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                                            Kedves Olvasó! 

  Nemzeti emlékezetünk szerves része a második világháború idején történt üldözte-
tés, jogfosztás és a holokauszt. Oktatási és kulturális miniszterként azon dolgozom, 
hogy megőrizzük mindazon magyar, zsidó származású honfitársunk emlékét, akik 
áldozatul estek a vészkorszaknak. 

  2004-ben nagy megelégedéssel nyitottam meg a Holokauszt Emlékközpont új 
épületét, mely magában foglalja a gyönyörűen felújított Páva utcai zsinagógát is. Az 
Emlékközpont sokrétű tevékenységet folytat: tudományos, oktatási, gyűjteményi 
feladatokat lát el, ápolja az áldozatok emlékét. Ennek köszönhetően elmondhatjuk, 
hogy egyre több magyar iskolás már úgy fejezi be tanulmányait, hogy nem csak hal-
lott a holokausztról. Ugyanakkor látom, hogy egy intézmény egyedül nem elegendő 
ahhoz, hogy társadalmi méretekben megértsük azt, ami történt, ami történik. 

 
  Tevékenységükkel ebben nyújtanak hathatós segítséget mindazon magyarországi 
civil szervezetek, amelyek odaadó munkával segítik az információk, tapasztalatok 
átadását, vállalják a generációkon átívelő tudás továbbítását, a megértés előmozdí-
tását, és programjaikkal hozzájárulnak egy felelős társadalom megerősítéséhez.

  Magas színvonalú oktatás nélkül nem leszünk képesek felnövekvő generációink-
kal megértetni a holokauszt eseményeit. El kell mondanunk mindazt, ami történt, 
és meg kell értetnünk a fiatalokkal, hogy mindnyájunk felelőssége, hogy levonjuk a 
tanulságokat, és ne hagyjuk, hogy még egyszer megtörténhessen.  

Dr. Hiller István

Oktatási és Kulturális miniszter
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  A kiadvány célja azon intézmények és civil szervezetek 
bemutatása, amelyek az elmúlt években jelentős munkával 
járultak hozzá a holokauszttal kapcsolatos ismeretek 
széles körben való terjesztéséhez, és a holokauszt meg-
ismertetése, feldolgozása érdekében oktatási programok 
megvalósításával segítették a fiatalok nevelését.
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A Magyar Zsidó Múzeum

Holokauszt Emlékközpont



                A  MAGYAR  ZSIDÓ  MÚZEUM  ÉS  LEVÉLTÁRRÓL

   A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár Budapest szívében, a volt történelmi 
zsidó negyed központjában, az 1859-ben épült Dohány utcai Nagyzsinagógával 
közös épületkomplexumban található.

  Tágabb és szűkebb értelemben vett földrajzi elhelyezkedését  tekintve – a  
Budapest – Pest –Erzsébetváros – Zsidó negyed – Zsinagóga és Zsidó Múzeum-
egymásból kinövő vagy szűkülő koncentrikus körökként  is felfoghatjuk.

   Közel kétszáz éve ez a pesti zsidó közösség  gazdasági-kulturális-vallási 
központja is, különös tekintettel a kapitalista vállalkozásokban hírt és pozíciót 
szerzett, a magyar irodalmi-kulturális életben nagy szerepet játszó, a vallási 
megújulást képviselő neológ zsidóságra. 

   Ezt a mindenoldalú progresszívitást képviseli a keleties-mór stílusban épült, 
a zsidóság akkori szerepét és számarányát tükröző monumentális Dohány 
utcai Nagyzsinagóga. Ez ma Európa legnagyobb és legszebb, valamint a 
világ második legnagyobb működő zsinagógája.(Vallási, történeti, turisztikai 
megközelítésben kihagyhatatlan, kikerülhetetlen, kimeríthetetlen lehetősége és 
tárháza ez a magyar kultúrának is!) 

   Ma itt található Közép-Kelet-Európa legnagyobb lélekszámú zsidó közössége, 
számukat 100.000 körülire teszik.
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   A Nagyzsinagóga és a Zsidó Múzeum övezte, kerengőkkel osztott 
belső tér a történelem szörnyű viharait megélt közösség különböző 
emlékhelyei: a Temető-kert a pesti gettóban elpusztultaknak, a szecessziós 
stílusban épült gyönyörű Hősök Temploma az első világháború zsidó 
hősi halottainak, az Emlékfa (Varga Imre szobrászművész alkotása) és a 
zsinagóga mögötti Emlékpark a holokauszt mártírjainak állít maradandó 
emléket.

  Kevesen tudják, hogy az 1932-ben elkészült Zsidó Múzeum helyén álló 
házban született Teodor Herzl, a cionizmus megalapítója, és mint ilyen a 
mai Izrael államának megálmodója.

   Egy önálló, döntően zsidó vallási kegytárgyakat bemutató kiállítás 
gondolata a milleneum évében merült fel először. Valóságos revelációként 
hatott, amikor az ezeréves Magyarország történelmi egyházainak sorában 
a zsidó vallás is bemutatkozott. Itt és ekkor merült fel egy jövendő zsidó 
múzeum ötlete, amely a majdnem töretlen ezeréves magyar-zsidó múlt 
vallási és történeti  értékeinek országos gyűjtőhelye, művészeti központja, 
tudományos műhelye lett. A közel 1500 tárgyból álló gyűjtemény sokáig 
egy Hold utcai lakásban került elhelyezésre. 

  A Zsidó Múzeum szerepe az 
1930-as évek fenyegető légkörében 
felértékelődött: kiállítási 
lehetőséget biztosított azon 
zsidó képzőművészeknek, akik 
származásuk miatt kiszorultak  az 
országos kiállításokról: Ámos Imre, 
Perllott-Csaba Vilmos, Kádár Béla, 
Vajda Lajos műveit csak itt láthatta 
a közönség.

  1942-ben a múzeum értékes 
műkincseit a Magyar Nemzeti 
Múzeum két munkatársa a Nemzeti 
Múzeum pincéjében rejtette el. 
Bátorságuknak köszönhetően 
a múzeum gazdag judaika-
gyűjteménye maradéktalanul 
fennmaradt. Ennek is köszönhetően 
ma ez Európa második 
leggazdagabb zsidó múzeuma. 
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  A  múzeum első emeletén található a zsidó ünnepek és hétköznapok köré épített, 
három termet átfogó állandó kiállítás. A negyedik teremben a holokausztban 
elpusztított 600.000 magyar zsidóra emlékezünk. Tesszük ezt azon a helyen, amely 
az 1944-45-ben maga is a gettó része, a bujkálás helyszíne volt.

  Holokauszt-termünket ezen a nyáron felújítjuk. Először mutatjuk be azokat a 
kis személyes tárgyakat, játékokat, használati eszközöket, amelyeket az elmúlt 
évtizedekben gyűjtöttünk, és amelyek mindegyikéhez személyes sorsok kötődnek. 
Ezek a magyarországi holokauszt eddig kevésbé ismert, nagyon személyes 
dimenzióját képviselik.  

   A Zsinagóga és a Zsidó Múzeum, mint a zsidó vallás és kultúra letéteményese és 
őrzője a holokauszt története oktatásának rendkívül autentikus színtere. 
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MAZSIHISZ
Association of Jewish Communities of Hungary

The Jewish Museum and Archieves of Hungary
1075 Budapest, Dohány u.2. Hungary
Tel.: (36-1) 3436-756
Fax: (36-1) 3436-756
Email: museum@bpjewmus.hu

    Különösen az utóbbi évtized törekvéseinek eredményeként az egykori, döntően 
vallástörténeti profilon túl sikeres időszaki kiállítások sorozata mutatja be a zsidó 
alkotók munkáit a filmművészetben, a képzőművészetben, az építészetben, a 
művészetek és a kultúra megannyi területén. 

   Az intézmény a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége égisze alatt 
működik.
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Diákok Centrópa filmet néznek

     A Centrópa Magyarország Zsidó Családtörténeti Kutatóközpont Közhasznú Tár-
saság a Centropa Közép-Európai Kutatási és Dokumentációs Központ részeként 
dolgozik, amely az Amerikai Egyesült Államokban és Ausztriában bejegyzett non-
profit szervezet.

  Célunk a közép- és kelet európai zsidóság XIX. század végi – XX. századi 
életének dokumentálása, az összegyűjtött dokumentumok közzététele és minél 
szélesebb körű felhasználása korszerű adatrögzítő és információs technikák fel-
használásával.
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   A „Zsidó élettörténetek a huszadik században” című projektünk létrehozta az első 
olyan online adatbázist, amelyben mindenki számára elérhetőek és kutathatóak az 
általunk készített zsidó élettörténetek és hozzájuk kapcsolódó családi fényképek. 
Eddig több mint 200 magyarországi és határon túli magyar ajkú zsidóval készítet-
tünk életútinterjút. Az 1910. és 1935. között született interjúalanyokat a háború 
előtti életükről, családjukról, háborús élményeikről, a háború utáni újrakezdésről, 
a szocializmus évtizedei alatti életükről, és életük 1989. utáni alakulásáról kér-
deztük. Digitálisan rögzítettük a családi fényképeket és dokumentumokat, és a 
részletes családfával, valamint az élettörténet megszerkesztett változatával tesszük 
közre weboldalunkon, a www.centropa.hu -n. Az anyag nagy része angolul is 
hozzáférhető a www.centropa.org címen.

www.centropa.hu.  Magyar nyelvű Centrópa honlap



   A Centrópa oral history módszerrel gyűjtött interjúiból megismerhető a 19. szá-
zad végi, 20. századi magyarországi zsidó történelem személyes vonulata, ame-
lyet a családi fényképalbumok jelenítenek meg és tesznek még személyesebbé és 
plasztikusabbá. Az anyag bepillantást nyújt a korabeli mindennapi életbe, ahová 
a hagyományos történetírás nem nyit ablakot. A helytörténet és egy társadalmi 
réteg történetének bemutatásán keresztül nemcsak az adott témáról, hanem sok 
egyéb másról is tudomást szerezhetünk. Interjúink nem csupán egy-egy zsidó 
család történetére világítanak rá, hanem számtalan gazdasági, társadalmi, tár-
sasági, kulturális, szociális és oktatási kérdésre is, amelyek közelebb hozzák a 
kutatókhoz és a helytörténet iránt érdeklődőkhöz az adott korszak életfelfogását, 
gondolkodásmódját, mindennapi és közéleti körülményeit.

 A Centrópa nagyon fontosnak tartja a holokauszt és a zsidó történelem em-
berközpontú bemutatását zsidó és nem zsidó diákok számára. Ezért elindítot-
tuk a Centrópa oktatási projektjét. Az elkészült családtörténetekből a Centrópa 
életközpontú és felhasználóbarát tananyagot készít: az interjúkat és a hozzájuk 
tartozó fényképeket rövid, interaktív DVD filmekké szerkesztettük. Az egyes 
szám első személyben elmesélt történetek gyermekkorról, iskoláról, szerelmekről, 
olvasmányokról, családi nyaralásokról, munkáról, vallásosságról, ünnepekről 

www.centropastudent.org.  Magyar diákoknak készített tanuló olal
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szólnak. A korszerű információs technika gazdag lehetőségeinek kihasználásával 
az eredmény izgalmas, szellemes és fordulatos, igazolja a mondást: egy kép sok-
szor többet mond, mint ezer szó. 

  A filmek személyességük és fordulatos vizuális megoldásaik miatt érzelmileg is 
befogadhatóak a középiskolásoknak, interaktivitásuk révén pedig bőven kínálják 
a tudást és felhívják a figyelmet a különböző történelmi összefüggésekre. Arra is 
figyeltünk, hogy a filmek hossza – átlagosan 5 perc – illeszkedjen a tanóra által 
szabott keretekhez. 

 Több szemináriumot szerveztünk eddig vidéki és budapesti középiskolai 
tanároknak, ahol a Centrópa által kidolgozott oktatási módszert mutattuk be. A 
tanárok nagyon lelkesek voltak és megerősítették azt az elképzelésünket, hogy 
a mai korban a diákokat olyan módon és olyan technikai eszközökkel kell meg-
közelíteni, amelyekkel a szabadidejükben is szívesen foglalkoznak. Ebben rejlik 
a programunk sikere. 

  Több iskolában élesben is próbára tették már a programunkat, és az eddig ta-
pasztalataink alapján állíthatjuk, hogy a filmjeinket és a hozzájuk kapcsolódó, a 
tantervbe illeszkedő feladatokat nagy sikerrel használták A filmek és kapcsolódó 
interaktív programjaink megtalálhatóak a www.centropastudent.eu honlapon. 

Centropa Tanárképzés
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  A Centropa Magazin színvonalas esszé- és szépirodalmat kíván eljuttatni olvasói-
hoz. A évenként kétszer megjelenő ingyenes kiadványban a zsidó gasztronómia és 
gazdag fényképanyag  egészíti ki az írásokat.

  Munkánk során sokszor tapasztaltuk, hogy idős interjúalanyainknak igénye van 
arra, hogy az interjú befejezése után is kapcsolatban maradjunk, és rendszeresen 
találkozzunk velük. Amennyire fel tudtuk mérni az elmúlt években, nem annyira 
napi szintű szociális gondozásra van szükségük, mint inkább társaságra és kulturá-
lis programokra. Elindítottuk kéthavi találkozóinkat, „Centrópa Kávéház” néven.

Centropa Magazin



14Centropa

Elérhetőség:

Sárdi Dóra

Centropa Magyarország

sardi@centropa.org
budapest@centropa.org

www.centropa.hu

www.centropa.org

Tel: +36 30 769 8714
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                                Holokauszt Emlékközpont

  A Holokauszt Emlékközpont Magyarország egyetlen, csak a vészkorszak 
tárgyi- és iratanyagát gyűjtő, feldolgozó és bemutató nemzeti intézménye. 
A működtető Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény 
Közalapítványt a Magyar köztársaság kormánya 2002-ben alapította.
Az intézmény sokoldalú tevékenységet végez azért, hogy a faji, vallási és politikai 
alapú üldöztetést, a zsidóságot, a romákat sújtó népirtást és következményeit a 
magyar múlt és az európai történelem tragédiájaként mutassa be. Törekvésünk, hogy 
a holokauszt a magyar történelem, az európai kollektív emlékezet részévé váljon, 
az ártatlanul üldözött és megölt magyar állampolgárok emléke fennmaradjon. 

  Az intézmény küldetése, hogy a közvéleményt - elsősorban a fiatalabb 
generációkat, a diákokat - tájékoztassa és oktassa a holokauszt valós történetéről, 
annak emberi, erkölcsi, kulturális és gazdasági következményeiről; bemutassa, 
hogyan függ össze a holokauszt története a világban ma zajló eseményekkel.  

                                        KIÁLLÍTÁSOK
Állandó kiállítás
   “Jogfosztástól népirtásig” - A magyar holokauszt áldozatainak emlékére 
A kiállítás az üldöztetés egyes fázisait bemutató egységekre épül (jogfosztás, 
kifosztás, megfosztás a szabadságtól, az emberi méltóságtól, az élettől). 
Az egyes témák egyik központi eleme a valós családi és személyes történetek 
sorozata. A zsinagóga az emlékezés és a gyász tere. Itt kapott helyet az 
embermentőket bemutató installáció. Az egyes tematikus egységekhez az 
érdeklődők filmeket, képeket, eredeti dokumentumokat tekinthetnek meg. A 
magyar mellett angol, német, francia és héber nyelvű idegenvezetéssel várjuk  a 
látogatókat.
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Utazó kiállításaink:
  „Anne Frank – Történelem a mának”
A holokauszt történetének egyik legismertebb áldozata Anne Frank. A 25 
hónapos rejtőzködés alatt írt naplóját több millióan olvasták. Az amszterdami 
Anne Frank Ház által létrehozott és magyar nyelvre lefordított utazó kiállítás 
nem csak a múltba kalauzolja el a látogatót, hanem a mai aktualitásokat is 
érinti. A kiállítás érdekessége, hogy diákok, kortársak vezetik diáktársaikat. A 
tárlatvezetők képzését a Holokauszt Emlékközpont biztosítja.

Auschwitz Album - “Rólunk, nekünk, nélkülük”
Az egyedülálló fotósorozatból létrehozott utazó kiállítás bemutatja az 
Auschwitz-Birkenauba deportált magyar állampolgárok utolsó óráit a 
megérkezéstől a szelekción át a gázkamrákig. A tárlat sajátossága, hogy a 
befogadó település egykori zsidó közösségének sorsáról készített helytörténeti 
tablóval egészül ki.

Utazó kiállításainkat eddig több mint tízezren látták vidéki városokban, 
iskolákban. 
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                             OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG
 

      A Holokauszt Emlékközpont élményközpontú múzeumpedagógiai programokkal 
várja az intézménybe ellátogató diákcsoportokat. A kiállításokhoz kapcsolódóan 
lehetőség nyílik személyes találkozásra túlélőkkel és embermentőkkel, 
különböző játék- és dokumentumfilmek megtekintésére, elemzésére, eredeti 
forrásanyagok tanulmányozására, vagy akár történelmi sétákra a fővárosban. 

   Tolerancia-napjainkon modulszerűen egymásra épülő programokkal várjuk a 
hozzánk látogató iskolai csoportokat. A fél- vagy egész napos programot  a gyerekek 
életkora és az iskola igényei szerint állítjuk össze. 

   Oktatóink rendhagyó, kihelyezett órákkal országszerte, sőt a határon túl is 
felkeresték már az iskolákat.  

   Az igazság nyomában című, a holokausztról szóló képregényhez kapcsolódó 
programunkat az amszterdami Anne Frank házzal és a Hannah Arendt Egyesülettel 
együttműködve hoztuk létre. Ezzel az érdekes műfajjal tanárok és diákok egyaránt 
szívesen ismerkednek.
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   A nyári szünet ideje alatt rendszeresen tematikus tábort szervezünk,  a tanév 
során pedig helytörténeti szakkör működik intézményünkben, ahol a diákok 
egy hétig a legváltozatosabb módszerek segítségével fedezhetik fel Budapest, 
vagy akár Magyarország holokauszt történetét. 

  A tanártovábbképző programok egy része akkreditált, mások nemzetközi 
együttműködésben, különböző külföldi partnerintézményekkel közösen 
kerülnek megrendezésre. Évente indul a 60 kreditpontot érő internetes 
távoktató kurzusunk, melyet az izraeli Yad Vashem intézettel közösen 
szervezünk. Munkatársaink szakmai konzultációval, oktatási  segédanyagokkal 
segítik a tanárok munkáját. 

                               TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG

  Az intézmény feladata a holokauszt történetének tudományos feldolgozása 
és bemutatása. A Holokauszt Emlékközpont gyűjteményében több ezer eredeti 
és másolati dokumentum, fénykép, tárgy, video- és hangfelvétel található. 
Gyarapítása elsősorban magánszemélyek adományainak köszönhető. Az anyag 
előzetes bejelentkezés alapján bárki számára kutatható, emellett telefonon és 
levélben is tájékoztatják az érdeklődőket. A látogatók és tudományos kutatók 
munkáját szakkönyvtár is segíti. A források rendszerezése és feldolgozása 
történészek, levéltárosok, muzeológusok feladata, akik a szaktanácsadás, 
tudományos cikkek és ismeretterjesztő szakanyagok publikálása mellett 
időszaki kiállítások készítésében is részt vesznek.



                                           EMLÉKEZÉS

   A Holokauszt Emlékközpont a vészkorszak áldozatainak emlékhelye, ahol 
mindenki méltóképpen emlékezhet meghurcolt és elpusztított szeretteire, 
családtagjaira, ember- és honfitársaira. 
Az intézmény belső udvarát körülölelő nyolc méter magas üvegfalra vésett 
nevekkel állítunk emléket a magyarországi áldozatoknak, örökítjük meg a több 
mint félmillió magyar áldozat emlékét. 

Az Emlékév65 programjai:
Az öt éve működő Holokauszt Emlékközpont 2009-ben egész éves 
programsorozattal emlékezik meg a magyarországi vészkorszak 65. 
évfordulójáról. Minden hónaphoz egy-egy témát kapcsolunk, így kívánjuk 
felidézni az 1944-es év tragédiáját. A szakmai előadások, és beszélgetések 
mellett különféle kulturális és oktatási programokkal, tematikus 
tárlatvezetésekkel és a honlapunkon rendszeresen megjelenő változatos 
tartalmakkal várjuk az érdeklődőket. 

19 Holokauszt Emlékközpont



Intézményi adatok: 

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény 
Közalapítvány
Holokauszt Emlékközpont
Cím: H-1094 Budapest, Páva u. 39.
Telefon: +36 1 455-3333
Fax: +36 1 455-3399

A kuratórium elnöke:
Székely Gábor

Ügyvezető igazgató:
Martinkovits Judit

Vezető történész:
Dr. Szita Szabolcs
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     HAVER Informális Zsidó Oktatási Közhasznú             
                               Alapítvány
                 A „haver” szó magyarul és héberül ugyanazt jelenti.

                                     Küldetésünk

  A Haver Informális Zsidó Oktatási Közhasznú Alapítvány elsődleges célja a 
társadalomban meglévő, a zsidósággal kapcsolatos tévhitek eloszlatása. Hiszünk 
abban, hogy a gondolkodó és a kulturális sokszínűségre nyitott fiatalság legyőzheti 
az előítéletességet és antiszemitizmust.  Alapítványunk célja, hogy közvetítse az 
emberek egymás iránti tiszteletének, és a kultúrák közti párbeszéd fontosságának 
üzenetét.

                                   A Haver Alapítvány
  A Haver Alapítvány – a zsidó hagyományokhoz híven - kérdésekkel igyekszik 
hallgatóságát inspirálni, interaktív foglalkozásait az informális oktatás eszközeivel 
vezetik az oktatók.

  A Haver Alapítvány központi értéke a világ sokszínűségébe és a minden embernek 
kijáró tiszteletbe vetett hit. A foglalkozásokon egy olyan társadalom lehetőségét 
kívánja megteremteni, amelyben a különböző vallások, népek, népcsoportok 
szokásai, hagyományai az élet fűszerezését, mindennapjaink színesítését jelentik.

  A Haver Alapítvány hisz abban, hogy valós tanulás csak párbeszédben történhet, 
tapasztalás és aktív részvétel útján, az oktatási munka legnagyobb részét felkészült 
és lelkes fiatalokból álló önkéntes csapat végzi.

Haver
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                                Tevékenységünk

A Haver Alapítvány oktatóstábja elsősorban középiskolai tanulóknak tart 
interaktív órákat informális oktatási eszközökkel, emellett célul tűzte ki informális 
oktatási anyagok tematikus kidolgozását illetve az általa alkalmazott módszerek 
elterjesztését.
A foglalkozások során szituációs játékokkal, gondolatébresztő gyakorlatokkal, 
moderált vitával és videofilmekkel igyekszik segíteni a résztvevőknek, hogy 
egymás véleményére nyitottan, minél több új információval térjenek haza. 

Fő oktatási programok:
- Zsidóság: vallás, nép, kultúra, sorsközösség vagy személyes érzés?  
- Holokauszt: személyes történtek, egyéni sorsok
- Zsidó negyed: helyek, történetek, hagyományok és közösség Budapesten
- Dilemma kávéház: kérdések és válaszok, morális és etikai értékek
- Módszertan (tanároknak, oktatóknak): a „Haver módszer” és informális 

oktatás.
- Módszertan és anyagok fejlesztése (civil szervezeteknek, tanároknak).

Haver



  A Haver külön hangsúlyt fektet arra, hogy a diákok megismerjék a tankönyvi 
adatok mögött húzódó emberi sorsokat, elgondolkodjanak a néhol egy-egy 
mondattal elintézett történelmi dátumok és események súlyán. Célja, hogy a 
különböző szempontok bemutatásával képet adjon Magyarország egykori és mai 
zsidó közösségi életéről. 
A Haver Alapítvány évente megközelítőleg 5.000 diákhoz jut el foglalkozásaival 
és különböző fesztiválokon, valamint kulturális eseményeken való szereplésével. 
A diákokkal való közvetlen munka mellett gyakran vállal előadást, műhelymunkát 
konferenciákon és akkreditált tanártovábbképzéseken is. 

23 Haver
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       Haver Informális Zsidó Oktatási Közhasznú Alapítvány

Alapító: Dr. Schweitzer József, nyugalmazott rabbi

Kuratórium Elnök: Lányi Eszter

Kuratóriumi Tagok: Doffek Tamás, Fritz Zsuzsa, Kovács Levente, Schőn 
Edina, Verő Anikó, Verő Tamás, Illy Luca, Dr. Mandl Judit

Felügyelő Bizottsági Tagok: Borgula András elnök, Heuduska Zsófia, 
Korner Gerold

Ügyvezető igazgató: Cernov Mircea 
   
Cím: Budapest 1075, Holló u.1. II. emelet 34.
Tel./Fax: +36 1 785234
haver@haver.hu
www.haver.hu
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               A Raoul Wallenberg Egyesület és Alapítvány

  1988. december 17.-én társadalmi kezdeményezésként alakult meg a Raoul 
Wallenberg Egyesület. 

  A pártállami körülmények oldódtak, önálló, civil társadalmi kezdeményezéseknek 
több tér nyílt, a szólás és vélemény-nyilvánításnak az 1988-as Egyesülési Törvény 
teret adott. Ezzel egyidejűleg megjelent a –társadalmunkból már kiveszettnek 
gondolt- szélsőséges, kirekesztő és rasszista hang. Az egyesület alapítói –egyetemi 
és főiskolai hallgatók, szociológusok, közgazdászok, újságírók és más, tenni kívánó 
magánemberek és közéleti személyiségek- ez ellen emelték fel szavukat. Tudták, 
hogy a demokrácia védelme, a toleráns közélet és a kisebbségek védelme nélkül 
elképzelhetetlen. 

     Raoul Wallenberg a náci Németország által 1944-45-ben megszállt Magyarországon 
tevékenykedő svéd diplomata a vészkorszak idején többezer magyar zsidó életét 
mentette meg. 1945 januárjában a szovjet hatóságok letartóztatták és máig is 
tisztázatlan körülmények között a Szovjetunióba hurcolták. Egyesületünk azért vette 
fel a nevét, mert tevékenysége szimbóluma lehet az emberi helytállásnak, az üldözött 
emberek érdekében végzett munkának. 



    A Szegedi, Csongrád Megyei Csoport elsősorban a helyi nemzetiségi és etnikai 
szervezeteknél jelentkező problémák kezelését végzik. Általuk szerveződik egy 
Csongrád Megyei Regionális Jogvédő Központ. 

  Az Egyesület tevékenységét kettősség jellemzi; egyrészt a névadóhoz méltó 
hagyományőrzés, másrészt az aktuális kisebbségi emberi jogi problémák kezelése, 
képviselete. 

1. Alapításunk óta arra törekszünk, hogy névadónk tevékenysége mindenki 
számára ismert legyen. Ennek érdekében támogatjuk az életével és magyarországi 
működésével foglalkozó kutatásokat, emlékhelyeinek felkutatását és ápolását. 

· Egyik kezdeményezői vagyunk annak, hogy a háború után közadakozásból 
elkészült, de felavatása előtt elszállított, jelenleg Debrecenben lévő emlékműve az 
eredeti helyére, a Szent István parkba kerüljön vissza. Egyesületünk alapítói, már 
1988-ban ezt a célt hirdették meg. 1999-ben valósult meg. 

· Minden évben Augusztus 4.-én megünnepeljük születésnapját, a Szilágyi Erzsébet 
fasorban álló szobránál. 

· Január 17.-én gyertyás megemlékezést tartunk a Wallenberg utcában ott (ahol 
elhurcolása előtt Pesten utoljára látták) és újabban a Szent István parkban 
helyreállított Wallenberg emlékműnél. 26Wallenberg

  Az Egyesület tagjai közé már kezdettől fogva, az ország legkülönbözőbb területeiről 
léptek be tagok. Igazán országos egyesületté az általában önállósult programmal 
megalakult tagcsoportok révén vált. A regionális, illetve helyi jellegű problémák 
kezelése az Egyesület egésze számára is fontos. 

· Pécsi és dunaharaszti-i csoportjaink elsősorban a cigányság életéhez, kultúrájához, 
oktatásához fűződő problémák képviseletével foglalkoznak, néha interregionális 
szinten is. 

· A székesfehérvári szervezet tudatosan vállalta az egyesületet céljainak helyi 
megjelenítését, a városban és Fejér Megyében a többségi és kisebbségi társadalom 
közötti kisebbségi és emberi-jogi konfliktusoknál a hidak építését. 1997-ben a Rádió 
utca néven elhíresült konfliktusnak voltak csendes, mértékadó konfliktuskezelői. 



  A kirekesztő magatartással szembeni fellépés magyarországi hagyománya 
különösen érdekes és fontos történelmünket ismerve. E témakörben két igen 
tanulságos konferenciát is rendeztünk, “Befogadó Magyarország”, ill. “A 
kirekesztés gyökerei Magyarországon” címmel. A konferenciák legfőbb célja a 
humanista hagyományok, illetve az átmeneti problémák bemutatása volt és az 
elhangzott előadások anyagának mielőbbi eljuttatása a középiskolák történelem-
tanáraihoz. (Kiadásuk folyamatban van.) 

3. Amerikában 1992-óta már van Raoul Wallenberg emléknap (október 5.-én). 
Magyarországon, ahol tevékenykedett és több ezer ember közvetlenül is neki 
köszönheti életét, sokáig nem sikerült elérni egy Wallenberg, vagy Tolerancia 
nap beiktatását naptárunkba, de tevékenységének törvényi megörökítését sem. 
(Számos rendezvény ugyanakkor már született: Raoul Wallenberg díszpolgár 
lett, szobrok és táblák jelzik több ponton tevékenységét.) E tekintetben jelentett 
nagy lépést, amikor 2000 júniusában az egyesületünkbe látogatott Nane Annan, 
Raoul Wallenberg unokahúga, az ENSZ főtitkárának felesége. Június 30.-án 
vele egyeztetve megállapodtunk, hogy ha egyéb támogatónk nincs is, magunk 
kezdeményezzük az “Embermentők napja” ünnepét. A Holocaust Dokumentációs 
Központ kezdeményezésére minden évben augusztus 4-én, Raoul Wallenberg 
születésnapján tartják a “Humánum napja” megemlékezést, amikoris a Jad 
Vasem kitüntetetteket meghívják és kötetlen beszélgetés keretében vitatják meg 
a Wallenberg tevékenységével kapcsolatos aktuális és új információkat és a 
közpolitika lényegesebb kérdéseit.

· Néhány tagunk magán kezdeményezésére a Budapesti Történeti Múzeumban első 
alkalommal Wallenberg emlékkiállítás jött létre. (1992.) 

· Az 1990-ben – a Raoul Wallenberg Egyesület és MKB Rt. által – alapított Raoul 
Wallenberg Alapítvánnyal közösen megindítottuk a Wallenberg Füzetek sorozatot. 

2. A hagyományőrzéshez – az ismert II. Világháborús események miatt – hozzá 
tartozik a magyarországi antirasszista és antifasiszta hagyományok ápolása. 
Az antifasiszta ellenállásnak és embermentésnek sok kitűnő példáját ismerjük. 
Támogattuk és támogatjuk, hogy az embermentés minden formája és minden 
szereplője kapjon helyet a megemlékezések során. E tekintetben sok magyar és 
külföldi társszervezettel tartunk kapcsolatot. Kölcsönösen részt veszünk egymás 
megemlékezésein. . 
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4. Az Egyesület életében meghatározó másik tevékenység Raoul Wallenberg 
örökségének ismertetése és feldolgozása. Annak idején, Budapesten Wallenberg 
igen nehéz körülmények között dolgozott. Ma szerencsére más helyzetben élünk, 
a feszültségek is más természetűek, de ezeket is meg kell oldani. Fellépünk a 
kisebbségellenes társadalmi tendenciák, emberi-jogi sérelmek, adott esetben durva 
atrocitások ellen. Munkánk fő célkitűzése, hogy a többségi társadalom és az aktuális 
kisebbség között hidakat építsünk és ennek érdekében mozgósítjuk kapcsolatainkat 
a magán személyekhez, az illetékesekhez, valamint a közvéleményhez is fordulunk. 
Nagyon fontos szerepet tulajdonítunk a prevenciónak – a konfliktusmegelőző 
programoknak, a toleráns, humanista értékek társadalmi népszerűsítésének. 

· Egyesületünk ifjúsági csoportja révén – a tolerancia és a másság tiszteletét 
bemutató – találkozókat kezdeményeztünk középiskolásokkal és egyetemistákkal 

· Egyetemek szemináriumaira, TDK megbeszéléseire kapunk céljaink képviseletében 
meghívást. Részt vettünk a cigányellenesség témájában több nyilvános vitán és 
fórumokon, pl. legutóbb a szegedi rendőrfőkapitánnyal. 

· Televízióban – vidéki és városi televízióban egyaránt – gyakran kapunk 
megszólalási lehetőséget. Újságokban jelennek meg tagjaink politológiai és 
szociológiai elemző írásai. Ezek a megszólalások gyakorlatilag az Egyesület 
tevékenységének szinte minden területét érintik. 



· Az emberi jogi és kisebbségi kérdésekben számos konferenciát, egyeztetést és 
fórumot szerveztünk, valamint rendeztünk. 

  Az egyik legrégebben működő kisebbségi emberi-jogi egyesület vagyunk, ezzel 
is magyarázható, hogy igen szerteágazó a tevékenységünk. Gyakorlatilag minden 
kisebbségi emberi-jogi területtel foglalkozunk. Nincs módunk, energiánk és szakmai 
muníciónk arra, hogy teljesen végig vigyünk minden ügyet, politikai kezelésükben 
viszont kezdeményezők, ill. közreműködők lehetünk. Működtetjük társadalmi és 
szakmai kapcsolatainkat. Más civil, emberi-jogi szervezetekkel, a feladatok és az 
értékek mentén együttműködünk. Noha az alapszabályunk szerint nem kötődünk 
egyetlen párthoz, vagy pártszerűen működő szervezethez, de a politikai élet minden 
olyan szereplőjével igyekszünk jó kapcsolatokat ápolni, akiknek a számára a 
toleráns, humanista értékek fontosak és hajlandók ennek az érdekében cselekvően 
fellépni. A mindenkori kormánypártok és az ellenzékhez fűződő viszonyunkat is ez 
motiválja. 

  Állásfoglalásaink miatt az ismertebb civil társadalmi szervezetek közé tartozunk. 
(Kicsit már anekdotába illik, hogy a szélsőjobboldal egyik legharsányabb szónoka 
Szabó Albert: a “Wallenberg Társaságot, az Országból történő kizavarásra” ítélte. 
Ezt akár munkánk elismeréseként is kezelhetjük. Csurka István is tett hasonló 
nyilatkozatot.) Meghatározó profiljaink között, markánsan megfigyelhető, bizonyos 
hangsúlyeltolódás. Míg a rendszerváltás éveit az érlelődő antiszemitizmus elleni 
fellépések jellemezték, később a Magyarországon tanuló, vagy egyéb módon itt 
tartózkodó színes bőrűekkel szembeni – általában bőrfejű – atrocitások határozták 
meg. (Amikor ezek 1993-1994 körül „lecsengtek”, igen sok külföldi diák 
megfélemlítve hagyta el az országot.) A cigányellenességgel szembeni programjaink 
az eltelt évek alatt egyenletesen jellemzik működésünket. 

5. Tevékenységünket – alapszabályunk alapján – az Ország határain belül 
folytathatjuk, de kapcsolatainkat már nemzetközi szinten is kezeljük. Ez több 
rendezvényünk esetén nagy segítséget jelentett/jelent: 

· Az amsterdami Anna Frank Házzal gyümölcsöző együttműködés alakult ki. (A 
Holland szervezet hasonlóan működik, mint a mi szervezetünk.) Az Anna Frank 
életéről és a holokauszt szörnyűségeiről szóló kiállítás budapesti megrendezését 
segítettük, melyhez az “Anna Frankok Magyarországon” c. kiállításunkkal és több 
kísérő rendezvénnyel társultunk. 



A Raoul Wallenberg Alapítvány céljai szerint - hasonlóan az Egyesülethez - mind-
enfajta vallási-, nemzeti-, nemzetiségi-, etnikai- és kulturális diszkrimináció elleni 
fellépést támogat, ilyen tipusú cikkeket, kiadványokat, kutatásokat, oktatásokat 
és rendezvényeket támogat és a fentiekkel összefüggő társadalmi aktivitást is 
kezdeményez. Az Alapítvány 1991. és 2008. között közel 15 MFt-ot osztott ki 
alapítványi pályázatok alapján.

A Raoul Wallenberg Alapítvány Kuratóriumának tagjai: 

Bajtai Péter
Kaiser György
Dr. Szécsi József
Ullmann István
Dr. Sebes József (elnök)

Raoul Wallenberg Egyesület és Alapítvány
1339. Budapest, Pf. 39.
www.wallenbergegyesulet.hu

· Igen fontosak azok a kapcsolataink, melyek a világ különböző részein működő 
Raoul Wallenberg egyesületekhez fűznek, svédországi, izraeli, argentínai, amerikai, 
kanadai és más szervezetek profiljai gyakran különbözőek, de a legalapvetőbb, az 
értékazonosság és Wallenberg neve is összeköt. 
Raoul Wallenberg Egyesület elnökségi tagjai:

Czinder Antal (ügyvivő)
Huff Endre Béla (ügyvivő)
Kaiser György (ügyvivő)
Dr. Sebes József (ügyvivő, soros elnök)
Sipos András (ügyvivő)
Dr. Orosz Ferenc (ügyvivő)              
Dr. Wimmer Gyuláné                      
Strausz János
Dr. Rónai Tamás
Sebestyénné Janik Éva



 Zachor Alapítvány a Társadalmi Emlékezetért

                               „A felejtés száműzetés. Az emlékezés szabadulás.’’

                                                                                           (Báál Sém Tov) 

  A Zachor Alapítvány a Társadalmi Emlékezetért civil oktatási szervezet, 
melynek célja, hogy felhívja a pedagógusok és a diákok figyelmét olyan 
társadalmi jelenségekre, mint a rasszizmus, az antiszemitizmus, az előítéletesség, 
következésképpen kiemelje a tolerancia-oktatás és emberi jogok oktatásának 
fontosságát. Elsődleges forrásokra támaszkodva, személyes történetekre építve 
kívánunk segítséget nyújtani a holokauszt és más genocídiumok oktatásához, 
tolerancia-oktatáshoz. 

Az emlékezés fontosságát hangsúlyozzuk a társadalmi traumák 
feldolgozásában. Szeretnénk, ha a következő generációk érzékenyen közelítenének 
a közelmúlt társadalmi traumáihoz, segítséget kívánunk adni ahhoz, hogy a XX. 
század drámai társadalmi eseményeinek következményeire megértő empátiával 
tekinthessenek. Erősíteni kívánjuk a személyes megközelítést az oktatásban, hogy 
a diákok ne csak elidegenítő adathalmazokon át, hanem személyes, őket megérintő 
történetek által ismerkedhessenek múltjukkal.

Célunk, továbbá, hogy a közoktatásban és informális oktatásban egyaránt 
alkalmazható tananyagokat, oktatási segédanyagokat készítsünk. Meggyőződésünk, 
hogy az oktatásnak kulcsszerepe van abban, hogy a jövő generáció hogyan viszonyul 
a múltjához, amelynek megfelelő ismerete nélkül a jövő nem képzelhető el.    
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 Programjainkban, oktatási anyagainkban az egyén, a személyes emlékezet 
és élmények központi helyet foglalnak el. Rögzítjük, digitalizáljuk és archiváljuk 
a személyes emlékeket: interjúkat, visszaemlékezéseket, írott memoárokat, 
fotókat és dokumentumokat. Oktatási anyagaink, tanári útmutatóink segítségével 
megpróbáljuk a fiatalok számára érthetőbbé tenni a közelmúlt társadalmi traumáit 
és segíteni, hogy az elkövetkező nemzedék érzékenyebb legyen mások szenvedése 
iránt és nyitottabb a másság elfogadására.  

 Nyomtatott és elektronikus kiadványokat készítünk, tanártovábbképzéseket, 
workshopokat és konferenciákat szervezünk az emlékezés szerepéről és arról, 
hogyan  foglalkozhatunk e témával az iskolákban.  Oktatási programokat dolgozunk 
ki, amelyeket iskoláknak ajánlunk fel.

Kiadott memoárjaink és visszaemlékezéseink révén a tanárok és 
diákok elsődleges forrásokhoz jutnak, statisztikai adatok helyett egyéni, emberi 
történetekhez. Ezeknek a történteknek az olvasása, feldolgozása során a tanároknak 
számtalan lehetősége nyílik morális kérdések megvitatására, a jelen eseményeivel 
való összefüggések megbeszélésére. 
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Oktatási anyagaink interdiszciplinárisak, a történelemórákon kívül 
integrálhatók más tantárgyakba (irodalom, társadalomismeret, etika, állampolgári 
ismeretek, vallás, angol nyelv, osztályfőnöki óra) is, illetve jól alkalmazhatók 
emléknapok, témanapok, témahetek, projektek során.

Programjaink és anyagaink nagy része kétnyelvű (magyar és angol) 
weboldalunkon hozzáférhető. Látogatóink itt tananyagokat, módszertani 
ajánlásokat, óravázlatokat, kérdéssorokat és interaktív feladatokat találnak, melyek 
ahhoz is segítséget nyújtanak, hogy a tanárok beszélgetéseket kezdeményezzenek 
diákjaikkal, akár az egyén, az állampolgár társadalmi felelősségvállalásáról. 
Weboldalunknak 2008-ban csaknem 50 különböző országból több mint 35.000 
látogatója volt.

         A Zachor Alapítvány munkatársainak meggyőződése, hogy a 
múltról való tanítás, a társadalmi felelősségről és szerepvállalásról való 
iskolai beszélgetés elengedhetetlen a felelős, megértő felnőtt társadalom 
kialakulásához. 

Egy demokratikus társadalom fejlettségét jelzi, hogy hogyan bánik a 
társadalom hátrányos helyzetű tagjaival, a vallási, etnikai kisebbségekkel, a nőkkel, 
a gyerekekkel, a betegekkel, az idősekkel. Célunk, hogy munkánk során olyan pozitív 
gondolkodást indítsunk el, mely az interkulturális társadalmat, a sokszínűséget és 
a másságot értéknek tekinti, valamint feladatunknak tekintjük, hogy a fiatalokat 
megtanítsuk arra, hogy ki tudjanak állni mindezekért az értékekért, tiszteljék és 
kölcsönösen elfogadják egymást. Hisszük, hogy programjaink, kiadványaink és 
oktatási anyagaink – és az azokat használó tanár kollégák - segítségével sikeresen 
harcolhatunk az előítéletek és sztereotípiák ellen, és megmutathatjuk diákjainknak 
a sokszínű társadalom, a kisebbségek és hátrányos helyzetűek iránti érzékenység 
fontosságát.



  Programunk célja, hogy középiskolás diákok csoportjait megismertessük a 
budapesti zsidóság történetével és szokásaival, azzal, hogyan éltek és mivel 
foglalkoztak a holokauszt előtt és azzal is, mi történt velük a második világháború 
idején. Történelmi sétákra hívjuk a diákokat a régi pesti Zsidónegyedbe. Sétáink 
vezetői maguk is diákok, akik előzetes felkészítés után ismertetik meg diáktársaikkal 
a magyar zsidóság történetét, hagyományait, vallási szokásait, a társadalmi 
közeget, melyben éltek, a holokauszthoz vezető történelmi eseményeket, a negyed 
építészetét, városszerkezetét. 

 Programunkat történelem- és társadalomismeret-oktatás kiegészítéseként, 
tolerancia-oktatáshoz, témanapok és témahetek részeként, projektekhez, szakköri 
tevékenységekhez, illetve Holokauszt-emléknapi megemlékezésekhez ajánljuk. 
Sétánk során egyebek között érintjük a pesti Zsidónegyed vallási és építészeti 
szempontból fontos épületeit (zsinagógák, lakóépületek), valamint az emlékműveket 
(pl. Wallenberg emlékpark, Carl Lutz emlékmű). A séták során megmutatjuk 
a negyed sokszínű vallási és etnikai jellegét is, a különböző kultúrák egykori 
együttélésére is felhívva a figyelmet. A programot az L.A. Pincus Foundation for 
Jewish Education in the Diaspora támogatja.

 2009-ben megvalósuló és tervezett oktatási programjaink, anyagaink: 

Történelmi séták diákvezetőkkel a régi pesti zsidónegyedben 
     (a Holokauszt Emlékközpont közreműködésével)
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 Személyes történetek és a hozzájuk kapcsolódó oktatási anyagok, 
feladatok

 Honlapunkon (www.emlekezem.hu) oktatási célra szabadon hozzáférhető személyes 
történetek, visszaemlékezések olvashatók. A történetekhez tanári módszertani 
ajánlást készítettünk, kérdéssort és interaktív feladatokat. Az anyagok többek között 
történelem, irodalom, vallás, osztályfőnöki és más órákon is felhasználhatók, a 
visszaemlékezésekhez történelmi háttérismeretek a Történeti áttekintés címszó 
alatt találhatók.

 Személyes történetek és hozzájuk kapcsolódó oktatási anyagok, 
feladatok angol nyelvórába integrálhatóan, illetve kéttannyelvű iskolák 

és nyelvi előkészítő évfolyamok számára

  Angol nyelvű honlapunkon (www.iremember.hu) a magyar nyelven is olvasható 
memoárok, visszaemlékezések angol nyelvű változatai találhatók, melyek 
kiválóan alkalmasak arra, hogy a téma nyelvórán is előkerülhessen. A 
pedagógust itt is segíti a történelmi összefoglaló.

Személyes történetek fotók és dokumentumok tükrében

  A honlapon megjelenő történetekhez fotók, dokumentumok, levelek, kéziratok 
is kapcsolódnak. Ezek tanulmányozása, elemzése a történetekkel együtt vagy 
önállóan is megtehető. (http://www.emlekezem.hu/text/_intro_fotok.html)  
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Történelem, Személyes Történelem és Oktatás – A személyes történetek 
szerepe a holokauszt-oktatásban

Tanártovábbképzés

 Az év folyamán két alkalommal szervezünk tanártovábbképzést – egyszer 
Budapesten és egyszer vidéken. A továbbképzés során a személyes történetek 
felhasználásának lehetőségeiről tartanak előadást, bemutatót a témában nagy 
gyakorlatot szerzett pedagógus kollégák, szakértők.

 A konferencia tematikája: 
Élettörténetel és társadalmi emlékezet
Interjúk társadalmi traumák túlélőivel
Személyes történelem, történelem és történelemtanítás
Személyes történelem és történelem a történelemórán kívül
Holokauszt és tolerancia-oktatás
A tantárgyak közötti integráció lehetősége
Videó-interjúk
Tárgyak, fotók és dokumentumok



 

„Miért van szükség ilyen 
írásokra? 

Azért, mert a hiteles történelmi 
munkák csak a népirtásról 
szólnak, de sehol nem szerepel 
bennük az, hogy a nyolcvanéves 
Keller bácsit a szakállánál fogva 
húzták végig a Nagyfuvaros utcai 
templom padsorai 
között. 

Azért, mert csak a személyes 
tragédiák képesek megérinteni 
igazán az új generációkat, 
akiknek történelmi feladata az 
emlékezés. 

Azért, mert az idő a feledésnek 
dolgozik. Ezért nem lesz soha 
fölösleges megszólaltatni a 
személyes emlékezet hangjait!’’

              (Kutas Péter - túlélő)
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Kapcsolattartó:

Szőnyi Andrea 

A kuratórium elnöke

E-mail:        

                 

Weboldal:
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info@emlekezem.hu, andrea.szonyi@gmail.com

www.emlekezem.hu
www.iremember.hu

Zachor Alapítvány



USC Shoah Foundation Institute for Visual History and               
                                       Education
     (USC Soá Intézet a Vizuális Történelmért és Oktatásért) 

Steven Spielberg, a Schindler listája című filmje elkészítése nyomán, 
1994-ben határozott úgy, hogy megalapítja a Vészkorszak Túlélői Vizuális 
Történeti Alapítványt (Survivors of the Shoah Visual History Foundation). Az 
Alapítvány létrejöttének elsődleges célja az volt, hogy a Holokauszt túlélőinek 
és szemtanúinak tanúvallomásait videó-interjúk formájában rögzítse.  

Az Alapítvány munkatársai túlélőkkel (zsidókkal, romákkal, 
homoszexuálisokkal, Jehova tanúival és fajbiológiai kísérletek elszenvedőivel), 
felszabadítókkal és a felszabadulást megélő szemtanúkkal, politikai 
foglyokkal, embermentőkkel és segítségnyújtókkal, valamint a háborús bűnök 
tárgyalásainak résztvevőivel készítettek interjúkat. Munkánk eredményeképpen 
1994 és 1999 között 56 országban, 32 nyelven 52000 életinterjú készült, melyek 
mindegyike az interjúalanyok teljes élettörténetét, a holokauszt előtti, alatti és 
utáni eseményeket is tartalmazza. Ez a maga nemében egyedülálló gyűjtemény 
ma a világ egyik legnagyobb digitális, vizuális történeti archívuma. 

2006-ban az Alapítvány a Dél-Kaliforniai Egyetem (University of 
Southern California) Bölcsészettudományi Karának része lett, új neve: USC 
Shoah Foundation Institute for Visual History and Education (USC Soá Intézet 
a Vizuális Történelmért és Oktatásért). Kiemelt célunk, hogy az Intézet videó-
interjúiból készült oktatási anyagok használatával küzdjünk az előítéletek, az 
intolerancia és a fanatizmus ellen, illetve csökkentsük az általuk okozott sok-
sok szenvedést.

      A világ számos országában működő partnereink közreműködésével 
Intézetünk nyilvános hozzáférést kíván biztosítani az archívum anyagaihoz, 
hogy elősegítse a különböző tudomány-területek képviselőinek kutatómunkáját. 
Intézetünk partnereink közreműködésével számos országban, különböző 
nyelveken tananyagokat és oktatási programokat készítenek az archívum 
interjúiból. Az Intézetünk által készített anyagok ma már eljuthatnak a világ 
bármely pontján élő oktatókhoz, diákokhoz és tudósokhoz. Munkatársaink más 
- genocídiumokat dokumentálásával foglalkozó – intézmények munkáját is 
segítik. 



                       Magyarországi tevékenységeink

          Az Intézet interjú-gyűjteménye 1325 magyar nyelvű visszaemlékezést 
tartalmaz, közülük több, mint 800 Magyarországon készült. Ezekben az 
interjúkban rengeteg helytörténeti adatot találunk, sok mindent megtudhatunk 
arról, milyen volt az élet a holokauszt előtt, mi történt a holokauszt idején, 
illetve azután.

        A magyar nyelvű interjúk oktatásbeli használatának elősegítése érdekében 
2008-ban Magyarországon is elindítottuk a Vizuális Történelem programot, 
mely számos közép- és kelet-európai országban néhány éve eredményesen 
működik.  

        A program bevezetésének első lépése volt az első magyar nyelvű online 
tananyag elkészítése, melynek címe Túlélés, megmenekülés, segítségnyújtás. 
A tananyagot magyar pedagógusok készítették az archívum két magyar 
nyelvű interjújának felhasználásával. A 16-19 éves magyar diákok és oktatóik 
számára készült teljes tananyag Interneten hozzáférhető, letölthető (videó-
klipek) és kinyomtatható (tanári segédanyag, feladatlapok) a Soá Intézet 
honlapjáról (http://collage.usc.edu/vhi/hungarian/hungarian_lessons.php).  
A tananyag – akárcsak a továbbiakban kidolgozandó foglalkozástervek - 
segítségével a diákok morális szempontból értelmezhetik és elemezhetik a 
túlélők elbeszéléseiben megjelenített eseményeket és viselkedésmintákat. 
Felismerhetik az emberi kapcsolatok szerepét az áldozatok túlélésében, 
valamint megtudhatják, milyen hatással volt a holokauszt a túlélők háború 
utáni életére.
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           Az Intézet és magyarországi partnerei a Vizuális Történelem program 
keretében helyi pedagógusok és oktatási szakértők közreműködésével további 
– az archívum magyar nyelvű interjúiból összeállított - tananyagok elkészítését 
tervezik. A túlélők és szemtanúk videó-interjúit tartalmazó tananyag a 
történelmi eseményt átélők személyes élettörténeteinek bemutatásával 
alternatívát nyújt a holokauszt interdiszciplináris oktatásához, valamint 
kiválóan használható tolerancia-oktatásra is. 



      Helyi állami és civil szervezetekkel együttműködve a közeljövőben 
pályázati felhívást kívánunk közzétenni, melyre olyan kreatív oktatási 
szakemberek, pedagógusok és pedagógus-teamek jelentkezését várjuk, akik, 
illetve amelyek szívesen közreműködnének magyar nyelvű tananyagok 
elkészítésében, illetve kipróbálásában. 

   Az Intézet és partnerei szervezésében tanártovábbképzéseket és workshopokat 
is szervezünk, amelyeken a kollégák számára bemutatjuk az Archívum 
működését, illetve a már elkészült oktatási anyagokat és azok tanórai 
alkalmazási lehetőségeit. 
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Kapcsolattartó:

Szőnyi Andrea

Magyarországi Területi Tanácsadó

E-mail:

andrea.szonyi@gmail.com

http://college.usc.edu/vhi/hungarian
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     A tananyagok helyi összeállítását rendkívüli módon segíti, hogy 2009-ben az 
Intézet Vizuális Történelmi Archívumának teljes anyaga – mind az 52000 interjú 
– elektronikus úton hozzáférhető lesz Budapesten, a Közép-Európai Egyetem 
könyvtárában. Ezzel Magyarország válhat a régió kutatási központjává. Az 
archívum interjúanyagán kívül a teljes körű hozzáférés tartalmazza azt a 
webes keresőrendszert is, mely lehetővé teszi, hogy a kutatók, vagy tananyagot 
készíteni szándékozó oktatási szakemberek a több mint 50000 kulcsszót 
tartalmazó kereső segítségével akár egy-egy interjú bizonyos részleteire 
rákeressenek. Az Archívum magyarországi elérhetősége óriási lehetőséget rejt 
nem csak a kutatás, hanem az oktatás számára is. 

    Oktatási anyagainkról, programjainkról szóló részletes információért 
látogassanak el Intézetünk honlapjára (http://collage.usc.edu/vhi/) ahonnan a 
magyar nyelvű portál is elérhető, illetve felmerülő kérdéseikkel, kéréseikkel 
felkereshetik magyarországi tanácsadónkat.
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