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A

z öt füzetből álló Jeles napok kiadványsorozat Történelmi emlékezet című kötetét tartja a kezében. A sorozat
az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15–VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó
mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” projektjének „Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani
megalapozása” alprojektjének keretében készült.

A

A

J

B

z év jeles napjaiból 38-at válogattunk a kiadványsorozatba, amelyben gondolatébresztő, ötletadó
tartalmakat kínálunk a történelmi emléknapok élményalapú feldolgozásához, az ünnepi megemlékezések hagyományos formáján túlmutató, kötetlenebb
tevékenységek megtervezéséhez. A kötet témakörei
és az ezek feldolgozását szolgáló ötletek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanulók – az ismeretek
megszerzése mellett – saját élménnyel, átéléssel is
kapcsolódni tudjanak a múlt eseményeihez.
elen kötet a történelmi emléknapok köréből emel
ki néhányat. A füzetben olvasható ötletek önálló
egységeket alkotnak, felhasználásuk során az adott
témához és a foglalkozásba bevont tanulócsoporthoz
igazítva tovább bővíthetők, fejleszthetők. Szerepelnek
köztük az iskolán kívül megvalósítható ötletek is. A
javasolt tevékenységekre jellemző a tantárgyköziség
és a nem formális módszerek előtérbe helyezése is.

kötet összeállításakor a személyes és maradandó
élmény nyújtása mellett célunk volt az ismeretszerzés, az érzékenyítés, a tudatosságra nevelés, a
nemzeti öntudat ápolása is, továbbá hogy a kevésbé ismert jeles napok is közel kerüljenek a tanulókhoz. Az itt olvasható tartalmak kiegészíthetők a
www.jelesnapok.oktatas.hu felületen található bővebb alkotás- és módszertárban kínáltakkal, az ott
található tervező is segít az egyes jeles napokról való
megemlékezésben.
ízunk benne, hogy a könyv ösztönzően hat majd,
és a tanulók és az Önök meglévő ismereteire, tapasztalataira támaszkodva, a benne található ötletek
felhasználásával, a befogadást támogató tevékenységekkel sikerül személyesebbé tenni egy-egy jeles
napi beszélgetést vagy rendezvényt.

További jó munkát kívánunk!
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A holokauszt
nemzetközi
emléknapja
január 27.
„Van olyan, hogy nincs
elég erőnk ahhoz,
hogy megelőzzük az
igazságtalanságot. De olyan
soha nem lehet, hogy ne is
tiltakozzunk ellene!”
(Elie Wiesel)
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Történeti leírás
A holokauszt (görögül holokauszton) szó „teljesen
elégő áldozatot” jelent, és a Septuagintából ered,
amely az Ószövetség legrégebbi ismert görög fordítása. A holokauszt kifejezés alatt legáltalánosabban
a második világháború alatt a náci Németország
nemzetiszocialista kormánya által végrehajtott népirtást értjük.
Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Közgyűlése 2005. november 1-jén nyilvánította a holokauszt
áldozatainak nemzetközi emléknapjává január 27ét, az auschwitzi megsemmisítő haláltábor 1945-ös
felszabadulásának napját. Az egyhangúlag elfogadott
határozat hangsúlyozza „az emlékezés és a tanítás
kötelességét”, hogy a jövő nemzedékei megismerjék a
hatmillió, túlnyomórészt zsidó áldozatot követelő náci
tömeggyilkosságok történetét. A holokausztnak mintegy kétszázezer – a nemzetiszocialisták által az árja
fajjal szemben szintén alacsonyabb rendűnek nyilvánított – roma származású, valamint homoszexuális,
testi és szellemi fogyatékos ember is áldozatául esett.
Az Auschwitz melletti tábort Lengyelország 1939-es
lerohanása után a nemzetiszocialista párt fegyveres szervezetének parancsnoksága, az SS létesítette
1940-ben egy régi kaszárnyában, eredetileg lengyel
foglyoknak, mivel a tömeges letartóztatások egyre
növekvő száma miatt a börtönök sorra megteltek.
Két éven át többségében lengyeleket tartottak ott
fogva. Az egyre rendszeresebbé váló „emberszállítmányokban” lengyel zsidók is voltak, bár ekkor
még csak kevesen. A kezdetben munkatáborként is
működő láger bejárata felett ez a cinikus felirat állt:
„A munka szabaddá tesz” (Arbeit macht frei). A tábori körülmények, a felügyelők kegyetlensége és a
sokszor kínzásokkal járó szigorú büntetések a rabok
tömeges halálához vezettek. A ciángázzal való első
megsemmisítések 1941-ben kezdődtek, majd a holttestek elégetésére szánt négy krematórium üzembe
helyezésével 1943 márciusában kezdetét vette az
iparszerű népirtás. Auschwitz-Birkenau az európai
zsidóság megsemmisítésének központjává vált. A foglyokat kezdetben fényképezték, szám alapján azonosították, később a számokat tetoválták. 1944-ben, a
tábor működésének legintenzívebb időszakában az
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oda érkezők már számot sem kaptak, a 70-75 százalékukra azonnali halál várt. A birkenaui gázkamrákat – hogy megsemmisítsék tetteik bizonyítékait – a
szovjet csapatok közeledtével, 1944 novemberében
a németek felrobbantották. 1945. január 17-én a személyzet megkezdte az evakuációt, és a legtöbb foglyot
gyalogmenetben elindították nyugat felé.
Mivel a tömeggyilkosság bizonyítékait igyekeztek
megsemmisíteni, az áldozatok számáról a mai napig
sincsenek pontos adatok. Az auschwitzi múzeum hozzávetőleg 1,3 millióra teszi a haláltáborba deportáltak
számát. A Magyarországról odahurcolt zsidók száma
meghaladta a 430 ezret.
A tábort 1945. január 27-én a Vörös Hadsereg I. Ukrán Frontjának katonái szabadították fel, akik mintegy
7500 végsőkig legyengült foglyot, többségükben nőket
és gyerekeket találtak a barakkokban. Az auschwitzi
múzeum honlapja azt írja: „Paradoxon, hogy a náci totalitarizmus foglyainak a sztálini totalitarizmust képviselő
katonák hozták el a szabadságot.”. A lengyel parlament
1947-ben az áldozatok emlékére törvénnyel hozott létre múzeumot az auschwitzi koncentrációs tábor helyén,
amely a holokauszt jelképévé vált.
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Ötletek, módszerek a jeles
nap megvalósításához
A TÉMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FILM KÖZÖS MEGNÉZÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA
Sok esetben tapasztaljuk, hogy milyen nagy hatással
van ránk egy ﬁlm, és sokszor még évek múltán is pontosan emlékszünk egy-egy jelenetre, párbeszédre. A
szenzoros emlékezet – az érzékszerveink alapján
befogadott emlékezőképesség – felelős azért, hogy
egy vizuális tapasztalat ilyen erős élményt tud adni
számukra. Ezt a tanultakkal kapcsolatban is érdemes kamatoztatni, akár egy témába vágó ﬁlm közös
megtekintésével. A diákok a mozgóképes alkotásra
jobban emlékeznek, megmarad bennük a tartalma,
mondanivalója, és egy történetbe ágyazva a tananyag is elmélyül. A ﬁlmet követő beszélgetés során
pedig fejlődik a véleményalkotó képességük is.
A javasolt ﬁlmek listája a További ötletadó tartalmaknál található.
Feldolgozó kérdések:
• Mi a véleményed a ﬁlmről? Milyen hatást
gyakorolt rád?
• Ki volt a főszereplő? Kik voltak a legfontosabb karakterek?
• Milyennek látjátok a főszereplőt? Mi motiválja a tetteit, és mik a főbb tulajdonságai?
• Ti hogyan próbálnátok meg túlélni a ﬁlmben
ábrázolt körülmények között?
• Ha valamelyik jelenetet szívesen eljátszanátok, melyik lenne az? Miért épp ezt a
jelenetet választottátok, s hogyan módosítanátok rajta?
• Melyik jelenet tetszett neked a legkevésbé,
és miért?
• Mit emelnél ki a szeretteidnek a veled történtekből, ha te lettél volna az egyik főszereplő, és miért azt? Mit hallgatnál el előlük,
és miért?
• Benned mi tartaná legjobban a lelket a
ﬁlmben ábrázolt helyzetben?
• Hasonló helyzetben hogyan tartanád a lelket a társaidban?
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• Milyen helyzetet láttál a ﬁlmben, ami véleményed szerint akár napjainkban is megtörténhetne?
• Milyen döntési helyzetekkel találkoztál a
történetben? Melyekkel értesz egyet, és
mikor döntöttél volna másként?
KIÁLLÍTÁS „AZ ÉLET ÉRTÉKÉRŐL”
Előzetesen gyűjtsünk össze színes magazinokat, képes újságokat, amelyekben minél változatosabb képeket találhatunk minél több témában. Szükség lesz
ollókra, ragasztókra és nagyobb lapokra. Közösen
olvassuk fel kétszer Márai Sándor Füveskönyv című
könyvéből „Az élet értékéről” szóló írást, majd alkossunk 2-3 fős csoportokat. A szöveget kinyomtatva
adjuk oda a csoportoknak. A mű üzenetén elgondolkodva, a tanulók csoportonként készítsenek egy olyan
fotómontázst, amelynek
• egységesen ugyanazt a címet adják: Az élet
értéke.
• szabadon választva csoportonként más címet adnak.
Fontos hangsúlyozni, hogy rugaszkodjanak el a konkrét jelentésektől, és a ragasztandó újságdarabok
válogatásakor bátran használjanak szimbólumokat.
Amikor elkészültek a képek, az iskola vagy az osztály
falán elhelyezve kiállítást rendezhetünk az alkotásokból.
NÉPIRTÁSOK A VILÁGTÖRTÉNELEMBEN – KUTATÓMUNKA ÉS KISELŐADÁS
A világtörténelmet áttekintve különböző korokban és
helyszíneken találkozhatunk egyes közösségek ellen
elkövetett embertelen és szörnyű cselekményekkel.
Ezek megismerése, körülményeiknek és összefüggéseiknek átlátása fontos pillére annak, hogy a tanulók
tudatos és embertársaikkal együttérezni képes állampolgárokká váljanak.
Az alábbi témák közül a tanulópárok véletlenszerűen
húzzanak:
• Keresztényüldözések a Római Birodalomban
• Tatárjárás Magyarországon
• A dél-amerikai indiánok leigázása
11

Történelmi emlékezet

|

A holokauszt nemzetközi emléknapja

• Az észak-amerikai őslakosok elleni irtóhadjáratok
• Az örmény népirtás
• Holokauszt
• A Vörös Khmer-terror
• Ruanda: száz nap, egymillió halott
• Srebrenica: a bosnyák rémálom
• A szovjet kommunista népirtások
Az eseményeket magyarázó rövid leírásokat előzetesen nyomtassuk ki és osszuk ki a pároknak. Ha van az
osztályban internetes hozzáférés, elegendő csupán
a címeket és a javasolt honlapok nevét megadnunk.
(Javasolt forrás: A világtörténelem legnagyobb népirtásai a www.honvedelem.hu oldalon.) Ráhangolódásként kérdezzük meg a tanulókat, hogy milyen előzetes
tudással rendelkeznek a témáról, milyen ismereteik
vannak a „népirtás” fogalmáról, mit gondolnak az
emberiség ezen tetteiről, és milyen érzéseket kelt
bennük ez a fogalom. Az összegyűjtött információkból állítsanak össze néhány perces kiselőadást, majd
minden pár mondja el a társainak, hogy hol, mikor,
kiknek a részvételével, milyen körülmények között
és milyen lehetséges okokból történt az a tragikus
esemény, amit kihúztak. Az előadásukat megelőzően egy nagy világtérképen jelöljék is meg az adott
esemény helyét.

A népirtás fázisai
Kriminológiai szempontból egy népirtás során többnyire az alábbi fázisok azonosíthatók be:
a célpontok, leendő áldozatok
• körének meghatározása
• nyilvántartásba vétele
• megjelölése
• diszkriminálása
• vagyoni korlátozása, vagyonelkobzása
• elszigetelése, elkülönítése
• ﬁzikai megsemmisítése
A A fogalmakat előzetesen kinyomtatjuk és öszszekeverve odaadjuk a tanulópároknak. Az a feladatuk, hogy súlyosság szerint sorba rendezzék
ezeket. A megoldásokat beszéljük meg!
B Az egyes fogalmakhoz találjunk példákat a holokauszttal kapcsolatos eseményekből, a történelem más fejezeteiből, vagy akár napjainkban a
világban előforduló helyzetekből.

A feladat zárásaként a megismert történelmi eseményeket összefüggésbe hozzuk a holokauszttal. Javasolt feldolgozó kérdések az egyes tanulópárokhoz:
• A holokauszttal összehasonlítva milyen
hasonlóságokat és milyen különbségeket
találtok a ti eseményetekkel (áldozatok
száma, indíték stb.)?
• Milyen hasonlóságokat találtok a két eseményt kirobbantó politikai vezetők között?
• Milyen hasonlóságokat és milyen különbségeket találtok a két esemény utóéletében?
• Leginkább mi segíthet az érintettek családjainak, leszármazottjainak feldolgozni a
múltat?

HA AZ EMLÉKMŰVEK MESÉLNI TUDNÁNAK
A holokauszthoz kapcsolódó emlékművekről képeket vetítünk a világ minden tájáról, és közösen
a tanulókkal megbeszéljük, hogyan, milyen kreatív
megoldásokkal és eszközökkel fejezi ki az alkotó a
népirtást. Fektessünk külön hangsúlyt a szimbólumok
szerepére.
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• Milyen érzéseket tükröz és vált ki bennetek
az emlékmű?
• Mi lehetett az alkotó szándéka?
• Milyen címet adnátok az alkotásnak?
• Milyen szimbólumokat fedeztek fel az adott
alkotáson? Mi lehet a jelentése?
• Miképp illeszkedik a tájba az emlékmű, az
alkotó kihasználta-e a környezeti adottságokat?
Javasolt emlékművek:
1.

A végtelenség kapuja című holokauszt-emlékmű (Prága, Csehország),
2. Berlini holokauszt-emlékhely (Berlin, Németország),
3. Cipők a Duna-parton (Budapest, Magyarország),
4. Holokauszt-emlékmű (Schwerte, Németország)
5. Holokauszt-emlékmű a Judenplatzon (Bécs,
Ausztria)
6. A lipcsei Holokauszt emlékmű: a volt zsinagóga helyén elhelyezett 140 bronzszék (Lipcse, Németország)
7. Észak-macedóniai Holokauszt Központ előtti bronz szoborcsoport (Szkopje, Észak-Macedónia),
8. Miami Beach-i holokauszt emlékhely (Miami Beach, Amerikai Egyesült Államok),
9. Père-Lachaise temető holokauszt-emlékműve (Párizs, Franciaország)
10. San Francisco-i holokauszt-emlékhely (San
Francisco, Amerikai Egyesült Államok)
A témához kapcsolódó képeket az alábbi keresőszavak beírásával találhatunk az interneten:
• „holokauszt emlékművek a világban” (képek kategória),
• „holocaust memorial sculpture capital of
the world” (képek kategória).
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EMLÉKEZEM, TEHÁT VAGYOK – AVAGY AZ EMLÉKEZÉS FONTOSSÁGA
A gyakorlat elején több oldalról megvilágítjuk a tanulóknak az emlékezés jelentőségét. Kihangsúlyozzuk
a közösségformáló és közösségösszetartó erejét.
Baráti társaságok sokszor emlegetnek olyan közös
történeteket, amelyek részleteit mind alaposan ismerik, mégis ezek a történetmesélések újra és újra
megerősítik őket a közös múltjuk élményeiben és az
összetartozásukban. Az emlékezetnek sokszor identitásalkotó hatása is van, hisz még a külföldön élő
magyar közösségek is ünneplik nagy nemzeti ünnepeinket, emlékeztetve magukat arra, hogy kik is ők
és hova tartoznak. Ilyen és ehhez hasonló példákkal
emelhetjük ki számukra, hogy akárcsak az ő életük
eseményeinek, úgy a nemzeti múltnak az emlékezete
is nagyon fontos. Ebben a feladatban saját élettörténetük apró mozzanatait idézzük fel közösen.
A tanulók tollat és papírt kapnak, amelyre 1-6-ig felírják a számokat, mindegyik után kihagyva egy kis
helyet. Megkérjük őket, hogy egy, az emléket előhívó
címszóval minden kategóriához kapcsolódóan jegyezzenek föl egy pozitív és egy negatív élményt, így a
végére összesen 12 életeseményük szerepel majd
a lapjukon. Minden kategória felolvasásakor rövid
gondolkodási időt kapnak a felidézésre és a leírásra.
A kategóriák:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ami egy hangról jut eszetekbe…
Ami egy ízről jut eszetekbe…
Ami egy illatról jut eszetekbe…
Ami egy állatról jut eszetekbe…
Ami egy zeneszámról jut eszetekbe…
Ami egy ünnepségről jut eszetekbe…

Miután felidéztek 6 x 2 élményt a múltjukból, fejenként egyet felolvasnak. Mivel nincs idő mindenkinek
minden élményét elmondani, a választáshoz szükség
lesz egy dobókockára és egy pénzérmére, ugyanis a
hat kategória közül azt fogják hangosan megosztani
a csoporttal, amelyik számot dobták a kockával. Azt
pedig, hogy a negatív vagy a pozitív élményt mesélik el a többieknek, a pénzérme feldobásával fogják
kisorsolni. Az érme oldalainak jelentését felírhatjuk
a táblára (például fej = pozitív, írás = negatív). A ta13
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nulók egymás után sorban dobnak a kockával, majd
a pénzzel is.
A megosztásokat követően közösen választ keresünk
az alábbi kérdésekre:
(A válaszadásnál használhatunk egy kis labdát vagy
plüssﬁgurát, mindig annak dobva, aki éppen beszél.)
• Miért fontos az emlékezés egy ember / egy
nemzet életében?
• Milyen dolgokra / eseményekre érdemes
emlékezni?
• Milyen formái vannak az emlékezésnek?
(Emlékműavatás, emlékkoncert, egyperces néma csend megtartása, fekete öltözet
stb.)
• Milyen szerepe van az emlékműveknek?
• Kik határozzák meg, hogy kikre, milyen eseményekre, mikor és hogyan emlékezzünk?
• Mi oka lehet valakinek arra, hogy letagadja a múlt eseményeit, vagy megpróbálja
megmásítani a történelmet? (Például: holokauszttagadás.)
• Hallottatok már olyanról, hogy szobrot ledöntöttek vagy megrongáltak? Miért tehették ezt az elkövetők?
• Mi lenne, ha nem lennének ünnepek vagy
megemlékezések?
• Miről és hogyan szoktunk egyedül / családban / iskolában / az iskola falain kívül
megemlékezni?
• Melyik a kedvenc ünneped, és miért?
• Hogyan győznél meg valakit az ünnep és a
megemlékezés fontosságáról?

A feladat az, hogy a lehető legrövidebb idő alatt párosítsák össze a fogalmakat és a hozzájuk tartozó
meghatározást. Akik párra leltek, egy meghatározott
helyre egymás mellé leteszik a céduláikat. Fontos
szabály, hogy a tanulók azelőtt egyik cédulát sem
tehetik le a kezükből, amíg nem találták meg annak
párját valakinél. Mozoghatnak, járkálhatnak a térben,
beszélhetnek egymással és kezükben tartva megmutogatják egymásnak a céduláikat.
Mielőtt elkezdenénk a gyakorlatot, adjuk néhány percet a stratégia és a munkamódszer megbeszélésére.
A gyakorlat végeztével ellenőrizzük a lehelyezett cédulák helyes párosítását és beszéljük meg a fogalmakat.
Ezt követően a gyakorlat végrehajtásának részleteit
is megbeszélhetjük:
• Mitől működött, vagy mitől nem működött
a kitalált módszer?
• Hogyan lehetne még hatékonyabbá tenni a
megoldás folyamatát?

KERESD A PÁRJÁT!
Előkészületként az alábbi fogalmakat és meghatározásokat lemásoljuk, és felvágjuk úgy, hogy egy cédulán csak egy fogalom vagy meghatározás szerepeljen.
A fogalmakat és a meghatározásokat külön-külön kalapba tesszük, és mindkettőt megkeverjük. A tanulók
mindkét kalapból véletlenszerűen kihúznak egy-egy
cédulát, így mindegyiküknél lesz egy fogalomcédula
és egy meghatározáscédula. Fontos, hogy a cédulák
mindegyike kerüljön valakihez, egy se maradjon a
kalapokban.
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Fogalmak:
antiszemita, árja, asszimiláció, deportálás, fajvédelem, fasizmus, Anne Frank, Gestapo, gettó, holokauszt, Adolf Hitler, horogkereszt, jiddis, kápó,
Kristályéjszaka, nemzetiszocializmus, pogrom,
rasszista, sárga csillag, SS, Wehrmacht, Yad Vashem Intézet, zsidómentés, zsidótörvények.
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Meghatározások:
(A meghatározások a fogalmak sorrendjét követik. )
• Zsidóellenes személy vagy mozgalom / párt,
aki / amely a zsidókat teszi felelőssé valamennyi társadalmi–politikai–gazdasági problémáért, és a zsidók jogfosztását, kifosztását,
az országból való eltávolításukat kívánja vagy
követeli. A rasszista antiszemiták a II. világháború idején eljutottak a zsidók tömeges legyilkolásának gondolatához és politikájához.
• Szanszkrit szó, eredetileg egy indoiráni népcsoport neve. A nemzetiszocialista ideológia
a németek ...................... eredetét és felsőbbrendűségét hirdette a „nem ...................... ”
népekkel, elsősorban a zsidókkal szemben. A
hétköznapi szóhasználatban az ......................
egyszerűen a nem zsidó polgárok megjelölésére szolgált.
• Valamely kisebbség vagy egyes tagjainak
fokozatos beolvadása a befogadó társadalomba, ami az eredeti anyanyelv, kultúra és
vallás feladásával járhat együtt.
• Valamely embercsoport államilag irányított,
erőszakos kitelepítése külföldre vagy kényszerlakóhelyre, jellemzően munka- vagy
koncentrációs táborokba.
• A fajelmélet hívei (fajvédők) szerint küzdelem folyik a túlélésért pusztító és alkotó
fajok (népcsoportok) között. A fő ellenséget
a zsidóságban látták, akik ellen – nézetük
szerint – minden eszközzel küzdeni kell.
• Az első világháború után kialakult szélsőjobboldali eszmerendszer, nevét az ókori római
törvénykezést szimbolizáló vesszőnyalábról
(fasces) kapta. Lényege a polgári demokrácia
és a parlamentarizmus elutasítása, helyette
államközpontú, egypárti és felülről irányított
egységekre épülő berendezkedés, erőskezű
és teljhatalmú vezér irányítása (diktatúra). A
két világháború közötti Európa számos országában jöttek létre fasiszta típusú rendszerek,
először Benito Mussolini vezetésével Olaszországban, 1922-ben.
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• Német–zsidó család leánya, a nácik hatalomátvétele (1933) után családjával együtt
Hollandiába emigrál. 1942. július 6-án Amszterdamban, a Prinsengracht 263. számú
ház padlásán kiépített búvóhelyen rejtőzik
el az egész család. ...................... itt folytatja
néhány héttel korábban elkezdett naplóját.
1944. augusztus 4-én, valószínűleg feljelentés nyomán, letartóztatják és deportálják a
bujkálókat. Családtagjait különböző náci
koncentrációs táborokba viszik. Ő és nővére,
Margot 1944 októberében Bergen-Belsenbe kerülnek, mindketten itt halnak meg. A
családból csak az apa, Otto éli túl a háborút.
1947-ben ő publikálja lánya naplójának első,
átdolgozott változatát, amelyből ﬁlmek és
színdarabok is készülnek.
• Geheime Staatspolizei, a hitleri Németország titkos államrendőrsége.
• A középkori városokban kizárólag zsidók
által lakott, elzárt lakónegyed. A II. világháború idején így nevezték a zsidók részére
városokon belül vagy azok szomszédságában kijelölt kényszerlakóhelyeket. A szó
napjainkban zömmel hátrányos helyzetű
kisebbségek által lakott városnegyed értelemben is használatos.
• A görög eredetű szó eredetileg Istennek ajánlott, teljesen elégő tűzáldozatot jelent; az
európai zsidóság kétharmadának 1939 és
1945 közötti kiirtását értjük alatta. A fogalom
megjelölésére használják a héber soá (eredetileg csapás, katasztrófa) kifejezést is.
• Négy évet tölt a linzi reáliskolában, majd
tizenhat éves korában otthagyja a gimnáziumot. Festőnek készül, 1907-ben Bécsbe
megy, 1913-ig itt tengeti életét. 1919-ben
Münchenben belép a Német Munkáspártba,
amelynek hamarosan átveszi a vezetését. A
párt hamarosan nevet is változtat: Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt (NSDAP).
Öt év börtönre ítélik, a fogságban írja meg
a Mein Kampf (Harcom) első kötetét. Felszámolja a parlamenti demokráciát. 1939–
15
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1940-ig egyik fontos célja a zsidók kivándoroltatása, 1941-től az európai zsidók ﬁzikai
megsemmisítése. A szovjet csapatok által
körülzárt Berlinben öngyilkos lesz.
• A hinduizmus egyik kedvelt vallási jelképe
(szvasztika). Balra irányulva az építés, jobbra irányulva a pusztítás (Káli) szimbóluma.
A nácik tudatosan választották az utóbbit
mozgalmuk jelképének.
• A középkorban német nyelvterületen kialakult, germán eredetű nyelv, a holokauszt
előtt a Kelet- és Közép-Európában élő zsidók többségének anyanyelve.
• Az olasz capo jelentése szó szerint „vezető”.
A náci koncentrációs táborokban a foglyok
közül az őrök által kijelölt foglyot jelenti,
aki a többi rab egy-egy csoportját irányítja. Elvárás volt vele szemben az őrök által
adott utasítások maradéktalan teljesítése,
amiért cserébe kiváltságokkal bírt (például
több élelem, külön szállás).
• 1938. november 9–10-én Németországban lezajlott országos pogrom, amelynek
során zsinagógák százait gyújtották fel,
zsidók tulajdonában lévő üzletek kirakatait
törték be és rabolták ki. A pogromot Joseph
Goebbels propagandaminiszter és Reinhard Heydrich SS-vezető szervezte, Hitler
jóváhagyásával.
• Szélsőjobboldali politikai ideológia, gondolkodásmód és politikai rendszer. Az elméletet és rendszert Adolf Hitler alakította ki
az 1920-as években korábbi teoretikusok
elképzelései nyomán. Lényege az árja faj
felsőbbrendűségének hirdetése és a zsidóság elleni harc. 1941-től kezdve az európai
kontinensen élő zsidók teljes elpusztítására törekedett. A két világháború között más
országokban kialakított jobboldali pártok
és diktatúrák mintájául szolgált.
• Orosz szó, eredeti jelentése „pusztítás”:
spontán, szervezetlen, de gyakran tudatosan gerjesztett, államilag támogatott erő16

szakos akció a társadalom egyes csoportjai (elsősorban a zsidóság) sérelmére.
• Olyan ember, aki más embereket, népeket
bőrszínük, és / vagy vallásuk alapján gyűlöl,
hátrányosan megkülönböztet, jogaiktól, vagyonuktól való megfosztásukat, az országból való eltávolításukat, sőt akár tömeges
legyilkolásukat kívánja vagy követeli.
• A náci törvények alapján zsidónak minősülő
polgárok megjelölésére szolgáló jel Németországban és számos megszállt vagy szövetséges országban 1941 és 1945 között.
Eredete a középkorban használt megkülönböztető jelekre vezethető vissza. Magyarországon 1944. április 5-től írták elő minden
hatévesnél idősebb zsidó számára, hogy
ruhája mellrészére, a bal oldalra varrva
10×10 centiméteres hatágú kanárisárga
csillagot viseljen.
• Schutzstaffel, védosztag. Kezdetben Hitler
testőrségét alkotta, majd fokozatosan elit
jellegű párthadsereggé fejlődött. A második világháború alatt Heinrich Himmler birodalmi vezető irányítása alatt állt.
• Német szó, jelentése „véderő”: a német hadsereg elnevezése 1935 és 1945 között.
• Izrael Állam által 1953-ban, Jeruzsálemben
alapított, a holokauszt kutatásával, oktatásával, forrásainak gyűjtésével és bemutatásával foglalkozó tudományos intézet.
• A holokauszt idején zsidó származásuk miatt
üldözött emberek életének, javainak megmentésére tett erőfeszítések, mentési akciók.
• A náci fajvédő politika által zsidónak tekintett állampolgárok jogait, életlehetőségeit
korlátozó intézkedések a II. világháború
előtt és alatt Németországban és más, német befolyás alatt álló európai országokban.

(Forrás: a Holokauszt Emlékközpont Tudástár – Enciklopédia tartalmai alapján)
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További ötletadó tartalmak
Filmek
1.

A hullám (Dennis Gansel), német ﬁlmdráma,
101 perc, 2008.
2. A varsói gettófelkelés krónikája Marek Edelman szemével (Jolanta Dylewska), lengyel
dokumentumﬁlm, 70 perc, 1994.
3. A zongorista (Roman Polanski), francia–német–lengyel–angol–holland ﬁlmdráma, 143
perc, 2002.
4. Anna Frank emlékezete (John Blair), angol
dokumentumﬁlm, 120 perc, 1995.
5. Az élet szép (Roberto Benigni), olasz romantikus dráma, 122 perc, 1997.
6. Bánat és szánalom (Marcel Ophüls), francia–svájci–NSZK háborús ﬁlmdráma, 251
perc, 1969.
7. Életvonat (Radu Mihăileanu), francia–belga–
holland–román ﬁlmdráma, 98 perc, 1998.
8. Európa, Európa (Agnieska Holland), német–
francia–lengyel ﬁlmdráma, 109 perc, 1990.
9. Hazudós Jakab (Peter Kassovitz), francia–
amerikai–magyar háborús ﬁlmdráma, 114
perc, 1999.
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10. Klein úr (Joseph Losey), francia–olasz ﬁlmdráma, 122 perc, 1976.
11. Menedék (Niki Caro), amerikai életrajzi dráma, 124 perc, 2017.
12. Schindler listája (Steven Spielberg), amerikai történelmi dráma, 188 perc, 1993.
13. Shoah (Claude Lanzmann), francia dokumentumﬁlm-sorozat, 1985.
14. Sophie választása (Alan J. Pakula), angol–
amerikai ﬁlmdráma, 150 perc, 1982.
15. Viszontlátásra, gyerekek! (Louis Malle),
francia–NSZK ﬁlmdráma, 110 perc, 1987.
Irodalom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Anne Frank: Anne Frank naplója
Elie Wiesel: Az éjszaka
Erich Maria Remarque: Szikrányi élet
Hans Habe: A küldetés
John Boyne: A csíkos pizsamás ﬁú
Jorge Semprún: A nagy utazás
Ladislav Fuks: A hullaégető
Ljudmila Ulickaja: Daniel Stein, tolmács
Robert Merle: Mesterségem a halál
Szép Ernő: Emberszag
Uri Orlev: Sziget a romok között
Viktor E. Frankl: Mégis mondj igent az életre! – Logoterápia dióhéjban
13. Viktor E. Frankl: Az élet értelméről
14. Władysław Szpilman: A zongorista

Felhasznált irodalom
• Loránd Ferenc – Tiszóczi Tamás öszeáll., Budai Ágnes szerk. (2004): Kézikönyv a holokausztról tanárok és tanulók számára. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.
• A szovjet csapatok közeledtével igyekeztek megsemmisíteni a tömeggyilkosságok bizonyítékait
Auschwitz őrei. In: Múlt-kor 2021. 01. 27. https://mult-kor.hu/a-szovjet-csapatok-kzeledtevel-igyekeztek-megsemmisiteni-a-tmeggyilkossagok-bizonyitekait-auschwitz-orei-20210127 (utolsó megtekintés: 2021. 02. 06.)
• Fekete István (2010): Auschwitz felszabadítására emlékezünk. In: Múlt-kor. 2010. 01. 27. https://multkor.hu/20100127_auschwitz_felszabaditasara_emlekezunk (utolsó megtekintés: 2021. 01. 05.)
• Holokauszt Emlékközpont Tudástár – Enciklopédia. http://hdke.hu/tudastar/enciklopedia/ (utolsó
megtekintés: 2021. 01. 05.)
• Szűcs László (2013): A világtörténelem legnagyobb népirtásai. 2013. 03. 16. https://honvedelem.hu/
hatter/multidezo/a-vilagtortenelem-legnagyobb-nepirtasai.html (utolsó megtekintés: 2021. 01. 05.)
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A kommunizmus
áldozatainak
emléknapja
„A szabadság az, ha
szabadságunkban áll
kimondani, hogy kettő
meg kettő négy. Ha ezt
megtehetjük, minden egyéb
magától következik.”
(George Orwell: 1984 – részlet)

február 25.

Történelmi emlékezet
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Történeti leírás
Az Országgyűlés a 2000. június 13-án elfogadott
határozatával február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává nyilvánította. A közép- és
kelet-európai országok közül elsőként hazánkban
lett emléknapja a kommunizmus áldozatainak. Az
Országgyűlésben és az iskolákban 2001. február
25-én tartottak először megemlékezést. Azért ekkor
emlékezünk, mert a szovjet megszálló hatóságok
1947-ben ezen a napon tartóztatták le Kovács Bélát,
a Független Kisgazdapárt főtitkárát, akit országgyűlési képviselő lévén mentelmi jog védett volna. Az ellene
elkövetett akció a totális diktatúra kiépítésének első
lépése volt, és leginkább a megfélemlítést, az erődemonstrálást, valamint a Kisgazdapárt feldarabolását
szolgálta. A szovjetellenes kémkedéssel és ellenkormány alakításával megvádolt Kovács Bélát szovjet
bíróság tárgyalás nélkül 25 év kényszermunkára
ítélte. Egyes források szerint 1951-ig magyarországi
és ausztriai börtönökben őrizték, majd 1952-ben a
Szovjetunióba vitték, más források szerint rögtön a
Szovjetunióba hurcolták, és csak 1955 novemberében adták át a magyar hatóságoknak. Szabadságát
1956 áprilisában nyerte vissza, az ’56-os forradalom idején már földművelési miniszterként tevékenykedett, majd államminiszterként tagja volt a Nagy
Imre-kormánynak. 1958 novemberétől 1959. június
21-én bekövetkezett haláláig országgyűlési képviselő
volt, de betegsége miatt ténylegesen nem politizált.
1989-ben a szovjet hatóságok rehabilitálták.
Kovács Béla alakja meghatározó példája azoknak,
akiket ma a kommunizmus áldozataiként tartunk számon, mivel önkényes fogva tartása az egész nemzet
számára annak jelképévé vált, miként lehet büntetlenül lábbal tiporni a demokratikus jogokat. Bronzszobrát 2002. február 25-én, letartóztatásának és
elhurcolásának 55. évfordulóján avatták fel.
„A jövendő nemzedékek előtt kötelességünk feljegyezni a 20. század bűneit és biztosítani, hogy azok soha
ne ismétlődhessenek meg” – írta Milan Kundera cseh
író (Cultura-MTI, 2019, A kommunizmus fekete oldala,
www.cultura.hu). A történettudomány feladata értékelni a kommunista diktatúrák működését, és szám20

ba venni, sőt felkutatni az áldozatokat, akik számáról
csak körülbelüli becslések állnak rendelkezésünkre.
1997-ben Párizsban jelent meg a hat szerző által jegyzett nagy mű, A kommunizmus fekete könyve, amely
összesíti a rendszer nevében elkövetett bűnöket. Ez a
könyv levéltári kutatások és egyéb becslések alapján
világviszonylatban mintegy 100 millióra teszi a kommunizmus áldozatainak számát. „A pártállami rezsim
majdnem fél évszázados uralma alatt tudatosan és
módszeresen tiporta lábbal az emberi- és szabadságjogokat: államosította a magántulajdont, tiltotta az
egyházak működését, megtagadta a szabad sajtó és
a véleménynyilvánítás jogát. Életképtelen gazdasági
rendszerrel taszította nyomorba a társadalmat, és
hamis ideológiától hajtva földelte el történelmi hagyományait, kulturális értékeit. Erkölcsi mércét nem
ismerve üldözte mindazokat, akik ellenálltak, mást
gondoltak, vagy a külső hatalom írta agresszív eszme
által üldözendőnek ítéltettek.” – olvasható az emléknap honlapján. Közép- és Kelet-Európában a rendszer
áldozataiként több millió ember vesztette életét kivégzés által, éhínség miatt, vagy kényszermunkatáborok
embertelen körülményeinek köszönhetően. De ennél
sokkal több azok száma, akik ugyan túlélték, de akiket a diktatúra mind testileg, mind lelkileg egy életre
megnyomorított. Sokakat kegyetlen módszerekkel vallattak, kínoztak, megbélyegeztek, kirekesztettek vagy
ártatlanul börtönbe zártak. Csoport- vagy vallási hovatartozása miatt is milliókat üldöztek és fosztottak
meg a szabad cselekvés és választás lehetőségétől.
A 2015. év Magyarországon a Szovjetunióba hurcolt
politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve volt,
így abban az évben nemcsak a kommunizmus emléknapján, de egész évben megemlékeztek arról a
mintegy 1 millió honﬁtársunkról, akiket a második
világháború után deportáltak az országból, és akik
közül 300 ezren idegen földön lelték halálukat. A
kommunizmus, illetve a totalitárius rendszerek áldozatainak Prágától Budapesten át Washingtonig a világ
számos pontján emlékművet állítottak.
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Ötletek, módszerek a jeles
nap megvalósításához
INTERJÚ A CSALÁDDAL
Előkészületként javasolt az interjú és az emlékirat
műfaji sajátosságainak ismertetése és példák bemutatása, továbbá a kérdéscsomag megírása.
A tanulók kérdezzék meg idősebb rokonaikat, szomszédjaikat, ismerőseiket, hogy családjukat miként
érintette a kommunizmus időszaka. Megelőző pedagógusi felkészítéssel tudjanak meg minél többet a
kommunista diktatúrában megélt élményeikről, magáról az időszakról, az akkori gazdasági körülményekről,
és rögzítsék a családi visszaemlékezéseket, érdekességeket! Akár a leszármazottjaik meséljék el, hogy
családjuk hogyan tapasztalta meg a kommunizmus
borzalmait (kitelepítés, államosítás, beszolgáltatás,
bebörtönzés, egzisztenciális fenyegetettség, lehetőségek korlátozása a továbbtanulástól a vallásgyakorláson át az utazásig stb.), és térképezzenek föl minél
több, erre a korszakra jellemző sajátosságot!
A Írják meg a családtagjuk személyes visszaemlékezéseit a tőle gyűjtött adatokból! Mindenképp
egyes szám első személyt használjanak és minél
személyesebb hangvételre törekedjenek. Legyen
fókuszban annak kidomborítása, miben volt más
akkor az élet.
• Visszaemlékezés helyett készíthetnek ﬁktív
interjút is a kommunista diktatúrát megélt rokonnal, ugyanúgy törekedve a válaszok során
a személyes hangvételre!
B Rajzoljanak meg egy kulcsjelenetet az interjúalany életéből! Bármilyen eszközt felhasználhatnak a képhez, és bármilyen anyaggal dolgozhatnak, de törekedjenek arra, hogy a kommunizmus
mindennapjait és a megélt élményeket mind
színekben, mind formában, mind hangulatában
minél jobban visszaadja!
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AZ ÖTÖDIK PECSÉT CÍMŰ FILM MEGNÉZÉSE ÉS
HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK, BESZÉLGETÉS
Az ötödik pecsét című műben az író Sánta Ferenc az
egyetemes emberi értékeket, a kisember és a mindenkori hatalom viszonyát, az egyéni és a társadalmi
felelősségvállalást ábrázolja négy férﬁ történetén és
döntésén keresztül. Megmutatja a tisztesség és az
emberi helytállás minden helyzetben való érvényesülését, legyen szó élet-halál helyzetről vagy a hétköznapok világáról. A ﬁlm a regény feldolgozása.
A történet egy rendszeresen találkozó, összeszokott
kocsmai asztaltársaság férﬁjainak hétköznapi beszélgetésével kezdődik, majd a rendszerben meghúzódni,
túlélni próbáló kispolgárok véres erkölcsi dilemmájába
torkollik, és tökéletesen érzékelteti a kommunizmus
egyént uraló ideológiájának torzultságát. Latinovits
Zoltán a civil ruhás nyilas tiszt szerepében megérteti
a nézővel, hogy a rendszer nem megsemmisíteni, hanem megtörni akarta az embert, hogy mindig tisztában
legyen vele, hogy a hatalom következmények nélkül
megtehet és elvárhat tőle bármit.
A A tanulók gondolják végig a történetben megjelenő választási lehetőségeket! Ha újra megszülethetnének, kinek a sorsát vállalnák magukra:
a kegyetlenkedő rabszolgatartóét (Tomóceusz
Katatiki), akinek a legcsekélyebb lelkifurdalása
nincs, amikor rabszolgáit bántalmazza, sőt úgy
érzi, korának erkölcsei szerint megfelelően viselkedik; vagy a rabszolgáét (Gyugyu), akit gazdája
megnyomorít és megszégyenít, ám aki mindezeket tűri, mert szenvedésének viselésével bizonyos erkölcsi fölényt érez magában gonosz urával
szemben, önmagát tiszta és ártatlan áldozatnak
érezve. Két nagyobb csoportra osztva fogalmazzanak meg érveket, ellenérveket!
B Játsszanak el egy számukra érdekes kulcsjelenetet a ﬁlmből, de írjanak hozzá más forgatókönyvet! Lehet a párbeszéd, a jelenet vége vagy
a szereplők helyzete is más kimenetelű.
C Képzeljék magukat egy ﬁlmben megjelenő szereplő helyébe és írjanak levelet a ﬁlm bármely
másik szereplőjének! Használjanak bátran ﬁktív
elemeket, ugyanakkor a levél tartalmában utaljanak a ﬁlmbéli eseményekre is!
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D Két csoportra osztva indítsanak vitát arról, hogy
a főszereplő, Gyurica miért döntött jól / rosszul
a ﬁlm végén! Az egyik csoport keressen 5 jól
alátámasztható érvet arra vonatkozóan, hogy
nem kellett volna engedelmeskednie, és arcul
csapni a kikötözött haldoklót, a másik pedig az
ellenkezőjére, hogy arcul csapta és hazatért a
gyerekekhez.
E Feldolgozó kérdések:
• Ilyen szörnyűségek közepette benned mi
tartaná legjobban a lelket, és mi keserítene el leginkább? Hogy tartanád a lelket
a társaidban hasonló helyzetben?
• Milyennek látjátok a főszereplőket? Mik
az erősségeik és gyengeségeik?
• Mi volt számotokra inspiráló a főszereplők párbeszédében és cselekedetükben?
• Szerinted mi miatt sikerült nekik nemet
mondani az embertelenségre?
• Ti hogyan próbálnátok meg túlélni, ha
ilyen helyzetbe kerülnétek? Miért lenne
jobb szerintetek a ti stratégiátok a túlélésre?
• Milyennek látjátok a Latinovits Zoltán által megformált civil ruhás nyilast? Mi a
célja? Mi motiválja a cselekedeteit? Mit
képvisel?
• Ha veled történne meg az, ami Gyuricával, mit hallgatnál el az otthoniak elől a
börtönben töltött időből és miért?
• Mi ennek a ﬁlmnek szerintetek a legnagyobb erőssége?
» A témához kapcsolódó, feldolgozásra javasolt további ﬁlmek: Feldobott kő, Tízezer
nap, Keserű igazság, Angi Vera.

KŐEMLÉKEK
Gyűjtsünk nagy, lehetőleg lapos köveket a tanulóinkkal, és mindegyikre írjunk rá nyomtatott betűvel
egy szót vagy üzenetet a kommunizmus áldozatainak
emlékére, amelyeket

A egy közelben található emlékműnél az osztály
ünnepélyesen elhelyez egyperces néma csendet
tartva.
Megvalósítható hajtogatott papírdaruval / -virággal / kivágott levelekkel is (nem szemetelve,
ﬁgyelve a környezet védelmére).
B egy hegy tetejéről eldobnak (természetesen
olyan részen, ahol a kődobálás nem okoz balesetet, természeti károkat), egy-egy áldozat nevét sorolva hozzá.

DOKUMENTUMFILM KÖZÖS MEGNÉZÉSE
ÉS FELDOLGOZÁSA
Javasolt dokumentumﬁlmek:
• Ávósok – A kommunista párt terrorszervezete 1–2–3. rész
• Ítéletlenül
• Recsk 1950–53; Bíró Sándor 90
• Recsk 1950–53 – Egy titkos kényszermunkatábor története
A A kommunizmus bűntetteinek, ártatlanok szenvedésének megismerése kiscsoportos feldolgozásban a világhálón is elérhető Internálótáborok Kistarcsától Recskig című mű alapján
(szerző: Dr. Ilkei Csaba).
Minden kiscsoport megkap egy rövid leírást az
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egyes munkatáborokról (Kistarcsa, Recsk), és
röviden összefoglalja, ismerteti a többi csoporttal, kiemelve az egyes táborok sajátságos
körülményeit.
Javasolt szempontok a ﬁlmnézéshez
(megtekintés előtt):
• Írj le 5 érzést, ami az áldozatok / elkövetők
hallgatása közben elfogott.
• Jegyezd föl a legtragikusabb történéseket!
• Jegyezd föl, mely pontokon cselekedtél volna másképp, mint a beszélő.
• Jegyezz le az elkövetőkre jellemző tulajdonságokat!

Javasolt kérdések a feldolgozáshoz
(megtekintés után):
• Mi döbbentett meg legjobban ebben a dokumentumﬁlmben?
• Mi dühített fel legjobban ebben a dokumentumﬁlmben?
• Hogy cselekedtél volna hasonló helyzetekben, mint ÁVO-s fogvatartó és mint ártatlan
fogvatartott?
• Te hogyan élnél meg egy ilyen sorsfordító
ítéletet?

KERESD A PÁRJÁT!
Előkészítésként lefénymásoljuk a kommunizmussal
kapcsolatos alábbi fogalmakat és meghatározásokat,
majd ezeket felvágjuk úgy, hogy egy cédulán csak egy
fogalom vagy meghatározás szerepeljen. A fogalmakat és a meghatározásokat külön-külön kalapba teszszük, és mindkettőt megkeverjük. A tanulók mindkét
kalapból véletlenszerűen kihúznak egy-egy cédulát,
így mindegyiküknél lesz egy fogalomcédula és egy
meghatározáscédula. Fontos, hogy a kalapokban lévő
cédulák mindegyike kerüljön kézbe, egy se maradjon
a kalapokban.
A feladat az, hogy a legrövidebb idő alatt párosítsák
össze a fogalmakat a hozzájuk tartozó meghatározásokkal. Akik párra leltek, egy meghatározott helyre
egymás mellé leteszik a céduláikat. Fontos szabály,
hogy a tanulók nem tehetik le egyik cédulát sem addig, amíg nem találták meg annak párját valakinél.

B Fogalmazás írása: „Fogoly voltam Magyarországon”
A tanulók írjanak fogalmazást a megtekintett
dokumentumﬁlm alapján az egyik fogvatartott
szemszögéből. Helyzetét átélve bármilyen érzést
megfogalmazhatnak, ﬁktív elemekkel átszőhetik
a valós történetet, és bármilyen hozzáállással
megközelíthetik a fogság borzalmait.

A résztvevők mozoghatnak, járkálhatnak a térben,
beszélhetnek egymással, és kézben tartva meg is
mutathatják egymásnak a céduláikat. Mielőtt elkezdjük a gyakorlatot, adjunk néhány percet a stratégia
és a munkamódszer megbeszélésére.

C A tanulók okoseszközök segítségével készítsenek kis csoportokban kisﬁlmet / rövid videót
Recskről / Kistarcsáról. A jelenetet díszlettel, jelmezekkel, különleges helyszínen is forgathatják.
Írjanak forgatókönyvet, párbeszédet a maximum
10 perces jelenethez. A feladat zárásaképp minden kiscsoport ﬁlmjét levetítjük.

Ezt követően a gyakorlat végrehajtásának részleteit
is feldolgozzuk:

A gyakorlat végeztével ellenőrizzük a lehelyezett cédulák párosítását, és megbeszéljük a fogalmakat.

• Mitől működött, vagy mitől nem működött
a kitalált módszer?
• Hogyan lehetne még hatékonyabbá tenni a
megoldás folyamatát?
• Mire lenne érdemes odaﬁgyelni a tervezésnél és a megvalósításnál, ha újra ezt a feladatot kellene megoldani?
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Fogalmak:
beszolgáltatási rendszer, csengőfrász, Gulág,
kitelepítés, koncepciós per, konszolidáció,
Kreml, kulák, magyar narancs és citrom, Magyar Népköztársaság, munkásőrség, önkritika,
padlássöprés, statárium, szovjet, szövetkezet/
szövetkezetesítés, Sztahanov/sztahanovista,
szuverén, termelőszövetkezet (TSZ), úttörő

Meghatározások:
(A meghatározások a fogalmak sorrendjét követik.)
• A megtermelt javakból az államnak be kellett szolgáltatni bizonyos mennyiséget. Aki
nem tette, azt „közellátás szabotálásáért”
megbüntették.
• A közgondolkodásba az 1950-es években
került be a „…………………” fogalma. Ezen
azt az eljárást értjük, hogy az ÁVH emberei
– többnyire az éj leple alatt – becsöngettek,
majd berontottak a kiszemelt áldozat lakásába, és elhurcolták őt. A ház előtt többnyire
egy fekete, Pobeda típusú autó várakozott.
• …………………-on a sztálini Szovjetunió egészét behálózó munkatáborrendszert értjük, ahol a rezsim ellenzőit, hadifoglyokat,
illetve más okokból elhurcoltakat tartottak
fogva és kényszerítettek kemény ﬁzikai
munkára. Mintegy 600 ezer magyar hadifogoly és civil járta meg a szovjet kényszermunkatáborokat és az ítéletek végrehajtására létrehozott …………………-táborokat. A
magyar nyelvben a Szovjetunióban végzett
kényszermunka „málenkij robot” néven ismert. A táborokban jellemzően rettenetes
állapotok uralkodtak: élelemhiány, túlzsúfoltság, rossz higiénia és elégtelen egészségügyi ellátás.
• A kommunista Rákosi-rendszerben a „politikailag veszélyesnek” minősített rétegek eltávolításának egyik módja a ………………… volt.
Ez a lakosok vagyonának elkobzását, azok
kényszerlakhelyre történő átköltöztetését
és általában mezőgazdasági jellegű munkára kényszerítését jelentette. A …………………
24

többségét 1948 és 1953 között hajtották
végre. Az összes ………………… közvetlenül
mintegy 300 ezer embert érinthetett.
• A ………………… (más néven kirakat
…………………) előre megtervezett – általában politikai – célok és eredmények szerint
zajlottak le. A ………………… egyik típusa volt
a „konstruált per”, amikor a vád hamis bizonyítékokon alapult. Másik fajtája a „tendenciózus per”, amikor jogszabály- vagy törvénysértés történt, de általában a jogszabály
kiforgatásával vagy amorális jogszabályok
alkalmazásával.
• Az 1956-os forradalom idején …………………nak nevezték azt az állapotot, amikor a fegyveres harcok megszűntek, az élet visszatért
a normális kerékvágásba, és megteremtődtek a felkelők, vagyis a magyar nemzet
által megfogalmazott követelések politikai
megvalósításának feltételei – ez nagyjából
az október 28-tól november 4. hajnaláig terjedő időszak volt. 1956. november 4. után
a Kádár-kormány a forradalomban részt
vettek elleni terror és kegyetlen megtorlás
időszakát nevezte …………………-nak (ez körülbelül 1963-ig tartott), amikor is rendkívül
ingatag alapokon álló hatalmát – elsősorban szovjet katonai segítséggel – sikerült
megszilárdítania.
• Az orosz cárok palotaegyüttese volt Moszkvában. 1917-ben a bolsevik hatalomátvétel
után a szovjet kommunisták a fővárost Pétervárról Moszkvába helyezték át. A szovjet
párt- és állami vezetők – elsősorban Sztálin
– a …………………ben rendezték be hivatalaikat, sőt ott is laktak. A …………………. Sztálin
1953-as haláláig teljesen zárt volt, a nagyközönség előtt csak ezután nyitották meg.
A ………………… ugyanolyan szimbolikus
meghatározása a Szovjetunió legfelső vezető szerveinek vagy személyi vezetőinek,
mint az USA-ban az amerikai elnökök rezidenciája, a Fehér Ház.
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• Orosz szó, jelentése zsírosparaszt vagy
nagyparaszt: a Szovjetunióban az 1920as évek végén kezdődött erőszakos és
kényszerű szövetkezetesítést durva kampány kísérte a gazdag parasztokkal – a
…………………kal – szemben, akik általában
nem akartak belépni a kolhozoknak nevezett termelőszövetkezetekbe. A …………………
meghatározás – ami eredetileg módosabb
vagy gazdag parasztot jelentett – egyre
szélesedő fogalomkörébe a csak töredékföldekkel rendelkező, de ahhoz ragaszkodó
parasztok is bekerültek.
• 1956-ban egy cikk ezt írta: „Érik a
………………… a szegedi füvészkertben.” „[…]
meleg, párás levegőjű üvegházban most
kezdődött meg a ………………… tömeges érése. A fa az idén csaknem 50 termést hozott,
s a ………………… nagysága felülmúlja a külföldről behozottakét”. „[…] a füvészkertben
egyébként szépen fejlődnek a …………………
és mandarinfák is, és minden remény megvan arra, hogy néhány év múlva ezek is
termést hoznak”. A ………………… termelés
1956 után sorvadozni kezdett hazánkban,
és megmaradt az üvegházi kísérletezés
szintjén. Bacsó Péter A tanú című ﬁlmjében
elhangzó mondat még ma is szállóige. „Kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de a mienk!”
• Magyarország államneve volt 1949. augusztus 20. és 1989. október 23. között. Az államhatalom tartalma a proletárdiktatúra,
célja a szocializmus felépítése volt. Az alkotmány tényként kezelte, hogy az iparban
uralkodóvá vált az állami tulajdon, míg a
mezőgazdaságban a szövetkezeteket jelölte
meg fő fejlődési irányként. Főbb jellemzői az
egypártrendszer, a szocialista típusú tervgazdaság és a rendészeti szervek kezében
összpontosuló viszonylagosan nagy hatalom. Két jelentős politikusa Rákosi Mátyás
és Kádár János.
• A …………………-et az 1956-os forradalom
leverése után az MSZMP Ideiglenes Intéző
Bizottsága hozta létre 1957-ben a „februári
határozatként” ismertté vált döntésével. Ko-
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rabeli meghatározással élve „párthadseregként” működött, közvetlenül az MSZMP alá
rendelve, mint fegyveres testület. A kezdeti
20 ezer tagból lassanként 60 ezer fős testület lett. Habár soha nem vetették be, jelentős szerepe volt a „puha diktatúra” fenntartásában, a „belső ellenség” felkutatásában.
• Az egyik legfontosabb proletár erény. A sztálinista rendszerben a különböző vádakkal
illetett pártagoknak nyilvános …………………t kellett gyakorolniuk, amely során kötelezően elismerték a vádak jogosságát. Az
………………… lényegében a sztálinizmus rituáléjává vált, Sztálin tévedhetetlenségének
kinyilvánítását szolgálta. Az …………………
gyakorlására való kényszerítést gyakran követte a megvádolt személy koncepciós perbe fogása, illetve ﬁzikai megsemmisítése.
• Így nevezték azt a módszert, amikor a termelőktől elkobozták a következő évi vetőmagot. Volt, hogy nemcsak a termést, hanem a háziállatokat is kisajátították, és még
azok fényképeit is elvitték, hogy a tulajdonos ne tudja bizonyítani, hogy az övéi voltak.
Előfordult, hogy kirángatták az emberek alól
a párnahuzatot és a lepedőt is.
• Rögtönítélő bíráskodás, amelynek során
bizonyos – előre meghatározott – cselekmények vádjával gyorsított eljárással igen
súlyos, gyakran halálos ítéleteket hoznak,
s azokat rövid időn belül végre is hajtják. A
………………… alapvető célja az elrettentés.
Csak rendkívüli helyzetekben szokták alkalmazni, az állam biztonságát vagy társadalmi
rendjét súlyosan fenyegető külső vagy belső
veszély esetén.
• Jelentése tanács. A …………………-ek eredetileg államhatalmi–népképviseleti szervek
voltak az orosz cári hatalom 1917-es felbomlása után, és közigazgatási funkciót töltöttek be. Kezdetben nem feltétlenül álltak
a Lenin vezette bolsevik (kommunista) párt
oldalán. Személyi összetételüktől függően
voltak munkás-, paraszt- és katonatanácsok. Az 1917. novemberi bolsevik hatalom25
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átvétel után a …………………-ek egyre inkább
a bürokratikus, teljesen hierarchizált kommunista központi hatalom végrehajtó szerveivé váltak, alulról építkező, önigazgató és
önkormányzati jellegüket egyszer s mindenkorra elveszítették.
• Más néven a mezőgazdaság szocialista
átszervezése (kollektivizálás). Lenin elképzeléseinek megfelelően a parasztok saját
földjüket vitték volna be egy közös termelő……………-be, ahol az így összeállt földterületet
közösen művelték volna meg. A valóságban
ennek épp az ellenkezője történt. Az 1920-as
évek végétől kezdve a Szovjetunióban erőszakkal hajtották végre a …………………-t, mert
a parasztok túlnyomó többsége nem volt
hajlandó saját földjét bevinni a közösbe. Magyarországon 1948-tól szintén megkezdődött
az erőszakos …………………, amit Nagy Imre
reformjai fékeztek le 1953-ban.
• Nevét Alekszej Grigorjevics …………………-ról
kapta, aki az 1935. augusztus 30-ról 31-re
virradó éjszakai műszakban 5 óra 45 perc
alatt 104 tonna szenet menesztett a norma
által előírt 7 tonna helyett. „…………………nak” mondták azt az embert, aki jóval többet
dolgozott, mint amennyit elvártak. A közbeszédben gyakran pejoratív értelemmel bírt,
mivel általában nem valódi teljesítmény állt
mögötte, hanem valamilyen politikai kampány. Normális munkakörülmények mellett
megvalósíthatatlan teljesítményt jelentett,
ezt azonban gyakran kihasználták a normák
aránytalan emelésére.
• Olyan országnak, illetve annak kormányának
jelzője, amely önálló, független, bel- és külföldön hivatalosan is elismert. A …………………
országot és kormányát a nemzetközi diplomáciában egyenrangú félként kezelik, az
ország belügyeibe semmilyen más ország
nem szól és nem avatkozik bele.
• A Rákosi-korszakban vezették be Magyarországon szovjet mintára, a földek állami
tulajdonba vételét jelentette. Mivel a parasztok részéről komoly ellenállásba ütkö26

zött, erőszakkal kellett kikényszeríteni, és ez
a termelés visszaeséséhez vezetett. A belekényszerített parasztok kárpótlásáról csak
később, a rendszerváltozás után döntöttek.
• Az …………………-k a kommunista ifjúsági mozgalom tagjai voltak. A kisdobosok,
felső tagozatba lépve kisdobosból ………
…………-vé váltak. A Magyar …………………
Szövetsége („a gyermekek önkéntes tömegszervezeti tömörülése”) a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség vezetése
alatt alakult meg 1946-ban. 1946 és 1948
között a kommunisták nagy számban épültek be a cserkészek közé, előkészítve azok
1948-as beolvasztását a mozgalomba. Az
………………… mozgalmat elsősorban az új
politikai berendezkedés céljaira, a kommunista ideológia terjesztésére használták.
(Forrás: https://kommunizmusaldozatai.kormany.hu/
kommunista-kislexikon tartalmai alapján)
ELORZOTT ÉLET
A kommunizmus sokaknak jelentett kitelepítést, vagyonelkobzást, és akár az egyik napról másikra történő
kisemmizést. Az ennek méltatlanságát szemléltető
gyakorlat során a tanulók feladata az, hogy elgondolkodjanak azon, hogy ha 24 órát kapnának, mi lenne az
a 10 számukra legértékesebb tárgy, amelyet kimentenének az otthonukból / magukkal vinnének. Minden tanuló a foglalkozás elején kap 10 tenyér méretű
kártyát, amelyre le kell rajzolnia / fel kell írnia ezeket
a tárgyakat. Ezek után egy erre kijelölt kosárba kategóriák szerint elhelyezik a gondolatban „megmentett”
dolgaikat. Javasolt kategóriák: használati tárgy, bútor,
emlék, értéktárgy. Mindenkinek aköré a kupac köré
kell állnia, ahová a legtöbb kártyája került. Az egyes
csoportok képviselőit megkérdezzük, hogy miért azt
a típusú tárgyat menekítenék a leginkább és milyen
szempontok alapján választották ki a 10 tárgyat.
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További ötletadó tartalmak
Filmek
1. 1984 (Michael Radford), angol ﬁlmdráma,
106 perc, 1984.
2. 6:3, avagy játszd újra Tutti (Tímár Péter),
magyar vígjáték, 90 perc, 1998.
3. A berni követ (Szász Attila), magyar tévéﬁlm,
76 perc, 2014.
4. A mások élete (Florian Henckel von Donnersmarck), német ﬁlmdráma, 137 perc, 2006.
5. Angi Vera (Gábor Pál), magyar ﬁlmdráma,
92 perc, 1979.
6. A szabadság vihara (Colin K. Gray, Megan Raney), amerikai dokumentumﬁlm, 90
perc, 2006.
7. A tanú (Bacsó Péter), magyar ﬁlmszatíra,
103 perc, 1969.
8. A vizsga (Bergendy Péter), magyar thriller,
90 perc, 2011.
9. Anyám és más futóbolondok (Fekete Ibolya),
magyar ﬁlmdráma, 108 perc, 2015.
10. Árulók (Fazakas Péter), magyar tévéﬁlm,
2017.
11. Aurora Borealis – Északi fény (Mészáros
Márta), magyar dráma, 104 perc, 2017.
12. Az ötödik pecsét (Fábri Zoltán), magyar ﬁlmdráma, 107 perc, 1976.
13. Csinibaba (Tímár Péter), magyar zenés vígjáték, 100 perc, 1997.
14. Feldobott kő (Sára Sándor), magyar ﬁlmdráma, 84 perc, 1968.
15. Foglyok (Deák Kristóf), magyar dráma, 100
perc, 2019.
16. Good Bye, Lenin (Wolfgang Becker), német
vígjáték, 117 perc, 2002.
17. Gyilkos mezők (Roland Joffé), angol háborús ﬁlmdráma, 135 perc, 1984.
18. Ítéletlenül (Almási Tamás), magyar dokumentumﬁlm, 77 perc, 1991.
19. Katyn (Andrzej Wajda), lengyel történelmi
dráma, 117 perc, 2007.
20. Keserű igazság (Várkonyi Zoltán), magyar
ﬁlmdráma, 90 perc, 1956.
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21. Legényanya (Garas Dezső), magyar vígjáték, 76 perc, 1989.
22. Örök tél (Szász Attila), magyar történelmi
dráma, 110 perc, 2018.
23. Recsk 1950–53 – Egy titkos kényszermunkatábor története (Böszörményi Géza, Gyarmathy Lívia), magyar dokumentumﬁlm, 86
perc, 1988.
24. Soha, sehol, senkinek (Téglásy Ferenc), magyar ﬁlmdráma, 90 perc, 1988.
25. Szabadság-különjárat (Fazakas Péter), magyar tévéﬁlm, 56 perc, 2013.
26. Szökés (Gyarmathy Lívia), magyar történelmi dráma, 92 perc, 1997.
27. Sztálin halála (Armando Iannucci), francia-angol vígjáték, 106 perc, 2017.
28. Te rongyos élet (Bacsó Péter), magyar ﬁlmdráma, ﬁlmszatíra, 111 perc, 1983.
29. Tízezer nap (Kósa Ferenc), magyar ﬁlmdráma, 103 perc, 1967.
30. Vakok földjén (Robert Edwards), angol-amerikai ﬁlmdráma, 110 perc, 2006.
31. X-polgártárs (Chris Gerolmo), amerikai ﬁlmdráma, 105 perc, 1995.
Irodalom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Albert Camus: A magyarok vére
Alexandr Szolzsenyicin: A Gulag-szigetvilág
1–3.
Alexandr Szolzsenyicin: A pokol tornáca
Alexandr Szolzsenyicin: Iván Gyenyiszovics
egy napja
Alexandr Szolzsenyicin: Rákosztály
Faludy György: Kihallgatás
George Orwell: 1984
George Orwell: Állatfarm
Gérecz Attila: Az ítélet
Gérecz Attila: Karácsonyi ének a börtönben
Jevfroszinyija Antonovna Kersznovszkaja:
Mennyit ér egy ember?
Kecskési Tollas Tibor: Bebádogoznak minden ablakot
Nagy László: Varjú-koszorú
Rónay György: Esti gyors
Rónay György: Párduc és gödölye
Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét
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A holokauszt
magyarországi
áldozatainak
emléknapja április 16.
„Mi dönthetjük el, mire tanítanak minket
a borzalmak. Taníthatnak arra, hogy
megkeseredjünk fájdalmunkban és
félelmünkben. Hogy ellenségesekké
váljunk. Lebénuljunk. Vagy arra, hogy
megőrizzük a gyermeki részünket, az élénk
és kíváncsi részünket, azt a részünket,
amelyik ártatlan.”

(Edith Eva Eger)
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Történeti leírás
A holokauszt (görögül holokauszton) szó „teljesen elégő áldozatot” jelent, és a Septuagintából ered, amely
az Ószövetség legrégebbi ismert görög fordítása. A
holokauszt kifejezésen legáltalánosabban a második
világháború alatt végrehajtott népirtást értjük, amelynek a megszállott területeken körülbelül hatmillió zsidó származású ember esett áldozatul.
A holokauszt magyarországi áldozatairól a magyar
kormány 2000-ben hozott határozata alapján minden
év április 16-án emlékezünk meg. Hivatalos megemlékezéseket legelőször a 2001-es évben tartottak. Azért
erre a napra esett a választás, mert 1944-ben ezen
a napon kezdődött meg az első gettók és gyűjtőtáborok felállítása a korabeli Magyarország kárpátaljai
területén.
A hazai zsidóság történetére visszatekintve fontos
mérföldkő volt, hogy a kiegyezés évében, 1867-ben
Andrássy Gyula miniszterelnök felterjesztésével megvalósult a magyarországi zsidóság teljes egyenjogúsága. További pozitívumot jelentett, amikor 1895-ben
az izraelita felekezetet az állam hivatalosan elismert
vallásnak nyilvánította, s így a többi „bevett” vallással
egyenragúvá vált. Azonban az ezeket követő újabb
törvénykezések már apró lépésenként egy hatalmas
tragédiát készítettek elő. Az első világháborút követően 1920. szeptember 26-án megjelent a numerus
clausus néven ismert törvény, amely előírta az országban élő „népfajok, nemzetiségek” számára, hogy a
legnagyobb presztízsű egyetemeken nem tanulhatnak
nagyobb arányban, mint amekkora részarányuk az
összlakosságon belül van. Az intézkedés a zsidóságot
kiemelten sújtotta. Az ellehetetlenítésnek ezt az irányát követte az 1938. május 29-én hatályba lépő első
zsidótörvény is, amely kimondta, hogy a sajtó-, az ügyvédi, a mérnöki és az orvosi kamara tagjainak, illetve
az üzleti és kereskedelmi alkalmazottaknak legfeljebb
20 százaléka lehet izraelita vallású. 1939. május 5-én
kihirdették a második zsidótörvényt, amely már etnikai alapon zsidónak minősített mindenkit, akinek
legalább egyik szülője vagy legalább két nagyszülője
izraelita vallású volt, és 6%-ban maximalizálta arányukat a szellemi foglalkozásokban. Közigazgatási
32

és igazságügyi szerveknél, valamint középiskolákban
megtiltotta a zsidók alkalmazását – így tartva őket
távol az értelmiségi pályáktól. 1941-től a harmadik
zsidótörvény értelmében pedig már a házasságot is
megtiltották zsidók és nem zsidók között.
A holokauszt első, magyar zsidókat is érintő tömegmészárlása 1941. augusztus 27–28-án az ukrajnai
Kamenyec-Podolszkijban történt, ahol a német SS
alakulat 23 ezer, többségében Magyarországról kitoloncolt zsidót végzett ki. Magyarország 1944-es
német megszállása után a Sztójay-kormány sorra
hozta a zsidóellenes jogszabályokat. Elrendelték a
sárga csillag viselését és a zsidók lakásainak igénybevételét. A gettósításról szóló rendelet 1944. április 28-án jelent meg, amelynek értelmében a kisebb
települések zsidó lakosságát – nemre és korra való
tekintet nélkül – összegyűjtötték és marhavagonokban táborokba szállították. A tömeges deportálások
– országszerte és már a nagyvárosokban is – 1944.
május 15-én kezdődtek. Júniusban elrendelték, hogy
Budapest lakosait elkerített, úgynevezett „csillagos
házakba” zsúfolják össze, családonként egy szobába helyezve őket. Ezek a lakóépületek onnan kapták
a nevüket, hogy a rendelet értelmében az épületek
bejáratát hatágú sárga csillaggal kellett megjelölni. A
budapesti gettót 1944 novemberében állították fel, a
csillagos házak lakóinak is oda kellett költözniük, így
az ezekre a házakra vonatkozó szabályok érvényüket
vesztették. A zsidódeportálások egyik fő szervezője
az Adolf Eichmann által irányított német törzskar a
magyar közigazgatás és a csendőrség közreműködésével 473 ezer vidéki zsidót hurcolt haláltáborokba
– nem véletlenül nevezik Adolf Eichmannt a Harmadik
Birodalom fő hóhérjának. Jóllehet már tudható volt,
hogy a németek katonai helyzete folyamatosan romlik, Auschwitzba így is naponta négy szerelvény, öszszesen 147 vonat indult. A normandiai partraszállás
után, 1944. július 6-án Horthy Miklós kormányzó leállította a budapesti zsidóság elhurcolását. Az 1944.
október 15-i sikertelen kiugrási kísérlet után Szálasi
Ferenc Nyilaskeresztes Pártja került hatalomra. Szálasi újra beindította a deportálásokat. Novemberben
és decemberben mintegy 50 ezer zsidót vittek Németországba. A szövetséges csapatok a budapesti
gettókban találtak túlélőket 1945 januárjában, a
koncentrációs táborokban életben maradottakat pedig 1945 tavaszán szabadították fel. A deportálások
eredményeképp Magyarországon a vidéki zsidóság
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túlnyomórészt megsemmisült, a Budapesten élők közül pedig csak mintegy százezer ember menekült meg.
Az emléknapon nemcsak a népirtás mintegy hatszázezer zsidó áldozatáról emlékezünk meg, de azokról
az emberekről is, akik saját életük kockáztatásával
is segíteni próbáltak üldözött embertársaikon. Az embermentők között voltak papok, szerzetesek, katonák,
civilek, külföldi diplomaták, befolyásos emberek és
egyszerű, hétköznapi hősök is. Sokak számára ismert
két női hős: a pápánál személyesen közbenjáró, s
mintegy 20 ezer szlovákiai zsidó megmenekülését
kiharcoló Slachta Margit és a Bokréta utcai munkásnőotthonban zsidókat rejtegető – és ezért a Duna-parton agyonlőtt – Salkaházy Sára, akit 2006-ban
boldoggá avattak. Ilyen kiemelkedő egyéniség volt
Reviczky Imre honvéd alezredes is, aki tömegével
osztogatott behívóparancsokat a bajbajutottaknak
és így zsidók százait mentette meg az Auschwitzba
való deportálástól. Később leszerelték, a nyugdíját
megvonták, így egészen haláláig egy szénraktárban,
nehéz ﬁzikai munkából, nyomorúságos körülmények
között kellett élnie. Magyar zsidók ezreit mentette
meg a deportálástól az egykori svéd diplomata, Raoul
Wallenberg is. Ők és névtelen társaik az embertelen körülmények ellenére kimagasló erkölcsi példát
mutattak.
A magyar kormány 1999-ben határozott a Holokauszt
Emlékközpont megalapításáról, 2002-ben pedig arról,
hogy ezt a nemzeti emlékhelyet a budapesti Páva utcában építik fel. Ebben a különleges és egyedi építészeti környezetben található emlékhely a világ kevés,
kizárólag a holokauszttal foglalkozó, állami alapítású
intézményeinek egyike. 2014-ben a magyarországi
holokauszt hetvenedik évfordulóján holokauszt-emlékévet rendeztek Magyarországon.
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Ötletek, módszerek a jeles
nap megvalósításához
TÉMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FILM KÖZÖS MEGNÉZÉSE
ÉS FELDOLGOZÁSA
A tanulóknál is sokszor tapasztaljuk, mennyire igaz
az „egy kép többet mond ezer szónál” elv, és az, hogy
egy vizuális tapasztalat milyen erős élményt tud adni
számukra a tanultakkal kapcsolatban. Épp így működik a ﬁlm is. Egy mozgóképes alkotásra emlékeznek,
megmarad bennük a tartalma, mondanivalója és
történetbe ágyazva a tananyag is elmélyül. A ﬁlmet
követő beszélgetés során pedig fejlődik a véleményalkotó képességük is.
• A javasolt ﬁlmek listája a További ötletadó
tartalmaknál található.
Feldolgozó kérdések:
• Kik voltak a legfontosabb karakterek a történetben? Titeket kinek a személyisége ragadott meg (lehet akár mellékszereplő is)?
• Milyennek látjátok a főszereplőt? Mi motiválja cselekedeteiben, és melyek a főbb tulajdonságai? Mik az erősségei és gyengeségei?
• Mi volt számotokra bármilyen szempontból
inspiráló a ﬁlmben?
• Ti hogyan próbálnátok meg túlélni a ﬁlmben
megjelenített körülmények között? Miért
lenne jobb szerintetek a ti stratégiátok a
túlélésre?
• Melyik jelenet tetszett nektek a legjobban,
és miért?
• Ha valamelyik jelenetet szívesen eljátszanátok, melyik lenne az? Miért épp ezt a
jelenetet választottátok, s hogyan módosítanátok rajta, ha ti lennétek a rendező?
• Kivel tudtatok legjobban azonosulni, és
miért?
• Mi kavart fel titeket legjobban a történetben?
• Mit emelnétek ki másoknak a történetben
megjelenő helyzet nehézségeiből és megpróbáltatásaiból, ha ti lettetek volna az
egyik szereplő és miért?
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• Mit hallgatnátok el az otthoniak elől a megpróbáltatásokból, ha ti lettetek volna az
egyik szereplő, és miért?
• Hogy tartanátok a lelket a sorstársaitokban hasonló helyzetben?
• Ilyen szörnyűségek közepette nektek mi
adna erőt a legjobban, és mi keserítene el
leginkább?
• Milyen helyzetet láttál a ﬁlmben, ami szerinted akár napjainkban is megtörténhetne?
• Milyen döntési helyzetekkel találkoztál a
történetben? Melyekkel értesz egyet, és
melyekben döntöttél volna másként?
ALMA VAGY KÖRTE? HELYZETGYAKORLAT A TÖRÉSVONALAK KIALAKULÁSÁNAK SZEMLÉLTETÉSÉRE
A

Az alábbi gyakorlat célja, hogy a tanulók felismerjék, hányféleképpen lehet megosztani egy
közösséget annak függvényében, hogy éppen
milyen szempontot választunk az elkülönítésre.
Ugyanakkor arra is rávilágítunk, hogy mennyivel
több közös dolog van bennünk, mint különböző.
A gyakorlathoz szükségünk van egy kötélre, illetve egy elválasztóvonalra (fonál stb.), amely
mentén a tanulók két, jól elkülöníthető csoportra tudnak oszlani. Megkérjük őket, hogy a két
lehetőség közül válasszák ki a számukra megfelelőbbet, és álljanak arra a térfélre, amelyik az
adott lehetőséget jelöli.
Mindig időt hagyva a gondolkodásra, olvassuk
fel sorban az alábbi kategóriákat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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37-esnél kisebb láb / 37-esnél nagyobb láb,
alma / körte,
csoki / gumicukor,
egyke / testvér,
foci / kosárlabda,
húsvét / karácsony,
kutya / macska,
mozi / színház,
ősz / tavasz,
szemüveges / nem szemüveges,
szőke / barna,
társasjáték / közösségi oldal.

B A második részben azt szemléltetjük, hogy minden választás megmagyarázható, és legyen szó
akár a legapróbb dolgokról is, az emberek szinte
észrevétlenül, de mégis könnyedén manipulálhatók. A legutolsó választási lehetőség után a
tanulók azon a helyen maradnak, ahová álltak.
Megkérjük mindkét csoportot, hogy vitára felkészülve találjanak ki olyan tulajdonságokat, érveket és előnyöket, amelyek az ő választásukat
mutatják be jobb színben, és ezeket indokolják
meg. Erre 5–8 perc gondolkodási időt kapnak,
majd meg kell győzniük az ellentábort. A gyakorlat végeztével feldolgozó kérdéseket teszünk fel.
Javasolt feldolgozó kérdések:
• Ki az, aki olyan jó érvet hallott, hogy megingott döntésében, és szívesen átállna a
másik oldalra?
• Az ellentábor melyik érve tetszett a legjobban, és miért?
• Szerintetek melyik volt a legerősebb indoklása a csapatotoknak, és hogyan dolgoztátok ki?
• Az érveiteknek miért ezt a sorrendjét adtátok elő, hogyan építettétek fel a meggyőzést?
• Mi szerintetek a különbség a manipuláció és a meggyőzés között?
A tapasztalatok megbeszélése után hangsúlyozzuk, hogy akár egy jelentéktelen különbség
is igen mély árkokat tud ásni egyes csoportok
között. Akiknek érdeke összeugrasztani embereket, azok megfelelően felépített érvekkel
eredményesen használhatják a manipulációt.
Megkérjük a gyerekeket, hogy reklámokból, ﬁlmekből és akár a való életből mondjanak erre
példát. A foglalkozás végén párhuzamot vonunk
a háborúkkal és népirtásokkal, amelyek ezen jelenség mentén alakulnak ki.
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SZIMBÓLUMOK ÉS ASSZOCIÁCIÓK
A történelmi ismeretek elsajátítása során a tanulók
találkozhattak már különböző önkényuralmi jelképekkel, többek között a II. világháború idején használtakkal is. Ezeket idézzük fel közösen néhány képpel!
Megkérjük a tanulókat, hogy szabadon, kötöttség
és megfelelési kényszer nélkül mondjanak szavakat, amelyek az adott szimbólummal kapcsolatban
eszükbe jutnak. Hangsúlyozzuk nekik, hogy legyen
az bármely meglepő vagy szokatlan asszociáció, bátran idézzék fel az élet különböző területeit, helyzeteit,
vagy korábbi saját élményeiket.
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Egy mindenki számára jól látható helyre kiteszünk
egy plüssmackót. Megkérjük a csoport felét, hogy
egymás után sorban elhaladva a maci előtt, mondjanak egy-egy negatív minősítő tulajdonságot, bántó
jelzőt a macival kapcsolatban. Ezt követően a többi
társukat arra kérjük, hogy szintén sorban a maci elé
állva ők is mondjanak egy-egy tulajdonságot vagy
jelzőt a plüssre vonatkozóan. Az instrukció kiadása
során ﬁgyeljünk arra, hogy a második csoportnak ne
mondjuk meg, hogy milyen jelzőt mondjanak! Ha kérdezik, akkor érdemes azt válaszolni, hogy szabadon
eldönthetik, és rájuk van bízva. Meghallgatjuk őket,
majd megbeszéljük a történteket.
Feldolgozó kérdések az első csoporthoz:

Ezeket írják fel egy-egy cédulára és ragasszák ki a
táblára! Ezt követően sorban haladva átbeszéljük
és értelmezzük velük az asszociációkat, és megpróbáljuk valamilyen logika mentén csoportosítani őket.
Bárhogy alakul is a csoportosítás, a gyakorlat során
egyértelművé válik, hogy mennyire színes és sokrétű
a kapcsolódásunk bizonyos szimbólumokhoz. A végén
kitérhetünk a szimbólumok használatára, értelmére,
előnyeire, hátrányaira és veszélyeire is.
MIT MONDJAK A MACINAK?

• Mi volt az első gondolatotok a feladat hallatán?
• Milyen érzés volt negatív jelzőket adni? Sokat
kellett gondolkodni, miket mondjatok?
• Felmerült bennetek, hogy ne mondjatok semmi rosszat? Ha igen, mégis miért mondtátok?
• Milyen érzés lehetett szerintetek a macinak
ez a helyzet?
Feldolgozó kérdések a második csoporthoz:
• Milyen jelzőket mondtatok, és miért?
• Észrevettétek-e a feladat meghallgatása során, hogy itt már nem negatív jelzőket kellett
mondani, hanem bármi lehetséges volt?
• Felmerült-e bennetek, hogy kiálltok a maci
mellett, és a védelmetekbe veszitek?
• Ha igen, miért tettétek, és ha nem, miért nem
tettétek?
Kérdések mindenkihez:

A holokauszt kapcsán rengetegen teszik fel a kérdést,
hogy hogyan történhetett meg ilyen tragédia. Ehhez
kapcsolódva ez a gyakorlat jól szemlélteti, hogy a
tömegnyomás hogyan hathat az egyes emberre és
annak döntéseire, és milyen nagy szerepe van a tekintélynek.

• Én tanárként mint tekintélyszemély hogyan
hatottam rátok? Befolyásolt titeket a feladat
teljesítésében, hogy én kértem?
• A társak véleménye hogyan hatott rátok?
• Szerintetek miért alkalmazkodunk sokszor
még akkor is, amikor úgy érezzük, hogy más
lenne a helyes?
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NÉMAFILM – ERŐLTETETT MENET (RADNÓTI MIKLÓS)

A Röviden áttekintjük együtt, hogy Radnóti Miklós
milyen körülmények között írta utolsó verseit,
köztük az Erőltetett menetet. Érdemes a tanulókkal térkép segítségével megkeresni a helyszíneket és végig követni az útvonalat, amelyet az
elhurcoltaknak meg kellett tenniük.
1940-től a költőt többször behívták munkaszolgálatra. 1944 májusában érkezett a harmadik, s
egyben utolsó behívó, amellyel először Vácra került, majd onnan marhavagonokban Szerbiába.
Bor település környékére vitték, ahol rézbányákban és vasútépítéseken dolgozott. Feleségéhez
való hazatérésének reménye és egy kis, kockás
füzet tartotta benne a lelket, amelybe éjszakánként egy ceruzacsonkkal írt. Itt, a Bor melletti
Lager Heidenauban írta utolsó remekműveit.
Mivel nyár végén a szovjet hadsereg már közeledett, a foglyokat, köztük a költőt is erőltetett
menetben átküldték egy másik táborba, majd
onnan két hét után egy újabb helyre vezényelték,
a központi táborba, a Lager Berlinbe. Ezek az
élményei ihlették a foglalkozáson feldolgozandó
alkotását is. A menetben vánszorgókat nem kímélték, legyengült ﬁzikai állapotukra sem voltak
tekintettel, ütötték-verték, sőt sokukat lelőtték,
ha lassították a menetet. Az utolsó lágerből két
turnusban indultak haza a munkaszolgálatosok,
és a költőt eredetileg a második menetoszlopba osztották be, ám egy segíteni akaró tiszt
jószándékkal áthelyezte őt az első csoportba,
hogy hamarabb hazajuthasson. Mielőtt útnak
indultak, Radnóti a jegyzetfüzetéből – amely
Bori noteszként híresült el – külön lapokra át36

másolta a táborban írt verseit, és társára, Szalai Sándorra bízta, hogy juttassa haza. A helyzet
tragédiája, hogy a második csoportot – amelyben eredetileg lett volna – a jugoszláv partizánok néhány nappal később felszabadították, és
mindenki megmenekült. Mire az első csoport a
nyugati magyar határhoz ért, létszámban igencsak megfogyatkozott, és odaérve maga a költő
is végkimerüléssel küzdött. Miután a győri kórházak a háborús sérültekkel való leterheltségük
miatt nem tudták őt és beteg társait befogadni,
november 9-én Abdánál őrei 21 társával együtt
kivégezték. Halálának pontos körülményei nem
ismertek, de a verseit tartalmazó füzetet a háború után, az áldozatok exhumálása során megtalálták.
B Előzetesen kinyomtatjuk Radnóti Miklós Erőltetett menet című versét, annyi példányban, hogy
páronként egy jusson a tanulóknak. Kétsoronként felvágjuk a szöveget, és egy kalapban öszszekeverjük, majd minden páros húz egy-egy
felvágott versrészletet. A feladat az, hogy páronként „némaﬁlmet” bemutatva, hang nélkül játszszák el azt a két sort, ami a cédulán szerepel.
A rövid előadás után a többi tanulópár megpróbálja kitalálni, hogy melyik két sort adták elő. A
megoldásukat a teljes verset tartalmazó lapjukon jelölik úgy, hogy az előadók neveit odaírják
a két sor mellé. Addig folytatjuk, amíg minden
versrészlettel rendelkező páros bemutatta a
néma jelenetet. A végén ellenőrizzük a sorrendet, és együtt összeolvassuk a teljes verset úgy,
hogy minden részt az a páros olvas fel, amelyik
előadta.
C Lezárásként meghallgatjuk a költeményt Szabó
Balázs Bandája megzenésített feldolgozásában,
és megbeszéljük, hogy miként segíti a zene a
szöveg és mondanivaló átélését.

VERSÍRÁS
A következő versírási gyakorlatban az érzések és
gondolatok megfogalmazása során fejlődik a tanulók empátiája, és jobban megtanulnak reﬂektálni a
bennük megszülető benyomásokra. Párban verset /
levelet írnak az alább felsoroltak közül legalább 10
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szó felhasználásával úgy, hogy megpróbálnak belehelyezkedni egy munkaszolgálatos fogoly szerepébe. A
téma: fogság, rabság, szabadságvesztés. Az elkészült
verseket / leveleket felolvassák egymásnak.

A szavak listája:
álmok, bizalom, család, drót, éhség, él, élet,
elveszett, ember(ség), emberiség, embertelen(ség), fagy, fáj, félelem, fénylő, gondolatok, gyilkol, háború, halál, hideg, kabát,
kedves, kegyelem, kegyetlen(ség), kemény,
kilátástalan(ság), könny(es), kúszik, madár,
magány, meghal, megszabadít, munka, nedves, otthon, öl, ölel, rabság, remél, reszket,
sír, szerelem, szeretet, társak, út, vacog,
végtelen, vér(ző), zúg.

TERVEZZÜNK MEG EGY MEGEMLÉKEZÉST!
A tanulókkal 3-4 fős csapatokat alkotunk. A feladatuk az, hogy megtervezzenek egy holokauszt témájú
megemlékezést. Minden csoport kap papírt, tollat az
ötleteléshez, és csoportonként szükséges legalább
egy internet-hozzáférés is. Ha ez nem megoldható,
akkor egységesen senki sem használhat internetet
a feladathoz. Az alábbi pontok mentén elkészítik a
megemlékezés részletes forgatókönyvét:
• Keressék meg az internet segítségével,
hogy településükön vagy a településükhöz
közel hol található valamilyen holokauszttal kapcsolatos helyszín, kulturális örökség,
emlékmű vagy épület! Ezek közül válasszanak ki egyet, és döntésüket indokolják!
• Keressenek és válasszanak egy különleges
díszvendéget, akit felkérnének egy beszéd
megtartására! Miért rá esett a választás,
hogyan kapcsolódik az emléknaphoz? Mi
lenne a beszéd címe? Döntésüket indokolják!
• Keressenek és válasszanak ki egy színészt
/ színésznőt, aki egy irodalmi művet, verset,
szövegrészletet adna elő! Ki lenne a meghívott, és melyik művet adná elő? Döntésüket indokolják!
• Keressenek és válasszanak ki egy énekest,
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zenészt vagy együttest, akit elhívnának a
megemlékezésre! Ki lenne az, és milyen
dalt játszana el? Miért azt?
• Tervezzék meg, rajzolják le, és röviden
mutassák be, hogy miként rendeznék be
a megemlékezés helyszínét! Hol lennének
az előadások, beszédek? Hol és hogy helyezkednének el a résztvevők? Milyen dekorációt, díszítést, berendezést, tárgyakat,
hangulatkeltő kellékeket használnának az
eseményen?
TALÁLKOZÁS A TÚLÉLŐKKEL
Az egyedi történetek által közelebb vihetjük a tanulókhoz a témáról szerzett történelmi ismereteiket, ehhez
segítségül hívhatjuk a holokauszt-túlélők személyes
visszaemlékezéseit feltáró interjúkat. Keressük meg
az internetes videómegosztón az alábbiakat:
• „Békéscsaba – Panka néni és Iván bácsi”
(8 perc),
• „Erzsike néni, egy holokauszttúlélő Nyírbátor közeléből” (8 perc),
• „Gams György holokauszt túlélő” (6 perc),
• „Szolnok – interjú Vilma nénivel és Laci bácsival” (9 perc).
A tanulókkal közösen megnézzük a rövidﬁlmeket.
Minden interjú után megállunk és megbeszéljük a
látottakat és azok tanulságait.
Javasolt feldolgozó kérdések:
• Mi a benyomásod az interjúalanyról? Mi fogott meg benne?
• Milyen apró részleteket, tényeket, konkrétumokat tudtunk meg az interjúból?
• Mi az, ami leginkább megdöbbentett az interjúban? Miért?
• Mi az, amit a legfélelmetesebbnek találsz
az elhangzottakból? Miért?
• Van-e olyan dolog, ami nem hangzott el,
mégis kiérezhető az interjúból?
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MIT JELENT AZ EMBERI TISZTELET ÉS MÉLTÓSÁG
A KÖRNYEZETÜNKBEN?
A következő gyakorlatban a megkülönböztetés érzelmi hátterét kívánjuk megismertetni a tanulókkal saját
élményeik, tapasztalataik felidézése révén annak érdekében, hogy tudatosítsuk az empátia jelentőségét
a mindennapjainkban. Bevezetésként a tanulókat egy
sorba egymás mellé állítjuk, és megkérjük őket, hogy
akire igaz az elhangzó állítás, lépjen egyet előre. Aki
szeretné, mondja is el, hogy milyen érzést váltott ki
belőle az adott helyzet. Természetesen a csoportban
alapszabály, hogy mindenki annyit oszt meg, amenynyit szeretne. Van-e olyan valaki,
• aki már érezte úgy, hogy észre sem veszik?
• aki már érezte úgy, hogy kiközösítik a többiek?
• aki már érezte úgy, hogy sosem kérdezik meg
a véleményét?
• aki már érezte úgy, hogy sosem hallgatják
meg, nem ﬁgyelnek rá?
• akit már csúfoltak vagy kinevettek valamiért?
• aki már csúfolt vagy kinevetett valakit valamiért?
• aki már kiállt olyan valaki mellett, akit csúfoltak vagy kinevettek valamiért?
További feldolgozó kérdések:
• Mi lehet a csúfolás vagy a kiközösítés oka,
mi állhat a háttérben?
• Kiről szól valójában a csúfolódás?
• Mit tehetünk a kiközösítés ellen, és mire
érdemes ﬁgyelnünk, hogy ne forduljon elő
a környezetünkben?
• Mi jut eszünkben arról a szóról, hogy „tisztelet”?
• Hogyan tudjuk megadni egymásnak a tiszteletet a mindennapokban?
• Hogy lehet jogfosztottan is megőrizni az
emberi méltóságot? Mondjatok példát rá!
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KERESD A PÁRJÁT!
Előkészületként az alábbi fogalmakat és meghatározásokat lemásoljuk, és felvágjuk úgy, hogy egy cédulán csak egy fogalom vagy meghatározás szerepeljen. A cédulákat összekeverjük és beletesszük egy
borítékba. Annyi ilyen borítékot készítünk elő, ahány
csapattal szeretnénk megvalósítani a gyakorlatot.
Négyfős csapatokat alakítunk, s elmondjuk a feladatot: a borítékban található fogalmakat és azok magyarázatát minél gyorsabban párosítsák össze. Megkérjük őket, hogy előzetesen pár percben beszéljék meg
a stratégiát, hogy a feladatot minél gyorsabban meg
tudják oldani. Ezt követően kiosztjuk a borítékokat.
Ha minden csapat jelzi, hogy készen van a megoldással, közösen ellenőrizzük, megbeszéljük az öszszepárosított fogalmakat. Kitérünk a munkamódszer
megbeszélésére is.
• Melyik csapat hogyan kezdett neki a megoldásnak?
• Mi bizonyult a legjobb stratégiának?
• Mitől működött vagy mitől nem működött a
kitalált módszer?
• Hogyan lehetne még hatékonyabbá tenni a
megoldás folyamatát?
Fogalmak:
Andrássy út 60., antiszemita, Apor
Vilmos, Aranyvonat, árja, asszimiláció,
csillagos ház, emancipáció, felszabadulás,
gettó, gyűjtőtábor, halálmenet, holokauszt, horogkereszt, internálás, kollaboráció, megszállás, munkaszolgálat,
nemzetiszocializmus (nácizmus), névmagyarosítás, numerus clausus, nyilaskereszt, rasszista, sárga csillag, védett ház,
védőútlevél, zsidómentés, zsidótörvények.

A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja

|

Történelmi emlékezet

• Nyilas, majd ÁVH-s székház, ahol mindkét
rendszer berendezte a maga kínzóközpontját; ma itt van a Terror Háza Múzeum.

• Zsidók részére kényszerlakóhelyül kijelölt házak Budapesten 1944 júniusa és decembere
között. 1944. november végén, december
elején lakóikat a nyilas kormány az ekkor
létesített pesti „nagy” gettóba, illetve az ún.
„nemzetközi” gettóba költöztette át.

• Zsidóellenes személy vagy mozgalom /
párt, aki / amely a zsidókat teszi felelőssé
valamennyi társadalmi–politikai–gazdasági
problémáért, és a zsidók jogfosztását, kifosztását, az országból való eltávolításukat
kívánja vagy követeli.

• Korábban alávetett vagy jogfosztott helyzetű (etnikai, vallási, társadalmi) kisebbségek
egyenjogúsítása. 1867-ben Magyarországon a zsidók számára törvényben biztosították az ország más vallású lakosaival azonos
polgári jogokat.

• Római katolikus pap, a teológia doktora;
1941-től győri megyéspüspök, 1943-tól a
zsidó (izraelita) konvertitákat, azaz katolikus
hitre áttérteket tömörítő Magyar Szent Kereszt Egyesület püspök–elnöke. Több ízben
tiltakozott a zsidók üldözése ellen, megpróbálta erőteljesebb fellépésre rávenni a
magyar katolikus egyház vezetőjét, Serédi
Jusztiniánt; felkereste a győri gettót. 1945.
március 30-án, amikor a győri Püspökvárba
betörő részeg szovjet katonáknak útját állta,
dulakodás közben egy eltévedt lövedéktől
halálos sebet kapott.

• Elsősorban a német megszállás és a nyilas
uralom végét, a magyarországi harcok 1945ös befejeződését értjük rajta, de ez egyszersmind az ország évtizedekig tartó szovjet megszállásának a kezdetét is jelentette.

Meghatározások:
(A meghatározások a fogalmak sorrendjét követik.)

• A magyar zsidóktól elrabolt vagyontárgyakat
1945 tavaszán a nyilas kormány utasítására
a Német Birodalomba szállító szerelvény.
• Szanszkrit szó, eredetileg egy indoiráni népcsoport neve. A nemzetiszocialista ideológia
a németek ................ eredetét és felsőbbrendűségét hirdette a „nem ................ ” népekkel,
elsősorban a zsidókkal szemben. A hétköznapi szóhasználatban az ................ egyszerűen
a nem zsidó polgárok megjelölésére szolgált.
Valamely kisebbség vagy egyes tagjainak fokozatos beolvadása a befogadó társadalomba, ami az eredeti anyanyelv, kultúra és vallás
feladásával jár együtt.
• Valamely kisebbség vagy egyes tagjainak fokozatos beolvadása a befogadó társadalomba, ami az eredeti anyanyelv, kultúra és vallás
feladásával jár együtt

• Budapesten 1944 novemberében létesítették a Dohány utca környékén. Előtte, június
16-i kezdettel sárga csillaggal megjelölt, ún.
csillagos házakban zsúfolták össze a budapesti zsidókat.
• Ideiglenes táborok, ahová a deportálásra
szánt áldozatokat gyűjtötték össze közvetlenül elszállításuk előtt.
• Munkaszolgálatosok vagy deportáltak hoszszú, akár hetekig tartó gyalogmenetben
történő vándorlása egy másik munkahelyre
vagy koncentrációs táborba, amelynek során a foglyok megfelelő élelmezés és szállás
híján tömegével pusztultak el.
• A görög eredetű szó eredetileg Istennek
ajánlott, teljesen elégő tűzáldozatot jelent.
Az európai zsidóság kétharmadának 1939
és 1945 közötti kiirtását értjük rajta. A fogalom megjelölésére használják a héber soá
(eredetileg csapás, katasztrófa) kifejezést is.
• A hinduizmus egyik kedvelt vallási jelképe
(szvasztika). Balra irányulva az építés, jobbra irányulva a pusztítás (Káli) szimbóluma.
A nácik tudatosan választották az utóbbit
mozgalmuk jelképének.
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• Politikai okokból megbízhatatlannak tartott
személyek, illetve családtagjaik rendőri őrizet alá helyezése, táborba vagy egyéb kényszerlakhelyre szállítása.
• Megszálló ellenséges
együttműködés.

hatalommal

való

• Egy ország vagy terület elfoglalása ellenséges állam katonái által. A 20. századi magyar
történelemben a két legfontosabb ilyen esemény a német (1944. március 19. –1945.
április) és a szovjet (1944–1991).
• Zsidók és más, politikailag megbízhatatlannak minősített csoportok fegyvertelen
katonai szolgálata Magyarországon 1939
és 1945 között. Nehéz és veszélyes ﬁzikai
munkát végeztek (építkezések, aknaszedés,
sáncásás stb.).
• Szélsőjobboldali ideológia és politikai rendszer. Adolf Hitler alakította ki az 1920-as
években korábbi teoretikusok elképzelései
nyomán. Lényege a fajelmélet és a zsidóság
elleni harc.
• Társadalmi–politikai jelenség, amelynek nyomán 1815 és az 1950-es évek között mintegy 350 ezer nem magyar családnévvel rendelkező ember, köztük sok zsidó változtatott
nevet, részben önszántából, részben politikai
nyomás hatására.
• Latin szó, jelentése „zárt szám”: izraelita
vallású diákok egyetemi felvételét korlátozó
törvény Magyarországon (1920. évi XXV. tc.).
• Szálasi Ferenc (1897–1946) szélsőjobboldali,
nacionalista és irredenta, antikommunista,
antiszemita pártjának egyik jelképe.
• Olyan ember, aki más embereket, népeket
származásuk, bőrszínük, és / vagy vallásuk
alapján gyűlöl, hátrányosan megkülönböztet,
jogaiktól, vagyonuktól való megfosztásukat,
az országból való eltávolításukat, sőt akár tömeges legyilkolásukat kívánja, vagy követeli.
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• A náci törvények alapján zsidónak minősülő
polgárok megjelölésére szolgáló jel Németországban és számos megszállt vagy szövetséges országban 1941 és 1945 között. Magyarországon 1944. április 5-től írták elő minden
hatévesnél idősebb zsidó számára, hogy ruhája mellrészére, a baloldalra varrva 10×10
centiméteres kanárisárga csillagot viseljen.
• A semleges államok képviseleteinek védelme alatt álló zsidók részére 1944 novemberében lakóhelyül kijelölt ház. A védett házak
zöme Újlipótvárosban, a Szent István park –
Szent István körút – Csáky (ma Hegedűs Gyula) utca – Wahrmann (ma Victor Hugo) utca
által határolt területen volt.
• A semleges államok (elsősorban Svájc, Svédország és a Vatikán) budapesti képviseletei
által kiadott ideiglenes irat, amely azt volt
hivatott igazolni, hogy tulajdonosa személyéhez az illető államnak különleges érdekei
fűződnek. A zsidómentés egyik tömegesen
alkalmazott és hatékony eszköze volt.
• A holokauszt idején zsidó származásuk miatt
üldözött emberek életének, javainak megmentésére tett erőfeszítések, mentési akciók.
• A náci, fajvédő politika által zsidónak tekintett állampolgárok jogait, életlehetőségeit
korlátozó intézkedések a II. világháború
előtt és alatt Németországban és más, német befolyás alatt álló európai országokban.
(Forrás: a Holokauszt Emlékközpont Tudástár – Enciklopédia tartalmai alapján)
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A II. világháború
lezárásának
emléknapja
május 8.
„A háború nemcsak azért a legnagyobb
szerencsétlenség, mert az emberi életek
millióit pusztítja el – egy járvány, az időjárás
változása is elsöpri emberéletek százezreit
–, hanem sokkal inkább az emberi lélek
és műveltség területén végzett vészes
pusztításai miatt.”

(Márai Sándor)
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Történeti leírás
A második világháború kitörése részben az 1929-es
világgazdasági válságra vezethető vissza, a nemzetgazdaságok csődjének köszönthetően ugyanis mind
a gazdaságban, mind a politikában az együttműködést felváltotta a szembenállás. Németországban az
1933-ban hatalomra került Adolf Hitler pedig egy percig sem hagyott kételyt afelől, hogy nem tekinti véglegesnek az első világháborút lezáró párizsi békediktátumokban megrajzolt Európát, és nem hagyja, hogy
Franciaország a kontinens vezető hatalma maradjon.
1939. szeptember 1-jén Lengyelország megtámadásával Hitler kirobbantotta a második világháborút. A
szembenálló felek egyaránt súlyos veszteségei után,
a harcok záró akkordjaként, a szövetségesek visszaszorították Hitler csapatait. Az utolsó támadás 1945
áprilisának elején indult. A Vörös Hadsereg élén álló
Zsukov marsall seregének Berlin felé történő előre
nyomulása a német parancsnokságnál eluralkodott
anarchiával és a város teljes megszállásával zárult, s
a győzelem előjeleként a Reichstag épületére kitűzték
a Szovjetunió lobogóját. Felismerve kudarcát, ugyanezen a napon, április 30-án titkos bunkerében Hitler
feleségével öngyilkosságot követett el. Május 2-án
délután Berlinben valamennyi harcoló német katona
megadta magát. Hitler utóda, a birodalmi elnök Karl
Dönitz már május 7-én készen állt aláírni a feltétel
nélküli kapitulációt, de mivel a szovjet képviselő ekkor
még nem érkezett meg az aláírás helyszínére, erre
csak az aznap megkötött fegyverszünet után kerülhetett sor. Végül 1945. május 8-án, közép-európai
idő szerint 23 óra 1 perckor a németek hivatalosan
is kapituláltak. A tömegeket elpusztító háború ezzel
a mozzanattal fejeződött be Európában. Erre emlékezünk május 8-án.
Bár 1945. május 9-re az európai hadszíntéren befejeződött a háború, a Csendes-óceán szigetein a japánok
folytatták a háborút az amerikaiak ellen. Ezekben a
harcokban háromszor annyi amerikai halt meg, mint a
megelőző három évben, így a vezérkar 1945. augusztus 6-án Hirosima, majd augusztus 9-én Nagaszaki
ellen indított atomtámadással azonnali megadásra
kényszerítette Japánt. A szigetország 1945. szeptember 2-án az amerikai Missouri csatahajó fedélzetén alá46

írta a feltétel nélküli kapitulációról szóló megállapodást,
így sokan ezt a dátumot tartják a második világháború
tényleges lezárásának. A legyőzöttek: Magyarország,
Finnország, Bulgária, Olaszország és Románia számára
azonban csak 1947. február 10-én, a párizsi békeszerződések aláírásával ért hivatalosan véget.
Hatvanegy ország részvételével a második világháború volt a történelem eddigi legnagyobb fegyveres
konﬂiktusa, és ebből a hatvanegyből negyven vált tartós hadszíntérré. A második világháború halálos áldozatainak pontos számát a pontatlan nyilvántartások
miatt sosem fogjuk megtudni, de becslések szerint
mintegy 75 millió ember halt meg, köztük 20 millió
katona és 40 millió civil, azaz a halottak kétharmada
polgári személy volt. Sokan az éhezés, bombázások,
betegségek és népirtás következtében pusztultak el.

A II. világháború emberáldozatait és veszteségeit látva a világ népei elkötelezettek voltak amellett, hogy
ilyen többé ne történhessen meg. Hogy elejét vegyék
az esetleges jövőbeli öldöklésnek, egyes nyugat-európai országok 1949-ben létrehozták az Európa Tanácsot, amely az első lépést jelentette az európai
nemzetek szorosabb együttműködése felé. A jelenkor
eseményeinek ismeretében mégis azt tapasztaljuk,
hogy nincs garancia arra, hogy a világ távoli tájain
vagy akár közvetlen környezetünkben sem történnek
meg újra ember által létrehívott szörnyűségek. De ha
a ﬁatalok megértik, mekkora pusztulást és milyen
mértékű ﬁzikai és lelki károkat okoztak a világháborúk, valamint rádöbbennek azok értelmetlenségére,
akkor a béke fontosságát is jobban magukévá teszik
a saját életükben és mindennapjaikban is.
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INTERJÚ A JÁRÓKELŐKKEL

Ötletek, módszerek a jeles
nap megvalósításához
STRATÉGIAALKOTÁS – GONDOLKOZZ A MÁSIK FEJÉVEL!
A világháborús események számos stratégiai kérdést
hordoztak magukban. A stratégiai gondolkodás megértésére, a következő lépés kalkulálására, az ellenfél
fejével való gondolkodásra sarkall a következő gyakorlat. A tanulókat 5 egyenlő számú csapatra osztjuk. Mindegyik csapat kap 5 cédulát, amelyeken kis
méretben rajta van a betűjelük, hogy később azonosítani lehessen a cédulákat. Öt fordulót játszunk, és
mindegyik után az a csapat kap egy pontot, amelyik
1-10 között a legnagyobb számot írja a cédulájára.
Azonban ha többen is ugyanazt a számot írták, akkor
ők kiesnek abból a körből és a következő, ismétlődés
nélküli legmagasabb számot író csapat kap pontot. A
többiek ilyenkor nem kapnak pontot.
A csapatok egymástól kellő távolságban helyezkednek el. Minden kör előtt kapnak néhány perc gondolkodási időt, majd felírják a választott számot a
papírjukra, és összehajtva odaadják a foglalkozás
vezetőjének. Miután az összes csapat beadta a céduláját, sorban felolvassuk és a számokat az adott
csapat betűjele mellé felírjuk a táblára. Az ismétlődő
számokat kihúzzuk, így látható lesz, hogy az adott
kört melyik csapat nyerte. Minden kör után hagyjunk
időt megbeszélni a történteket és meghozni a következő döntést. Az a csapat győz, amelyik a legtöbb
pontot gyűjti. Ezt követően a fordulók eredményeit
visszanézve elemezhetjük az eseményeket.

A tanulók interjúsorozatot készítenek az utca emberével. Kisebb csoportokra osztjuk őket, és megbizonyosodunk róla, hogy mindegyik csoport rendelkezik
legalább egy videófelvevő eszközzel. Egy csapat egy
korosztállyal készítsen felvételeket. Javasolt korosztályok: általános iskolások, középiskolások, egyetemisták, 30-40 közöttiek, középkorúak, idősek. Az
emléknap kapcsán kérdezzék meg a különböző korú
járókelőket a második világháborúról.
Javasolt kérdések:
• Mi az első dolog, ami eszébe jut a második
világháborúról? / Melyik 5 szó jut eszébe a
második világháborúról?
• Szerinte hány áldozata volt a második világháborúnak?
• Volt-e a családjában a világháborúban harcoló rokon? Milyen történetet ismer tőle,
amely családi anekdotaként tovább él?
• Szerinte mi az, ami segít fenntartani a békét, és mi az, ami hozzájárul a népek közötti együttműködéshez?
• A véleménye szerint milyen okok vezethetnének egy harmadik világháborúhoz?
• Mi a véleménye általánosságban a háborúról? Van olyan helyzet, amelyben szükséges lehet és megoldást jelenthet?
• Mit tehet egy átlagember a béke érdekében napjainkban?
A válaszokat minden csapat az adott kérdések mentén (az ugyanarra a kérdésre vonatkozó válaszokat
egymás után sorolva), ingyenes videóvágó programmal összeszerkeszti. Finom, de kifejező háttérzenét
is tehetnek alá.

Feldolgozó kérdések:
• Melyik csapat milyen stratégia mentén gondolkodott?
• A fordulók során változtattak-e a stratégiájukon?
• Hogyan próbálták kitalálni a többi csapat
stratégiáját?
• Milyen tanulságai vannak a gyakorlatnak?
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A NEM TUDHATOM CÍMŰ VERS ILLUSZTRÁLÁSA ÉS
VIZUÁLIS FELDOLGOZÁSA
Radnóti Miklós 1944. január 17-én írta Nem tudhatom című versét, amely a háború borzalmai mellett
a szülőföld feltétlen szeretetének állít emléket. A 36
soros verset kinyomtatjuk, és felvágjuk annyi részre,
ahány tanuló van. Feladatuk, hogy a kapott verssor(oka)t egy A/4-es rajzlapra lefessék. Az elkészült
képeket végül sorrendbe kell tenniük, de úgy, hogy
ki kell találniuk, a kép alapján melyik sort ábrázolja.
A nehezen megfesthető sorok esetében bátran használjanak kreatív megoldásokat!

C A tanulók tetszőlegesen kiválasztanak egy személyt / szervezetet, aki / amely valamelyik évben elnyerte a díjat. Egy 5-8 perces rövid prezentáció keretében bemutatják a tevekénységüket.
Minél gazdagabb képanyaggal illusztrálják mondandójukat! A prezentáció végén társaik feltehetnek kérdéseket a témára vonatkozóan.

VILÁGHÁBORÚ – TILTOTT SZAVAK

NOBEL-BÉKEDÍJASOK NYOMÁBAN

A Ráhangoló bevezető gyakorlat:
Egy rövid asszociációs játék keretében egy nagy
ﬂipchart papírra mindenkinek le kell írnia három
olyan szót, ami azonnal az eszébe jut a békéről.
B Ismertetjük a Nobel-békedíj mibenlétét, jelentőségét a tanulókkal, említve egy-két kiemelkedő
példát (Nelson Mandela, Teréz anya, Malála Júszafzai). A békedíj a hat Nobel-díj egyike, amelyet Alfred Nobel 1895-ben kelt végrendelete
alapján osztanak ki Stockholmban minden év
december 10-én, a norvég király jelenlétében.
A békedíj az egyetlen Nobel-díj, amelyet nem a
svéd fővárosban, hanem Oslóban adnak át, és
amelyet nemcsak személy kaphat, hanem szervezet is, aki vagy amely „a legtöbbet vagy a legkimagaslóbban tette a nemzetek barátságáért,
a fegyveres erők csökkentéséért vagy megszüntetéséért, vagy békekongresszusok tartásáért
és előkészítéséért”. (Múlt-kor, 2013, Gandhi, a
béke nagykövete)
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A tabu egy ismert és igen népszerű játék, amelyben
a csapatok egymás ellen küzdenek a pontokért. A
feladat lényege, hogy egy játékosnak el kell magyaráznia egy kifejezést társainak úgy, hogy sem magát
a megadott szót, sem annak tövét vagy más alakját
nem szabad kimondania. Emellett a kártyán szerepel
további 5-6 olyan kifejezés is, amelyeket a magyarázat során szintén nem mondhatnak ki semmilyen
formában. Amennyiben a csapat kitalálja a keresett
szót, pontot szerez, és előrébb jut az eredménytáblán.
Ha valaki mégis kimondja valamely tiltott szót, akkor
azért a kártyáért nem jár pont. A ﬁgyelmes ellenfelek
a tiltott szavak elhangzását dudával jelzik.
Ebben a gyakorlatban mi készítjük a tabu kártyákat,
mégpedig második világháborús kifejezésekkel.

Javasolt kifejezések (zárójelben a társított
tabujavaslatokkal):
1.

2.

3.

atombomba (1945, Amerikai Egyesült Államok, győzelem, Hirosima, Japán, kapituláció, lezárás, megadás, Nagaszaki, nukleáris fegyver, sziget),
Hitler (bajusz, bunker, Charlie Chaplin, diktátor, Führer, karlendítés, náci, német, öngyilkos, vesztes),
kapituláció (aláírás, fegyverletétel, feltétel
nélküli megadás, feltételek, háború, legyő-
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zött fél, megállapodás, vesztes),
Mussolini (diktátor, fasiszta, fellógat, Hitler,
menekülés, olasz, Svájc, vesztes),
5. Normandiai partraszállás (1944. június 6.,
Franciaország, győzelem, Hitler, megszállás, náci, német, Rommel tábornok, szövetségesek, tenger, víz),
6. Párizsi béke (1947, aláírás, háború, háborús bűnös, jóvátétel, lezárás, szerződés,
szövetségesek, tárgyalás, területi rendelkezések),
7. Pearl Harbor (Amerika, Csendes-óceán, ﬂotta, hajó, Hawaii-szigetek, japán, jelzés, kikötő, támadás, váratlan),
8. Sztálin (átáll, bajusz, diktátor, grúz, Gulág,
győztes, kegyetlen, kommunista, Oroszország, Szovjetunió),
9. Sztálingrád (1942, 1943, döntő, fagy, fordulópont, hideg, Hitler, náci, német, offenzíva, Oroszország, szovjet, Volga),
10. Winston Churchill (Anglia, győztes, királyság, miniszterelnök, Nagy-Britannia, szivar,
szövetségesek).
4.
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annyi katonát is kap. Minél több katonája van
valakinek, annál nagyobb az esélye a győzelemre. Katonát akkor veszít, ha olyan kártyát húz /
olyan pontra lép.
Javasolt lépéskártyák:
• Szövetkeztek ellened, lépj vissza kettőt!
• Köss békét! (Ebben az esetben egy / két
körig nem támadhatja meg azt az országot,
akivel békét kötött, vagy szabadon sértetlenül áthaladhat annak területén, katonák
elvesztése nélkül.)
• Kaptál újabb haderőt a szövetségeseidtől,
lendülj bátran támadásba!
• Kapitulálj! (Ebben az esetben át kell adnia
pénzét és katonáinak egy részét annak az
országnak, amelynek a területén van épp.)
• Amelyik ország mezőjére léptél, az ellenséged kénytelen kapitulálni! Szabd meg a
feltételeket! (Ebben az esetben annak az
országnak kell átadnia a pénzét és katonáinak egy részét, amelyiknek a területén
áthaladunk.)

TÁRSASJÁTÉK A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ MENTÉN
A tanulóknak társasjátékot, táblajátékot találunk ki.
Az a cél, hogy minél jobban belehelyezkedjenek a vezető hatalmak helyzetébe. Egy nagy kartonra felrajzoljuk Európa térképét a főbb háborús helyszínekkel
és a második világháború előtti országhatárokkal. A
játékot olyan ismert társasjátékok mintájára dolgozhatjuk ki, amelyekben az a feladat, hogy a játékosok
megfelelően gazdálkodjanak az erőforrásaikkal és
stratégiát alkossanak.
A Stratégiai társasjátékok mintájára

B Területfoglaló stratégiai játék mintájára, kvízzel:
(A tananyag megismerése után javasolt.)
A játékosok területeket szereznek a térképen, és
utána egymástól kell elfoglalniuk az országokat,
tartományokat. Egy-egy területet egy-egy műveltségi kérdés megválaszolásával lehet megszerezni. A kérdések között vannak feleletválaszolósak
és tippelősek is, amelyeket mi állítunk össze. A játékhoz jól felépített stratégiára van szükség, hogy
a megfelelő irányba tudjanak támadni (például
egy kisebb országot körbe keríteni).

Kialakítunk a megrajzolt Európa térképén egy
útvonaltervet, ahol majd lépegetni lehet, megnyerni a csatákat és elfoglalni különböző területeket. Olyan szabályrendszert, kártyákat, pályát
alakítsunk, amelyben a játék során a stratégia
nagy szerepet kap (útelágazások). Minden játékos csapat egy nemzettel van, és egy mini tank
/ ismert vezető jeleníti meg a bábut. A játék a
stratégiai társasjátékok mintájára készül dobásokkal, kártyákkal, lépegetéssel. A pénz mellett
ebben a játékban mindenki egységesen ugyan49
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LEPEDŐRE ÍRT MÚLT
Ebben a gyakorlatban Radnóti Miklós Razglednicák
című utolsó verseivel dolgozunk (a szerb szó jelentése
„képeslap”, utalás egyben a versek rövidségére is). A
költő utolsó – erőltetett menetben megtett – útjának
állomásait őrzik egészen a haláláig. Nagy erejű képeket használ, amelyekből tökéletesen megérthető
és átérezhető a háború borzalma, kegyetlensége. A
feladathoz szükséges néhány minél nagyobb méretű lepedő, amelyekből molinókat készítünk, és majd
az osztályterem ablakából kilógatunk. A „molinó”
textilből készült nagyméretű hirdetőfelület, amelyet
általában épületek homlokzatára függesztenek ki.
Elmondjuk a tanulóknak, hogy az emléknap kapcsán
Radnóti verssoraival most a háború borzalmait fogjuk
„hirdetni” az iskola falán. A gyerekek kis csoportokban dolgoznak, és minden csoport megkapja a vers
egy-egy részletét, amelyet függőlegesen kell a kapott
lepedőre ráfesteniük úgy, hogy a járókelők el tudják
olvasni. A feladat a molinók kifüggesztésével zárul.

További ötletadó tartalmak
Filmek
1. 1945 (Török Ferenc), magyar dráma, 91
perc, 2017.
2. A bukás – Hitler utolsó napjai (Oliver Hirschbiegel), német háborús ﬁlmdráma, 150 perc,
2004.
3. A diktátor (Charlie Chaplin), amerikai vígjáték, 120 perc, 1940.
4. A híd túl messze van (Richard Attenborough), amerikai-angol háborús ﬁlmdráma,
176 perc, 1977.
5. A legsötétebb óra (Joe Wright), angol életrajzi dráma, 125 perc, 2017.
6. A napfény íze (Szabó István), magyar–osztrák–kanadai–német történelmi dráma, 170
perc, 1999.
7. Apró mesék (Szász Attila), magyar romantikus thriller, történelmi ﬁlm, 112 perc, 2019.
8. Dunkirk (Christopher Nolan), amerikai–angol–francia történelmi dráma, 106 perc,
2017.
9. Fegyvertelen katona (Mel Gibson), ameri50

kai–ausztrál dráma, 131 perc, 2016.
10. Híd a Kwai folyón (David Lean), angol–amerikai háborús ﬁlmdráma, 155 perc, 1957.
11. Kémek a Sasfészekben (Brian G. Hutton),
angol–amerikai kalandﬁlm, 158 perc, 1968.
12. Kémek hídja (Steven Spielberg), amerikai
dráma, 142 perc, 2015.
13. Kódjátszma (Morten Tyldum), angol–amerikai életrajzi dráma, 114 perc, 2014.
14. Levelek Ivo Dzsimáról (Clint Eastwood),
amerikai háborús ﬁlmdráma, 140 perc,
2006.
15. Menedék (Niki Caro), amerikai életrajzi dráma, 124 perc, 2017.
16. Mű szerző nélkül (Florian Henckel von Donnersmarck), német–olasz történelmi dráma,
thriller, 169 perc, 2018.
17. Pearl Harbor – Égi háború (Michael Bay),
amerikai háborús ﬁlmdráma, 183 perc,
2001.
18. Rendíthetetlen (Angelina Jolie), amerikai
életrajzi dráma, 137 perc, 2014.
19. Ryan közlegény megmentése (Steven Spielberg), amerikai háborús ﬁlmdráma, 162
perc, 1998.
20. Sztálingrád (Joseph Vilsmaier), német háborús ﬁlmdráma, 133 perc, 1993.
21. Szürke senkik (Kovács István), magyar háborús játékﬁlm, 63 perc, 2016.
Irodalom
1. Eric Knight: Légy hű magadhoz
2. Erich Maria Remarque: Szerelem és halál
órája
3. Erich Maria Remarque: Nyugaton a helyzet
változatlan
4. George Orwell: 1984
5. Günter Grass: Bádogdob
6. Irwin Shaw: Oroszlánkölykök
7. Joseph Heller: A 22-es csapdája
8. Kalász Márton: Téli bárány
9. Márai Sándor: Napló 1943–1945
10. Nemeskürthy István: Rekviem egy hadseregért
11. Norman Mailer: Meztelenek és holtak
12. Pierre Boulle: Híd a Kwai folyón
13. Polcz Alaine: Asszony a fronton
14. Ruta Sepetys: Tengerbe veszett könnyek
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Felhasznált irodalom
• Az előlapon szereplő idézet forrása: https://citatum.hu/idezet/124086 (utolsó megtekintés: 2021.
03. 31.)
• Beevor, Antony (2013): A második világháború. Gold Book, Debrecen.
• Keegan, John (2008): A második világháború, Európa Könyvkiadó, Budapest.
• Milward, Alan S. (2000): Háború, gazdaság, társadalom 1939–1945 – A II. világháború hátterében
meghúzódó gazdasági események. Aquila Könyvkiadó, Budapest.
• Ránki György (1973): A második világháború története. Gondolat, Budapest.
• Taylor, Alan John Percivale (1998): A második világháború okai. Scolar Kiadó, Budapest.
• A második világháború. http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/ (utolsó megtekintés: 2021. 01. 05.)
• A világháborúk adatai. http://mek.niif.hu/00000/00056/html/258.htm (utolsó megtekintés:
2021. 01. 05.)
• Gandhi, a béke nagykövete. In: Múlt-kor 2013. 02. 01. https://mult-kor.hu/20130201_gandhi_a_
beke_kovete?pIdx=2 (utolsó megtekintés: 2021. 01. 05.)
• Második világháború. https://www.masodikvh.hu/ (utolsó megtekintés: 2021. 01. 05.)
• Tarján M. Tamás [é.n.]: 1945. április 4. Magyarországon hivatalosan véget ér a II. világháború. In: Rubicon
Történelmi Magazin. http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1945_aprilis_4_magyarorszagon_hivatalosan_veget_er_a_masodik_vilaghaboru (utolsó megtekintés: 2021. 01. 05.)
• Hetven éve, 1945. szeptember 2-án ért véget a második világháború (A hét eseménye – 2015. 37.
hét.) [é.n.] https://oﬁ.oh.gov.hu/hetven-eve-1945-szeptember-2-ert-veget-masodik-vilaghaboru-hetesemenye-2015-37-het (utolsó megtekintés: 2021. 01. 05.)
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A magyar
honvédelem
napja
május 21.
„Mely a hazáért élt, a hű kebel,
Földjét termékenyítve hamvad el;
És szelleme a sír körűl marad,
Tettekre intvén az utódokat.”
(Eötvös József)
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A magyar honvédelem napja

Történeti leírás
A honvédelem napját 1992 óta május 21-én ünnepeljük, ugyanis 1849-ben ezen a napon ért véget
Budavár ostroma, amikor a Görgey Artúr vezette
honvéd hadsereg a tavaszi hadjárat megkoronázásaként visszafoglalta a budai várat a Habsburg császári csapatoktól, ezzel szabadítva fel az ország ősi
fővárosát. A diadalmas budai bevonulás nemcsak a
17 napig elhúzódó bravúros katonai teljesítmény miatt volt a szabadságharc egyik legdicsőbb pillanata,
hanem azért is, mert Ferenc József császár és I. Miklós orosz uralkodó épp ezen a napon találkozott Varsóban egymással, hogy a császár segítséget kérjen
Miklóstól a magyar szabadságharc leverésére. Ezzel
a jeles nappal nemcsak az országunk önvédelmét
szolgáló fegyveres erőkről emlékezünk meg, hanem
a történelem és a jelenkor azon katonáiról is, akik
bátor hősiességgel hazánk védelmére keltek és kelnek napjainkban is.
A honvédelem napjának ünneplése azonban nem
1992-ben kezdődött. Vissza kell tekintenünk 1940-re,
amikor kormányzói rendelet értelmében – az I. világháborút kirobbantó szarajevói merényletre emlékezve
– június 28-ra tűzték ki az akkori nevén Honvéd Napot.
1951-től az ünnep átkerült szeptember 29-re (ami
a szabadságharc egyik legfontosabb eseményének
számító 1848-as pákozdi diadal napja). Nemcsak a
dátum, de a megnevezés is módosult az évek alatt:
előbb Fegyveres Erők napja, majd Magyar Honvédség Napja néven tartották számon. Az utóbbi 1992-ig
volt érvényben, amikor megszületett a ma is használt
honvédelem napja elnevezés. Ekkor a dátuma is átkerült május 21-re, Buda 1849-es felszabadításának
évfordulójára.
Áttekintve a történelmi események folyamatát, Buda
vára 1849 első napjaiban került a Windisch-Grätz
herceg vezette császári hadsereg kezére. A várfoglalásra válaszként indult meg április 2-án a magyar
csapatok dicsőséges tavaszi hadjárata, amelyben sikerült visszaszorítani a császári haderőt, és az ország
területének nagy része ismét magyar kézbe került.
1849. április 25-én, elérve Pestet, a magyar sereg
bevonult a fővárosba. Az ostromot nehéz katonai dön54

tés előzte meg: folytassák-e a nyugatra menekülő
osztrák hadsereg üldözését Bécs felé, vagy inkább
foglalják vissza a számottevően kisebb létszámmal
védett fővárost. Végül a politikai és a katonai vezetés
az utóbbi mellett döntött, így május 4-én megkezdődött Buda ostroma. A mindent eldöntő roham május
21-én hajnalban vette kezdetét, és még aznap kitűzték a várfalra a nemzeti színű zászlót. Görgey Artúr
tábornok lovagias volt a legyőzöttekkel, és megkímélte az osztrák foglyok életét.
A modern értelemben vett honvédelem kezdete is az
1848–49-es szabadságharcra nyúlik vissza, ugyanis ekkor állították fel az első központilag szervezett
magyar hadsereget. Bár 1849. július 11-én az országgyűlés elfogadta Kossuth Lajos azon javaslatát, amely
200 ezer újonc katona kiállítására és felszerelésére
vonatkozott, csak a szabadságharc leverése után két
évtizeddel nyílt újra lehetőség arra, hogy létrejöjjön
egy önálló magyar hadsereg. Ezt követően 1868-ban
vezették be az általános hadkötelezettséget.
A magyar haderő alakulását továbbnézve láthatjuk,
hogy az I. világháború felbecsülhetetlen veszteségekhez vezetett, és az azt lezáró békediktátum következtében érdemi honvédelem kialakítására nem
volt lehetőség. Még az önkéntes haderő létszámát is
35 ezer főben korlátozták. A második világháborúhoz
közeledve, 1939-ben újra bevezették a hadkötelezettséget. Ennek a háborúnak a végén – amikor a nyilasok már gyerekeket és aggastyánokat is behívtak – az
egymilliót is megközelítette a katonai állomány. A II.
világháború után, 1949-től lett újra kötelező a sorkatonaság. Akkor három év volt a katonaságnál töltendő
idő, ami azonban 2001-ig fokozatosan csökkent, és
2002-től már csupán hat hónapot kellett szolgálatban
tölteni. Az utolsó sorkatona 2004. november 3-án
szerelt le.
A Magyar Honvédség állományát jelenleg hivatásos és
szerződéses katonák, valamint honvédelmi alkalmazottak és köztisztviselők alkotják. Ezenfelül meg kell
említenünk a több mint 100 éves hagyománnyal bíró
Magyar Honvédség Központi Zenekarát is, amely számos országban nagy sikerű koncerteket adott, ezzel
bizonyítva a magyar zenei kultúra magas színvonalát.
A honvédelem napján tehát nem csupán Buda várának 1849. május 21-i felszabadítására emlékezünk,

A magyar honvédelem napja

hanem arra is, hogy minden időben köszönet és
elismerés illeti a mindenkori Magyar Honvédséget,
hisz a magyar katonák esküjükhöz híven bármely veszélyhelyzetben példamutatóan szolgálják a hazát,
őrzik Magyarország függetlenségét, békéjét, a magyar
emberek biztonságát és szabadságát.
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Ha ez is sikerül, akkor az összes résztvevő közös
megbeszéléssel, érveléssel megalkot egy olyan végső gyűjteményt, amin az összes csoport által jóváhagyott legfontosabb 5 tulajdonság / érték szerepel,
és megbeszélik ezeket! A feladat során fejlődik az
érveléstechnikájuk, és a gondolkodási képességük,
és megtanulnak egymásra is jobban ﬁgyelni.
A gyakorlatot záró feldolgozó kérdések:

Ötletek, módszerek a jeles
nap megvalósításához
A „TÖKÉLETES KATONA” – ALKOSSUK MEG A LEGJOBB HONVÉDET!

• Miért pont ez az 5 tulajdonság / érték került be az utolsó szűrésbe?
• Minden történelmi korban érvényes-e ez az
5 tulajdonság / érték, vagy csak napjainkban?
• Mi volt a döntéshozatal folyamata párban
/ négy fős kiscsoportban / egész csoportban?
• Melyik esetben mi okozott nehézséget és
mi segítette a döntéseket?
• Melyik tulajdonságokat / értékeket volt a
legnehezebb kihagyni? Miért?
ZÁSZLÓSZERZÉS

A tanulók feladata ebben a gyakorlatban az, hogy átgondolják és megfogalmazzák azt a 10 tulajdonságot
és értéket, amelyeknek véleményük szerint jellemeznie kell egy tökéletes katonát. Hangsúlyozzuk, hogy
kreatívan álljanak a lista elkészítéséhez.
Ezt követően párba rendeződnek és a kétszer 10-es
felsorolásukból megalkotnak egy új, összevont, szűkített gyűjteményt, amiben az a 10 olyan tulajdonság /
érték szerepel, amelyet együttesen a leglényegesebbeknek tartanak. A párok megvitatják, érvelnek egymásnak, és így kell megállapodásra jutniuk. Ha minden
csoport elkészült a szűkített listájával, két páronként
négy fős kiscsoportokat alkotunk. A feladat hasonló:
a két páros a listáikból megállapodik egy újabb közös
gyűjteményben, de itt már összesen csak 5 tulajdonság / érték szerepelhet, azaz a fontossági sorrendet
szem előtt tartva a 20-at kell ötre leszűkíteniük.

A zászlószerzés gyakorlat alkalmas arra, hogy a tanulókat ráhangolja a jeles napra, bevonja, motiválja,
megmozgassa őket, valamint a játékon keresztül érzékeltesse velük, hogy milyen a saját zászlót (nemzet)
és térfelet (hazát) védeni és harcolni érte. A foglyok
kimentése pedig a bajtársiasságot erősíti bennük.
Előzetesen kijelölünk egy 35–40 méter hosszú téglalap alakú játékteret, amelyet középen egy vonallal
kettéosztunk. A szélességét a játékosok száma szerint határozzuk meg. Mindkét szélességi vonal külső
részétől 1 lépésnyire 3×4 méter nagyságú „börtönt”
jelölünk ki, ahova két-két, különböző színű (jelen
példában piros és fehér) zászlót helyezünk. Zászló
helyett lehet kendő, színes kis labda, vagy bármilyen
könnyen felismerhető, jól megfogható tárgy. A játéko55
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sok két egyenlő csapatra oszlanak, „fehérekre” és
„pirosakra” és mindenki a neki kijelölt térfélre áll.
A játék célja megszerezni az ellenfél zászlóit. Át lehet
menni értük a másik csapat térfelére, de az ellenfelek
ezt megakadályozhatják. Például ha egy piros átfut a
fehérek táborába zászlót rabolni és ezt észreveszi egy
fehér, a felezővonal átlépése után rögtön üldözőbe veheti. Ha a fehér csapattag utoléri és megérinti, akkor
a piros fogoly lesz és a fehérek börtönébe megy. Ha a
piros játékos sértetlenül eléri a fehérek börtönét és
mindkét lábával a börtön vonalán belülre kerül még
mielőtt megérintenék, akkor magához veheti az egyik
zászlót és bántatlanul visszamehet a saját táborába.
A zsákmányolt zászlót a saját börtönük zászlói közé
helyezi, majd visszatér a csapattársai közé a térfelükre és éppúgy, mint előzőleg, részt vesz a játékban.
Amint valaki fogságba kerül, addig marad az ellenfél
börtönében, míg egy szabad csapattársa érte nem
megy kiszabadítani. Társa kézen fogja és visszakíséri
a táborukba, így fogolyból ismét teljes értékű játékosként sérthetetlen lesz újra. Amint a felezővonalat
átlépik, jóllehet a rab ismét szabad lesz, a szabadító
elveszti sérthetetlenségét.
Egyszerre csak egy rabot lehet kiszabadítani és csak
egy zászlót lehet elrabolni. A másik szabály az, hogy
aki zászlót rabol, az nem szabadíthat ki egyúttal rabot
is. Zászlórablás közben a saját térfelére visszaérve
addig nem ejthet foglyot, amíg a zászlót a saját börtönébe el nem helyezte. A saját zászlót az ellenfél
börtönéből vissza lehet rabolni. A játékosok a börtönt kivéve saját területükön oda állhatnak, ahova
akarnak. Az a csapat nyer, amelyik mindkét zászlót
megszerezte. A játék megismétlésénél a csapatok
térfelet cserélnek.
STRATÉGIAI FOGÓ
A stratégiai fogó is alkalmas arra, hogy a tanulókat
ráhangolja a jeles napra, és bevonja, motiválja, megmozgassa őket. Bevezetésként felhívjuk a ﬁgyelmet
arra, hogy a honvédelemben is érvényesül a „többet ésszel, mint erővel” elve – vagyis a stratégiai
tervezés és a pontos kivitelezés ezen a területen is
kulcsfontosságú.
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A kő–papír–olló és a fogócska játék ötvözetéről van
szó, ezeknek csoportos változatát játsszuk, amelyben
két csapat verseng egymással egy kijelölt, két térfélből álló pályán. Az alapvonalak mögött van a „ház”.
Mindkét csapat megegyezik egy közös jelben, majd
felállnak egymással szemben úgy, hogy az egyik cipőjük orra érintse a középvonalat. A játékvezető számolására mindenki a csapatával előre megbeszélt
jelet mutatja. Amelyik csapat nyer a kő–papír–olló
részben, az próbál meg minél több embert elkapni a
másik csapatból lehetőleg azelőtt, hogy azok elérnék
az alapvonalat.
Az ismert kő–papír–olló verzió mellett lehetséges
variációk szerepekre és jelekre:
A Sárkány: mindkét kart kinyújtva karjainkkal csattogunk, mintha a sárkány hatalmas szája lenne;
közben lehet hangosan üvölteni is. (A sárkány
elrabolja a királylányt).
Királylány: pukedlizünk / lengetjük kezünkkel a
szoknyát / puszit dobunk / egyik kezünket csípőre tesszük, a másikkal meglibbentjük a hajunkat
/ végig simítjuk képzeletbeli hosszú hajunkat. (A
királylány elrabolja a királyﬁ szívét).
Királyﬁ: olyan mozdulatot teszünk, mintha
előrántanánk a kardot közben azt kiáltva, hogy
En garde! („angard”). (A királyﬁ legyőzi a sárkányt.)
B Elefánt: egyik kezünkkel megfogjuk az orrunk,
az így kialakult kéz-hurkon keresztül dugjuk a
másik karunk kinyújtva ezzel szemléltetve az ormányt. (Az elefánt eltapossa a macskát.)
Egérke: a mutatóujjunkat az orrunk elé téve mozgatjuk és cincogunk. (Az egérkétől fél az elefánt.)
Macska: a két ujjunkkal fület imitálva a fejünk
fölé tartott kezekkel fület mutatunk és nyávogunk. (A macska megeszi az egeret.)
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A A zászlókra / kokárdákra a tanulók személyes
üzenetet írnak, megköszönve a hősöknek, amit
a hazáért tettek. Ezeket egyenként helyezik le,
felolvasva egymás előtt a rajta lévő kedves üzenetet.
B A tanulók hálaénekkel készülnek, amelyet hangszerrel is kísérhetnek. A szöveget ők írják, míg a
dallam lehet saját szerzemény, vagy egy ismert,
mindenki által énekelhető dal átirata. Az emlékműnél előadják a közös szerzeményt.
C A csoport létszámával azonos létszámú hős nevét kiírjuk az emléktábláról és minden tanuló
kihúz egy nevet. Az emlékműnél az adott hős helyébe képzelve magát pár szót mond arról, hogy
számára mit jelent a haza, és mit jelent hősnek
lenni. Minden tanuló így kezdi a mondandóját:
„XY vagyok. Számomra a haza nem más, mint…
Számomra hősnek lenni azt jelenti, hogy…”.
D A hazaszeretet témájában rövid idézeteket gyűjtünk. Minden tanuló kihúz egy idézetet, amelyet
fejből megtanulnak és az emlékműnél egymás
után előadnak.
E

Egyperces néma csendet tartunk, de azt megelőzően megkérjük a tanulókat, hogy előre megbeszélt sorrend nélkül ﬁgyelve arra, hogy ne egyszerre mondják, mindenki hangosan felolvassa
egy hős nevét az emléktábláról.

F

Kikeresünk egy rövidebb idézetet, amelyet nagy
A/4-es lapokra, a tanulók létszámától függően
betűnként vagy szótagonként leírunk (minden
lapra egy betűt vagy szótagot). Az emlékműnél
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minden gyerek kihúz egyet, majd megtalálva a
betűk / szótagok megfelelő sorrendjét, beállnak
és felmutatják a lapjukat. Az idézetet ily módon
felmutatva fényképet készítünk a csoportról,
amelyet a jeles nap kapcsán megoszthatunk az
iskola honlapján vagy közösségi oldalán.

EMLÉKMŰ LÁTOGATÁSA – MÉLTÓ EMLÉKEZET A
HŐSÖKRE
Keressünk meg egy iskolánkhoz közeli, honvédelemmel kapcsolatos emlékhelyet, emlékművet a településünkön! Amennyiben konkrét eseményhez kötődik
az emlékmű vagy hősi halottak nevei is találhatóak az
emléktáblán, a látogatást megelőzően megismertethetjük az esemény történelmi hátterét. Előzetesen papírból, hurkapálcából kisebb méretű magyar zászlókat
vagy papír kokárdát készítünk, amelyeket elhelyezünk
az emlékműnél. Emlékműnél javasolt tevékenységek:

|

EGYSÉGBEN AZ ERŐ!
A tanulók számára fontos, hogy minél változatosabb
módon szerezzenek tapasztalatot arról, hogy akárcsak a honvédelemben, a mindennapok helyzeteiben
is nagy jelentősége van annak, ha bármilyen feladat
során jól tudnak együttműködni társaikkal. Ennek
megtapasztalását segíti az a gyakorlat, amelyhez
szükségünk van egy ujjnyi vastag kötélre. Olyan hoszszúságú legyen, hogy legalább tíz tanuló kört tudjon
formálni belőle úgy, hogy a kötélre markolva 50 cm
távolságot tudjanak tartani egymástól. A gyakorlat
fokozott ﬁgyelmet igényel mind a résztvevők, mind
a mi részünkről.
Miután a kötél két végét szorosan összekötöttük, a tanulók felveszik az alaphelyzetet, amely mindig minden
körben ugyanaz: derékmagasságba emelik a kötelet
és megfeszítve, nyújtott karral kis terpeszállásban a
kötélbe kapaszkodva kicsit kifelé, hátradőlve megtartják magukat és egymást. Elengedhetetlen megtalálni
ebben a helyzetben is a stabilitást és az egyensúlyt,
mert ez a további feladatok előfeltétele, hisz azok
csak teljesen kifeszített, egyensúlyban tartott kötéllel
kivitelezhetők. Amíg remeg a kötél, vagy mozognak
a lábak, és a karok sincsenek teljesen nyújtva, addig nem is kezdhetünk bele a további instrukciókba.
Minden tanuló kidőlve is meg kell találja az egyensúlyát. Javasoljuk nekik a hirtelen, gyors mozdulatok
kerülését és a lassú tempó felvételét a feladatok
végzésekor.
A

Az egész csoport felveszi az alaphelyzetet. Ezután együtt tartva a kis terpeszállást pár apró
lépésnyit a kör belseje felé lépegetnek, s még
jobban bedőlnek. Akkor csinálják jól, ha senki
sem esik el, és egyenletes tempóban lépegetnek előre, majd vissza.

B Az egész csoport felveszi az alaphelyzetet. Ezután továbbra is a kötélbe kapaszkodva együtt
leguggolnak, majd felegyenesednek. Még két57
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szer ismétlik meg a gyakorlatot. Akkor csinálják
jól, ha senki sem esik el, és egyenletes tempóban guggolnak le, s állnak fel.

minden kártya párját mihamarabb, minél kevesebb
próbálkozásból megtaláljuk. Az nyer, akinek a legtöbb párja van.

C Az egész csoport felveszi az alaphelyzetet. Egy
embert kiválasztanak, aki egyre jobban hátra
dőlve befelé sétál a kör közepe felé egészen
addig, amíg majdnem teljesen vízszintes fekvő
helyzetbe nem kerül. Amikor szinte a mellkasa
fölött van a kötél, elkezd visszafele araszolni.
Ha visszatért az alaphelyzetbe, következhet az
újabb játékos, akit a játékvezető kijelöl, vagy aki
önként vállalkozik rá.

Előkészületként nyomtassuk ki A/4-es lapokra az
alábbi csatákat és külön A/4-es lapokra a hozzájuk
tartozó évszámot. Egy lapra egy csata / évszám kerül.

A gyakorlatot záró feldolgozó kérdések:
• Amikor neked kellett egyedül araszolni
befelé, mennyire tudtál bízni abban, hogy
a többiek megtartanak? Volt benned félelem?
• Amikor nektek kellett megtartani a társatokat, féltetek-e esetleg attól, hogy nem fogjátok tudni együtt megtartani?
• Mikor tudott jól működni a gyakorlatok
megvalósítása?
• Ha volt valamilyen nehézség, mi okozta és
hogyan lehetett volna elkerülni?
• Mi a legfontosabb szerintetek egy ilyen jellegű feladat során?
• Mik segítették a küldetés sikeres kivitelezését és mi az, ami esetleg nehezítette?
• Milyen tanulságai vannak a feladatnak,
amit a mindennapokba is át lehet ültetni?
MEMÓRIAJÁTÉK NAGYBAN – EMLÉKSZEL-E NAGY
CSATÁINKRA?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pozsony – 907
Muhi – 1241
Nándorfehérvár – 1456
Kenyérmező – 1479
Mohács – 1526
Eger – 1552
Szentgotthárd – 1664
Szigetvár – 1566
Buda – 1686
Isaszeg – 1849
Gorlice – 1915
Doberdó – 1916

A kinyomtatott lapokat összekeverjük és szabályos
sorokban, illetve oszlopokban, írással lefelé a földre
helyezzük. Ezt a területet a tanulók körbeállják. A szabálynak megfelelően minden alkalommal egy játékos
lép be a játéktérre és ő forgatja fel azt a két lapot,
amelyekről azt feltételezi, hogy egymásnak párjai.
Fontos, hogy a választott két kártyát pár másodpercig
felfordítva tartsa, és csak aztán forgassa vissza, hogy
mindenki láthassa. A többiek a memóriapálya széléről
adhatnak tanácsot az éppen próbálkozónak. Az időt
órával mérjük, hiszen az a cél, hogy minél rövidebb
idő alatt találják meg az összes párt. Több fordulót is
játszhatnak egymás után annak reményében, hogy
javul az időeredményük.
A játék elején a feladat ismertetése után adjunk néhány percet annak érdekében, hogy diákok megbeszélhessenek egy megvalósítási tervet, játékstratégiát. Minden újabb forduló előtt érdemes néhány percet
az események értékelésével, tanulságok levonásával,
új ötletek meghallgatásával eltölteni.
Témához kapcsolódó ﬁlmek feldolgozása

A feladat a klasszikus memóriajátékot idézi, ahol a
kártyákat egymás után felfordítva kell emlékeznünk
az összetartozó párokra. Amelyiknek megtaláltuk
a párját, azt kivehetjük a játéktérről. A cél, hogy
58

Sok esetben tapasztaljuk, milyen tájékozottak tanulóink, ha ﬁlmekről van szó. Ezt az érdeklődésüket
kihasználva, és felismerve, hogy egy vizuális tapasztalat milyen erős élményt tud adni számukra a tanul-
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takkal kapcsolatban, érdemes témába vágó ﬁlmek
közös megnézésével és feldolgozásával mélyíteni az
ismereteiket. A megtekintést követő beszélgetés során pedig fejlődik a véleményalkotó képességük is.
• A javasolt ﬁlmek listája a További ötletadó
tartalmaknál található.
Javasolt feldolgozó kérdések:
• Milyennek látjátok a főszereplőt? Mi motiválja cselekedeteiben?
• Mik az erősségei és gyengeségei?
• Melyik jelenet tetszett nektek a legjobban,
és miért?
• Melyik szereplő milyen áldozatot hoz a hazáért a ﬁlmben?
• Milyen helyzetet láttál a ﬁlmben, ami szerinted akár napjainkban is megtörténhetne?
• Milyen döntési helyzetek adódtak a ﬁlmben? Miben döntöttél volna másképpen?
• Mit jelent számunkra a „hazaszeretet”?
• Mit várunk a hazánktól? Mit tehetünk mi a
hazánkért?

Irodalom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.
9.
10.

Filmek
1.

80 huszár (Sára Sándor), magyar ﬁlmdráma,
124 perc, 1978.
2. A koppányi aga testamentuma (Zsurzs Éva),
magyar kalandﬁlm, 87 perc, 1967.
3. A Rákóczi Szabadságharc (Linzenbold Attila), 31 perc, 2013.
4. A tizedes meg a többiek (Keleti Márton), magyar vígjáték, 101 perc, 1965.
5. Egri csillagok (Várkonyi Zoltán), magyar történelmi kalandﬁlm, 145 perc, 1968.
6. Isten hozta, őrnagy úr! (Fábri Zoltán), magyar játékﬁlm, 96 perc, 1969.
7. Pergőtűz (Sára Sándor), magyar dokumentumﬁlm, 1982.
8. Szabadság, szerelem (Goda Krisztina), magyar ﬁlmdráma, 114 perc, 2006.

Történelmi emlékezet

Animációk:
9. A szentgotthárdi csata és a vasvári béke
(Hajnal Ödön, Szűcs Levente), 21 perc,
2015.
10. Isaszegi csata (1849) (Baltavári Tamás), 30
perc, 2012.
11. Nándorfehérvári Diadal 1456 (Baltavári Tamás), 20 perc, 2014.
12. Szigetvár 1566 (Baltavári Tamás), 27 perc,
2016.

7.

További ötletadó tartalmak
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11.
12.

13.
14.
15.

Borus József: Dembinski fővezérsége és a
kápolnai csata
Görgey Artúr: Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben 1–2.
Görgey Guido: Két Görgey
Kedves Gyula: A szabadságharc hadserege
I. – 1992 – A lovasság
Kedves Gyula – Ratzky Rita: Csataterek Petőﬁje
Kedves Gyula: Szabolcs a hazáért – 2002 –
A 48. honvédzászlóalj története
Kiss János: Emlékeim Kiss János altábornagyról
Kosáry Domonkos: A Görgey-kérdés története I–II.
Nemeskürty István: Kik érted haltak, szent
Világszabadság
Nemeskürty István: Requiem egy hadseregért
Sebő Ödön: A halálra ítélt zászlóalj
Szabó Péter – Bajor Péter: Requiem egy tábornokért – Legeza János élete, doni naplója és más feljegyzései
Száraz György: A tábornok
Székely János: A nyugati hadtest
Szücs Miklós: Ezredes voltam 1956-ban a
vezérkarnál
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Felhasznált irodalom
• Az előlapon szereplő idézet forrása: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/eotvos-jozsef-92A9/mohacs-93B9/ (utolsó megtekintés: 2021. 03. 31.)
• Dr. Földesi Ferenc – Kiss Zoltán – Dr. Isaszegi János (2016): A magyar honvédség negyedszázada –
A rendszerváltástól napjainkig. Zrínyi Kiadó, Budapest.
• Hermann Róbert (2017): Magyarország hadtörténete I. A kezdetektől 1526-ig. Zrínyi Kiadó, Budapest.
• Hermann Róbert (2015): Magyarország hadtörténete III. – Magyarország a Habsburg Monarchiában
1718–1919. Zrínyi Kiadó, Budapest.
• Mészáros Kálmán (2020): Magyarország hadtörténete II. – Az oszmán hódítás kora 1526–1718.
Zrínyi Kiadó, Budapest.
• Perjés Géza (1999): Seregszemle – Hadtörténeti és művelődéstörténeti tanulmányok. Zrínyi Kiadó,
Budapest.
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Hősök napja
május utolsó vasárnapja

„Igaz ügyért küzdeni még
akkor is kötelesség, midőn
már sikerhez nincsen
remény.”
(Deák Ferenc)
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Történeti leírás
1917-ben született Magyarországon az a törvény,
amely kötelezővé tette, hogy minden település név
szerint emlékezzen meg azokról a lakosairól, akik a
háborúban életüket adták a hazájukért. „A most folyó
háború a résztvevők száma, valamint az emberéletben és vagyonban bekövetkezett pusztulás mértéke
tekintetében páratlanul áll a világtörténelemben.
Ebben az óriási harcban nagy lelkierővel, önmegtagadással és buzgó munkával vesz részt az egész
nemzet, tehát azok is, akik a harctér mögött teljesítik
nem kevésbé fontos állampolgári kötelességeiket;
és büszkén vallhatjuk, hogy nincs a társadalomnak
olyan rétege, amely méltó módon ne vette volna,
és nem venné ki részét a mai nagy idők küzdelmeiből.” – áll az előbb említett VIII. számú törvénycikk
szövegében (net.jogtar.hu). Még nem fejeződött be
az első világháború, amikor a méltó emlékezet részeként országszerte hősi emlékműveket kezdtek
felállítani. 1924-ben a korábbi törvényt kibővítették,
és rendelet született arról, hogy május utolsó vasárnapját Hősök Emlékünnepe elnevezéssel hivatalos
nemzeti ünneppé nyilvánítják. Az ünnepi megemlékezések programját – napjainkhoz hasonlóan – a
helyi elöljárók és szervezetek képviselete mellett, az
áldozatokért bemutatott szentmise, koszorúzás, emlékbeszédek, esetleg katonai tiszteletadás képezte.
Az emlékművek nem mindegyike volt szobor, volt ahol
a helyiek emlékparkot alakítottak ki, vagy fát ültettek,
máshol fejfákat emeltek. Nem egyszer felvésték egy
táblára a halottak neveit, majd azt helyezték el. Az
egyik legismertebb alkotás az 1929-ben Budapesten
a Hősök terén, közvetlenül a millenniumi emlékmű
előtt felavatott hősök emlékköve, amely egy nagy sírra hasonlító alakjával az összes első világháborúban
elesett katonára kíván emlékeztetni.
1942-ig ezen a napon kizárólag az I. világháború hősi
halottjairól emlékeztek meg, azt követően azonban a
települések emlékművein található névsorok bővültek
a II. világháború áldozataival.
A rájuk való megemlékezés hivatalos nemzeti ünnepként azonban mindössze három évig tartott: a szovjet
megszállás után a kommunista–szocialista vezetés
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a második világháború hőseiről és áldozatairól való
megemlékezésben a nemzeti–jobboldali szerveződések veszélyét és a rendszer elleni lázadás lehetőségét
is látta. Ebből kifolyólag – bár még sok helyen tartottak megemlékezést – 1945-ben már nem számított
nemzeti ünnepnek. A rá következő évtől egészen a
rendszerváltásig pedig kifejezetten tiltották a hősök
napjához kapcsolódó megemlékezések megtartását.
1990-től – sok esetben kimondottan a II. világháború
áldozataira helyezve a hangsúlyt – egyre több helyen
tartották meg újra a megemlékezéseket. Ismét hivatalos állami ünneppé azonban csak a 2001-es LXIII.
törvény nyilvánította, amelynek tágabb értelmezése
szerint hősként tekintünk minden a hazáért – nem
csupán a világháborúkban, hanem a történelem bármely időszakában – életét vesztő katonára és civilre.
2001-től kezdve tehát ezen a napon tisztelettel emlékezünk minden olyan magyarra, aki a történelem
során akár fegyverrel, akár más módon a haza védelmére kelt, és emiatt az életét vesztette. Bátorságuk
és áldozatos hazaszeretetük mellett azért is külön
elismerést érdemelnek, mert nekik, akik többségükben a frontvonalon küzdve veszítették életüket, nem
adatott meg a méltóságteljes halál lehetősége. Családtagjaik és szeretteik nem lehettek ott mellettük,
hogy végső búcsút vegyenek tőlük.
Miután a hősök napja egy napra esik a szélesebb körben ismert, könnyedebb és vidámabb programokat kínáló gyermekek világnapjával, ezért sokszor kevesebb
ﬁgyelmet kap. Ugyanakkor arra is láthatunk példákat,
hogy a két jeles napot egyszerre ünneplik, ezzel hozva
közelebb a hősöket a ﬁatalabb korosztályhoz.
Nagyon fontos, hogy legyenek olyan pillanatok, amikor
visszatekintve régmúlt korszakokra, felismerjük, hogy
elődeink számos helyzetben milyen nagy bátorsággal
és kitartással álltak az őket próbára tevő kihívások
elé. Példájuk inspirálhat minket, hisz a mi jelenünk is
egészen másként alakult volna, ha a magyar hősök
nem áldozták volna fel egyéni érdekeiket, biztonságukat és kényelmüket egy magasabb célért.
Mivel évtizedek óta békében élünk, távolinak tűnhet
a hősiesség ezen formája. Amennyiben tágabb értelemben, társadalmi szempontok mentén vizsgáljuk meg a hősök alakjait, akkor tapasztaljuk, hogy
koronként és kultúránként eltérés van abban, hogy
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milyen tulajdonságok tesznek hőssé és példaképpé
valakit. A különbségek ellenére megﬁgyelhető néhány
általános jellemző: a kockázatvállalás, a magasabb
rendű cél, valamint a biztos alapokon nyugvó, megingathatatlan értékrend valamilyen formában mindig
jelen van hőseinkben.
Ma, békeidőben is jelen vannak a mindennapok hősei,
bár sokszor kevésbé látványos és észrevehető módon. Érdemes közösen elgondolkodni a tanulókkal
arról is, hogy mi észrevesszük-e magunk körül, saját
környezetünkben a hősöket, illetve mi magunk, adott
helyzetben esetleg hogyan válhatunk azzá.

Ötletek, módszerek a jeles
nap megvalósításához
MILYENEK A HŐSÖK?
A

Ebben a gyakorlatban előkészülünk kétféle
(akár két külön színnel jelölt) kártyával: egyikre
a hősök neveit, másikra pedig az ugyanezen hősökhöz kapcsolódó hőstetteket írjuk. A tanulók
ezekből húznak egyet, és az a feladatuk, hogy
megkeressék a párjukat. Így véletlenszerű, nem
megszokott párok alakulnak ki, ami a közösségépítés szempontjából fontos lehet.
Javasolt kártyapárok:
1.

2.

3.
4.

Apor Vilmos, püspök – 1945-ben a püspöki
rezidenciára menekülő asszonyok és lányok
védelme a szovjet katonák erőszakoskodásaival szemben.
Batthyány-Strattmann László, főnemes,
a „szegények orvosa”, császári és királyi
kamarás – Szegény betegeit ingyen gyógyította, így a „szegények orvosaként” vált
ismertté.
Budapesti diákok – 1956-os forradalom és
szabadságharc.
Búvár Kund néven ismert Zotmund lovag, I.
András seregének egyik katonája – 1051ben a német császár hajói alá úszva egymás
után megfúrta és elsüllyesztette azokat.
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5.

Dobó István, Eger várkapitánya – a sokkal
nagyobb létszámú 1552-es török ostrommal szembeni várvédelem.
6. Dugovics Titusz, Hunyadi János híres katonája – az 1456-os nándorfehérvári csatában úgy akadályozta meg a vár elfoglalását,
hogy magával rántotta a mélybe a török
zászlót éppen kitűző török katonát.
7. Egri nők – az 1552-es török ostrom során
való vitézi helytállásukról híresek, amit elsősorban a gyermekeikért való küzdés és az
elszánt anyai szeretet vezérelt.
8. Kinizsi Pál, Mátyás király hadvezére – élete
során egyetlen csatát sem vesztett el, és
ezek közül is az 1479-es kenyérmezei csata
a legdicsőbb, amikor a magyar-török háború egyik legnagyobb győzelmét aratta.
9. Lebstück Mária, honvéd főhadnagy – az
1848-49-es szabadságharcban olyan erővel küzdött a csatákban, hogy hősiességéért kitűntették.
10. Zrínyi Miklós, a szigetvári hős – 1566-ban
Szigetvárt ostromló török sereggel szembeni heroikus küzdelem.
B Minden tanuló írja le azt a három szót külön-külön papírdarabra, ami először eszébe jut egy hősről. A szavakat ragasszák fel egy nagy, mindenki
számára jól látható táblára, és beszéljük meg közösen, hogy a csoport számára milyen fogalmak
kapcsolódnak leginkább a „HŐS” kifejezéshez.
Lehetőség van rövid indoklásokra, illetve ezután
elmondhatják azt is, hogy volt-e olyan kifejezés,
amely meglepte-e őket, és ha igen, miért.
• Ez a gyakorlat a ráhangolódás mellett azért
is hasznos, mert lehetőséget teremt arra,
hogy felmérjük a tanulók viszonyulását az
adott témához. Ez segítséget adhat abban,
hogy milyen irányban és hogyan építhetjük
tovább a téma feldolgozását.

65

Történelmi emlékezet

|

Hősök napja

MÉLTÓ EMLÉKEZET

A tanulócsoport képzeljen el egy fiktív helyzetet,
amelyben az önkormányzattól azt a felkérést kapják,
hogy abban az évben ők találják ki és tervezzék meg
a települési emlékműnél megtartandó hősök napi
megemlékezés forgatókönyvét. A program az ilyenkor megszokott elemek mellett kiegészülhet egyedi,
kreatív ötletekkel is. A lényeg, hogy ezek mindegyike
a tisztelet és a hála érzését közvetítse. Javasolt programelemek: beszédek elmondása, szavalás, zene és
ének, koszorúzás, zászló kitűzése, felvonulás.
Annyi kiscsoportot alakítunk ki, ahány közösen megtervezendő vagy elkészítendő részfeladat adódik. Az
előkészületi munka után megtartjuk a megemlékezést. A helyszín lehetőleg a település emlékműve
legyen, de ha ez nem megoldható, kereshetünk más
helyszínt, amely méltó környezetet biztosít a megemlékezéshez.
MEGELEVENEDIK A MÚLT – DRÁMAJÁTÉK HŐSTETTEKKEL
A tanulókkal közösen gyűjtsünk össze 10 olyan témához kapcsolódó történelmi pillanatot, amelyeket egy
rövid (3-4 perces) jelenetben el tudnak játszani. Ezeket felírjuk a táblára, hogy mindenki megjegyezhesse,
majd egyesével leírjuk azokat egy-egy papírra. Ezt
követően kiscsoportokra (5-6 fő) osztjuk a tanulókat,
akik csoportonként húznak egy jelenetet.
A kiscsoportok néhány percnyi előkészületet követően
eljátsszák a jelenetet. Akár rövidebb párbeszédekkel
is gazdagíthatják az előadást. A többieknek ki kell találniuk, hogy melyik jelenetet látták. Az előkészületek
során lehetőségeinkhez mérten ruhadarabokkal, kiegészítőkkel segítsük minél autentikusabbá varázsolni
a környezetet és a karaktereket, ezzel is segítve a
jelenet könnyebb átélhetőségét.
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Az előadásokat követően beszéljük meg, hogy:
• az adott szereplők hogyan élték meg a szerepüket?
• szerintük az általuk játszott karakterben milyen gondolatok / érzések játszódhattak le,
hogyan, milyen lelkiállapotban voltak jelen?
• mennyire volt szimpatikus a karakterük?
mennyire tudtak azonosulni vele? Ők is hasonlóan viselkedtek volna-e az adott helyzetben?
• akik csak nézőként vettek részt, kívülállóként milyennek látták a jelenetet? Mi ragadta meg őket leginkább?
• ők mit tettek volna XY helyében?
• kerültek-e olyan helyzetbe az életük során,
amikor hasonló dilemmát éltek át? Milyen
érzéseket éltek meg?
INTERJÚ KÉSZÍTÉSE AZ UTCA EMBERÉVEL
A tanulók 2-3 fős csoportokban menjenek ki az utcára
és készítsenek interjút az utca emberével, az alábbi
kérdésekkel:
• Mi jut eszükbe a hős szóról?
• Miként gondolnak régi magyar hősökre?
• Ki számukra a legnagyobb hős a magyar történelemben és miért?
• Milyen tulajdonságokat tart a legfontosabbnak, ami alapján felnéz valakire?
• Van-e (akár élő, akár elhunyt) példaképe? Ha
igen, ki az, és mit gondol, miért lesz valaki hős?
Igyekezzenek minél különbözőbb társadalmi csoportokból 4-5 embert megszólítani, hogy minél szélesebb
képet kapjanak. Javasolt csoportok: óvodások, általános és középiskolások, egyetemisták / főiskolások, ﬁatal felnőttek, középkorúak, nyugdíjasok. Ezt
követően a teljes csoport előtt röviden mutassák be
a megkérdezettjeiket és a tőlük kapott válaszokat.
Összegzésképp mondják el azt is, hogy a válaszok
alapján mi volt a benyomásuk az interjúalanyokról,
valamint hogy milyen élmény volt a riporter szerepében lenni.
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• Amennyiben rendelkezésre áll videófelvevő
eszköz és vágóprogram, a feladat kiegészülhet videómontázsok összeállításával
és azok lejátszásával.
AZ UTOLSÓ ÓRÁK (2014, RENDEZTE: VECSERNYÉS
JÁNOS) CÍMŰ FILM MEGNÉZÉSE ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK, BESZÉLGETÉS
Bevezetésként érdekességekkel kiegészítve röviden
ismertetjük a tanulókkal az akkori Magyarország
történelmét, a ﬁlm főszereplőjének, Batthyány Lajos
miniszterelnöknek a személyét és politikai szerepét.
Ezt követően megtekintjük közösen az Utolsó órákat.
„Az „Utolsó órák” című tévéﬁlm Gróf Batthyány Lajos
siralomházban töltött utolsó óráit követi végig. A történet során Batthyány előtt különböző alakokban jelenik
meg a KÍSÉRTŐ, hogy rávegye a grófot, hogy írjon egy
kegyelmi kérvényt. Batthyánynak az utolsó órák végletes és felfokozott lelkiállapotában meg kell hoznia
élete legfontosabb döntését. Legyen mártír? Vagy
legyen egy egyszerű esendő ember, aki kegyelmet
kér az önkényuralomtól? Hiszen meg van győződve az
ártatlanságáról. Ő nem futott el, mint Kossuth. Ő önként adta át magát az igazságszolgáltatásnak. Ezért
kéne halállal lakolnia? Batthyánynak meg kell vívnia a
harcát a Kísértővel, lelke démonaival, a halálfélelmével. Kegyelemért képtelen könyörögni. A hóhér kötelét
méltatlannak tartja. Önkezével próbál véget vetni az
életének. Egy tőrt szúr a nyakába, hogy megelőzze
a megalázó akasztást. A gróf túléli az öngyilkossági
kísérletet, de a nyakán olyan mély a seb, hogy a kivégzést golyó általi halálra változtatják. Magyarország
első minisztere, utolsó erejét összeszedve, saját lábán lép a kivégzőosztag elé. Már nincs benne semmi
heroikus, nincs benne semmi magasztos, csak egy
ember, akit nem törhettek össze, akitől nem vehették
el a hitét.” – olvasható a ﬁlm adatlapján a Magyar
Média Mecenatúra honlapján.
A közös ﬁlmélmény után a tanulókat két csoportra
osztjuk. Az egyik csoportnak amellett kell érveket
gyűjtenie, hogy miért helyesebb döntés a mártírhalál, a másik csoportnak pedig éppen ellenkezőleg: a
kegyelem kérvényezése mögé kell felsorakoztatniuk
az érveiket.
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Amennyiben úgy alakul, hogy a csoport egészén belül
aránytalan az eloszlás az álláspontok között, és az
egyik oldalra eltolódik a hangsúly, bizonyos tanulóknak a valódi meggyőződésükkel szembeni érvelés
lesz a feladatuk. Amennyiben a szerepcsere nehézséget okoz számukra, motiváló lehet, ha hangsúlyozzuk,
hogy a több nézőpontú megközelítés fejleszti az árnyalt, komplex gondolkodást és elősegíti a megfelelő érvelés- és vitakultúra elsajátítását. Ezt követően
mindegyik csoport összegyűjti a másik oldal legerősebb érveit, és kifejtik azt, hogy miért gondolják úgy,
hogy megfontolásra érdemes érvről van szó.
• Amennyiben az érveléstechnikát szeretnénk még jobban fejleszteni, lehetőség
van további variációkra is. Ebben például
a www.csodaszarvasprogram.hu felületen
az Ötletek menüpontban található Érvelés
nevű módszer is segítséget nyújthat.
IDŐVONAL
Ez a gyakorlat hozzájárul ahhoz, hogy egy konkrét
történelmi szereplő életét élményszerűen ismertessük meg a tanulókkal. Kiválasztunk egy magyar hőst
/ hősnőt, életének néhány jellegzetes pillanatát leírjuk
egy-egy külön papírra, és kiscsoportonként (3-4 fő)
adunk egyet-egyet. Annyi életmozzanatot érdemes
kigyűjteni, ahány csoporttal dolgozunk. Lehetőség
szerint az adott történetleíráshoz egy-egy üres papírt,
ollót és fonalat is kiosztunk a csapatoknak.
Néhány perces felkészülést követően a csapatok
egymást után, 10–15 másodperces némajátékkal
eljátsszák a jelenetüket. A többieknek (az éppen nem
játszó csapatoknak) ez alapján kell kitalálniuk, hogy
mit láttak, majd az üres papírjukra leírni az eljátszott
eseményt. A feladat befejező része, hogy a leírt jeleneteket felvágják, időrendi sorrendbe teszik, és az
általuk kigondolt sorrendben felfűzik a fonalaikra.
A feladat befejezéseképp együtt megbeszéljük a valós sorrendet, és a csoportok elmondják, hogy egyes
jelenetek eljátszása miért volt kihívás.
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KI VAGYOK ÉN? – HŐSÖK EGYKOR ÉS MA
A tanulók egyenként válasszanak maguknak egy történelmi és egy kortárs hőst (akár egyszerűen csak egy
személyes példaképet), akiknek a nevében maguknak
címezve fogalmazzanak meg egy-egy rövid levelet.
A levélből legyen kitalálható, hogy ki „írta” (pl.: „Megtisztelő, hogy még mindig a nevemről van elnevezve
az egyik tér…”, „Itt nőttem fel a megyében…”).
A leveleket ezt követően felolvassák, a többieknek
pedig ki kell találniuk, hogy ki írhatta a leveleket.
Amennyiben kevesebb idő áll rendelkezésre, több
csoportra oszthatjuk a tanulókat, így egyszerre több
felolvasás és kitalálás futhat párhuzamosan.
SZUPERHŐSÖK

lósabb képet kapjanak róluk. A másik pedig, hogy
– lefejtve karakterükből a ﬁktív elemeket – közelebb,
elérhetőbb távolságba kerüljenek, és követhető példákká válhassanak.
NŐI HŐSÖK
Ha a háborúban meghalt katonákra gondolunk, akkor
a „hős” kifejezés kapcsán elsősorban férﬁak jutnak
eszünkbe, holott elég csak Lebstück Máriára gondolnunk, aki 1848 novemberében csatlakozott a
magyar honvédséghez, és számos csatában hősiesen harcolt. A kápolnai csatában meg is sebesült, és
hősiességéért fővadásszá, majd hadnaggyá léptették
elő. Fontos a tanulókban megerősíteni azt, hogy a
hősiesség nem köthető nemhez, korhoz, és a mindennapi hősök vonatkozásában éppúgy jelen vannak
a női példaképek is.
A tanulók egyenként választanak és bemutatnak egy –
lehetőség szerint magyar – női alakot a történelemből,
vagy akár a jelen korból úgy, hogy a helyébe képzelik
magukat. Nagyon fontos, hogy bármit is állítanak róla,
mindig tartsák az egyes szám első személyű kijelentéseket. Azt, hogy melyik tanuló kit választott, a többiek
eldöntendő (igennel vagy nemmel megválaszolható)
kérdéseken keresztül barkochba jelleggel tudják kideríteni. A legkülönbözőbb kérdéseket tehetik fel a
személyére vonatkozóan, mint például:

Kiscsoportokba rendezzük a tanulókat, és minden
csoport kapjon ﬁlcet és ﬂipchart papírt. A csoportok
az ismert szuperhősök közül választanak maguknak
egyet, akivel kapcsolatban a papírra összegyűjtik
az adott karakter összes jellegzetes tulajdonságát.
A papír közepére a csoport legjobban rajzoló tagja
vagy a csoport együttesen lerajzolja a választott hőst.
Érdemes olyan szuperhőst választani, akit a tanulócsoport jelentős része ismer. Ezt követően gyűjtsék
össze azokat a képességeit és jellemzőit, amelyek
akár a való életben is létezhetnek, illetve külön azokat
is, amelyek a karakter ﬁktív, meseszerű jellegéből fakadnak. Ezeket jelölhetik a lapon külön színnel, vagy
elrendezésben a lap másik részén (például jobb oldalon a valós, bal oldalon a ﬁktív tulajdonságok).

Ha valamelyik tanuló tudni véli, hogy ki a társa példaképe, tippelhet egyet. Minél kevesebb kérdésből
találja ki valaki, hogy kiről van szó, annál jobb. Egy
személy kapcsán egy kérdező csak egyszer tippelhet.
Miután megvan a megfejtés, a tanuló röviden indokolja meg a választását.

A gyakorlat során az egyik pedagógiai cél, hogy egyértelművé váljon a tanulók számára, hogy a médiában
sok helyen bemutatott szuperhősök hősiességének
vonatkozásában mi reális és mi nem reális, és va-

Javasolt kiemelkedő női alakok a magyar történelemben: Árpád-házi Szent Erzsébet, Árpád-házi Szent
Margit, Bányai Júlia, Blaha Lujza, Bódi Mária Magdolna, Brunszvik Teréz, Erzsébet magyar királyné (Sissi),
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•
•
•
•
•
•
•

Hosszú a hajad?
Magas vagy?
Még élsz?
Tanultunk rólad történelem órán?
Sportoló / feltaláló / vértanú stb. vagy?
A férjed is híres volt?
A 20. században születtél?

Hősök napja

Hugonnai Vilma, Kéthly Anna, Lebstück Mária, Lomb
Kató, Rozgonyi Cecília, Salkaházi Sára, Slachta Margit,
Sass Flóra, Zrínyi Ilona.
HÁBORÚS HELYZET – MIT VIGYÜNK MAGUNKKAL?
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Hangozzanak el érvek, ellenérvek, hisz egy-egy tárgy
akár az életet jelentheti a csatatéren. Ahol jelentősebb eltérés mutatkozik, a kiscsoporton belül bátran ütköztessék érveiket. A cél a közös gondolkodás.
Felszabadítóan hathat a tanulókra, ha előre jelezzük,
hogy nem egyetlen helyes megoldás van. A gyakorlat végén a kiscsoportok véglegesítik a listájukat, és
egy-egy képviselő, magyarázatot is fűzve a választott tárgyakhoz, ismerteti a zsákjuk tartalmát a többi
csoporttal.
TÉMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FILMEK FELDOLGOZÁSA

Fontos, hogy kerettörténetbe ágyazzuk ezt a gyakorlatot, hiszen ezáltal lesz igazán átélhető. Természetesen bármely más történelmi kor / esemény
vonatkozásában megvalósítható. Kerettörténet:
Kitört az I. világháború, és mi is megkaptuk a behívónkat, amely alapján egy napunk van összepakolni, és
holnap indulunk is a csatatérre. Egyetlen hátizsákot
vihetünk magunkkal. A tanulók feladata, hogy eldöntsék, mit tegyenek a zsákjukba.

A hősiesség témakör feldolgozásának egyik ﬁatalok
számára igen hatékony módja egy olyan ﬁlm megtekintése és közös feldolgozása, amelyben egy történelmi hős / hősnő vagy példakép életébe nyerünk
betekintést. Még inkább érintettekké válnak, ha az
alkotás igaz történet alapján készült, és valós eseményt dolgoz fel. Így később is utána tudnak nézni, és
egyéni kutatómunka formájában alaposabban utána
járhatnak a témának.
• A javasolt ﬁlmek listája a További ötletadó
tartalmaknál található.
Javasolt feldolgozó kérdések:

Lényeges szempont, hogy az adott korra jellemző
eszközök közül kell választani, így a gyakorlat elején
teljes csoportban gyűjtsük össze az elviekben rendelkezésre álló eszközöket. Segítsük a tanulókat a
közös gondolkodásban, és hívjuk fel a ﬁgyelmet minél
több olyan eszközre (például mobiltelefon), amelyek
az adott korban nem állhattak rendelkezésre. A tanulók ezeket nem „tehetik” a zsákjukba! 4-5 fős kisebb
csoportokban beszéljék meg, ki mi(ke)t tart ilyen vagy
olyan szempontból a leghasznosabb és legpratikusabb tárgy(ak)nak.
A

Az egyik lehetőség szerint egy bővített listából
kell kiválasztaniuk néhányat, amit magukkal
vihetnek. Érdemes legalább 10-15 tételt összegyűjteni, amelyeknek nagyjából a negyede „férhet bele a hátizsákba”.

• Milyennek látjátok a főszereplő(ke)t?
• Mi a legfőbb célja, motivációja?
• Melyek a legnagyobb erősségei, és mik a
gyenge pontjai?
• Van-e esetleg olyan jelenete a ﬁlmnek, ahol
másként cselekedtetek volna, mint a szereplők? Mi lett volna szerintetek a helyesebb?
• Példaképpé tudna-e válni számodra a történetben megjelenő hő / hősnő? Miért? /
Miért nem? Ha nem, mit hiányolsz belőle?
• Mi az, amit a leginkább becsülsz benne?
• Mi volt számotokra a leghősiesebb cselekedet / döntés a ﬁlmben? Miért?
• Mitől gondoljátok XY szereplőt hősnek?
• Hol találkozol a mindennapjaidban hasonló
morális helyzettel / kihívással?

B A másik lehetőség, hogy az összegyűjtött eszközöket fontossági sorrendbe rakják, és a hátizsákjuk kapacitására bízzuk, hogy ezekből
mennyi fér majd bele.
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Hősök napja

AZ ÉN HŐSÖM
6.
A gyakorlat célja felhívni a tanulók ﬁgyelmét arra,
hogy a jelenben, a saját életükben is vannak hősök.
Megkérjük őket, hogy válasszanak ki valakit, aki az
ő szemükben valamiért követendő minta. Lehetnek
akár hírességek, akik valóban méltó munkásságot
tudnak maguk mögött a művészetben, tudományban vagy egyéb területen, és lehetnek akár neves
sportolók is, akik kemény munkával nagy eredményt
értek el. Fontos hangsúlyoznunk, hogy ne csak ismert
emberekben gondolkozzanak, amikor ilyen személyt
keresnek bemutatásra, hanem akár rokonaik, barátaik köréből is választhatnak. Pár perces prezentáció /
mini előadás keretében el kell mesélniük társaiknak,
hogy mit érdemes tudni az általuk választott személyről, és az ő szemükben miért hős.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

MEGHATÁROZÓ HŐSTETTEK AZ ÉLETEMBEN

13.

Arra kérjük a tanulókat, gondolják végig addigi életüket, és idézzenek fel öt olyan hőstettet, aminek szemtanúi voltak. Lehettek csak szemlélődők, vagy részesei, esetleg a főhősei is az eseményeknek. A lényeg,
hogy saját életükben meg tudjanak fogalmazni olyan
alkalmakat, amikor valamilyen számukra hősies cselekedetet tapasztaltak. Megkérjük őket, hogy röviden,
maximum fél oldalban írják le (mese, újságcikk, riport,
interjú vagy novella formájában), pontosan mi történt,
majd válasszanak ki egyet, és fessék meg, vagy rajzolják le egy képen. A hőstettekből kiállítást rendezünk
az osztályteremben vagy az iskola folyosóján.

14.

További ötletadó tartalmak
Filmek
1.
2.
3.
4.
5.
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A dunai hajós (Markos Miklós), magyar kalandﬁlm, 97 perc, 1977.
A Hídember (Bereményi Géza), magyar történelmi ﬁlm, 140 perc, 2002.
A törökfejes kopja (Zsurzs Éva), magyar történelmi dráma, 87 perc, 1973.
Az asszony (Zsigmond Dezső, Erdélyi János),
magyar történelmi dráma, 81 perc, 1996.
Egy magyar nábob (Várkonyi Zoltán), ma-

15.
16.

gyar ﬁlmdráma, 100 perc, 1966.
Honfoglalás (Koltay Gábor), magyar történelmi dráma, 107 perc, 1996.
István, a király (Koltay Gábor), magyar zenés ﬁlm, 94 perc, 1984.
Kincsem (Herendi Gábor), magyar romantikus kalandﬁlm, 121 perc, 2017.
Magyar Történelmi Arcképcsarnok – Schlachta Margit (Csonka Erzsébet, Kovács Béla,
Erdőss Pál, Bakos Katalin, Czigány Zoltán),
magyar ismeretterjesztő ﬁlmsorozat, 25
perc, 2001.
Nándorfehérvári Diadal 1456 (Baltavári Tamás), 20 perc, 2014.
Rab ember ﬁai (Markos Miklós), magyar kalandﬁlm, 90 perc, 1979.
Rákóczi hadnagya (Bán Frigyes), magyar játékﬁlm, 103 perc, 1953.
Sacra Corona (Koltay Gábor), magyar történelmi dráma, 118 perc, 2001.
Sissi (Ernst Marischka), osztrák–német romantikus ﬁlm, 101 perc, 1955.
Sobri (Novák Emil), magyar tévéﬁlmsorozat,
56 perc, 2002.
Uz Bence (Csepreghy Jenő), magyar romantikus ﬁlm, 73 perc, 1938.

Irodalom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Arany János: Toldi trilógia
Bányai D. Ilona: Sasok közt a galamb –
Zrínyi Ilona életregénye
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Illyés Gyula: Fáklyaláng
Jókai Mór: A kőszívű ember ﬁai
Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa
Jókai Mór: Kárpáthy Zoltán
Kodolányi János: Julianus barát
Márai Sándor: Kassai polgárok
Mikszáth Kálmán: Tót atyaﬁak
Mikszáth Kálmán: A jó palócok
Molnár Ferenc: Pál utcai ﬁúk
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Petőﬁ Sándor: János vitéz
Szabó Magda: Abigél
Tamási Áron: Ábel a rengetegben
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem

Hősök napja
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Felhasznált irodalom
• Az előlapon szereplő idézet forrása: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Deak-deak-ferenc-munkai-8751/deak-ferenc-valogatott-politikai-irasok-es-beszedek-6973/i-kotet-18251849-6974/iv-fejezet-az-orszaggyulesi-ellenzek-elen-1839-1840-6D49/orszaggyulesi-kovetjelentes-zalaegerszeg-1840-julius-27-6E11/ (utolsó megtekintés: 2021. 03. 31.)
• Berecz Ferenc (2014): Magyar vitézek a világháborúban. Hermit Könyvkiadó Bt., Budapest.
• Czókos Gergely – Kiss Réka – Máthé Áron – Szalai Zoltán (2020): Magyar hősök – Elfeledett életutak
a 20. századból. MCC Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapest.
• Magyar Zoltán (2018): A Magyar történeti mondák katalógusa I-XII. kötet, Hősök, történelmi személyek, nemzeti hősök. Kairosz, Budapest.
• Somos Zsuzsanna (2013): Magyar szentek és hősök a nagyvilágban –Történelmi útikönyv. Kairosz
Kiadó, Budapest.
• Tábori Kornél (2015): Magyar hősök – 1914-1916. Hermit Könyvkiadó Bt., Budapest.
• 1917. évi VIII. törvénycikk indokolása a most dúló háborúban a hazáért küzdő hősök emlékének megörökítéséről. https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=91700008.TVI&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D47 (utolsó megtekintés: 2021. 03. 31.)
• Barna Henrietta (2013): A magyar hősökre emlékezünk. 2018. 05. 26. https://honvedelem.hu/hatter/multidezo/a-magyar-hosokre-emlekezunk.html (utolsó megtekintés: 2021. 01. 05.)
• Magyar hősök emléknapja. In: Múlt-kor. 2012. 05. 25. https://mult-kor.hu/20120525_magyar_hosok_emleknapja (utolsó megtekintés: 2021. 01. 05.)
• Sipos Péter (1997, főszerk.): Hősök napja. In: Magyarország a második világháborúban. Petit Real
Könyvkiadó,
Budapest.
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyarorszag-a-masodik-vilaghaboruban-lexikon-a-zs-F062E/h-F09B4/hosok-napja-F0A4B/ (utolsó megtekintés: 2021. 01. 05.)
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A Szovjetunióba
hurcolt magyar
politikai rabok és
kényszermunkások
emléknapja

január 27.

„A szabadság nem egyszerűen a zsarnokság vagy
az elnyomás hiánya. Nem is felszabadítás arra,
hogy azt csináljunk, amit akarunk.
A szabadságnak megvan a maga
belső logikája, amely megkülönbözteti
és megnemesíti: a szabadság az
igazsághoz van rendelve, és abban
teljesedik ki, hogy az ember keresi
az igazságot, és benne él abban.”

(Szent II. János Pál pápa)

Történelmi emlékezet
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A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja

Történeti leírás
2012. május 21-én a magyar Országgyűlés november
25-ét a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok
és kényszermunkások emléknapjává nyilvánította.
Azért erre a napra esett a választás, mert 1953ban ezen a napon érkezett vissza Magyarországra
a Gulág-lágerekből szabadon bocsátott rabok első
csoportja, amelyben 1500 politikai elítélt térhetett
haza a Szovjetunióból.
Az orosz szélsőbaloldali forradalmi munkáspárt tagjait bolsevikoknak nevezték, vezetőjük Lenin volt.
1917-ben fegyveres osztagaik segítségével sikerült
hatalomra jutniuk Oroszországban, és első dolguk
volt ellenőrzésük alá vonni azokat, akiket származásuk, politikai meggyőződésük, hitük, az átlagosnál
jobb anyagi helyzetük, képzettségük miatt vagy más
oknál fogva „a nép ellenségének” minősítettek. Ennek
legjelentősebb módja az „elszigetelés” és a kényszermunka volt. A munkatáborokat 1930 és 1956 között
a belügyi szerveknek alárendelt Lágerek Főparancsnoksága fogta össze, ennek orosz nevéből – Glavnoje
Upravlenyije Lagerej – származik a Gulág kifejezés.
1939-től a Gulágon kívül már létezett egy másik tábortípus is, az úgynevezett Gupvi láger (neve a Hadifogoly- és Internálótáborok Igazgatósága elnevezés
rövidítéséből jön), amely annyiban különbözött a Gulágtól, hogy míg a Gulág rabjait egyenként, személyre
szóló és többnyire koholt vádakra alapozva bírósági
ítélet alapján hurcolták el, addig a Gupvi táborokba
tömegesen szállították az embereket, gátlástalanul
lényegtelennek tartva a bírói ítéletet, és semmisként
tekintve a jogi eljárásrendre. A magyar lakosságot
mind a Gulágra, mind a Gupvira történő elhurcolás
érintette. A Gupvi táborokba került civil lakosság nagy
részét ítélet nélkül vitték el „kis” munkavégzésre, azaz
málenkij robotra hivatkozva, s nem volt ez másképp
az ide került hadifoglyokkal és az internáltakkal (például hazai németekkel) sem. A málenkij robot kifejezés onnan ered, hogy a szovjet katonák маленькая
работа-ként (átírva málenykaja rabota), azaz magyarul „kis munkaként” hivatkoztak a parancsra. Ezzel
azt próbálták elérni, hogy a fogságba ejtett, megriadt
civilek megnyugodjanak: munkájukra csak rövid ideig
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lesz szükség. A Gulág-telepekre pedig – koncepciós –
politikai ítélet eredményeként közel 30 ezer magyar
került, elsősorban politikusok, egyházi személyek,
katonai vezetők, illetve a társadalmi elit egy része is.
Szovjet-Oroszország, majd a Szovjetunió haderejeként
ismert Vörös Hadsereg 1944-ben összegyűjtötte és
elhurcolta az elsősorban német vezetéknevű 17 és
45 év között férﬁakat, valamint az ugyancsak német
származású 18 és 30 év közötti nőket, akiknek mindössze az volt a vétkük, hogy német származásúak
voltak, ezért deportálták őket.

A világháború végén a győztes felek célja sok esetben
már nem pusztán az ellenséges haderővel szembeni
fegyveres fellépés volt, hanem megindultak a polgári lakossággal szembeni tömeges megtorlások is.
Sztálin 1943-ban leszögezte: „Magyarországot meg
kell büntetni.” Néhány hónappal később pedig a külügyi népbiztos, Molotov ezt írta: „A szovjet kormány
úgy véli, hogy azért a fegyveres segítségért, melyet
Magyarország Németországnak nyújtott [...] a felelősséget nemcsak a magyar kormánynak kell viselnie,
hanem kisebb vagy nagyobb mértékben a magyar
népnek is.” (Bognár, 2009, Malenkij Robot, avagy […],
www.sulinet.hu). A megtorlási szándékon túl az is szerepet játszott az elhurcolásokban, hogy a Szovjetunió
a világháborúban 27–30 millió fős emberveszteséget
szenvedett el, ezért igen jelentős volt a munkaerőhiány az országban. A háború alatt lerombolt országrészek újjáépítése pedig rengeteg munkaerőt igényelt.
Bár az embertelen körülmények miatt számtalan
áldozatot követelt a kényszermunka, az elsődleges
cél nem a foglyok szisztematikus kivégzése, hanem
a háborúban elpusztult ország újjáépítése volt.
A málenkij robotra elhurcoltak szabadon engedésére
az 1947-es párizsi békeszerződés aláírását követően
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volt lehetőség. A Gulág-Gupvi táborokban raboskodók egy része 1953-ban térhetett haza, de akadt, aki
csak évekkel később láthatta meg újból szülőföldjét.
A hazatérők a kommunista magyar kormányoktól
semmiféle segítséget sem kaptak, sőt legtöbbjüknek
évtizedeken át rendes munkára sem volt lehetősége,
megbélyegzettek voltak, a legrosszabb mégis az volt,
hogy évtizedekig hallgatniuk kellett, senkinek nem
beszélhettek a megélt borzalmakról.
Arra a körülbelül egymillió magyar honﬁtársunkra gondolunk november 25-én, akiket 1944 őszétől többéves kényszermunkára hurcoltak el a Szovjetunióba,
illetve akiket a második világháború után hosszú
évekre évre száműztek a Gulág-Gupvi rabtelepeire.
Ezen a napon előttük adózunk tisztelettel.
A dokumentálás hiányosságai, az eltussolás és a túlélők hallgatásra kényszerítése miatt az elhurcoltak
pontos számát nem tudjuk biztosan. Becslések szerint az embertelen körülmények következtében megközelítően 300 ezer honﬁtársunk veszíthette életét a
Szovjetunióban. A közel négyezer lágerben mintegy
4,2 millió külföldi foglyot dolgoztattak, akik közül a
magyarok száma akár az egymilliót is elérhette. Az
óriási termelési irányszámok, az őrök brutalitása, az
éhezés és a fagyos időjárás miatt a deportáltak 3040%-a bizonyosan meghalt. Voltak olyan magyar vagy
magyar lakta települések, ahol az onnan elhurcoltak
60%-a odaveszett.
Nagy áttörést jelentett a traumatikus események feldolgozásában a Magyar Kormány által életre hívott
GULÁG-GUPVI Emlékév 2015 és 2017 között, amelynek eredményeként emlékművek, kötetek, ﬁlmek születhettek ebben a témában.
A mai kor ﬁataljaira nagyon jellemző a jelenben élés,
sőt, ha megﬁgyeljük érdeklődésüket, inkább a jövővel
kapcsolatos kérdések állnak hozzájuk a legközelebb,
semmint a múlt. Pedig szinte minden második magyar
család valamilyen formában megszenvedte a szovjet
rezsimet, az általa okozott trauma mind anyagilag,
mind egészségileg, mind lelkileg hatással volt rájuk
és utódaikra, így az egész magyar társadalomra.
Nemzedékek nőttek fel úgy, hogy ezeket a sorsokat,
megrázóbbnál megrázóbb történeteiket nem ismerték. A Gulág-Gupvi táborok létrehozása, ártatlan emberek millióinak munkatáborokba kényszerítése a 20.
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század egyik legsúlyosabb tragédiája. Ennek megismertetése az utánunk jövő nemzedékkel, valamint
érzékenyítésük az őseik igazságtalanul elszenvedett
sorsa iránt kiemelten fontos pedagógiai feladat.

Ötletek, módszerek a jeles
nap megvalósításához
AZ ÖRÖK TÉL CÍMŰ FILM MEGNÉZÉSE ÉS HOZZÁ
KAPCSOLÓDÓ FELADATOK, BESZÉLGETÉS
A sváb ﬁatalasszony, Irén történetén keresztül végig
kísérhetjük egy családjától elszakított ﬁatal anya
szovjet rabtelepen (Gupvi táborban) megélt élményeit
és a túlélésért folytatott harcát. Konkrét történetbe
ágyazva – amelyben mind a bajtársiasság, mind az
anyaság, mind a szerelem, mind a hazaﬁság értékei
megjelennek – sokkal közelebb kerülhet a tanulókhoz
a közel egymillió elhurcolt magyar tragédiája.
A A tanulók dolgozzanak ki egy másfajta túlélési
stratégiát a szovjet fogságban, mint ami a ﬁlmben megjelenik! Fogalmazzanak meg más szabályokat, tiltásokat és kapaszkodókat a túlélésre! Állítsák fel a túlélés 10 szabályát!
B Játsszanak el egy számukra érdekes kulcsjelenetet a ﬁlmből, de írjanak hozzá más forgatókönyvet! Lehet a párbeszéd, a jelenet vége vagy
a szereplők helyzete is más kimenetelű.
C Képzeljék magukat az egyik szereplő helyébe és
írjanak levelet haza! Használjanak bátran ﬁktív
elemeket és a levél tartalmát egészítsék ki akár
ﬁktív szereplőkkel is!
D Két csoportra osztva indítsanak vitát arról, hogy
a főszereplő nő, Irén miért döntött jól / rosszul
a ﬁlm végén! Egyik csoport keressen 5 jól alátámasztható érvet arra vonatkozóan, hogy a
szerelmével, Rajmunddal kellett volna tartania,
a másik pedig az ellenkezőjére, hogy miért tette
jól, hogy hazatért a lányához.
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Feldolgozó kérdések:
• Milyennek látjátok a főszereplő nőt, Irént?
Mi motiválja a cselekedeteit? Melyek az
erősségei és a gyengeségei?
• Milyennek látjátok a főszereplő férﬁt, Rajmundot? Mi motiválja a cselekedeteit? Melyek az erősségei és a gyengeségei?
• Ti hogyan próbálnátok meg túlélni ilyen körülmények között? Miért lenne jobb szerintetek a ti stratégiátok a túlélésre?
• Mi volt számotokra inspiráló a főszereplő
pár túlélésért folytatott harcában? Szerinted mi miatt sikerült nekik kibírni minden
borzalmat?
• Ha valamelyik jelenetet szívesen eljátszanátok, melyik lenne az? Miért épp ezt a
jelenetet választottátok, s hogyan módosítanátok rajta?
• Melyik jelenet tetszett neked a legjobban
és miért?
• Kivel tudtál legjobban azonosulni és miért?
• Hogyan hatott rád a ﬁlm?
• Mit emeltél / emelnél ki az otthoniaknak a
táborban töltött napokból, ha te lettél volna
Irén vagy Rajmund?
• Ha veled történik meg az, ami Irénnel vagy
Rajmunddal, mit hallgatnál el az otthoniak
előtt a táborban töltött napokból és miért?
• Hogy tartanád a lelket a társaidban hasonló helyzetben?
• Ilyen szörnyűségek közepette benned mi
tartaná legjobban a lelket és mi lombozna
le, keserítene el leginkább?

DALSZERZÉS – A GULÁG HIMNUSZÁNAK MEGÍRÁSA ÉS ELŐADÁSA
A tanulók hallgassák meg többször az alábbi dalok közül valamelyiket, és írjanak rá új szöveget a Gulágról:
Bagossy Brothers Company Visszajövök / Margaret
Island Valahol, Engedd, hogy szabad legyek / Halott
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Pénz Amikor feladnád, Élnünk kellett volna, Van valami a levegőben / Rúzsa Magdi Hazatalálsz. (Ha tudomásunkra jut, melyek a tanulók kedvenc dalai, azok
közül is választhatunk.) Legyen ez a Gulág himnusza!
Fogalmazzanak meg olyan életérzéseket, írjanak le
a dalban olyan helyzeteket, amelyekből a hallgató
megérti a Gulágot és a robot borzalmait! De szólhat
azok emlékére is, akiket elhurcoltak, mintha nekik
írnák a szöveget! Próbálják követni a dal ritmikáját a
szövegben is, és igyekezzenek mondanivalót mögé
tenni! Kisebb csoportokban dolgozzanak és csoportokban adják elő!
A feladat nehezíthető azzal, hogy kiosztunk a témához
kapcsolódó kifejezéseket, amelyeket mindenképp be
kell építeniük a szövegbe.
Javasolt kifejezések:
ártatlanul, csajka, családtagok, éhség, emlékek, erőt meríteni, fagy, fájdalom, felejtés,
Gulág, gyengeség, halál, halottak, haza,
hiány, kényszer, kínzás, kitartás, megbocsátani, menetelés, miértek, munka, otthoniak,
parancs, robot, rongyok, sírás, szeretet,
szovjetek, szörnyűség, történelem, túlélés.

INTERJÚ A CSALÁDDAL
Előzetesen érdemes az interjú és az emlékirat műfajának, műfaji sajátosságainak ismertetése és példák
bemutatása, továbbá a kérdések megírása, összeállítása. A tanulók kérdezzék meg idősebb rokonaikat,
szomszédjaikat, ismerőseiket, hogy volt-e a családjukban a szovjet fogságba elhurcolt rokon. Ehhez bátran
javasoljuk nekik a nemrégiben bárki számára elérhetővé tett adatbázist, amelyben hozzátartozókat, híres
rabokat is kereshetnek (www.adatbazisokonline.hu/
gyujtemeny/szovjetunioba-elhurcoltak). Amennyiben
volt, kellő tapintattal és megelőző pedagógusi felkészítéssel tudjanak meg minél több mindent az illető
élettörténetéről, megélt élményeiről, a rabságban
töltött időszakról, az ottani körülményekről és rögzítsék a családi anekdotákat! Amennyiben nem volt
szovjet fogságot elszenvedő rokon, keressenek egy
interneten vagy könyvtárban fellelhető személyes történetet, amely megfogja őket, s azzal kapcsolatban
térképezzenek föl minél több érdekességet!
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A

Írják meg a családtagjuk személyes visszaemlékezéseit a tőle gyűjtött adatokból! Mindenképp
egyes szám első személyt használjanak és minél személyesebb hangvételre törekedjenek,
mert a memoárírónak vállalnia kell saját szubjektív szemléletét.
Visszaemlékezés helyett készíthetnek egy ﬁktív
interjút is a hazatérő rokonnal, ugyanúgy törekedve a válaszok során a személyes hangvételre!

B

C

Rajzoljanak meg egy kulcsjelenetet az interjúalany életéből! Bármely anyagot felhasználhatnak
a képhez, de törekedjenek arra, hogy minél jobban visszaadja a Gulág-Gupvi hangulatát és a
megélt élményt mind színekben, mind formában,
mind hangulatában!
Emlékpark készül a szovjet fogságot megjárt
honﬁtársaknak. Megkérjük a tanulókat, hogy álljanak modellt. Kisebb csoportokban alkossanak
szobrot az egyik interjúalany életének egyik jelentős vagy jellegzetes mozzanatából! Törekedjenek kifejező mimikára és testbeszédre, hogy
a szobrásznak minél könnyebb dolga legyen! A
többi csapatnak ki kell találnia, mit jelenítenek
meg, és pár mondatban le kell írniuk. Ez után
felolvassák, majd a szobrokat imitáló csapat
mondja el, mit ábrázolt.

|

Történelmi emlékezet

FELOLVASÁS JEVFROSZINYIJA ANTONOVNA KERSZNOVSZKAJA OROSZ ÍRÓNŐ MENNYIT ÉR EGY EMBER? CÍMŰ MŰVÉBŐL ÉS BESZÉLGETÉS A VISSZAEMLÉKEZÉSÉBEN LEÍRTAKRÓL
A Az írónő életének ismertetése, vetítés a műben
található rajzokból és hozzájuk rendelt szövegrészletek felolvasása. Olyan fejezeteket javaslunk kiválasztani, amelyekben a Gulág mindennapjaiba, a száműzöttség és robot megélésébe
kapnak a tanulók bepillantást. Minden kiosztott
szövegrészt más olvas fel, s a szövegre reﬂektálva megfogalmaz egy kérdést a társainak, amelyet tanári moderálással közösen megbeszélnek.
B Egy agyagszobor / festmény készítése. Minden
kiscsoport más jelenetet örökít meg Kersznovszkaja könyvéből, de a képek nem egyezhetnek
a szerző illusztrációival, hisz pont az a feladat,
hogy másképp jelenítsék meg, mint az írónő. Az
alakok minél kifejezőbbek legyenek.
C Levélírás Kersznovszkajának. A tanulók felteszik
maguknak a kérdést, mit üzennének a szerzőnek, akinek az egész életét meghatározta a
szovjet rezsim. Segítségképpen közben képeket
vetítünk az írónőről és annak édesanyjáról, ezzel
is segítve a képzeletbeli kapcsolatfelvételt.
KŐEMLÉKEK
Gyűjtsünk nagy, lehetőleg lapos köveket a tanulókkal,
amelyekre írjanak rá nyomtatott betűvel egy szót vagy
üzenetet a Gulág-Gupvi áldozatainak emlékére, és
ezeket
A valamely közelben található Gulág-Gupvi emlékműnél az osztály ünnepélyesen helyezze el, egy
perces néma csendet tartva.
Megvalósítható hajtogatott papírdaruval / -repülőkkel is (nem szemetelve, ﬁgyelve a környezet
védelmére).
B valamely hegy tetejéről dobjanak el (természetesen olyan részen, ahol a kődobálás nem okoz
balesetet, természeti károkat), egy-egy áldozat
nevét sorolva hozzá.
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A SZOLZSENYICIN FRONTNAPLÓJA CÍMŰ OROSZ
DOKUMENTUMFILM KÖZÖS MEGNÉZÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA
A Szolzsenyicin életének megismerése kiscsoportos feldolgozásban.
Minden kiscsoport megkapja az író egy-egy életszakaszának leírását és röviden összefoglalja,
ismerteti azt a többi csoporttal, kiemelve az érdekességeket.
Javasolt szempontok a ﬁlmnézéshez (megtekintés előtt):
• Írj le 5 érzést, ami Szolzsenyicin élettörténetének hallgatása közben elfogott.
• Jegyezd föl a Szolzsenyicin számára legmeghatározóbb embereket! (Mind pozitív, mind
negatív értelemben.)
• Jegyezd föl, mely pontokon cselekedtél volna
másképp, mint a főhős.
• Jegyezz le a főszereplőre jellemző tulajdonságokat.
Javasolt kérdések a feldolgozáshoz (megtekintés után):
• Mi döbbentett meg legjobban ebben a dokumentumﬁlmben?
• Mi dühített fel legjobban ebben a dokumentumﬁlmben?
• Hogy cselekedtél volna hasonló döntéshelyzetekben?
• Te hogyan élnél meg egy ilyen sorsfordító
ítéletet?
B Fogalmazás írása: „Fogoly voltam a Gulágon”
A tanulók írjanak fogalmazást a megtekintett dokumentumﬁlm alapján Szolzsenyicin szemszögéből. Belehelyezkedve a helyzetébe bármilyen érzést megfogalmazhatnak, bármely jelenetet ﬁktív
elemekkel lejegyezhetnek, és bármilyen hozzáállással megközelíthetik a Gulág borzalmait.

A tanulók okoseszközök segítségével kiscsoportokban készítsenek kisﬁlmet / rövid videót Szolzsenyicin
életéből. A jelenetet díszlettel, jelmezekkel, speciális
helyszínen is forgathatják. Forgatókönyvet, párbeszé78

det írnak a maximum 10 perces jelenethez. A feladat
zárásaképp minden kiscsoport ﬁlmjét levetítjük.
MAGYAR NŐK A GULÁGON CÍMŰ DOKUMENTUMFILM RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSE KÖZÖSEN
Javasolt szempontok a ﬁlmnézéshez (megtekintés előtt):
• Írj le 5 érzést, ami a történetek hallgatása
közben elfogott.
• Jegyezd föl a legmeghatározóbb interjúalanyokat!
• Jegyezd föl, mely pontokon cselekedtél volna másképp, mint az interjúalany.
• Jegyezz le az összes szereplő sorsában viszszatérő azonos vonásokat, motívumokat!
Javasolt kérdések a feldolgozáshoz (megtekintés után):
• Mi kavart fel legjobban ebben a dokumentumﬁlmben?
• Hogy cselekedtél volna hasonló döntéshelyzetekben?
• Te hogyan élnél meg egy ilyen sorsfordító
ítéletet?
A

Fogalmazás írása: „Egy asszony a Gulágon”
A tanulók írjanak fogalmazást a megtekintett dokumentumﬁlm alapján az elhurcolt nők szemszögéből. Az asszony(ok) helyébe képzelve magukat
bármilyen érzést megfogalmazhatnak, bármely
helyzetet ﬁktív elemekkel lejegyezhetnek, és
bármilyen hozzáállással megközelíthetik a Gulág
borzalmait.

B A tanulók okoseszközök segítségével kiscsoportokban készítsenek kisﬁlmet / rövid videót a
Gulág rabnőinek életéből. A jelenetet díszlettel,
jelmezekkel, speciális helyszínen is forgathatják.
Forgatókönyvet, párbeszédet írnak a maximum
10 perces jelenethez. A feladat zárásaképp minden kiscsoport ﬁlmjét levetítjük.
A megszólalók közül Hartmann Klára történetét további feldolgozásra ajánljuk.
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SINKOVITS IMRE ELŐADÁSÁBAN VIHAR BÉLA EGY KATONA MEGY A HÓBAN CÍMŰ VERSÉNEK KÖZÖS MEGHALLGATÁSA ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK
A verset közösen úgy hallgatjuk meg, hogy az elején a
tanulók szempontokat kapnak. A végén közösen beszéljük meg a kérdéses részeket, akár újra lejátszva
a tanulók számára nehezebben érthető szakaszokat.
Javasolt szempontok a hallgatáshoz (előtte):
• Írj le 5 érzést, ami a történetek hallgatása
közben elfog.
• Jegyezd föl a legmeghatározóbb képet a
versben!
• Jegyezd föl, mely szavak ragadnak meg!

Filmek
1.
2.
3.

4.
5.

A

A verset szerkezeti egységenként egy-egy csoport
dolgozza fel, amelyeket kinyomtatva megkapnak.
Az adott szövegrészhez kapcsolódó feladatok:
• jelenet megtervezése és eljátszása,
• vers megzenésítése (hangszerekkel),
• jelenet illusztrálása.

Történelmi emlékezet

További ötletadó tartalmak

Javasolt kérdések a feldolgozáshoz (megtekintés után):
• Mi kavart fel legjobban ebben a versben?
• Mi tetszett legjobban ebben a versben?
• A beszélő mely gondolatával tudtál legjobban azonosulni?
• Te miért tennél meg újabb és újabb lépéseket? Írj föl 10 dolgot, ami a hóban továbblépésre inspirálna!
• Kik azok az emberek az életedben, akikért
te is igyekeznél haza a hadifogságból?

|

6.
7.
8.
9.

Az elrabolt évek nyomában (Pilló Ákos), magyar dokumentumﬁlm, 48 perc, 2017.
Csonka Bereg (Sára Sándor), magyar dokumentumﬁlm, 165 perc, 1989.
Élni muszáj – Az elhurcolt kismarosiak
emlékére (Tóth Tamás), magyar dokumentumﬁlm, 60 perc, 2016.
GUPVI lágerek foglyai (Rozsnyai Ilona), magyar ismeretterjesztő ﬁlm, 101 perc, 2017.
Kifutás – Vonzások és vallomások Arkasa
Hudozsnyik – Galgóczy Árpád életéből és
emlékeiről (Gulyás Gyula), magyar dokumentumﬁlm, 103 perc, 2009.
Magyar nők a Gulágon (Sára Sándor), magyar dokumentumﬁlm, 96 perc, 1992.
Málenkíj robot (Gulyás Gyula, Gulyás János),
magyar dokumentumﬁlm, 177 perc, 1990.
Nehézsorsúak (Sára Sándor), magyar dokumentumﬁlm-sorozat, 46 perc, 2004.
Nem jártam a Gulágon (Wunderlich Antal),
magyar dokumentumﬁlm, 46 perc, 2018.

Irodalom
1.
2.
3.

B A végén feldolgozó beszélgetéssel zárjuk a foglalkozást, amelyben az alábbi kérdések mentén
haladhatunk:

4.
5.
6.

• Melyik verssort, képet emelnéd ki, mi ragadt meg leginkább benned?
• A vers hallgatása közben elképzelted-e
az adott jelenetet?
• Mennyire tudtál belehelyezkedni a narrátor helyzetébe?
• Miről szól szerinted ez a vers? Mi az üzenete?

7.
8.
9.
10.
11.

Adorján Sándor: Halál árnyékában: magyar
rabszolgák Szibériában
Alexandr Szolzsenyicin: A Gulag-szigetvilág
1–3.
Alexandr Szolzsenyicin: Iván Gyenyiszovics
egy napja
Galgóczy Árpád: A túlélés művészete
Galgóczy Árpád: Fények a vaksötétben
Havasi János: Lánykák, az idő eljárt című
novella
Jevfroszinyija Antonovna Kersznovszkaja:
Mennyit ér egy ember?
Karig Sára: Sarkövezet, 1995 (A vorkutai lágerben írt versek)
Lengyel József: Igéző
Rózsás János: Duszja nővér
Rózsás János: Éltető reménység
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12. Rózsás János: Keserű ifjúság
13. Rózsás János: Leventesors
14. Vihar Béla: Egy Katona megy a hóban című
vers
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