény  

leírása) 

 

 

Interaktív/digitális stratégiák (21. század) 



Interaktív/digitális stratégiák (21. század) 

• Kezdődhet egy animált, interaktív térképpel 



Interaktív/digitális stratégiák (21. század) 

• Kezdődhet egy animált, interaktív térképpel 



A térkép dokumentumokhoz, fotókhoz, videón rögzített 

tanúságtételekhez, audio klippekhez, más térképekhez, 

virtuális környezetekhez stb. vezet. 

 

Interaktív/digitális stratégiák (21. század) 



• Mindig személyesnek kell maradni, de bizonyítékokat 

is fel kell mutatni a személyes beszámolók 

alátámasztására, különböző “dokumentumok” 

formájában 

• A diákok mélyebbre áshatnak, saját érdeklődésük 

szerint határozhatják meg tudásuk mélységét 

 

• példa: hat túlélők 

Interaktív/digitális stratégiák (21. század) 



Hess Rolf (Németország, 1934) 



Hess Rolf (Németország, 1934) 

… Rolfnak szóló kézzel írott levelek  

Camp Gurs lévő családjától 

“„Mami azt mondja, hogy nagypapa nem volt jól, de 

most már jobban van. Figyelj oda, ha nehéz 

franciául tanulni. Írni is meg tudsz tanulni? Én is 

kezdtem franciát tanulni, de már nem akarok. 

Lefényképeztek? Ruth azt írta, hogy igen. Azok a 

gyerekek, akikkel vakációztál, franciák voltak? 

Meddig maradnak veled? Próbálj kijönni velük. 

Hittanóra is van? Tudod az asztali imát és az 

éjszakai imát? Most teljesen egyedül vagyunk a 

barakkban. Bella azt írta, hogy jól van, 

 

Ezt a címet adta meg: 

Miss Alice Resch  

American Friends Service Committee 

16 Coulard Bourepas 

Toulouse” 



Hess Rolf (Németország, 1934) 

…s egy fénykép, melyet Resch Alice készített az 

árvaházban 



Hess Rolf (Németország, 1934) 

Elbeszélését archív újságcikkek  

illusztrálják (The Evening Sun,  

Baltimore, 1942. július 30.) 



Hess Rolf (Németország, 1934) 

.. Egy eredeti utas lista a bevándorlókat szállító hajóról 



Hess Rolf (Németország, 1934) 

… közelebbről 



Hess Rolf (Németország, 1934) 

… És hibás USA bevándorlási dokumentumok. 



Hess Rolf (Németország, 1934) 

… Részletek és sikertelen U.S. bevándorlási iratok 



Hess Rolf (Németország, 1934) 

S végül az édesanyja neve a  

Drancyból 1942. augusztus 10 

-én Auschwitzba indított tartó  

17. sz. náci konvoj listáján.  

Megölték, amint megérkezett. 



Milyen kérdéseket vetnek fel ezek a 
dokumentumok? 



• Mit mond a levél, s hogyan értelmezzük? 

• Kik voltak ezek a zsidók, hová valósiak voltak, és 

miért voltak a táborban? 

• A zsidók miért nem hagyták el Németországot és 

Európát a háborút megelőző években vagy 

hónapokban? 

• Mi történt Rolfal és a családjával? Mi történt a többi 

németországi zsidóval?  S a többi európai zsidóval? 

Milyen kérdéseket vetnek fel ezek a 
dokumentumok? 



• Ki segített az emberek mentésében, ki állt ellen a 

náciknak? 

• Mit tett (vagy nem tett) az amerikai kormány a zsidók 

megmentéséért? 

• Hogyan vándoroltak ki az emberek az USA-ba? 

 

Ami még fontosabb: 

Hogyan tagadhatom a holokausztot, amikor ennyi 

bizonyíték van arra, hogy megtörtént? 

• Miért kell most, 2014-ben törődnünk vele? 

• Mit mond ez polgári felelősségünkről? 

Milyen kérdéseket vetnek fel ezek a 
dokumentumok? 



Markowicz Philip (Lengyelország, 1924) 

Philip My Three Lives (Három 

életem) címmel gyönyörű 

önéletrajzot írt az unokái számára. 

Leírja, hogy milyen volt az élete a 

háború előtti Lengyelországban, 

hogyan élte túl a gettót és a 

táborokat, és hogyan vándorolt ki 

Amerikába. 



Markowicz Philip (Lengyelország, 1924) 

Részletek a könyvből (deportálások a Chelmno 

haláltáborba) 



Markowicz Philip (Lengyelország, 1924) 

Részletek a filmből -  Chelmno története (1:36) 



Schlésinger Klara (Magyarország, 1920) 

Her father was a butcher in Pécs, near the Zsolnay 

factory. 



Schlésinger Klara (Magyarország, 1920) 

népszámlálás, 1935 



Schlésinger Klara (Magyarország, 1920) 

Felsővámház u. 57 

 Utca 57 

Google Earth image 

(now 51) 



Schlésinger Klara (Magyarország, 1920) 

Alkalmazottak nyilvántartása, 1936 



Schlésinger Klara (Magyarország, 1920) 

1939. évi IV. törvénycikk 

 

a zsidók közéleti és gazdasági  

térfoglalásának korlátozásáról 



Schlésinger Klara (Magyarország, 1920) 

Részlet:   1939. évi IV. törvénycikk 



Schlésinger Klara (Magyarország, 1920) 

Igazolvány, 1945 szeptember hó 27 



Schlésinger Klara (Magyarország, 1920) 

Igazolvány, 1945 szeptember hó 27 



Milyen kérdéseket vetnek fel ezek a 
dokumentumok? 

• What was life like in Pécs before the war? 

• Were Jewish people integrated into Hungarian 

society? 

• What laws were established to limit life for the Jews? 

• What happened to the survivors when they returned to 

their hometowns after the war? 

• How did people react 

 

• What can I do to prevent this from happening in my 

home town ever again? 

• How can we honor the citizens that we lost during the 

war? 

 



A digitális korszaknak megfelelő 
jártasságok 

• Az állampolgároknak tudniuk kell, hogyan 

keressenek beszámolókat többféle forrásban, s 

hogyan értelmezzék azokat. 

• Az írás, különösen az értelmező, informatív és 

meggyőző írás képessége előnyt jelent minden 

állampolgárnak. 



Hogy megértsük a holokausztot: 

• Először a judaizmust és a zsidó életet kell 

megértenünk 

• Demisztifikáljuk a judaizmust, találjuk meg a kultúrák 

és vallások közös alapját. 

 

 
A Szentháromság ortodox  

görög katedrálisban és a  

B’Nai Izrael gyülekezet  

zsinagógájában tett látogatás  

Nyári Intézetünk keretében. 



Hungarian survivor stories 

• Éva Fahidi, “Anima rerum: a dolgok lelke. Budapest: 

Tudomány Kiadó, 2005.” 

 



Hogy megértsük a holokausztot: 

• A diákok civil felelőssége és társadalmi 

elkötelezettsége érdekében a beszélgetésben ne 

legyünk kívülálló szemlélők, ne határoljuk el magunkat 

„másoktól”. 



Miért foglalkozzunk ezzel most? 

• Sok dokumentum titkosítását csak 
az utóbbi 10 évben oldották fel, s 
most tanulmányozzák őket a kutatók, 
történészek, stb. 

• A még életben lévő túlélők és a 
felszabadítók már nagyon öregek. Ez 
az utolsó lehetőségünk arra, hogy 
meginterjúvoljuk őket és 
dokumentáljuk az életüket, a 
tapasztalataikat, szemtanúi 
beszámolóikat. 

• Ez mintául szolgál a diákokkal 
végeztethető másféle kutatásokhoz 
is. 
 
Példa: Polgárjogi „túlélők” és aktivisták. 
Adjuk feladatul a diákoknak, hogy személyes 
interjút folytassanak saját közösségükben 
olyanokkal, akik átélték a polgárjogi 
küzdelmek korszakát, és személyes 
tapasztalatokat szereztek. 



Források 

• USC Shoah Foundation: http://sfi.usc.edu  

• iWitness: http://sfi.usc.edu/teach_and_learn/iwitness  

 

• Yad Vashem 

• Echoes and Reflections: http://echoesandreflections.org  

 

• USHMM: http://www.ushmm.org/educators  

 

• There Was Once... http://www.therewasoncefilm.com  

 

http://sfi.usc.edu
http://sfi.usc.edu
http://sfi.usc.edu/teach_and_learn/iwitness
http://sfi.usc.edu/teach_and_learn/iwitness
http://echoesandreflections.org
http://www.ushmm.org/educators
http://www.ushmm.org/educators
http://www.therewasoncefilm.com
http://www.therewasoncefilm.com


 
Végül 

 

 

Köszönöm! 

 

Heather Elliott-Famularo 

helliot@bgsu.edu 

BGSU 


