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Tanulmányúton Izraelben
a jeruzsálemi Yad Vashemben*

Az Oktatási Minisztérium 2005 tavaszán pályázatot írt ki kéthetes izraeli tanulmányútra
azoknak a pedagógusoknak a részére, akik az iskolai oktató-nevelő munkában hangsúllyal
kívánnak foglalkozni a holokauszttal és ezzel összefüggésben a zsidóság történetével.

A pályázathoz vázlatos beszámolót kellett mellékelni arról a munkáról, amelyet az adott
témakörben eddig végzett az illető pályázó (történeti, helytörténeti kutatás, tankönyvírás,
taneszköz-készítés, kiállítás rendezése, projekt szervezése, szakkör működtetése, a téma
képzőművészeti, irodalmi, filmes vagy egyéb feldolgozása).

Magyarországról 20 fő vett részt az akkreditált (100 órás) továbbképzésnek számító tan-
folyamon ingyenesen. Jász-Nagykun-Szolnok megyét egyedül képviseltem. Kolléganőmmel,
Pozsgai Gézánéval készített helytörténeti munkánk alapján (Emberek az embertelenség-
ben: Emlékezés a kunhegyesi zsidóságra és a holokaust áldozataira) és 2004-ben a tele-
pülésünkön a 60 éves évforduló kapcsán a városi megemlékezés megszervezőjeként, vala-
mint a helyi zsidótemetőben emlékmű állítása kezdeményezőjeként kerültem a csoportba.

A kéthetes szeminárium alatt megismerkedtünk a jeruzsálemi Yad Vashem (az
Emlékezés dombján a nácik által meggyilkolt zsidókért emelt emlékhely és kutatási,
oktatási központ - hely és név a szó jelentése) pedagógiai filozófiájával: a holokausztot
kell és lehet tanítani, mivel emberi történet. A meggyilkolt hatmillió áldozat
mindegyikének volt neve, arca, élete - az egyéni életekből kell kiindulni, nem csupán
statisztikai adatok ők. Mindent dokumentumokra és történelmi tényekre kell alapozni, és
az életkori sajátosságokat figyelembe véve kell eldönteni, hogy mennyit és hogyan
közlünk. Magyar és angol nyelven (fordítás biztosítva volt) hallgattunk előadásokat a
holokauszt előtti európai zsidók életéről, majd szenvedéséről és elpusztításukról a második
világháború idején. Dr. Ráfi Vago történelmi előadásban ismertette a náci ideológiát és a
modern antiszemitizmust. Dr. Szita Szabolcs magyarországi csoportvezetőnk a magyar
zsidók haláltáborokba való deportálását lehetővé tevő magyarországi politikai helyzetet
elemezte. Előadásban ismertük meg a lengyel gettók világát, a magyar munkaszolgálatos
egységek és a zsidó embermentők tevékenységét, Szenes Anna alakját és a cionista
mozgalmat is. Hava Baruch izraeli csoportvezetőnk egy mai középiskolásokból álló
csoport számára készített pedagógiai műhelymunkájának (workshop) bemutatásával a
sztereotipikus gondolkodás és antiszemitizmus kezelését ismertette meg velünk.
Bemutatásra került a holokauszt oktatásáról egy általános iskolásoknak készült pedagógiai
egység is Emlékek a doboz mélyén címmel. Több alkalommal találkoztunk Izraelben élő
túlélőkkel, akik egyéni sorsának megismerésén keresztül még közelebb kerültünk a múlt
eseményeihez. Elemeztünk antiszemita szövegeket, régi dokumentumfilmeket, megtekin-
tettük a Jad Vasem új történelmi múzeumát, könyvtárát és levéltárát. Bemutatásra került a
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Jad Vasem honlapja és az azon található pedagógia anyagok, (www.yadvashem.org)
Találkoztunk egy náci vadásszal a Wiesenthal Központból, egy izraeli pszichológussal, aki
a túlélők problémáiról beszélt (édesanyja túlélő), s egy debreceni születésű izraeli íróval,
aki bergen-belseni túlélő és magyar nyelven is jelennek meg művei, megzenésítik verseit
(Jákov Bárzilai: Hajnali gyertyafény című kötetét - Kassák Kiadó, 2005. - dedikálta
számunkra.). Esténként megismerkedtünk idegenvezető segítségével Jeruzsálem óvárosi
(Siratófal, Szentsír bazilika, Olajfák hegye, Gecsemáné kert stb.) és új nevezetességeivel
(Izrael Múzeum, Herczl hegyi hősök temetője). Hétvégeken (péntek-szombat) autóbuszos
kirándulást tettünk Izrael különböző nevezetes városaiban és gyönyörű tájain. Jártunk Tel-
Avivban az egyetemen és a Diaszpóra Múzeumban, a magyar nagykövetségen és a
tengerparton, Jaffán az óvárosban Cfáton a Magyar Nyelvterületről Származó Zsidóság
Múzeumában, Haifán, Názáretben az Angyali üdvözlet templomában és a József műhelye
fölé emelt templomban, a Genázáreti-tó partján, ahol Jézus három csodát is tett
(lecsendesítette a hullámokat, járt a vízen és megvendégelt öt kenyérrel és két hallal sok-
sok embert), a Jordán folyónál, ahol ma is folyik a keresztények keresztelkedése. A Júdeai-
kősivatagban láttunk beduin lakhelyeket. Maszadán a sziklatömb tetején emelkedő
Heródes által i. e. 37-31 között megerősített és hatalmassá tett erődítményhez felvonóval
jutottunk fel, a Holt-tengernél még a levegő sóssága is figyelemre méltó volt, nemcsak a
vízé. Kumrában is jártunk, a múzeumban, ahol bemutatták az 1947-ben egy beduin fiú
által a barlangokból előkerült holt-tengeri tekercseket, s itt tevegelésre is nyílt lehetősége
a turistáknak a vásárláson kívül, s töltöttünk egy éjszakát a lengyel gettóharcosok
kibucában.
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Beszámolóm természetesen hiányos, mindenre nem térhettem ki. Szólnom kell azonban
arról a törődésről, gondoskodásról amellyel a Yad Vashem Emlékhely és Tanulmányi
Központ tanárai, munkatársai velünk szemben tanúsítottak és emlékezetessé tették
számunkra a két hetet a színvonalas oktatással, biztonságunk megteremtésével egy életre
szóló élménnyel gazdagítottak bennünket szabadidős programjaik által is. A tanfolyam
minden résztvevője 200 dollár értékű ajándékot (oktatási segédanyagot: könyv, CD-ROM,
térkép, fotóalbum stb.) kapott a Yad Vasem Nemzetközi Holokauszt Oktatási Központtól.

Külön köszönetemet szeretném kifejezni csoportvezetőnknek, Hava Baruchnak, aki
szakmai tudásával, „anyai" gondoskodásával tette emlékezetessé a 9. magyar csoport
tanulmányútját. (Kint létünk alatt Somogyi Ferenc magyar külügyminisztertől
jelenlétünkben vette át a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést
munkásságáért.)

Oktatási Minisztériumunk ennek a továbbképzési lehetőségnek biztosításával olyan
egyedülálló lehetőséget teremt a magyar pedagógusok számára, amely által a felnövekvő,
különböző életkorú nemzedék nevelésében hasznosítani tudják a képzés által a napja-
inkban is fel-felbukkanó antiszemitizmus, rasszizmus és egyéb negatív, népcsoportokat
megkülönböztető jelenségek kezelését a nevelés folyamatában pedagógiai projektek
alkalmazásának segítségével, hogy meg ne ismétlődhessen a múlt, mely a holokauszthoz
vezetett.

Kunhegyes neve
az Emlékezés völgyében Jeruzsálemben

A túrkevei Blatt nővek által hímzett
tóra takaró a cváti múzeumban
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