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Nemzeti 
emlékezet

A történelem nem néhány talapzatra állított, nagy ember tetteinek sorozata, hanem

százezrek és milliók egyéni döntésének eredménye. Az egyéni felelôsség felismerése

és a reális önkép kialakítása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy valaki egy plurális

demokráciában sikeresen tudjon létezni. Az Oktatási Minisztérium feladata, 

a fiatalokban a történelemhez reális viszony alakuljon ki, ne valamilyen romantikus,

vagy kollektivista ideológia bûvkörében növekedjenek fel.

Történelmünk ugyanakkor nemcsak az egész nemzet történelme, hanem 

az azt alkotó kisebb közösségeké, például a családoké és az iskoláké is. Fontos, hogy

tudjuk, kiktôl származunk, ôk milyen helyzetben éltek, milyen konfliktusokat kellett

vállalniuk, milyen dilemmákkal kellett szembenézzenek. Fontos, hogy kik tanítottak

bennünket, hogy megôrizzük azoknak a pedagógusoknak az emlékét, akik egész

nemzedékeket formáltak. Tudnunk kell, kinek mit köszönhetünk. Ismernünk kell 

a tényszerû valóságot, hogy a valódi teljesítményt is értékén tisztelhessük.

TARTALOM

Pedagógusok emlékezete

Családtörténet-program

Stratégiai játék 1848-ról

Rákóczi-lovastúra

Bocskai emléktúra Erdélyben

Memento a Donnál

Auschwitz-Birkenau: 

a legnagyobb magyar 

temetô
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Nemrégiben megkezdôdött az Oktatási Minisztérium Nemzeti Emlékezet

Programja, amelynek az a célja, hogy a közoktatásban részt vevô diákok

közelebb kerüljenek a hazánk történelmét meghatározó eseményekhez, év-

fordulókhoz, személyiségekhez, s ennek segítségével támogassuk az iskolá-

kat új történelmi ismeretterjesztô eszközök meghonosításában, egyéni és

közösségi ismeretszerzési és feldolgozási módszerek elterjesztésében. A

program elsô eseménye volt a Don-kanyarba szervezett tanulmányi kirán-

dulás, amelyre mintegy háromszáz pályázat érkezett, bizonyítva a diákok

és a tanárok érdeklôdését az effajta aktivizálási módszerek iránt. A tanul-

mányi kirándulások sorát már az idén folytatjuk.

A program másik fontos eleme az Iskolai Emlékezet elnevezésû program.

Ennek keretében azokat a személyiségeket szeretnénk a figyelem közép-

pontjába állítani, akik a nemzeti emlékezetet alkotó iskolai emlékezet

szempontjából fontosak a diákok, az iskolaközösségek számára. Ôk azok,

akiknek a munkássága a diákok egy-egy generációjában él tovább, holott

munkájuk, egyéniségük, az egyes iskolák életében játszott szerepük éppen

az volt, hogy ébren tartsák, átörökítsék az iskola, a tanulás, a diáklét, a

tanár-diák-viszony értékeit, jó hagyományait.

Amennyiben az intézmény kiemelkedô volt tanáráról nevezi el valamelyik

iskolai termét, tanévenként és iskolánként egy termet jelzô fémtáblát, to-

vábbá a névadót bemutató méltatást tartalmazó képes tablót elkészíttetünk

az intézmény számára. Az, hogy az iskola melyik kiemelkedô tanáregyéni-

ségérôl kívánja elnevezni egyik vagy másik termét, teljes mértékben az is-

kolai közösség döntésén múlik; javasoljuk, hogy már elhunyt vagy öt évnél

régebben nyugdíjba vonult egykori tanár legyen a névadó. Az évek során

ezeknek az embereknek a száma minden bizonnyal gyarapodik, s az isko-

lának lehetôsége van arra, hogy több tanárról is termet nevezzen el.

Bízom abban, hogy ezzel a lehetôséggel is bôvül az a kínálat, amely segí-

ti az iskolákat hagyományaik megteremtésében és ápolásában. Ebben való

közremûködését köszönöm.

2003. március 03.

Magyar Bálint oktatási miniszter

Tisztelt Igazgató Asszony!

Tisztelt Igazgató Úr!
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Nemzeti emlékezet, iskolai emlékezet, családi emlékezet
címmel programot indít a minisztérium – jelentette be
Magyar Bálint oktatási miniszter a Történelemtanárok 12.

Országos Konferenciáján. A program három részbôl áll. A Nemze-
ti emlékezet címû projekt az ország történelmét kívánja köze-
lebb hozni a diákokhoz az éppen aktuális történelmi évfordulók-
hoz kapcsolódó rendezvényekkel, illetve a magyar történelem ki-
emelkedô írásos dokumentumainak hasonmás kiadásaival.

A program iskolai emlékezet része arról szólna, hogy miként
lehet az egyes oktatási intézményekben a pedagógusok emlé-
két megörökíteni. Iskolai versenyeket, tanterveket, tanterme-
ket lehetne elnevezni azokról a pedagógusokról, akik a diá-
kokban mély nyomot hagytak. A névadók életrajzát egy inter-
netes honlapon gyûjtik majd össze, egyfajta „digitális panteont”
teremtve a legkiválóbb tanároknak. 

A családi emlékezet részeként egy olyan szoftvert készíttet a
tárca, amelynek keretében a diákok a fellelhetô adatok és fenn-
maradt fényképek segítségével elkészíthetnék saját digitális
családfájukat. Errôl szólva az oktatási miniszter emlékeztetett

arra: az ország történelme sok százezer család története, ame-
lyek azonban általában feledésbe merülnek. A miniszter szerint
ennek alapjain akár egy nemzeti családfaprogram is elindul-
hatna. A program részeként a diákok családjuk történetét fel-
dolgozva egy szoftver segítségével készíthetnek majd képeket,
interjúkat, történeteket tartalmazó családi honlapot, amelyet a
program weboldalán a nyilvánosság elé is tárhatnak.

A Nemzeti Emlékezet Program elsô eseménye: tanulmányi ki-
rándulás a Don-kanyarba. Megjelenik meg a Magyar elsôk címû,
Gárdos Péter és Rózsa György által kidolgozott filmes oktató
ismeretterjesztô sorozat is, amely évente 50 elsô magyar tárgy,
mûalkotás, bizonyos szakmát képviselô ember – így például az
elsô magyar opera, az elsô magyar híd, az elsô magyar kalauz
– történetét mutatja be 15–15 percben.

A programhoz kapcsolódik, hogy az Oktatási Minisztérium
Freedom fighter néven a fiatalok nyelvén is érthetô, vonzó pá-
lyázatot hirdetett 1956 méltó megünneplésére.

A programhoz kapcsolódó honlapokat a http://www.
emlekezet.hu portál fogja össze.

Nemzeti
emlékezet 8

Nemzeti emlékezet
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A Deák-Diák Általános Iskola tantestülete arról döntött,
hogy Gauland Mátyás egykori igazgatótól nevezi el 
a dísztermet. 
Az igazgató 1969-tôl 1997-og vezette az iskolát, amely 
a hetvenes években nagyon népszerû volt. Számos újítást
vezettek be. Ôk indították el nálunk elsôként a klubnapközit
és az erdei iskola-mozgalmat. Sok álló és vándortábort, 
biciklis túrát szerveztek. Az iskolának vízi úttörô 
szakosztálya is volt. Itt 1952-tôl folyik angol nyelvtanítás. 
Várnai Andrásné, a jelenlegi igazgató elmondta: az intéz-
mény 1992-og a Deák téren mûködött.  Akkor az épület
visszakerült az evangélikus egyház kezébe, úgyhogy most 
a VIII. kerületi Orczy út 3-5 alatt van az otthonuk. 
Most is V. kerülethez tartoznak, de nincsen körzetük –
mégis másfél-kétszeres a túljelentkezés.
Az iskolában több szaktantermet híres emberekrôl 
neveztek el, ez az elsô eset, hogy egy terem az iskola 
pedagógusának nevét veszi föl. Gauland Mátyást, 
„Matyi bácsit” a mai diákok még ismerték, szeretettel 
emlékeznek rá. 

Forrás:Köznevelés

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

A dísztermet a volt 
igazgatóról 
nevezték el
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ANemzeti Emlékezet Program keretében az iskolák levelet
kaptak az oktatási minisztertôl: az Iskolai Emlékezet
programban egy tantermet az iskola valamelyik kiemel-

kedô tanáregyéniségérôl nevezhetnek el: „ ... azokat a személyi-
ségeket szeretnénk a figyelem középpontjába állítani, akik a nem-
zeti emlékezetet alkotó iskolai emlékezet szempontjából fontosak a
diákok, az iskolaközösségek számára...“

Az 1929 szeptemberében megnyílt Állami Gyakorló Polgári Isko-
la – ma Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképzô Fô-
iskola Gyakorló Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola Mate-
matika Munkaközössége úgy döntött, hogy az iskola megala-
kulásának 75. éves jubileuma alkalmából pályázik: az egyik
matematika szaktantermet Szenes Adolfról, a gyakorlóiskola
elsô igazgatójáról nevezi el. Az iskola Nevelôtestülete támogat-
ta a pályázatot, és nagy örömünkre néhány hét múlva megjött
az OM pozitív válasza is.

Mivel ma már nagyon kevesen ismerik Szenes Adolf nevét, a
teremavatáshoz kapcsolódó beszámolónkkal együtt felidézzük
az iskola alapítását és Szenes Adolf munkásságát is. A kolozs-
vári Ferenc József Tudományegyetem Szegedre költöztetése
után 1928-ban az Állami Polgári Iskolai Tanárképzô Fôiskolát
(Paedagogium) és az Állami Polgári Iskolai Tanárnôképzô Fô-
iskolát (Erzsébet Nôiskola) összevonva Budapestrôl Szegedre
telepítette, és létrehozta az Állami Polgári Iskolai Tanárképzô
Fôiskolát. A gyakorlóiskola igazgatójának Szenes Adolfot ne-
vezte ki, aki 1926-tól a Paedagogium fiúgyakorlójának volt az
igazgatója. Szenes Adolf munkássága a XIX. század végére és a
XX. század elsô harmadára tehetô. Erre az idôszakra esik ma-
tematikatanításunk megújítása: a szigorú formalizmusról áttér-
tek a gondolkodtató, megfigyelésekre és mérésekre, illetve az
ezekbôl valló következtetésekre épülô matematikaoktatásra.

Még nem is nevezik matematikának: a nem felsôfokú oktatás-
ban számtan, mértan vagy mennyiségtan néven ismert.

A Szenes Adolf által vezetett iskola rangját mi sem jellemzi
jobban, mint az a tény, hogy 1929 ôszén a tantestület értekez-
letén maga Klébelsberg Kunó is felszólalt. Szenes Adolfnak szá-
mos tankönyve és módszertani könyve jelent meg. Ezek hasz-
nosságát mi sem mutathatja jobban, mint az, hogy 6-8 kiadá-
suk is megjelent. Elméleti és gyakorlati munkásságáért a Ma-
gyar Pedagógiai Társaság - amelynek ekkor legfeljebb 100 tag-
ja lehetett – 1929-ben felvette a rendes tagjai sorába mint az
egyetlen polgári iskolai tanárt. 1932 végén nyugdíjba vonult,
igazgatói székét helyettese, Kratofil Dezsô foglalta el.

Szenes Adolfnak az iskolával való kapcsolata közel fél évszá-
zaddal késôbb folytatódott: tiszteletére USA-ban élô gyerme-
kei, Szenes Erzsébet és Szenes László alapítványt hoztak létre
(a 20 000 dolláros alapítványt a szülôk 1 000 000 Ft-tal egé-
szítették ki) a matematikában tehetséges tanulók támogatására.

A szaktanterem felavatása egy ünnepségsorozat kezdete volt,
amelyre meghívást kaptak a jogelôd gyakorlóiskolák igazgatói,
igazgatóhelyettesei és volt matematika vezetôtanárai mellet az
Iskolaszék vezetôi és a Diákönkormányzat tagjai is.

Az ünnepséget Bácsi János iskolaigazgató nyitotta meg. Ezt
követôen Dr. Szalay István tanszékvezetô fôiskolai tanár mél-
tatta Szenes Adolf munkásságát, majd Dr. Kardos János, a Sze-
ged Városi Önkormányzat Oktatási Iroda vezetôje beszélt az
Iskolai Emlékezet programról. Az OM által készítetett tablót
Dr. Pálfalvi Zsolt, a Csongrád Megyei Oktatási Iroda leplezte
le. Befejezésül rövid mûsort adtak tanulóink, majd a jelenlévôk
megtekinthették Szenes Adolf, illetve a Nevelôtestület mate-
matikai munkáit bemutató kiállítást.

Konfár László

Nemzeti
emlékezet 8

Szenes Adolf 
Matematika Szaktanterem

Részlet a Sulinet honlapján olvasható ismertetôbôl
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Glatz Ferenc akadémikus
„A szûkebb és a tágabb család az a közeg, ahol 
a legôszintébben, a legteljesebben éljük, próbáljuk élni
életünket. A családtörténet így a társadalom történetének
legkisebb, de legmélyebbre nyúló eleme.
A családi emlékezet igazít el legtöbbünket a múlt 
csapdákkal teli útvesztôiben. Az új családtörténet-
feldolgozó programmal történészek, történelem tanárok
segítenek sok-sok szülôt, nagyszülôt, gyermeket, unokát
abban, hogy személyes történetüket a nemzet 
történeteként is élhessék meg.” 

Bertényi Iván tanszékvezetô egyetemi tanár
„Csak üdvözölni lehet a kezdeményezést, amely igyekszik 
a XX. század második fele tudománypolitikájának 
a mulasztásait helyrehozni, s a tanárok, a tanulók valamint
más érdeklôdôk számára jól vizualizált formában meg 
kívánja könnyíteni a fontosabb ismeretek elsajátítását. 
Remélem, a Program sikeres lesz, s megnöveli majd 
a különbözô levéltárakban nagy számban található 
genealógiai források iránti érdeklôdést. 
(Részlet ajánlásából)

Bertók László Kossuth-díjas költô
„Emlékszem, hogy én tizenhét évesen mondtam a szüleim
szemébe (igazságtalanul), hogy „rosszul neveltek”. 
Aztán elmúlt öt-tíz év, s rádöbbentem, hogy nem csak 
az életet, hanem szinte mindent (külsômet, személyiségem
meghatározó jegyeit, becsvágyamat, igényeimet stb.)
anyámtól, apámtól, nagyszüleimtôl, ôseimtôl örököltem,

tanultam. Sôt némely nagynéni, nagybácsi mozdulatában,
vagy a dédapámról, az ükapámról hallott (nagyanyám 
mesélte) történetben is magamra ismertem.
Egy számítógépes családtörténet-feldolgozó program, s
persze egy-egy család vele együtt nagyon sokat tehet azért,
hogy a rádöbbenés minél elôbb, szerencsés esetben már 
a kamaszkorban megtörténjen. A családi emlékezet ilyen
program, irigykedve ajánlom minden tanulónak 
és pedagógusnak.” 

Csukás István Kossuth-díjas író
„Mindenkinek van múltja, mindenki emlékezik és aki 
emlékezik, nincs egyedül. És aki nincs egyedül, már nem
fél, bátran vág neki a világnak, hogy meghódítsa.” 

Kubinyi András akadémikus
„Egy - bármilyen származású - család ôseinek kimutatása,
oldalági rokonai megismerése erôsíti a családi 
összetartást, a származáshelyhez való kötôdést, és ad
mikrotörténeti ismereteket is. (…)” (Részlet ajánlásából)

Magyar Bálint oktatási miniszter
„A múlt feltárásához nagyban hozzájárul a családi emlékek
feldolgozása, a honnan származom kérdésének 
megválaszolása. Ha generációkra visszamenôleg képes 
vagyok felsorolni családom tagjait, származásom 
történetét, akkor már megismerhettem a közel- és 
távolabbi múlt számomra oly fontos szeletét. 
S akkor a tágabb környezet, a kisközösség, s a nemzet 
története is fontosabb lesz számomra.” 

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

Ajánlások
(részlet)

Feledi János és Deák Margit

Akikre még emlékezünk, és akikre már nem. 

Ilyen ez a két ferblizô, fröccsözgetô úriember, akikre

már senki sem emlékezik, csak valamiért megmaradt

a kép a családi fotóalbumban
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Az Oktatási Minisztérium a Magyar Országos Levéltárral
közösen a Nemzeti Emlékezet Program keretében egy
olyan programot indít útjára, amely lehetôséget teremt

a diákoknak, szüleiknek, a pedagógusoknak és minden érdek-
lôdônek, hogy feldolgozhassák családjuk történetét, rendez-
hessék digitalizált tárgyi emlékeiket felmenôikrôl. A családi
emlékezet program szoftverének futtatását és biztonságát szol-
gáló szerverek és háttér-tárolók a Magyar Országos Levéltárban
vannak, az információk kezelését az intézmény dolgozói vég-
zik az adatvédelmi szabályoknak megfelelôen.

Az OM különösen fontosnak tartja a mikrotörténeti ismere-
tek bôvítését Magyarországon, ahol az elmúlt évszázad törté-
nelmi megrázkódtatásainak következtében egész nemzedékek
nôttek fel a hagyományok, a családi emlékezet teljes körének
ismerete nélkül. Olyan tudásról van szó, amely a felhasználók
számára összekapcsolhatja a család, a családtagok történetét a
nemzeti történelem tankönyvekbôl ismert eseményeivel, ezál-
tal hozzájárul a múlt mélyebb megértéséhez, a helyi és nemze-
ti azonosságtudat bôvüléséhez.

A szoftver (http://csaladfa.emlekezet.hu/) mintafeladatokat,
tanári segédletet tartalmaz, és próbaképpen bemutatja néhány
történelmi család családfáját. A közoktatásban egyaránt hasz-
nálható az informatika oktatásában, illetve történelem- és osz-
tályfônöki órákon, alkalmas dolgozatok készítésére is. Vannak
iskolák, amelyekben már folyik hasonló kezdeményezés, az ô
munkájukat is segíteni kívánjuk a szoftverrel. Az Oktatási Mi-
nisztérium kezdeményezésére kifejlesztett családtörténet-fel-
dolgozó szoftver célja, hogy a felhasználókat saját családjuk,

mikrokörnyezetük történetének kutatására, megismerésére, a
fennmaradt írásos, tárgyi emlékek, szóbeli hagyományok digi-
tális megôrzésére ösztönözze.

A családtörténet-feldolgozó szoftver egy webszerverrôl futó
alkalmazás, amit interneten keresztül bárki elérhet, és egy re-
gisztrációs folyamat után szabadon használhat. A futtatást egy
adatbázis szerver és egy webszerver végzi. A felhasználóknak a
szoftver használata során lehetôségük nyílik a családfa adato-
kon túl képek és dokumentumok feltöltésére is. 

A szoftver fejlesztésekor az adatvédelmi biztos ajánlásainak és
útmutatásainak megfelelôen két adatvédelmi problémát kellett
kiküszöbölni:

1. Személyes adat csak az adott személy hozzájárulásával ke-
zelhetô. Ezért csak azok láthatják a személyes adatokat, akik-
nek a felhasználó erre külön engedélyt ad.  A felhasználót pe-
dig egy adatvédelmi nyilatkozat figyelmezteti, hogy mikor, mi-
lyen feltételek mellett adhat engedélyt másoknak az általa fel-
vitt személyek adatainak megtekintéséhez.

2. Jogosulatlan adatkezelés: az Oktatási Minisztérium nem
végezheti az adatok összegyûjtését és tárolását. A szerverek és
háttértárolók a Magyar Országos Levéltárba kerültek. Az OM
és a Levéltár megállapodásban rögzítette, hogy az üzemeltetést
és karbantartást az Országos Levéltár végzi. 

A program tehát több oldalról is védi a felhasználókat. A
szoftveren keresztül, csakis bejelentkezés útján, jelszó megadá-
sával lehet megtekinteni vagy módosítani a bevitt adatokat. A
külsô támadások ellen tûzfal véd, az információk kezelését pe-
dig levéltári adminisztrátorok végzik. 

Nemzeti
emlékezet 8

Családtörténet program

Feledi István
Deák István és

lánya Deák

Margit

Feledi János



Ki ne gondolkodott volna el azon, ki ne szeretné kipró-
bálni, mire jutott volna például Klapka, Görgei vagy
Bem – ha nem avatkozik közbe az Orosz Birodalom?

Vajon könnyû volt-e megállítani Jellasics seregeit Pákozdnál?
Volt-e vajon esélye Mógának gyôzelmet aratni Schwechatnál és
eljutni Bécsig? Igaza volt-e Görgeinek, hogy elôször meghátrált
Windischgrätz túlerôben lévô serege elôl, vagy gyôzött volna,
ha felveszi a harcot? Elkerülhetô lett volna Világos, vagy Arad? 

Ezekre az izgalmas kérdésekre bárki megpróbálhat válaszolni
a játék segítségével. A korszak alapos megismerése a játék le-
írásának elolvasásával is lehetséges. A résztvevônek kitörölhe-
tetlen, személyes élményei is lesznek a magyar nemzet függet-
lenségéért vívott szabadságharcáról.

Az 1848/49-es szabadságharc címû stratégiai játék fejlesztését
a Hydrogame programozócsoport végezte. A játék több teszte-
lés után elérhetô az érdeklôdôk számára a  www.48.sulinet.hu
honlapokról. Az Oktatási Minisztérium lehetôvé tette, hogy az
említett honlapokról Magyarországon bárki számára ingyene-
sen letölthetôvé, on-line játszhatóvá váljék a játék, ráadásul a
Sulinet honlapról elérhetô oldal az 1848/49-es forradalomhoz
és szabadságharchoz kapcsolódó digitális tananyagokkal egé-
szült ki. Ezek közé tartozik a Somogyi Gyôzô festômûvész ké-
szítette Huszártörténelem címû tananyag is. 

„A személyes élménynél nincs maradandóbb tanulási forma. Egé-
szen más valamit átélni, cselekvô résztvevôként bekapcsolódni, mint
csak a tanár elôadását hallgatni vagy érdemjegyért adni feleletet
arról – olvashatjuk Magyar Bálint oktatási miniszter ajánlójában.
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Stratégiai játék 
1848

VÉLEMÉNY
„A játék kiváló ötleteket tartalmaz, külön kiemelendô ,hogy
nem csak a történelem „mi lett volna ha” típusú újra alkotásá-
ra van lehetôség hanem a játék elôrehaladása folyamán a va-
lóságban megtörtént eseményekrôl is tájékoztatást kapunk. A
játék sok tekintetben hiánypótló alkotásnak tekinthetô, a stra-
tégiai játék, mint forma a szórakozás és nem utolsó sorban az
oktatás nagyszerû eszközét jelenti.” 

Kopcsik András, történelemtanár, Kolumbusz Gimnázium

„A játékot jó ötletnek, az ötletet támogatandónak tartom. Örül-
nék, ha a magyar történelem valamennyi fontos eseményérôl
vagy eseménysoráról lenne ilyen játék; részint mentális, részint
közmûvelôdési, részint nemzeti kulturális szempontból.”

Hermann Róbert, történész

„Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményei köré
felépített stratégiai játék kipróbálása és elemzése során öröm-
mel tapasztaltam, hogy a fejlesztôk egy olyan gondolkodtató,
értelmes elfoglaltságot adó tartalmas játékot kínálnak, amely
új színt és nagyon bízom benne, hogy egy új kategóriát – a
játszva tanulás kategóriáját – hoz a számítógépes játékok kö-
rébe. (…) Feltétlen kiemelendô a fejlesztônek az a törekvése,
hogy nemcsak a számítógépes játék menetébe bevezetô segéd-
füzettel segíti a felhasználót (ami párját ritkítja a számítógépes
játékok körében), de arra is gondot fordít, hogy a valós törté-
nelmi hátteret is bemutassa háttér-információ gyanánt.” 

dr. Kedves Gyula alezredes, hadtörténész, muzeológus, 

a Hadtörténeti Múzeum igazgatóhelyettese
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Az 1848-49-es szabadságharc hazánk egyik legdicsôbb küzdelme, a
magyar nemzet öntudatra ébredésének idôszaka, annak megteste-
sülése. A játék nem csupán segít megérteni a történelmi helyzetet,
hanem a hadmûveletek sikeres vezetéséhez, a nyerô játszmához el
kell sajátítani a csaták hátterében húzódó történelmi tényeket, a ko-
rabeli politikai viszonyokat is. S persze figyelembe kell venni az
adott pillanatban a természeti adottságokat (pl. idôjárás, a folyók
vízjárása), a katonák harci kedvét és számos más szempontot is.
Meg kell érteni azt is, kik, miért és hogyan kötöttek szövetséget.”

A diákság számára – tizenéves korban – különösen vonzó az
a lehetôség, hogy mindezt egy számítógépes stratégiai játék te-
szi lehetôvé. A történelemtanítás szempontjából kedvezô, ha ez
nem csupán egy fikción alapuló, öncélúan erôszakos játék, hanem
a magyar nemzet történetének fontos része. A korrajz szem-
pontjából fontos, hogy hitelesen ábrázolt helyszínek, felszere-
lések, egyenruhák jelenjenek meg. A játék éppen ezért lehet ér-
dekes az idôsebb korosztályok, a tanárok, a szülôk számára is. 

Az Oktatási Minisztérium mindenki számára ingyenesen teszi
elérhetôvé a játékot.

A játék a korabeli Magyarország térképén játszódik, a játékos
ezen irányíthatja a hadseregeket. A hatalmas térkép több mint
2000 különbözô domborzattal rendelkezô hatszögre van fel-
osztva. Ezek a területek lehetnek sík, dombos, mocsaras vidé-
kek illetve  hegységek. A legmagasabb hegyeket és a tavakat
tartalmazó területek a hadseregek számára járhatatlanok. Fon-
tos szerepet kap még az utak és a vasutak elhelyezkedése, mert
ezeken gyorsabban haladhatnak a hadseregek. Az egységek
mozgását folyók akadályozhatják, e vízi akadályokon legkön-
nyebben a hidakon juthatunk át. 

Nemzeti
emlékezet 8

Az egyes hadseregek élére a játékos nevezheti ki a tábornoko-
kat. Ezek a vezetôk hatással vannak a vezetett hadtestre a csa-
tákban. E mellett a játékos a csatában alkalmazott taktikát is
beállíthatja, amely lehet vakmerô, kiegyensúlyozott vagy óva-
tos, illetve irányulhat az ütközet elkerülésére. A taktika mellett
az egységek más parancsokat is kaphatnak, pl.: erôd lövetése,
erôd rohamozása, feloszlatás, védôsáncok kiépítése. 

A csaták során a szembenálló hadak realisztikus mértékû
veszteségeket szenvednek és nem megsemmisülnek, csak visz-
szavonulnak vereség esetén. A csata végeredményétôl függôen
változik az ezredek morál, tapasztalat és ellátmány szintje is. A
nyílt csata mellett lehetôség van az erôdök ostromára és bevé-
telére is. A játék a számítógép ellen játszható (a magyar vagy az
osztrák-orosz féllel), vagy két játékos játszhatja egymás ellen az
interneten illetve helyi hálózaton.

Az Oktatási Minisztérium határozatlan idôtartamra szóló, ki-
zárólagos felhasználási jogot szerzett a szoftver magyar nyelvû
változatának Magyarországon történô terjesztésére. (A jogokat
és szolgáltatásokat a tárca 9.8 millió forint + ÁFA összegért vá-
sárolta meg.) 

Az OM  minden további (alkalom-, példányszámbeli, stb.)
korlátozás nélkül, valamennyi ismert felhasználási módra ki-
terjedôen jogosult a szoftvert bármilyen ismert módon fel-
használni, illetve másnak a szoftver használatára felhasználási
engedélyt adni. A játék fejlesztôi vállalták, hogy saját honlap-
jukon kapnak helyet a stratégiai játékhoz kapcsolódó fóru-
mok, chatszobák, és más szoftvertámogatási szolgáltatások. A
fejlesztôk vállalták, hogy a szoftver használata során esetlege-
sen felmerülô hibák, inkompatibilitások, pontatlanságok kija-
vítására egy éven keresztül havonta egy alkalommal ún. hiba-
javító csomagokat (patch) bocsátanak a Sulinet Programiroda
rendelkezésére. 

PRO LIBERTATE
Az „1848”-hoz hasonló stratégiai játék bemutatójára
2006. április 6-án került sor. A „Pro libertate!” – a Rá-
kóczi szabadságharc eseményeit dolgozza fel. A prog-
ram felhasználói jogait az Oktatási Minisztérium meg-
vásárolta és mindenki számára ingyenesen elérhetôvé
tette. Akárcsak az „1848” esetében, újabb lehetôséget
nyújt arra, hogy a felhasználók játék közben bôvíthes-
sék történelmi ismereteiket.
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TANULMÁNYI
KIRÁNDULÁSOK
Az Oktatási Minisztérium Nemzeti Emlékezet Prog-
ramja abból a célból indult 2003 elején, hogy a törté-
nelmi évfordulók korszerû, új szemléletû megünnep-
lésével bôvítse a közoktatásban részt vevôk történelmi
ismereteit, fejlessze helyi és közösségi identitásukat,
kötôdésüket.
Az évfordulós események sorában 2003 januárjában
pályázaton kiválasztott diákok látogathattak el Voro-
nyezsbe, hogy elsô hivatalos delegációként keressék fel
az egykori 2. magyar hadsereg doni katasztrófájának
helyszínét. Szintén 2003-ban az Oktatási Minisztérium
lovas túrát szervezett a II. Rákóczi Ferenc által 1703.
május 6-án kiadott ún. brezáni kiáltvány megjelenésé-
nek emlékére. 2004-ben a holokauszt 60. évfordulóján
a Krakkó melletti Auschwitz és Birkenau megtekintése,
valamint az Auschwitz-Birkenau Állami Múzeum felújí-
tott magyar kiállítótermének felavatása volt az emlék-
túra célja.
2005-ben Bocskai István fejedelemmé való beiktatásá-
nak 400. évfordulójának emlékére Erdélybe szerveztek
tanulmányi kirándulást.
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1703.május 6-án kelt II. Rákóczi Fe-
renc brezáni kiáltványa, melynek
emlékére az Oktatási Minisztéri-

um és a Történelemtanárok Egylete 2003. május 5. és 12. kö-
zött lovas történelmi kirándulást rendezett diákok és tanárok
számára. A kirándulás költségét az Oktatási Minisztérium fe-
dezte, beleértve a résztvevôk számára a lovak felkészítését és
biztosítását, valamint a lovastúra szempontjából felmerülô egyéb
költségeket is (balesetbiztosítás, speciális öltözet stb.). A részt-
vevôk számára egy napos lovas szakmai felmérést és felkészí-
tést is rendeztek 2003. április 26-27-én.

A hatnapos lovas túrát Magyar Bálint oktatási miniszter indí-
totta útnak Sárospatakról 2003. május 6-án. A Rákócziak várá-
nak szomszédságában, a Bodrog partján lévô Vízikapunál ma-
gyar és szlovák diákok, tanárok, a történelmi város lakói gyûl-
tek össze, hogy ünnepélyesen elindítsák a 18 diákból és 5 ta-
nárból álló lovascsapatot. A túra résztvevôi a Sárospatak-Bod-
rogköz-Szécsény-Ónod-Romhány-Tokaj-Szerencs-Kassa útvo-
nalat járják be. A csapathoz késôbb 10 szlovákiai magyar diák
is csatlakozik.

II. Rákóczi Ferenc 1703. május 6-án a lengyelországi Brezán-
ban az Esze Tamás vezette tiszaháti felkelôk küldöttségének
zászlókat és egy, a magyar nemzethez intézett kiáltványt adott
át. Ebben a fejedelem arra szólította fel a „minden igaz haza-
szeretô, országunk régi dicsôséges szabadságát óhajtó egyházi
és világi, nemes és nemtelen, fegyverviselô és otthon lakos,
egyszóval minden rendû igaz magyarokat”, hogy keljenek fel a
„becsületünket tagadó, sónkat, kenyerünket elvevô, életünkön
uralkodó s kegyetlenkedô Habsburg birodalom” ellen. Ezzel
kezdetét vette a Rákóczi-szabadságharc, amelyet az 1711. áp-
rilis 30-án megkötött szatmári béke zárt le.

A lovastúra résztvevôi követték a kurucok, a talpasok útját,
megállnak ott, ahol labancokkal csaptak össze, ahol komoly
döntéseket hoztak az ország dolgában a magyar szabadságról,
egy független Magyarországról. 

Nemzeti
emlékezet 8

Rákóczi-lovastúra
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Miért érdekli ez a kérdés; eddigi tanulmányaiban, 
olvasmányaiban, médiumokban találkozott-e a 15 éves
háború, a hajdúk mozgalma és a Bocskai-
szabadságharc eseményeivel, az felkeltette-e 
érdeklôdését, inspirálta-e további olvasmányokra? 
Mit gondol az adott történelmi eseményekrôl, 
kontextusukról, hogyan értékeli ezeket? 
Járt-e a Hajdúságban; ismer-e a Bocskai-
szabadságharchoz kötôdô szobrot, emléktáblát?
A jelentkezô pedagógusoktól a következô kérdésekre

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
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vártak választ: tanári munkája során milyen formában
és keretek között, milyen módszerekkel tanította 
a Bocskai-szabadságharc eseményeit, miként 
sikerült - a megfelelô történelmi kontextusban és 
körülmények között - értékelni Bocskai szerepét? 
Mennyire látja fontosnak a fejedelem 
személyiségét és hatását? 
Véleménye szerint Bocskai valódi 
szabadságharcos, vagy csupán véletlenül került 
a történelemi események középpontjába?

A KÖVETKEZÔ KÉRDÉSEKRÔL KELLETT 
A BOCSKAI-TÚRA PÁLYÁZÓINAK ESSZÉT ÍRNIUK:
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Nemzeti
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A világnak bármely táján fontos az iskola, de talán sehol
sem annyira meghatározó, mint egy kisvárosban - vallják 
a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium tanárai és 
diákjai. A székelyföldi település közel ezer diákot oktató,
1793-ban alapított alma matere büszke arra, hogy több
mint kétszáz éve megfelel a város és a környék igényeinek,
az idôk változó kihívásainak.
Az intézménybe az oktatási tárca Nemzeti Emlékezet
Programja keretében látogattak el magyarországi 
diákok és tanáraik. A hat napos, egész Erdélyt 
felölelô Bocskai-emléktúrán - amelyet fejedelemmé 
választásának 400. évfordulója alkalmából szervezett 
a tárca - 15 középiskolás diák és 5 pedagógus vett részt, 
akiket mintegy 300 pályázó közül választották ki.
A székelykeresztúri iskolában a diákok elmondták: 
az egyik legnagyobb gondot az jelenti számukra, 
hogy a magyar történelmet is románul kell elsajátítaniuk, 
s nem tanulhatják magyar nyelven. Három éve tilos 
magyar könyvekbôl tanulni. Problémának tartották 
azt is, hogy bár vannak pályázatok, de egy magyarországi 
út nagyon sokba kerül, és sokszor nincs rá lehetôségük. 
Amikor arról esett szó, hogy érzik magukat Magyarországra
látogatva, fájó pontnak nevezték, hogy míg otthon 
magyarként kisebbségiként vannak jelen, 
Magyarországon sokszor románként bánnak velük. 
A magyarországi diákok - akik közül sokan elôször 
jártak Erdélyben - az utat nagyon pozitívan értékelték.
Volt, aki azt mondta, úgy érezte magát, mintha 
Magyarországon lenne. Fontosnak tartották, hogy nem 
csupán a történelmi tényekkel, adatokkal ismerkedhettek 
meg Bocskai István erdélyi fejedelemmé választása kapcsán, 
hanem az itt élô emberekkel, mindennapjaikkal is. 

A pedagógusok közül többen az együttélés fontosságát
hangsúlyozták. Elhangzott az a vélemény, hogy a XXI. század
pedagógiájának a feladata megtanítani a diákokat 
a toleranciára, képesek legyenek „a kezüket nyújtani“.
Miklósi László, a Történelemtanárok Egyletének elnöke 
elmondta: amikor a diákokat kiválasztották, elsôdleges 
szempontnak a kreativitást, a nyitottságot tartották, 
míg a pedagógusoknál a metodika volt a fô szempont,
azaz hogy tanárként mit tud a látottakkal kezdeni. 
A Bocskai István életének és a magyar történelemnek 
a legfontosabb erdélyi állomásaihoz kapcsolódó túrán 
a diákok ellátogattak többek között Kolozsvárra, ahol 
megtekintették Bocskai István és Mátyás király szülôházát, 
az „igazságos király“ híres szobrát, a Házsongárdi 
temetôt, ahol az erdélyi történelem kiemelkedô alakjai 
nyugszanak. Nyárádszeredán, Bocskai fejedelemmé 
választásának színhelyén egy általános iskola diákjai és 
pedagógusai fogadták a magyar diákokat. Az ott élôk 
úgy tartják Bocskai István volt az elsô erdélyi fejedelem, 
aki megnyitotta a lehetôséget, hogy Erdély „Tündérkertté“ 
nôje ki magát. Jártak Segesvárott, fejet hajtottak Petôfi 
jelképes sírja elôtt, Medgyesen, ahol 1605. szeptember 
14-én Bocskai Istvánt beiktatták a fejedelmi székbe. 
A programban szerepelt még Marosvásárhely, Arad, 
a tizenhárom vértanú emlékmûve, Világos, a 1848-49-es 
szabadságharc fegyverletételének színhelye, Gyulafehérvár, 
a Hunyadiak, valamint számos erdélyi fejedelem temetkezési 
helyének felkeresése, továbbá látogatás Farkaslakán, 
ahol Tamási Áron született, s Kômûves Kelemen híres 
balladájának helyszínén „a magos Déva váránál“.
Részlet a túra társzervezôjének, a Történelemtanárok 

Egyletének beszámolójából

A Bocskai-túra



2003.január 21-25 között az Oktatási
Minisztérium Nemzeti Emlékezet
Programirodája és a Történelem-

tanárok Egylete a Donnál harcoló 2. magyar hadsereg arcvo-
nalból történô kivonásának 60. évfordulójára emlékezve tanul-
mányi kirándulást szervezett Voronyezsbe. A több mint 300
pályázóból 15 középiskolai diák és 5 tanár vehetett részt a ta-
nulmányúton. A nyertes pályázókat elkísérte Magyar Bálint ok-
tatási miniszter, Medgyes Péter nemzetközi helyettes államtit-
kár, Vágó István, a Nemzeti Emlékezet Program szóvivôje, Mik-
lósi László és Kopcsik István, a Történelemtanárok Egyletének
vezetôi.

Hat évtizeddel ezelôtt a Don csendjét harckocsik, lövegek,
fegyverek zaja és halálsikoly zavarta meg. A sikoly a messze-
ségbe hatolt – térben és idôben egyaránt. Hat évtizeddel ké-
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sôbb ezt a halk, de nem szûnô üzenetet két tucat diák, illetve
tanár készült megfejteni.  

Az Oktatási Minisztérium és a Történelemtanárok Egylete pá-
lyázatot írt ki a 2. magyar hadsereg doni hadszínterére irányuló
tanulmányi kiránduláson való részvételre. Ezt követôen gyor-
san pörögtek az események. A több mint háromszáz pályázó-
ból kiválasztott részvevôk komoly próbatételen küzdötték vé-
gig magukat: intézték az adminisztratív ügyeket, készültek az
útra, számba vették a családi emlékeket, s ráadásul helytálltak
a félév utolsó megmérettetésein is. Végül eljött a várva várt nap,
január 20-a, amikor a tanulmányi kirándulás kezdetét vette.

Hétfô délután a Hadtörténeti Múzeum „Don-kanyar. A ma-
gyar királyi honvéd hadsereg a keleti hadszíntéren 1942-1943“ c.
kiállítását néztük meg. A múzeum fôigazgatójának, Holló Jó-
zsefnek ösztönzô, útravalónak szánt gyakorlatias gondolatai

Memento a Donnál
Részlet a Történelemtanárok Egyletének beszámolójából
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után nappali pompájában ismerkedhettünk a Kreml nevezetes-
ségeivel, s most már a Vörös teret is bejárhattuk – még ha nem
is díszlépésben. Este újabb kalandban volt részünk, egy AN-24-
es gép fedélzetén repültünk Voronyezsbe, ahol pazar fogadta-
tásban volt részünk. Rendôrségi felvezetéssel érkeztünk minden
kényelmi szempontot kielégítô szállásunkra, s orosz szokás sze-
rint kiadós vacsora mellett összegezhettük a napi élményeket. 

23-án reggel buszra pattantuk, s a szervezésbôl jelesre vizsgá-
zott orosz kísérôink vezetésével Voronyezs felé vettük az út-
irányt. A rögtönzött buszos városnézést követôen egy általános
iskolát kerestünk fel, melyben egy II. világháborús emlékszo-
bát rendeztek be. Amikor beléptünk az épületbe, meglepetések
sora fogadott. A kedves invitálás mellett szerfelett alapos szer-
vezéssel szembesülhettünk, tágra nyílt szemû diákok sorfala
között jutottunk az emlékhelyre, ahol igazán katartikus hatású
élménnyel gazdagodhattunk. Egy helybéli veterán fogadott
bennünket, aki valaha találkozott déd/nagyapáinkkal, csak ép-
pen a másik oldalon harcolt. Élettapasztalata, embersége és
ôszintesége eloszlatta bennünk a kételyt. Éreztük, hogy ugyan-
úgy áldozata az eseményeknek, miként hozzátartozóink, az
embert láttuk benne, s nem akart, s nem is tudott más lenni ô
maga sem ... Az iskola bejáratánál közös fényképek készültek,
majd a diákok pillanatok alatt egymásra találtak, címeket ad-
tak, vettek, elôkerültek az apró ajándékok, melyek két világ ta-
lálkozásának a szimbólumaivá váltak. Az ellenérzésnek nyoma
sem volt, a legifjabb generáció már közvetlen kapcsolatot talált
egymással, emlékek és sztereotípiák béklyója nélkül.

Voronyezsbôl Osztrogozsszkba mentünk, ahol elôször a II.
világháborús áldozatok emlékmûve elôtt tisztelegtünk, majd
egy középiskola diákjai és tanárai fogadtak bennünket. Végig-
jártuk az iskolát, betekintettünk a diákok mindennapjaiba,
összevethettük otthoni helyzetünkkel, de ezenközben mindvé-
gig kíváncsi, melegszívû tekintetek öveztek bennünket. A dél-
elôtti izgalmakat finom és bôséges ebéddel oszlathattuk, s a di-
ákok fogadtatását és vendéglátását már csak a délutáni bemu-
tatkozó mûsor múlta felül. Korrekt beszédet hallhattunk az
emberek és népek közötti kapcsolatok fontosságáról, s a hábo-
rú elembertelenítô hatásáról, a tánc és zene viszont a ráció ins-
pirálta beszédet harmonikus és emberi érzéssel átjárt emlékké
formálta. Ezt az is bizonyítja, hogy a mûsort követôen a diákok
hosszasan beszélgettek egymással, ajándékokkal és címekkel
halmozták el egymást. Már csak a feltételek hiányoztak ahhoz,
hogy a közeljövôben ismét találkozhassanak.

A találkozót követôen a kisváros rendkívül gazdag és színvo-
nalas múzeumát látogattuk meg. A szerény külsô mögött szak-
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már sejtették, hogy nem mindennapi élményekben lesz ré-
szünk. Szabó Péter tartalmas és céltudatos elôadása, a kiállítás,
valamint a vendéglátókkal folytatott szakmai konzultációk szá-
mos korábban felmerült kérdést oszlattak el, s még tovább csi-
gázták érdeklôdésünket. Ettôl kezdve egészen az út végéig ál-
landó szakmai konzultációk zajlottak, sokszor hajnalig tartó
viták, eszmecserék keretében is.

Másnap (21-én) reggel visszavonhatatlanul szárnyra keltünk,
s a kétórás út után megérkeztünk Moszkvába. Az akklimatizá-
lódás és a szállás elfoglalása után a Bolsoj Tyeatr által rendezett
balettelôadáson találkoztunk elôször a moszkvaiakkal. A Hol-
land Királyi Balett elôadását követôen éjszakai városnézés kö-
vetkezett. Kóstolgattuk a Moszkva-parti hûvös szellôt, csodál-
tuk a város nevezetességeit, s észre sem vettük, hogy a Kreml,
a Vörös tér feltérképezése közben elszaladt az idô. Kedvünket
az sem szegte, hogy a Vörös térrôl kiszorultunk egy bombari-
adó következtében.

22-én a Lomonoszov Egyetem bölcsészkarának oktatói és hall-
gatói fogadtak, s a hallgatók rögtönzött felolvasással vívták ki
elismerésünket. Gyors címcserék, bátorító gondolatok után nem
sokkal már a Veréb-hegyi kilátásba gyönyörködhettünk. Dél-
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mailag igényes, gazdag leletanyagot felvonultató várostörténeti
kiállítást láthattunk. Érdeklôdésünk empátiát keltett a tárlatve-
zetôkben, s ez még szívélyesebbé tette a múzeumi sétánkat. 

Este bôséges vacsora, de már tudtuk, hogy miként lássunk
hozzá, s lassan, tartalmas beszélgetések közepette töltekeztünk
a finomabbnál finomabb ételekkel. Este közös beszélgetésre
került sor, melyen értékeltük a nap történéseit. Idôközben
megérkezett Magyar Bálint oktatási miniszter, Kontra Ferenc
moszkvai magyar nagykövet, Medgyes Péter helyettes államtit-
kár és Vágó István a Nemzeti Emlékezet Program szóvivôje,
akik azonmód be is kapcsolódtak a beszélgetésbe, melyhez
inspiráló kérdéseikkel újabb témákat szolgáltattak. Beszélget-
tünk az út addigi élményeirôl, a különbözô nézôpontokról.
Elementáris történetfilozófiai és etikai kérdések is felmerültek,
s késô éjszakáig tartó eszmecserét eredményeztek.

Másnap reggel kissé szorongva keltünk útra, mert tudtuk,
hogy az egykori harcok helyszínét keressük fel, s utunk célja
beteljesedik: közvetlenül tárul szemünk elé az a helyszín, ahol
rokonaink, hozzátartozóink harcoltak, ahol megpróbáltatáso-
kat okoztak és szenvedtek el.  Elôször Bolgyirevkába mentünk,
s a helyi lakosokkal megkoszorúztuk az orosz áldozatok em-
lékmûvét. Az orosz emlékmûvek ebben a térségben nem kizá-
rólag a szovjet katonáknak szólnak, hanem az áldozatoknak, a
háborúban elesetteknek. Itt láthattunk olyan embereket is,
akik megélték a hatvan évvel ezelôtti eseményeket, de haragot
nem láttunk a szemükben.  Ezt követôen a magyar katonai em-

lékhelyen koszorúztunk, miközben mindenki a maga emléke-
ibe mélyedve kívánt tisztelegni hozzátartozói elôtt.

Bolgyirevkából a Rudkinói temetôbe vettük utunk. Itt hely-
ben is berendeztek egy múzeumot, melyben a katonasírokban
talált emlékeket és tárgyakat helyezték el. A temetô emlékmû-
véhez vezetô út két oldalán a hadszíntéren elesett magyar ka-
tonák és munkaszolgálatosok nevét tüntették fel – a lista ala-
pos, kimért, tekintélyt parancsol – egyszóval töprengésre kész-
tet, a felelôsségtudat átgondolására. Volt, aki a hozzátartozója
nevét is megtalálta, volt aki gyertyát gyújtott, volt aki a fejfák
között sétálva idézte fel a történéseket. A kanyargó Don men-
tén álltunk.

Késô délután visszatértünk Moszkvába, ahol a nagykövetsé-
gen várták a csoportot. Éjszaka egy utolsó városnézés követke-
zett, melynek során az addig elmaradt nevezetességeknek jár-
tunk utána. A diákok egy csoportja egész éjszakán át beszélge-
tett az aznapi élményekrôl, nem jött álom a szemükre.
25-én szombaton Moszkvából hazarepültünk, s ekkor a búcsú
nehéz pillanatai következtek. Összeforrott a társaság lélekben és
barátságban egyaránt. Megegyeztünk egy közeli élménybeszá-
molóban, majd sorjában elhagytuk a repülôteret, s indultunk
haza, hogy tovább adhassuk a megélt emlékeket. Emlékeztünk,
s az emlékek már örökké velünk maradnak. Ezt követôen az
adott korszak tanításakor emlékeink hitelessé varázsolják a tan-
anyagot, a memento valósággá válik, a tananyag pedig ôszinte,
megélt gondolatok formájában tárulhat diákjaink elé.
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A MAGYAR KATONAI 
TEMETÔBEN 
Tíz kilométerre innen található Rudkinó. Az itteni 
magyar katonai temetôt a magyar államadósság 
törlesztésébôl építette a fent nevezett civil szervezet, 
a Vojennije Memoriali. Az emlékhely egy magaslaton 
épült, amely alatt a Don kanyarog. A temetôben nem-
csak a környéken elesett magyarokat temetik el, 
hanem egész Oroszországból hozzák ide a megtalált 
maradványokat. A temetôi emlékszobában térképen 
jelölik a holttestek megtalálásának helyeit és azt 
az 580 hadifogolytábort, ahol magyarokat ôriztek. 
A létesítményt még csak technikailag adták át, 
hivatalosan nem. ...Az orosz félnek az volt a kérése, 
hogy ez jelentôs ceremónia nélkül történjen meg. 
Az itt lévô lakosságot sértheti, hogy az ô katonai 
temetôikre nem fordítottak ennyi pénzt, s emlékeznek 
a magyarok ittlétére. A hivatalos átadás elôtt azonban 
sikerült elérni, hogy az oktatási tárca szervezte 
csoport koszorúkat helyezhessen el. Így ez volt az elsô 
hivatalos küldöttség, amely megemlékezhetett 
a Oroszországban elhunyt magyar áldozatokról. 
A temetôben csend, jég, metszô szél. Az emlékhelyet 
lépcsôsor osztja ketté, melyet fekete márványtáblák 
kísérnek az eddig azonosított 69 ezer magyar áldozat 
névsorával. A lépcsôk egy központi, szintén fekete 
márvány térre vezetnek, ahol három kapun kereszteket 
helyeztek el. Ekkor jelenti be Magyar Bálint, hogy a 
magyar állam tízmillió forintot ad a magyarországi 
orosz hadisírok gondozására, és meghívta a voronyezsi 
diákokat, melynek költségeit Magyarország állja. 
A diákok felvetették, hogy el kellene énekelni a 
Himnuszt. Az ötlet mindenkit megindított, de a tanárok 
félnek, ebbôl külpolitikai bonyodalom is lehet. Végül 
kisebb vívódás után mégiscsak elhangzik a rudkinói 
temetôben a magyar himnusz. 

Részlet Éber Sándor Magyar Hilapban megjelent cikkébôl
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Abirkenaui tábor ma szinte idillikus hely. Ha olyan em-
ber tévedne ide, aki nem tudja, hol jár, talán leülne a
romokra, gyönyörködne a szép zöld pázsitban, a hátte-

ret koszorúzó nyírfákban, a nyírfák között elsuhanó ôzcsapat-
ban.Süt a nap, ragyogó idô van, április tizenötödike, tavasz.
Holnap lesz hatvan éve, hogy a Kárpátalján létrehozták az elsô
magyarországi gettót. Hatvan évvel ezelôtt talán éppen így né-
zett ki a táj. Vagy talán nem: hiszen a rámpa, a Judenrampa,
amelyet kifejezetten a magyar zsidók fogadására építettek, ak-
kor még nem volt kész. A vonatok még nem indultak el. Még
mindenki él.

Süt a nap, ragyog az idô. Az emlékmû szürke gránitján lágy,
zöldes árnyékok.

Az emlékmû talapzatánál izraeli fiatalok énekelnek, angolul
és héberül. A sínek végénél, a murván állunk mi, az ország min-
den részébôl érkezett magyarok: diákok, pedagógusok, újság-
írók. A Történelemtanárok Egylete – az elnök, Miklósi László
kezdeményezésére – és az Oktatási Minisztérium közösen in-
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Hálás téma lenne ez a fotósoknak. Ritkán lehet látni minisz-
tert könnyben úszó szemmel koszorúzni.

És ilyen miniszteri kíséretet is ritkán: gimnazisták, tanárok,
egy kis csapat ember, szinte fázósan összebújva a verôfényben.
Senki nem tud beszélni. Egy kis darab Magyarország a legna-
gyobb magyar temetôben.

Hát akkor nézzük. Befut a vonat – három kilométerre innen
van az auschwitz-1, az elsô láger, amelynek a vérlázítóan cini-
kus kapufeliratát minden ember fejbôl idézi: Arbeit macht frei
– de ez nem az a kapu. Azon csak gyalogosok mehetnek át,
legfeljebb egy kisebb teherautó. Ezen a birkenaui kapun átfért,
szépen begördült az egész vasúti szerelvény. Némelyik vonat
több mint egy heti utazás után érkezett meg. A marhavagonok-
ba zárt emberek éhesek, szomjasak, eltörôdöttek. Kiszállnak, a
rámpán sorakoztatják ôket. Egy orvos – Mengele – vizsgálgat-
ja, aztán kétfelé irányítja ôket. Az egyik csoport – tíz százalék
– elindul jobbra, a „Szauna” irányába. Azért hívja így a láger-
nyelv, mert az tényleg fürdô. Fertôtlenítés, zuhany, hajnyírás,
tetoválás.

A másik csoport egyenesen sétál tovább. Nagyon szomjasak.
Mindent odaadnának egy pohár vízért. Nôk, gyerekek, öregek.
Mindjárt, mindjárt, mondják az SS-katonák. „Mindjárt lesz víz.
Elôször zuhanyozás, aztán mindenki kap egy bögre kávét.” Az
emberek engedelmesen lerakják a holmijaikat, mindenki kü-
lön kupacba, hogy megtalálják majd a fürdô után. Lemennek
a lépcsôn egy körülbelül negyven méter hosszú elôcsarnokba.
Itt le kell vetkôzni. Néha zavar támad, mert az ortodox asszo-
nyok nem akarják idegenek elôtt levetni a ruhájukat, ezért az
SS-gyakorlat az, hogy egy nôt – akárkit – kirángatnak a sorból,
és valamilyen mondvacsinált váddal agyonverik. A többiek ha-
lálra rémülnek, és minden parancsot végrehajtanak.

A „fürdô” körülbelül száz-százhúsz négyzetméter. Bezsúfol-
nak ide kétezer embert. A pánik akkor tör ki, amikor rájuk zár-
ják a vasajtókat és leoltják a lámpát.

Nem mondom tovább, mert nem bírom.

De mondom. annyit, hogy húsz percig tartott. Húsz perc ful-
doklás a sötétben. Aztán jött a Sonderkommando a vaskam-
pókkal és kivonszolta a holttesteket. A többiek ültek kinn a fü-
vön és várták, hogy sorra kerüljenek.

Ôzikék, nyírfák és egy sínpár

dított egy programot tavaly Nemzeti emlékezet címmel. Elô-
ször a Don-kanyarhoz utaztak a programban részt vevô gimna-
zisták (ide is elkísérte ôket Magyar Bálint), és most Auschwitzba.

Auschwitz. Egy temetô, ahol nincsenek temetettek. Már túl
vagyunk az idegenvezetô elsô történetein. Túl vagyunk a
Judenrampa eseményein, túl a szelekción, megnéztük a berob-
bantott krematórium maradványait, és arra várunk, hogy Ma-
gyar Bálint elhelyezze a koszorút az emlékmû talapzatán.
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Vágó Istvánt fôleg a vetélkedôirôl ismeri a közönség, ez
egyébként elég baj, mert Vágó a vetélkedôinél sokkal többet
tud. Más kérdés, hogy senki nem nézné ezeket a vetélkedôket,
ha nem Vágó vezetné. Vágónak négy nyelvbôl van felsôfokú
vizsgája, emellett Mûegyetemet végzett, de történelembôl, iro-
dalomból vagy zeneesztétikából is tud annyit, mint egy-egy
szakos tanár. Élmény vele beszélgetni, sziporkázó, szellemes,
mûvelt, érzékeny ember. És ôrült nyelvvédô, akinek mániája a
magyar beszéd tisztasága és szépsége.

Vágó István ennek a Nemzeti Emlékezet programnak a nem
is tudom, mije: koordinátora? mûsorvezetôje? lelke? Este volt
egy nyilvános beszélgetés, a diákok arról számoltak be, hogy ki
mirôl ír pályázatot, és miért éppen arról. Vágó vezette a beszél-
getést. Nagyon ügyesen provokálta a gyerekeket, dinamikus és
izgalmas lett az este attól, ahogy és amit kérdezett. Elmondása
szerint talán csak egyszer akadt meg egy pillanatra, amikor –
szegényekrôl és gazdagokról volt szó – az egyik gyerek azt fej-
tegette, hogy ô nem látott még szegény zsidót. Azt hiszem, Vágó
megijedt ettôl a mondattól, és gyorsan továbbsiklott, pedig le-
het, hogy a gyerek dicsérôleg értette, amit mondott, hogy tud-
niillik a zsidók nem hagyják magukat és elôbb-utóbb viszik va-
lamire. Én biztos vagyok benne, a gyerek így értette ezt a mon-
datot. Csak hát itt, Auschwitz és Birkenau közelében az ember
hajlamos félreérteni a mondatokat.

A negyedik krematóriumot nem a visszavonuló SS robbantot-
ta fel. A Sonderkommando tagjai – ôk is zsidó foglyok voltak
– valahonnan szereztek fegyvert. Egy-két kézigránátot, néhány
pisztolyt töltényekkel, és amikor egy újabb transzport indult a
„fürdôre”, megmondták neki, hová mennek, és fellázadtak. Az
SS pánikba esett. A zsidók visszalônek!

Hát visszalôttek.
Elfoglalták a krematóriumot, s onnan, mint egy várból, lôttek

kifelé. Három SS-katonát el is találtak. Aztán elfogyott a lôszer.
Akkor a Sonderkommando kitört. Áttörtek az SS-sorfalon, a

titokban elôkészített drótvágó ollókkal átvágták a kerítést, és
elkezdtek rohanni a szabadság felé. És talán ki is jutottak vol-
na a lágerbôl, ha nem állnak meg a nôi barakknál, hogy annak
is átvágják a kerítését, hogy a nôk is megpróbálhassanak meg-
szökni. Így aztán az addigra odaérkezô SS-erôsítés mindannyi-
ukat legéppuskázta. Hát ilyen a zsidó, amikor ügyeskedik,
hogy vigye valamire.

A magyar pavilon, az újjáépített magyar pavilon, amelyet Ma-
gyar Bálint felavatott, az Auschwitz-1 nevû láger 18. számú
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épületében található. Ez egy téglaház, valamikor, még talán a
Monarchia idején emelték, kaszárnyának. Birkenauban aljazat-
lan, fûtetlen barakképületben laktak a foglyok, tehát sárban. A
fapapucs, amit cipô helyett kaptak, beragadt a sárba, ezért me-
zítláb dagasztották a mocsaras latyakot, ha lemásztak a priccs-
rôl, ahol egy akkora helyen, amelyiken normálisan egy ember
fér el, kilencen zsúfolódtak össze. Tessék ezt túlélni. Az étel
napi fél liter marharépaleves. Munka után Appell. (Néha órá-
kig, feltartott kézzel.)

A magyar pavilon centrumában egy vetítôvászon, zsidó nôk
mennek a végtelenített szalagon, vonulnak a Rákóczi úton.
Onnan indultak, ide érkeztek. A tárlókban különbözô relikvi-
ák, például a zsidómentôk képei: Sztéhló Gábor, Slachta Mar-
git, Wallenberg. (A tárlat Rajk László, Kádár Gábor és Vági Zol-
tán munkája.) Egy képernyôn a berobbantott krematórium
romja látszik: elhelyeztek ott egy webkamerát, s az élôben köz-
vetíti, ami odakinn történik.

Olvasom az MTI-jelentést: „Schweit-
zer József nyugalmazott fôrabbi, akinek
édesapját és több családtagját ölték meg
Auschwitzban, emlékezô beszédében azt
mondta, hogy a zsidóság hittestvéreivel
együtt gyászolja azokat, akiket roma
származásuk vagy politikai meggyôzô-
désük miatt pusztítottak el: Auschwitz
a sátánná züllött ember örök jelképe és
örök tanúbizonysága.”

Az emlékmûvet a magyar Országgyûlés küldöttsége is meg-
koszorúzta, ellenzéki politikusok is elhelyezték a virágaikat.
Ritka pillanat, amikor a magyar demokrácia képviselôi, függet-
lenül attól, hogy a politikai színkép melyik oldalához tartoz-
nak, együtt cselekednek. Ezt nagyon jó volt látni. De jó volt azt
is látni, ahogy zsidók és keresztények, idôsebbek és fiatalab-
bak, a múlt, a jelen és a jövô: a demokratikus, a humanista Ma-
gyarország képviselôi közösen tisztelegtek az áldozatok elôtt.
Emlékszem, hogy állt a teremben az öreg fôrabbi, hogy kapasz-
kodott Medgyes Péter államtitkár karjába.

Nekem ez a kép többet mond a koszorúknál.

Oswiecim, amennyire meg tudom ítélni, hiszen csak éppen
átutaztunk rajta, kedves lengyel kisváros. A láger bejáratánál
különbözô butikok állnak, lehet kapni auschwitzi képeslapot
és kulcstartót, de legyünk korrektek, színvonalas szakirodal-
mat is.

Mindegy, ez egy üzletág. Emberek élnek belôle, jól teszik,

egyrészt valamibôl mindenkinek élni kell, másrészt így leg-
alább hozzájutunk egy csomó fontos könyvhöz, térképhez, do-
kumentumhoz. Vettem két kötetet – The residence of death,
némiképp bombasztikusan megírt, de hiteles munka, továbbá
az Auschwitz Album címû könyvet – ez egy kárpátaljai transz-
port útját kíséri végig attól kezdve, hogy a vonat begördül a ha-
láltábor kapuján. Az SS fotósai készítették, természetesen sem-
mi brutalitás nem látszik rajtuk, de azért a háttérben diszkré-
ten meghúzódik két krematórium. (Ennek a kötetnek a képei-
bôl készült az újonnan megnyitott Páva utcai Holocaust Em-
lékmúzeum kiállítása.)

Ebben az angol kiadásban – nem tudom, a magyar nyelvû
milyen, állítólag már lehet kapni, még nem láttam -, megpró-
bálták azonosítani a képeken szereplô embereket. Kis nyilak-
kal megjelölték ôket. „Hajnal Klein, Lili Klein, Adalbert
Berkovics, Irnia Berkovics Farkas, Lili Klein (she survived)”.

„Dr. Kelerman Adolf Abraham. Gyuri,
Adolfsson. István Balasza, a pharmacist.
He survided.”

„Channah Goldberger. Channach Gold-
berger’s grandson. Chaya Halpert. Sha-
ra Rosenreich.”

„Margit Eckermann. Ester Goldstein.
Miki Schwartz. Jenô Egri. Valli Hoffman
of Bodrogkeresztúr. Benjamin Egri,
Jenô’s father.”

És: „The children shown here are two
of Lili Jacob’s siblings: 1. Sril, 2. Zeilig. They were gassed
shortly after arrival.” Vagyis: Az itt látható két gyerek Jakob Li-
li testvérei voltak. Röviddel megérkezésük után elgázosították
ôket.”

Jakob Lilit 1944. május 24-én deportálták Beregszászból
Auschwitzba. A rámpán végrehajtott szelekció során rabszol-
gamunkára alkalmasnak találta ôt dr. Mengele. Késôbb áttele-
pítették Sziléziába, aztán Türingiába, ahol egyrészt lôszergyár-
ban dolgoztatták, másrészt tífuszt kapott és nekiállt meghalni,
de az amerikaiak közbejöttek, felszabadították a tábort és meg-
mentették Lilit is. Lili valami meleg ruha után kutatott az elme-
nekült SS-katonák holmijai között, amikor egy pizsamába csa-
varva megtalálta a fotóalbumot. Kinyitotta, és az elsô, amit
meglátott, két testvérének a képe volt, a Bocskai-ruhába öltö-
zött két kisfiú, akiket rögtön Auschwitzba érkezésük után
meggyilkoltak.

Ezek a névazonosítások, ezek a megjegyzések – she survived,
ô túlélte -, valami kísérteties idôutazást idéznek. Nézem a ké-
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peket, az emberek még mosolyognak, még belenéznek a kame-
rába, még vannak – de ott a kis nyíl, hogy az az asszony, ott a
hátsó sorban, akinek csak a kendôje és a fél arca látszik, na ô
életben maradt.

Három dolgot szeretnék még elmondani.
Az egyik egy fénykép története. Bécsbôl hoztam, a Wehrmacht

(tehát a német hadsereg) bûneit bemutató kiállításról. Nem er-
rôl akarok most beszélni. Azt szoktuk általában gondolni, hogy
a bûnöket az SS követte el, a Wehrmacht csak harcolt. Ez a ki-
állítás, amelyik bizonyítja, miképpen vett részt a hadsereg is a
civil lakosság ellen elkövetett bûnökben, bemutat néhány
olyan képet is, amelyiken kivégzésük elôtt németek láthatók.

Német katonák, akik fellázadtak, akik megpróbáltak a zsidó-
kon, romákon, oroszokon, egyáltalán: a foglyokon segíteni, és
ezért kivégezték ôket.

Szeretném elmondani, hogy az elsô megsemmisítô táborok-
ban németek haltak meg: szociáldemokraták, keresztényde-
mokraták, másként gondolkozók. Szeretném elmondani, hogy
Auschwitzot eredetileg orosz hadifoglyok és lengyel katolikus
papok legyilkolására hozták létre.

Sokfélék vagyunk. Voltak olyan lengyelek, akik ölbe tett kéz-
zel nézték a varsói gettó szabadságharcát. Sôt: olyanok is vol-
tak, akik a háború után az Auschwitzból hazatérô zsidókat
megpróbálták szülôföldjükrôl elûzni. (45-46-ban nálunk is
voltak kisebb, helyi programok.) De nemcsak ilyen lengyelek
voltak – láttam Kolbe atya celláját. És szeretném, ha belenéz-
nénk ennek a német fiúnak a szemébe is, akit nagy közröhö-
gés közepette mint árulót felakasztottak.

Mi hozzájuk tartozunk. Mi ôrájuk tekintünk, ha azt a szót
mondjuk ki: ember.

A második dolog, amit el szeretnék mondani, rövid nagyon.
Pusztán annyi, hogy az én édesanyám is beregszászi, és pont
annyi éves, mint Lili Jakob. Talán ismerték is egymást, mert
Beregszász nagyon békés kisváros volt valamikor.

A harmadik még rövidebb.
Kedveseim, én tanultam és ezerszer elimádkoztam, hogy:

„Bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az
ellenünk vétkezôknek.”

Nem vagyok vallásos, de úgy gondoltam, ez a mondat lénye-
gét tekintve érvényes.

Ma másképp gondolom. Úgy gondolom, hogy van bûn, ami-
re nincs bocsánat.

Nincs bocsánat.
Szunyogh Szabolcs (Megjelent a Köznevelés 2004. évi 18. számában)

Nemzeti
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1956. október 23-án Magyarországra figyelt az egész
világ. Forradalmunkra, amelynek célja egy szabad, 
független és demokratikus Magyarország megteremtése
volt, forradalmunkra, amely a nemzeti egység és 
összefogás nagyszerû példájaként került be a történe-
lemkönyvekbe. A Time címlapján a fegyverén kezét
nyugtató sebesült magyar forradalmár képe ekkor vált
örökre a szabadság, a forradalom szimbólumává. 
Kivételes történelmi pillanat volt ez: másként gondolt
ránk és másként beszélt rólunk ekkor a világ. És talán
az sem túlzás, ha azt mondjuk, morális hitelünk 
árfolyama sem ért soha annyit, mint azokban 
a napokban.Mindebben nagy része volt a „politizáló
ifjúságnak“ is. Ezekben a mámoros napokban 
nemcsak, hogy számos helyen álltak a megmozdulá-
sok élére, de ôk voltak azok is, akik vállalták az igazság

kimondásának történelmi 
küldetését is: Most vagy soha!
Elég volt! Függetlenség, 
szabadság! Vesszen az önkény, 
éljen a törvény! Aki magyar, velünk
tart! - skandálták a fiatalok, és 
velük elôször Budapest, majd 
az egész ország.
50 évvel a forradalom után azt

szeretnénk, ha a fiatalok döntô részt vállalnának 
a megemlékezésben. Ha ôk gyûjtenék össze 
családjaik emlékeit, ôk néznének utána feledésbe 
merült adatoknak, ôk festenének új képeket és írnának
új verseket a forradalomról, egyszóval: ôk találnának új
válaszokat régi kérdésekre.

Ehhez a munkához, ehhez a versenyhez 
kívánok sok sikert!

Magyar Bálint
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FREEDOM FIGHTER 1956
ORSZÁGOS TANULMÁNYI
VETÉLKEDÔ 
2006. január 23-án kezdetét vette az 1956-os forradalom
50. évfordulója alkalmából, az Oktatási Minisztérium által
szervezett vetélkedôsorozat. A játékra közel 300 csapat
nevezett, az elsô forduló január 25-ig tart és a www.
emlekezet.hu/56 címû internetes oldalon közzétett kér-
déssorra kell választ adniuk a csapatoknak. 
Az Oktatási Minisztérium az 56-os Intézettel és a Történe-
lemtanárok Egyletével közösen pályázatot hirdetett közép-
iskolai diákcsapatok részére az 1956-os Forradalom 50. év-
fordulója alkalmából. A pályázaton magyarországi és hatá-
ron túli középiskolai csapatok egy fô segítô tanárral nevez-
hettek. A vetélkedô hat fordulón keresztül tart, a játék ele-
jén regisztrált csapatoknak minden hónap 23-án az inter-
neten közétett kreatív feladatokat kell megoldaniuk, hogy
végül részt vehessenek az október 23-i döntôn. A beérke-
zett pályamûveket fordulónként külön értékeli az ötfôs (4
állandó és egy, a forduló témakörében leginkább jártas tag)
zsûri és a részeredményeket folyamatosan közzéteszi.
A tanulmányi versenyt azzal a céllal indított útjára az Okta-
tási Minisztérium, hogy minél több fiatal figyelmét felhívja
a magyar történelem sorsfordító eseményének évforduló-
jára, és elérje, hogy az iskolapadban ülô fiatalok is megis-
merjék a diktatúra elleni felkelés, a személyes hôsiesség,
az egyéni és közösségi áldozathozatal szimbólumává vált
´56-os forradalmat.

Kedves diákok, tanárok 
és szülôk!
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ANemzeti Emlékezet Program részeként – 2006 tavaszán
– az oktatási tárca 1400 középiskolába juttatta el For-
gács Péter három filmjét: A semmi országát, A dunai exo-

dust és Az örvényt. A filmek történelemórán vagy szakköri ke-
retek között hasznos eszközt adnak a pedagógusok kezébe,
hogy diákjaikkal jobban megértethessék Magyarország 20. szá-
zadi történelmét.

A Nemzetei Emlékezet program célja, hogy bemutassa, mi-
ként kapcsolódik össze az egyes emberek, a szûk család, a köz-
vetlen környezetünk története az ország történelmével. For-
gács Péter filmrendezô Privát történelem címû filmsorozata
ugyanebbôl az elvbôl indul ki. Az oktatási tárca ezért döntött
úgy, hogy a sorozat három filmjét DVD-formában sokszorosít-
ja és eljuttatja a középiskoláknak. A filmek hozzájárulnak,
hogy a középiskolában tanulók a modern pedagógiai irányza-
tok szemléletével ismerjék meg a magyar történelem egyik leg-
kevésbé „kibeszélt” eseménysorát. A hazai és nemzetközi fóru-
mokon is díjnyertes alkotások értelmezéséhez a DVD-khez tar-
tozó füzetek nyújtanak kiegészítô ismereteket.

Magyar Bálint oktatási miniszter így fogalmazott 
a filmekhez írt kísérôlevelében:

„Az Oktatási Minisztérium vezetôjeként különösen fontosnak 
tartom, hogy a ma iskolába járó nemzedék megismerje nemzete,
szûkebb környezete és családja múltját. (…) 
Ilyen múltfeltáró vállalkozás Forgács Péter filmrendezô 
többszörös díjnyertes sorozata: A semmi országa; 
A dunai exodus és Az örvény címû alkotások. A néhány 
éve nagy nemzetközi sikert aratott sorozat mintapéldája lehet 
annak, hogyan fonódik össze az egyes 
állampolgárok sorsa a nemzeti történelem 
alakulásával; hogyan lehet megragadni és
bemutatni a privát történet és a történelem 

egységét, ember és nemzet viszonyát. Tágabb értelemben 
pedig azt, hogy a XX. század sokszor 
kaotikusnak tûnô eseménysorát meg kell értenünk ahhoz, 
hogy eligazodjunk a korunkban zajló folyamatok, 
történések között.”
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Privát történelem sorozat




