
«Megismerni, megőrizni: Európa zsidó temetőnek feltérképezése (EAC/S10/2019)»

«Helyi zsidó temetők»

Magyarország



Az óraterv készítéséhez kérjük használd az alábbi sablont.

Bevezető

Az óra címe A kalocsai zsidó temetők nyomában

Tanár neve Barnáné Nagy Angéla

Iskola neve Kalocsai Nebuló EGYMI

Tantárgy Hon-és népismereti szakkör

Évfolyam, diákok életkora 6-12. évfolyam

12 év – 26 év

Az óra hossza (pl. két 45 perces tanóra) egy 45

perces tanóra

Már megtartottad ezt az órát? Igen / Nem

Az óra rövid, 1-2 mondatos összefoglalója A szakkörön helytörténeti kutatás és annak

feldolgozása zajlott, tanulásban

akadályozott (1 diák értelmileg

akadályozott)



Háttérinformációk

1. Az óra tágabb kontextusa / Problémafelvetés - Hogyan illik bele ez az óraterv a tantervedbe?

Milyen probléma áll az óra középpontjában?

Szakköröseimmel évek óta végzünk helytörténeti kutatást s feldolgozást (videófilmek készítése is)

különböző témakörökben. Ez a foglalkozás a „Kalocsa nevezetességei” tematikus egység része volt.

A Centropa videófilmek készítéseinek középpontjában a kalocsai zsidóság történetének kutatása

áll. A problémafelvetés alapja az „Éltek Kalocsán zsidók?” kérdés áll, mert diákjaim számára ez a

kérdés. Hiszen Kalocsán egyértelmű az érseki város, az iskolaváros, a népművészet, a paprika mint

jellemzők. Nem tudtak arról, kik is a zsidók, hogyan és hol éltek a városunkban (és a környező

településeken), miért nem találkoznak már velük Kalocsán. Tanulásban akadályozott tanulók

esetében öröm hallani kérdéseiket, s nem szabad azokat megválaszoltalanul hagyni.

2. Hosszantartó megértés – Mi az, amire esetleg évek múltán is emlékezni fognak a diákok ebből

az órából?

Tanulásban akadályozott diákok eltérő képességekkel rendelkeznek, ok-okozati összefüggéseket

csak segítséggel képesek megérteni. Fontos számukra, hogy a megszerzett ismeretek beépüljenek

tudásukba. Az információkat minél több csatornán kell eljuttatni hozzájuk, változatos módszerekkel

– kulcsfontosságú, hogy ők maguk is gyűjtsék és értelmezzék az információkat (segítséggel



természetesen).

3. Célok – Mik az óra céljai? Milyen tudást és készségeket kíván átadni?

A foglalkozás céljai:

1. Ismeretek bővítése (régi szakkörösök esetében) illetve új ismeretek szerzése (új diákok számára)

2. Információk keresése interneten – felelős internethasználatra nevelés

3. Információk gyűjtése nyomtatott könyvekből – olvasás megszerettetése

4. Toleranciára nevelés

4. Milyen forrásokat használsz? Sorold fel a használt anyagokat, forrásokat, linkeket, filmeket,

interjúkat. Ha szükséges, küldj nekünk csatolmányokat is.

ASBÓTH Miklós

Kalocsa történeti kronológiája. In: Asbóth Miklós – Romsics Imre: Kalocsa múltja és jelene

Kalocsa, 1998.

ASBÓTH Miklós

A II. világháború kalocsai áldozatai. Kézirat. Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár



Kalocsa, é.n.

ASBÓTH Miklós – ROMSICS Imre

Kalocsa múltja és jelene

Kalocsa, 1998.

BRAHAM, Randolph L.

A magyar holocaust I-II.

Budapest, 1988.

Kalocsa Anno

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Levéltára

Jezsuita gimnázium főkönyvei

MAGÓNÉ TÓTH Gyöngyi

Zsidók Kalocsán és környékén

Kalocsa, 2009.

ROMSICS Imre

Kalocsai illetőségű, munkaszolgálatba és koncentrációs táborokban elhunyt zsidó állampolgárok.

In: Kalocsa II. világháborús áldozatainak katasztere. VKM TDGY 1329-2008.

http://www.yadvashem.org/

Dél-kaliforniai Egyetem (USC) Soá Alapítványa - Vizuális Történelmi és Oktatási Intézet archívum

videóinterjúi (VHA)

https://www.centropa.org/hu/pictures-stories/search

http://www.yadvashem.org/
https://www.centropa.org/hu/pictures-stories/search


https://www.centropa.org/hu/search/site/a%2520KALOCSAI%2520ZSID%25C3%2593S%25C3%25

81G%2520T%25C3%2596RT%25C3%2589NETE

5. Van-e bármilyen konkrét (korábban tanult) készség, amire a diákoknak szükségük van az óra

teljesítéséhez?

Szövegértés, értő olvasás, tanult ismeretek alkalmazása

Kulturált szóbeli kommunikáció

Ok-okozati összefüggések felismerése segítséggel

Emlékezet

6. Kihívások és megoldások: Milyen kihívásokkal szembesültél az óra megtartása során? Hogyan

oldottad meg ezeket?

Minden diák segítséget, biztatást, dicséretet igényel és kapott is a foglalkozás során, folyamatos és

közvetlen motiváció fenntartása

https://www.centropa.org/hu/search/site/a%2520KALOCSAI%2520ZSID%25C3%2593S%25C3%2581G%2520T%25C3%2596RT%25C3%2589NETE
https://www.centropa.org/hu/search/site/a%2520KALOCSAI%2520ZSID%25C3%2593S%25C3%2581G%2520T%25C3%2596RT%25C3%2589NETE


Munkámban iskolánk rendszergazdája is segítette a diákok munkáját, ha informatikai segítségre

volt szükségük.

7. Megoszthatóság: Mi az, amit ebből az órából akár más iskolák, más diákok is fel tudnak

használni?

A téma feldolgozhatósága (sokan „félnek” a témától s leszűkítik a holokauszt történetére,

számokra vagy még rosszabb képekre).

Módszertanilag elsősorban sajátos nevelési igényű diák tanítása során használható.

8. Hatás: Milyen hatása lehet az órádnak a helyi zsidó örökség megőrzése kapcsán?

Választ adtak diákjaim a felvetett kérdésre: Igen, éltek Kalocsán…s ez újabb kérdéseket vetett fel

(hol, hogyan éltek, kik voltak ők).

9. Fenntarthatóság: Hogyan segít ez az óra fenntartható érdeklődést építeni a zsidó temetők iránt

a tinédzserek, fiatalok körében?



Felkeltette érdeklődésük, sőt saját településükön is felkeresték a zsidó temetőt, sírokat s küldték a

képeket, meséltek a látottakról.

Az óra megtartása

1. A diákok motiválása: Hogyan motiválod a diákokat az óra elején? Milyen nyitó feladattal kezdesz,

hogy felkeltsd az érdeklődésüket a téma iránt?

A foglakozást az őszi szünet előtt tartottam, az előző foglalkozáson őszi ünnepekről, szokásokról volt

szó (Halottak napjáról is).

Megnéztük a következő filmet:

https://www.centropa.org/hu/search/site/a%2520kalocsai%2520elemi%2520iskol%25C3%25A1k

A filmünk végén természetesen adódott a kérdés: „Éltek Kalocsán zsidók?”

„Keressük meg a választ!” – Nyomozzunk, hol láthatjuk emléküket Kalocsán?

2. Az óra

a. Mutasd be részletesen az óra egyes részeit úgy, hogy mások számára követhető legyen;

b. Tüntesd fel mindegyik résznél, hogy mennyi ideig tart.

https://www.centropa.org/hu/search/site/a%2520kalocsai%2520elemi%2520iskol%25C3%25A1k


1. Kalocsa története: Kalocsai elemi iskoláinak története – Kérdés fölvetés (5 perc)

- „Éltek Kalocsán zsidók?” – Hol kutassuk? – megbeszélés, ötletelés       (5 perc)

2. Feladatunk: Kalocsai zsidó temető(k) kutatása

-  Kalocsai temető jellemzői

-  Temető regiszter használata, egyéni keresés – tapasztalatok megosztása    (5 perc)

3. Kalocsai zsidó temető(k)

-   Temető regiszter eredménye: zsidó temető (a temetőn belül, elkerítve), információk keresése (pl.

Lázár család)

- A kalocsai Lázár család története – megbeszélés előre adott szempontok alapján

(Mi volt a foglalkozásuk? Hol laktak?) (10 perc)

https://nebulokalocsa.edu.hu/index.php/multimedia/videok/video/3-a-kalocsai-lazar-csalad-toerte

nete

4. Zsidó sírkövek Kalocsán a Bátyai úton („a másik” – mondták): feliratuk elmosódott, nehezen

olvasható, feltehetően héber betűkkel

- héber betűk jellemzői

- Terv: elmegyünk, fényképezünk

- Információk keresése, eredmény megosztása: ortodox és neológ zsidók éltek Kalocsán

- rövid tanári magyarázat (10 perc)

5. Hol találunk még Kalocsán zsidók emlékét őrző épületeket, emlékhelyeket?

https://nebulokalocsa.edu.hu/index.php/multimedia/videok/video/3-a-kalocsai-lazar-csalad-toertenete
https://nebulokalocsa.edu.hu/index.php/multimedia/videok/video/3-a-kalocsai-lazar-csalad-toertenete


– differenciált feladat, csoportmunka, segítséggel (zsinagóga, holokauszt, polgári lakóházak, zsidó

iskola, könyvek az iskolai könyvtárban, Centropa honlapján keresés a filmek között)

- információk megosztása (8 perc)

6. Információk rendszerezése (mentés folyamatos volt a foglalkozás során): Mit tudtunk meg? A

foglalkozás elején felvetett kérdés megválaszolása

Értékelés – a biztatás, segítség, dicséret folyamatos volt (itt összegző dicséret)

Megfogalmazódott egy újabb kérdés: Hogyan éltek? – következő foglalkozás témájaként

(2 perc)

3. Az óra lezárása: Hogyan fogod felmérni a diákok tudását, készségeit az óra után? Hogyan

értékeled a teljesítményüket? Például egy vizuális projekttel, írásbeli házi feladattal, teszttel stb.

A következő foglalkozáson folytattuk kutatásainkat, miután felelevenítettük az előző foglalkozáson

„tanultakat” – jól látható volt, hogy a megszerzett, megerősített tudás jórészt megmaradt, s főként

a kíváncsiság, motiváltság jellemző volt a csoport tagjaira.



Értékelés

Kérjük, írj egy rövid értékelést az óra megtartásával kapcsolatos tapasztalataidról, az alábbi kérdések

mentén:

Mik a tapasztalataid az óra megtartásával kapcsolatban?

Milyen javaslataid vannak más tanárok számára, akik ezt az órát szeretnék megtartani?

Mi az, ami jól működött?

Mi az, amit legközelebb máshogy csinálnál? Milyen kihívásokkal szembesültél?

Tapasztalataim:

Érdeklődésüket felkeltve, folyamatosan motiválva, dicsérve nagyszerűen dolgozott a csoport,

segítették egymást. Érdeklődve olvasott az a diák is, aki nem szeret olvasni.

Javaslataim:

a helytörténet „varázsige” – könnyű felkelteni és fenntartani a diákok érdeklődését, az információk

könnyen érthetőek számukra.

A „Hogyan éltek” kérdés szintén jól használható kiinduló pontként.

Jól működött a foglalkozás, mert a csoport egy része „törzsgárda”, több éve szakkörös,

segítették-biztatták „kezdő” társaikat.

A foglalkozáson használt filmeket „régi nebulósok” készítették – érzelmi hatása pozitívan hatott

diákjaimra.



Kihívás tanulásban akadályozott diákokat tanítani, nevelni, egyéni illetve csoportmunkában

folyamatos odafigyelést igényelnek, ha minőségi munkát várunk el tőlük – mindenkinél ott kellett

volna lennem (informatikusunknak is csak két keze volt).

További kérdésekkel kapcsolatban keresd a projekt magyarországi koordinátorát, Szilágyi Sárát a

szilagyi@centropa.org e-mail címen.

mailto:szilagyi@centropa.org


Az óraterv készítéséhez kérjük használd az alábbi sablont.

Bevezető

Az óra címe Elpusztított szedresi zsidó közösség
nyughelye

Tanár neve Barteczka Mária

Iskola neve Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István
Általános Iskolája

Tantárgy történelem

Évfolyam, diákok életkora 8. évfolyam

Az óra hossza (pl. két 45 perces tanóra) két 45 perces tanóra együtt + óraközi szünet

Már megtartottad ezt az órát? Igen

Az óra rövid, 1-2 mondatos összefoglalója A nyolcadikkal megismertettem a szedresi
zsidó közösség sorsát helytörténeti adatok
felhasználásával, felkészültünk a temető
gondozására és megápoltuk a temetőt.

Háttérinformációk

1. Az óra tágabb kontextusa / Problémafelvetés - Hogyan illik bele ez az óraterv a tantervedbe?
Milyen probléma áll az óra középpontjában?

Több évtizede viselem szívemen a szedresi zsidó közösség történetét és az emlékeinek az őrzését
személyes és lelkiismereti okokból. A II. világháború és benne a holokauszt tanulmányozása sokáig a
8. évfolyamra esett. Bár az utóbbi években ezt már a hetedik osztályban tanulják a gyerekek én
maradtam a korábban jól bevált tematikánál, hogy a nyolcadikosokkal végezzük a zsidóság
helytörténeti feldolgozását és a temetőápolást is. Azért is tartom szerencsésebbnek ezt, mert a II.
világháború témája a hetedikes tankönyv utolsó fejezete. Legyünk őszinték, szerintem nem én
vagyok egyedül, aki néha nem tudja befejezni év végére a tananyagot. Ha pedig igen, akkor
kapkodva. Ez a téma azonban sokkal több figyelmet érdemel.



2. Hosszantartó megértés – Mi az, amire esetleg évek múltán is emlékezni fognak a diákok ebből az
órából?

Ha végig mennek a falun, tudni fogják, hol laktak zsidó családok, és mivel foglalkoztak. Tudni fogják,
hogy idős szedresiek mind szeretettel, tisztelettel és sajnálattal emlékeznek vissza zsidó
falubelijeikre. Tudni fogják, hol van Szedresben a zsidó temető. Ezt még a felnőttek közül is sokan
nem tudják. Emlékezni fognak a sétára a temető felé és vissza. Emlékezni fognak a közösen végzett
munkára, arra az örömre, amikor végig néztünk a megtisztított, meggereblyézett temetőn, és arra a
büszkeségre, hogy talán ezzel a tevékenységükkel jelképesen enyhíteni tudták azokat a
megpróbáltatásokat, amelyeken ezeket az embereknek el kellett viselniük embertársaik, a
társadalom, embertelen ideológia és a politika hibája miatt.

3. Célok – Mik az óra céljai? Milyen tudást és készségeket kíván átadni?

Az óra célja a helytörténeti ismeretek bővítése, a kulcskompetenciák fejlesztése, hazaszeretetre és
toleranciára nevelés. Sokféle képesség, készség fejleszthető: Téri érzékelés, vizuális képzelet,
figyelem koncentráció, megőrzési emlékezet, összefügések felfogása gondolkodási művelet. szociális
alkalmazkodás, viselkedés kortárs csoportban, illemtudó viselkedés, fegyelmezettség, egymás
segítése, önálló tanulás és ismeretszerzés, tárgyi megismerés és cselekvés

4. Milyen forrásokat használsz? Sorold fel a használt anyagokat, forrásokat, linkeket, filmeket,
interjúkat. Ha szükséges, küldj nekünk csatolmányokat is.

Mit és hogyan tanítok a holokausztról c. pályaművem használata, amit a Történelem Tanárok
Egyesülete pályázatára adtam be. 2004-ben. (Elismerő oklevelet kaptam érte) Tudás felelőssége
pályázatom, amit a Holokauszt Emlékközpont pályázatára adtam be 2014-ben. (Első helyezést
kaptam érte), Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez /Iratok a Tolna megyei
levéltárból/ c. kiadvány, szedresi ill. Szedreshez köthető holokauszt túlélők visszaemlékezései:
Donáth Márta Judit, Grünzweig Hencsi., Beck Jenőné, szedresi idős emberek visszaemlékezései,



amelyeket én gyűjtöttem össze, köztük a családtagjaim visszaemlékezései: édesanyámé és az
idősebb bátyámé,

5. Van-e bármilyen konkrét (korábban tanult) készség, amire a diákoknak szükségük van az óra
teljesítéséhez?

Kerti szerszámok használata készség minden falusi gyereknél kézenfekvő. Ha mégsem, akkor pár
perc alatt, bemutatás alapján megtanítható. Fontos a balesetvédelmi oktatás az óra elején, illetve
előző órán. Fel kell hívni a figyelmet a kényelmes és zárt cipő használatára is. A fizikai munkánál
nem árt a személyes példamutatás. Én mindig velük együtt kapálok, gereblyézek.

6. Kihívások és megoldások: Milyen kihívásokkal szembesültél az óra megtartása során? Hogyan
oldottad meg ezeket?

Megoldandó probléma a tervezésnél, hogy 2 óra egymás mellett legyen. Ezt csere útján lehetséges.
Ehhez meg kell szerezni a vezetőség és a kollégák hozzájárulását. Ez általában menni szokott.

Szerszámokat kell beszerezni. Amikor még volt mezőgazdasági oktatás az iskolában ez nem volt
probléma. A technika tanár készségesen adott iskolai eszközöket. Sajnos ez már a múlté. Az utóbbi
idősben a községi önkormányzattól kérek és kapok. Ezekre illik vigyázni.

Ugyancsak az önkormányzattól kell elkérni a zárt temető kapujának kulcsát. Vagy odaadják nekem
és én nyitok-zárok, vagy egy önkormányzati dolgozó a megbeszélt időpontra kinyitja.

Az előző osztályoktól hallván, már 5. osztálytól készültek a gyerekek arra, hogy elmennek a zsidó
temetőbe. Tehát motiválással nem volt gondom, talán azzal, hogy már sürgették, hogy mikor
megyünk. A szedresi zsidó temető a falu szélén van, ahonnan kiterjedt mező, ártér, a szedresiek
által Szigetnek nevezett rész van. Maga a temető egy régen nem használt temetőben van, egy
kisebb dombon. Oda a feljutás nem veszélytelen. Nagyon kell folyamatosan felhívni a figyelmet az
óvatosságra, fegyelemre. Figyelni kell arra is, hogy ne maradjanak le. A zsidó temető rész körül van
zárva, de a munka során természetesen nyitva van. Így mindig akad tanuló, aki „felfedező útra”
indulna az elhagyatott keresztény temetőben. Ezt úgy oldom meg, hogy nagyon megkérem őket,
hogy minden szabálytalan dolgot jelezzenek. Ez általában meg is történik. Nem lenne gond, ha az
ajtóban állnék és csak erre figyelnék. Ám ezt nem tudom megtenni, mert velük együtt,
példamutatóan dolgozom.



7. Megoszthatóság: Mi az, amit ebből az órából akár más iskolák, más diákok is fel tudnak
használni?

Cselekvő hazaszeretetre nevelés, környezetünk, múltunk tisztelete, helytörténeti adatok,
események utáni érdeklődés felkeltése kutatásra ösztönzés.

Mindenhol vannak az országos, vagy világtörténelemhez kapcsolható események, személyek,
helyek stb., ami által sokkal érzékletesebben, hatékonyabban lehet tanítani egy-egy témakört.
Egészen másképpen tanulja a gyermek a II. világháborút, a holokausztot, ha kiderül, hogy a
nagyapja szomszédjában zsidó család lakott, vagy hogy a nagymama a szidó boltba járt édességet
venni. Ez utóbbi egy kedves történet. Egy visszaemlékező mesélte, hogy mindig könyörögtek a
szülőknek, hogy adjanak „pénzecskét”, és mehessenek a zsidó boltba „bogarat” (csoki drazsét)
venni. Boldogan mentek vásárolni, mert mindig többet kaptak, mint amennyire a pénzük futotta.
Ezt elmeséltem a ma Izraelben élő bolttulajdonos lányának. Nagyon boldog volt, hogy így él a
családja a szedresiek emlékezetében.

8. Hatás: Milyen hatása lehet az órádnak a helyi zsidó örökség megőrzése kapcsán?

A legfontosabb, az, hogy tudatosodjon, hogy egyáltalán éltek itt zsidók. Milyen értékeket
teremtettek, mi történt velük és hogy ezt nem felejthetjük. A velük történt tragédia nem
ismétlődhet meg! Ez rajtunk is múlik.

Azt hittem a 40 éves szedresi tanításom során, hogy ez máshol is ilyen egyértelmű a helyi zsidóság
emlékének a megőrzése. De most óraadó tanárként más falukban szomorúan kellett tapasztalnom,
hogy a holokauszt tanítása csak egy országos, világ probléma, és szó sem esik arról, hogy az a
szomszédban, a másik utcában stb. történt meg. Óraadóként, igyekszem pótolni ezt a hiányosságot,
amennyire lehetőségem engedi.

Pl. Az idén amikor készültünk kimenni meggondozni a temetőt egy szülői pár megtudta, és kérte,
hogy kijönnének ők is, mert a gyermeküktől, aki kint volt velem nyolcadikos korában, sokat
hallottak erről a témáról. Most ő dolgozott, nem tudott velünk jönni, de ő magyarázta el a
szülőknek, hogy hogyan jutnak oda.

Egyre többen érdeklődnek a temető és a zsidó lakósok iránt. Ha a téma előkerül többen így szólnak:
„Nem is tudtam, hogy van zsidó temető. Hol van? Meg szeretném nézni”



9. Fenntarthatóság: Hogyan segít ez az óra fenntartható érdeklődést építeni a zsidó temetők iránt a
tinédzserek, fiatalok körében?

A temetőápolás után mindig mesélnek otthon. Magukban vagy szülőkkel később is ellátogatnak. Az
ott készült képeket féltve őrzik. Büszkén vállalják, hogy a csoportképük megjelenjen a Tolna Megyei
Népújságban küldött tudósításom mellett. A Sziget Egyesület: szedresi civil szervezet, amelynek sok
tagját tanítottam a temetőápolás kapcsán toleranciára és emlékezetre, azt tervezi, hogy tagjai
rendbe hozzák a bekerített zsidó temetőt körülölelő elhanyagolt keresztény temetőt, hogy jobban
megközelíthető legyen mindkét rész. Tervezik, hogy a beton, nem túl szép kerítés helyett valami
jobb, környezetbarát és szebb megoldást találjanak.

A keresztény temetőben a legutóbbi időben csak én járok a nagymamámhoz. Gyermekkoromban
édesanyámmal (aki zsidó családoknál nagy szeretetben szolgált árvalányként több, mint 10 évet)
jártunk ki a temetőbe, aki mindig mondta: „Gyere kislányom, megnézzük a zsidó temetőt is.” Ma is
a fülembe cseng ez a mondat. Remélem az én szavamra, nevelésemre, tanításomra és
példamutatásomra is emlékeznek majd tanítványaim, kollégáim ismerőseim és természetesen a
családom.

Az óra megtartása

1. A diákok motiválása: Hogyan motiválod a diákokat az óra elején? Milyen nyitó feladattal
kezdesz, hogy felkeltsd az érdeklődésüket a téma iránt?

2. Dupla óra megtartása:

- 1. és 2. ÓRA együtt.  + 10 perc óraközi szünet: összesen: 100 perc
-
- MOTIVÁCIÓ: idő:5 perc
- A motivációt aktív tevékenységet igénylő feladattal és érdekfeszítő közléssel oldom meg. Bár

tudják, hogy miről lesz szó, hiszen előző órán bejelentettem az óracsere miatt, hogy a szülők
tudjanak róla, és megfelelő cipőben, ruhában jöjjenek. Mégis aktívak és várakozóak.

-
- Szókirakó feladat: A táblára összekevert betűket teszek ki. 3 szót lehet kirakni belőle: szedresi

zsidó temető. Önként vállalkozó 3 tanuló rakja ki, a többi segít neki. (Nagy örömmel, jelentkezik
mindig a három önkéntes.)

- Élő szókapcsolat: Először gyurmaragasztóval dolgoznak, de ha összeállt a szókapcsolat, akkor az
osztályból mindenki kap egy betűkártyát és kialakítanak egy élő szókapcsolatot. Ez a feladat



nagyon tetszik neki, mert mindenki részese lehet. Az így létrejött sor már előre vetíti a sokban
kivonulást a temetőbe.

-
- CÉLKITÚZÉS: idő: 1 perc
- Tanári közlés: Óra célja: Elérkezett a várva várt nap. Ma kimegyünk zsidó temetőbe,

megápoljuk, elhelyezzük a megemlékezés kövét, de előtte beszélgessünk egy kicsit:
-
- AZ ÓRA ANYAGÁNAK FELDOGOZÁSA:
- Tanári előadás vagy kiselőadások: idő: 8 perc.
- Szedresben 10 család élt. Az ő nevüket, lakhelyüket, foglalkozásukat beszéljük meg. a „Mit és

hogyan tanítok a holokausztról” pályaművem alapján. Ezt kezdetben úgy oldottuk meg, hogy én
mutattam be a családokat. Utóbbi időben kiadom 10 tanulónak, hogy készüljenek fel a családok
bemutatásával. Ezt szívesen vállalják. Kijegyzetelik az összegyűjtött helytörténeti anyagot. A
meglévő házak előtt szelfit is készíthetnek, és bemutathatják.

-
- Ismétlés: frontális munka: idő:6 perc
- Mi történt a 2. világháború előtt és alatt a zsidókkal? – A tankönyvből tanultak frontális

átismétlése: fontosabb fogalmak: zsidótörvények, német megszállás, sárgacsillag, gettó,
deportálás, holokauszt

-
- Probléma felvetés: Tanári kérdés: idő: 10 perc
- Szerintetek miért kell kimenni a temetőbe és emlékezni az egykori szedresi zsidó közösségre?
- Lehetséges válaszok: Nem szabad elfelejteni, hogy ők is falubeliek voltak, ők is magyarok voltak,

ne történjen meg újra a holokauszt, fogadjuk el egymást, ne gyűlölködjünk, tanuljunk a múlt
hibáiból, cselekvő hazaszeretetből (ezt a fogalmat gyakran használom, ismerni szokták a
tanítványaim). stb.

-
- Ezután balesetvédelmi megbeszélést tartunk. idő: 10 perc.
- Az iskolavezetés gyakran a tanulók aláírását is kéri ehhez. teljesítjük a kérést.
- A balestvédelmi oktatásnál kitérünk az utcán való közlekedésre: közlekedési szabályok

betartására, a szerszámok vivésére: nem a társunk felől tartjuk és élével kifele, az után való
illedelmes viselkedésre: köszönésre, a temető megközelítésére (meredek, csúszós a feljáró), a
fegyelmezett munkára, egymás testi épségének a megőrzésére, a zsidó temető mellett
elhagyott keresztény temetőbe engedély nélkül nem lehet menni stb.

-
Út a temetőbe: idő: 10 perc
kb. 1 km. gyalog, járdán közlekedve.
Útba esik két volt zsidó ház is, melyek előtt egy kicsit megállunk. Elmondjuk, hogy melyik család
élt ott és mivel foglalkozott. (Müller és Baumgartner család. Mindketten vegyes kereskedéssel
foglalkoztak.) A Müller házban a közelmúltig is működött vegyes kereskedés.

Munka a temetőben: idő: 30 perc



220 négyzetméteres terület van bekerítve, ahol 20 sírkő van felállítva. Árnyékos terület, ezért
főleg alacsony, de sűrű aljnövényzet nő. Ezt kapáljuk fel, és gereblyézzük ki a kerítésen kívülre.
Tavasszal a késő ősszel a kerítés melletti fákról is sok levél hullik be, ettől is megtisztítjuk a
területet. Ősszel a frissen lehullott leveleket gereblyézzük össze lombsöprűvel. Úgy készülünk,
hogy mindenkinek jusson 1-1 szerszám, hogy hatékonyan tudjunk dolgozni, mert 30 percnél
nincs több időnk.
Az utóbbi időben hívta fel a figyelmemet egy Budapestről érkezett író, aki nagyon sok temetőt
látott, de ilyen szépen, mintaszerűen kigereblyézett temetőt még nem.

Emlékezés: tiszteletadás: idő: 5 perc
Az emlékezés köveinek elhelyezése, amit magukkal hoztak az iskolába már, vagy útközben
találtak. Útközben arra is figyelnek, hogy minél szebb kavicsot találjanak.
Bár elmondtam nekik több alkalommal, hogy a zsidó megemlékezés a halottaikra kövekkel
történik (holokauszt napi emlékműsornál is megteszi az egész iskola), mégis akad tanuló, aki
ragaszkodik a virághoz. Természetesen megengedem, hogy azt is elhelyezzék. Ekkor hívom fel a
figyelmet arra, hogy a sírköveken héber felírás van csak, mert Szedresben hagyományőrző
ortodox közösség élt.
Mindig felmerül a kérés, hogy tanuljunk meg pár héber szót. Shalom, toda raba, le hitraot,
haver. Ennyit tudok nekik megtanítani, aminek nagyon örülnek. A dalt is énekelgetem neki, amit
búcsúzáskor énekeltek a zsidó honfitársaink.
„Shalom haveri, shalom haveri, shalom, shalom, lehitraot, lehitraot , shalom, shalom.”
Szívesen dúdolják velem akár munka közben is.
Szoktunk találni külföldi mécseseket, amelyeket azok a hozzátartozók hozzák, akik nemegyszer
külföldről érkeznek. A környékbeliek már azt is látták, hogy tele busz állt meg és mindenki megy
fel a temetőbe.
A szépen megtisztított temetőben elkészítjük a csoportképet.
A kapu bezárása után, levezetésképpen a temető dombról készítünk panorámás fotókat. Ezek
már kis csoportosak, párosak vagy egyéniek. Innen messze ellátni a környékre: a Szigetre és a
medinai dombokra. Ez is egy felfedezés számukra. Itt láthatóak az orgonabokrok is, amik
eredetleg körbe vette a zsidó temetőt. Erre is felhívom a figyelmet.
Végül megállunk a nagyanyám sírjánál, ahonnan ez az elkötelezettségem, elhivatottságom
elindult, amit szeretnek tovább adni!

Út vissza az iskolába: idő:15 perc
Visszafele több idő kell a jólesően elfáradt csapatnak.

Újra az iskolában: idő 5 perc:
Kézmosás, értékelés: szóbeli dicséret, jegy, szorgalmi házi feladat feladása.



-

3. Az óra lezárása: Hogyan fogod felmérni a diákok tudását, készségeit az óra után? Hogyan
értékeled a teljesítményüket? Például egy vizuális projekttel, írásbeli házi feladattal, teszttel stb.

ÉRTÉKELÉS:

Cselelekvő hazaszeret címen mindenki 5-öst kap. Úgy érzem megérdemlik. Ritka eset, hogy a
magtartás miatt esetleg nem érdemli ki a tanuló. Ezt igyekszem mindjárt az esetkor orvosolni,
megbeszélni, hogy megbánás után, neki is megadhassam az ötöst. Általában mindenki képessége
felett teljesít a munkában és a magatartásban is, és kellően el is fáradnak. Mindenképpen
igyekszem, hogy csak pozitív élményeik, emlékeik legyenek. Utóbbi időben szoktam szaktanári
dicsérete is beírni a naplóba és az ellenőrzőbe cselekvő hazaszeret címén. Ennek is nagyon örülnek
a tanítványaim.

HÁZI FELADAT: Szorgalmi házi feladatot adok, amit általában teljesítenek is:

Értékelő, elbeszélő fogalmazás: Címek: Zsidó temetőben jártunk, Emlékeim a zsidó temetőről,
cselekvő hazaszeret részese voltam stb.

Rajz vagy vers készítése

A házi feladatot a következő óra elején megnézem, értékelem. A különösen szép munkákat

jeggyel jutalmazom. A rajzokból és versekből az osztály falán, faliújságon kiállítást készítünk.

Tudósítás a Tolna Megyei Népújságba:

A munkáról való tudósítás mellett szoktam kiegészíteni helytörténeti adatokkal. Pl: legutóbb azzal az
adattal, amit nemrég gyűjtöttem ki a levéltárból, hogy 1941-ben 56 fős ortodox izraelita közösség
élt itt. A holokausztnak 39 áldozata volt, többségben idős és gyermek.



Értékelés

Kérjük, írj egy rövid értékelést az óra megtartásával kapcsolatos tapasztalataidról, az alábbi kérdések
mentén:
Mik a tapasztalataid az óra megtartásával kapcsolatban?
Milyen javaslataid vannak más tanárok számára, akik ezt az órát szeretnék megtartani?
Mi az, ami jól működött?
Mi az, amit legközelebb máshogy csinálnál? Milyen kihívásokkal szembesültél?

Csak pozitív tapasztalatom van. A gyerekek nagyon várják ezt a páros órát, és igyekszem, hogy az
elvárásaik teljesüljenek. Büszkén mesélnek utána a társaiknak, hogy hol jártak,

A kollégáknak javaslom, hogy bátran vágjanak bele ilyen feladatba. Igaz nagyon sokrétű feladat, sok
mindenre kell figyelni, nem hagyományos óra, de megéri. Tanulmányi, de főleg nevelési
szempontjából kiváló alkalom arra, hogy újat, jót és élményt nyújtsunk a gyerekeknek. Önbizalom
megerősítésnek is jó. Képes vagyok rá, megteszem. Ez jóleső érzés gyereknek és tanárnak egyaránt.
Egy ilyen óra után mindenki emberségből egy kicsit feljebb lép.

A közös, lelkes, szívből jövő munka meghozza az eredményt. Mondhatom, hogy minden jól
működik, ha odafigyelünk. Az esetleges kisebb kudarcokból is tanulhatunk. Szerencsére ebből van a
legkevesebb.
Miután több alaklommal is megtartottam ezeket az órákat, a módosítások abban merültek ki, hogy
igyekeztem minél alaposabban felkészíteni a tanulókat és bevonni őket önálló feladatokkal. A
módosítás, kiegészítés többször a tanulók köszönhető: Pl. egy alkalommal egy roma tanulóm arra
kért kint a temetőben, hogy hallgassuk meg a roma himnuszt a telefonjáról. Megköszöntem szép
gondolatot, és beszélgettünk arról, hogy sajnos népírtás más népcsoportokat is érintett. A roma
tanulóim a rokonságban hallott történetekkel igazoltak.

Igazolást, hogy jót cselekszünk az utca emberétől is megkapjuk. Faluban vagyunk, mindenki ismer
mindenkit. Miután köszönünk a felnőtteknek, azok meg szokták kérdezni: Hova megyünk, hol
voltunk? Miután válaszolunk, elismerően bólintanak.

További kérdésekkel kapcsolatban keresd a projekt magyarországi koordinátorát, Szilágyi Sárát a
szilagyi@centropa.org e-mail címen.

mailto:szilagyi@centropa.org


Az óraterv készítéséhez kérjük használd az alábbi sablont.

Bevezető

Az óra címe Helyi zsidó temetők - főcím

„Kultúrális browser” avagy

meglévő történelmi ismereteink kibővítése

– alcím

Tanár neve Lukács Györgyné Borsodi Gabriella

Iskola neve Mozgásjavító EGYMI

Tantárgy történelem/etika /civil társadalmi ismeretek

Évfolyam, diákok életkora 9 - 12. o., 15 - 20 éves

Az óra hossza (pl. két 45 perces tanóra) 2 x 45 perc

Már megtartottad ezt az órát? Igen / Nem

Az óra rövid, 1-2 mondatos összefoglalója A zsidóság /zsidó hagyományok / örökség,
mint a magyar kultúra részei más
szemszögből.

Háttérinformációk

1. Az óra tágabb kontextusa / Problémafelvetés - Hogyan illik bele ez az óraterv a tantervedbe?
Milyen probléma áll az óra középpontjában?

A holokauszt ill. a zsidóság hagyományainak megközelítése egy kicsit másképpen.

2. Hosszantartó megértés – Mi az, amire esetleg évek múltán is emlékezni fognak a diákok ebből az



órából?

A közösen eltöltött időre, az együtt végzett tevékenységre, amikor élőben megnézték a zsinagógát.

A csodálatos műemlékekre, zenére, imára szertartásra. A rendhagyó órára. A
felkészülés/kutatómunka izgalmára.

A jövőben, járva a világot, amennyiben találkoznak a zsidó kultúrával, eszükbe jutnak megszerzett
ismereteik.

3. Célok – Mik az óra céljai? Milyen tudást és készségeket kíván átadni?

Tágabb értelemben toleranciára, elfogadásra, nyitottságra, történelmi emlékezetre/emlékezésre
tanít.

Szűkebb értelemben fejlődnek IKT ismereteik, műveltségük, kreativitásuk, kommunikációjuk szóban
és írásban, együttműködés gyakorlása/csapatmunka, hiteles források/ információk keresése az

interneten, analizálás, szintetizálás.

4. Milyen forrásokat használsz? Sorold fel a használt anyagokat, forrásokat, linkeket, filmeket,
interjúkat. Ha szükséges, küldj nekünk csatolmányokat is.

A források, anyagok, linkek, segédletek… csatolmányban vannak részletezve.

5. Van-e bármilyen konkrét (korábban tanult) készség, amire a diákoknak szükségük van az óra
teljesítéséhez?

Informatikai ismeretek. (prezi, ppt, sway, padlet, wakelet, lino, redmenta, wordwall, stb.)

Történelmi, művészettörténeti, irodalmi, zenei ismeretek. Helyes írásbeli és szóbeli kommunikáció.



Tervezés, csapatban való munka/tanulás.

6. Kihívások és megoldások: Milyen kihívásokkal szembesültél az óra megtartása során? Hogyan
oldottad meg ezeket?

Időhiány. A téma igényel min. 2 tanórát.

1.Tervezhető egy ún. tematikus hétre is, amelynek a holokauszt a témája.(hétfő-péntek) Ez által
több feladat, tevékenység elvégezhető. Kiosztható más-más osztályoknak/csoportoknak 1-1
témakör. Hétfőtől-csütörtökig. Ez esetben kell egy összegzés/ közös bemutató, zárás az utolsó előtti
napon. (csütörtökön.) Minden osztály/csapat bemutatja saját „részét”. (témakörét) Utána
ellenőrző/ismétlő kérdések. (lásd: lentebb, részletesebben „az óra megtartása” részben) Az egyes
témaköröket közkinccsé tehetik online prezentációban megosztva vagy az aulában/faliújságokon is
színes prezentáció/plakát/ismertető formájában.

-A legutolsó nap a helyszín meglátogatása ajánlott! (pénteken tanulmányi kirándulás, városnézés
keretében, amennyiben tematikus hétben gondolkodunk.

-Ha nem látogatható a helyszín, érdemes péntekre tenni a csoportok bemutatóját online. Ezt
láthatja a tanári kar, többi osztály is.

A motivációt/ráhangolódást előre, vagy az első napon elküldhetjük a diákoknak online feladat
keretében.

Vagy: írásos formában is megkaphatja minden osztály/csoport.

2. Amennyiben egy osztályban dolgozzuk fel a témát, „előtanulmányokat”, előre kiadott
feladatokat kell elvégezni a diákoknak megadott szempontok szerint. DE! Saját kreativitást,
ötletet bevihetnek!

-Felkészülési idő az óra előtt lehet néhány nap vagy 1 -2 hét, időtől, diákoktól függően. Határidő
legyen szigorú!

-Segíteni kell őket, hogy mit, hol, hogyan keressenek, és milyen formában mutassák be!

(prezentáció, előadás, gondolattérkép, képek, videók, források, linkek megadása.)

Ez esetben is kövesse a téma feldolgozását a helyszín meglátogatása rövid időn belül, amennyiben
lehetséges.



7. Megoszthatóság: Mi az, amit ebből az órából akár más iskolák, más diákok is fel tudnak
használni?

Létrehozott prezentációk, felhasznált irodalom, képek, videók, egyéb források, módszerek,
gondolattérkép, szófelhő, amelyek az adott intézményben megvalósíthatók.

8. Hatás: Milyen hatása lehet az órádnak a helyi zsidó örökség megőrzése kapcsán?

Felhívja a figyelmét a diákoknak, hogy milyen rejtett kincseket, ismereteket találnak a téma mögött.
Láthatják, hogy mennyire a magyar kultúra része.

Nemcsak a holokauszt kapcsán közelítjük meg a zsidóságot, bár a „zsidó temetők” témában ez
elkerülhetetlen. Más aspektusokat is megismernek. Más, zsidókkal kapcsolatos információk,
ismeretek, érdekességekre, programokra, stb. is felhívja a figyelmet.

9. Fenntarthatóság: Hogyan segít ez az óra fenntartható érdeklődést építeni a zsidó temetők iránt a
tinédzserek, fiatalok körében?

Korszerű módszerek, eszközök alkalmazása. A véleménynyilvánítás teret kap. Felhívja a figyelmet
egy olyan „helyre”, ahová szívesen elmegy, megnézi, rácsodálkozik, megismer

más/régi szokásokat. Össze tudja hasonlítani saját tapasztalataival/ismereteivel.

Játékossággal.(rejtvények, játékok, interaktív feladatok)

Az óra megtartása

1. A diákok motiválása: Hogyan motiválod a diákokat az óra elején? Milyen nyitó feladattal kezdesz,
hogy felkeltsd az érdeklődésüket a téma iránt?

Bevezető kérdés:
Mi jut eszetekben először, ha meghalljátok a zsidó/zsidóság szót?



Írjátok fel a lapokra / „postit”-ra, és tegyétek ki! - 2-3 perc (látható helyre tegyék fel!)

1. Ráhangolódás: 3 idézet felolvasása/ kivetítése a „temető”- ről (Kosztolányi, Széchenyi, Eötvös
József gondolatai) Mit gondolnak róla?/ Mi jut eszükbe róla? - kb. 5 perc

2. Csoportmunka: 3 kép – Adj címet a képnek! Rövid történet kitalálása. max.10 mondat.
(a képeken zsidó temetők, sírok) - 5-6 perc

3. Zsidó halotti ima felolvasása eredetiben + magyarul (tanár vagy diák által) + gyászzene
meghallgatása (pl. Schlindler listája, amely videó elején egy „kádis” is elhangzik, lásd: források) – 2-3
perces részlet a zenéből. Az elején van egy szép kaddis.

4. Tudjátok, hogy mit jelent a zsinagóga szó? Honnan ered? - 3 perc

5. Képek párosítása a nevükkel – magyarországi híres zsinagógák
(5 színes kép - 5 név) kitesszük látható helyre. A diákok találják ki/párosítják össze. Segítő
kérdésekkel gyorsítható.(pl. ez Vas megye központi városában található)
-Miben hasonlítanak?
-Miben különböznek? – 5 perc

Összesen: kb. max. 20-25 perc (inkább 20!)

Ennél ne legyen hosszabb!

-Amennyiben két órára tervezünk, (2x45 perc) érdemes minden feladatot alkalmazni. Jó „felütés”,
nem unalmas, figyelemfelkeltő.

Amennyiben soknak tűnik, választható min. 2-3.

-Az idézeteket felolvashatja egy jól olvasó vagy „előadó” diák. Kártyaként laminálhatjuk, akár
húzni/választani is lehet.

- A többi képet (történethez, zsinagógák fotói) is lehet laminálni, így tartósabb.

2. Az óra
a. Mutasd be részletesen az óra egyes részeit úgy, hogy mások számára követhető legyen;
b. Tüntesd fel mindegyik résznél, hogy mennyi ideig tart.

-A diákok előre megkapják feladataikat, még az óra megtartása előtt.



(Kis) csoportok:1 - 6 fő, az osztály létszámától függően
- kb. 45 perc alatt menjen le, vagyis: 9 (-10) percet kap egy csoport.
A csoport minden tagja vegyen részt / mondjon valamit. Osszák fel maguk között.

-Lehetőségek a témaválasztáshoz:
● „Húzzanak”(5 cím egy papírcsíkon)
● Válasszanak ők feladatot (osszák el, beszéljék meg egymás között)
● A tanár osztja ki, ismerve a diákok adottságait, érdeklődését

-Mielőtt megkapják a szót a csoportok, a tanár kezdheti így is:

„ Azért foglalkoztunk bevezetés képpen e területekkel/ kérdéskörökkel, hogy egy kicsit
ráhangolódjatok az előre megadott témáitokra, amelynek keretében helyi zsidó temetőket
ismerhetünk meg közelebbről. Valamint a meglévő, történelem órán szerzett ismereteiteket is
felelevenítjük és sok új ismerettel kibővítjük.
Előre már megkaptátok a feladataitokat, és ebből kiderült már, hogy egy budapesti, nagyon híres
helyszínt választottunk, a Dohány utcai zsinagógát és a mellette elhelyezkedő temetőt.”

Jó kapcsolódási pont, hogy az utolsó „ráhangolódó feladatban” szerepel is a képe.
(Zsinagóga képe kiemelhető, megmutatható.)

1. csoport feladata:
A Dohány utcai zsinagóga kreatív bemutatása meghatározott szempontok szerint
(lényegre törő prezentáció képekkel, szöveggel)

2. csoport feladata:
A zsidó temetkezési szokások bemutatása (kreatívan)

3. csoport feladata:
A Dohány utcai temető története.
Hogyan kapcsolódik a holokauszthoz?
(Ezt egy kicsit részletesebben, történelmi tanulmányaikat felhasználva: lásd: budapesti gettóról a
legfontosabb infók)
A budapesti gettóról tanultakat is fel lehet eleveníteni interaktívan, célzott kérdésekkel, rövid
teszttel, feladatokkal, gondolattérképpel, stb…- nem feltétlenül frontális előadással

4. csoport feladata:
1.Kik voltak ők? Az alábbi személyek rövid pár mondatos, lényegre törő bemutatása:
Raul Wallenberg
Giorgio Perlasca
Per Anger



Szenes Hanna
Kasztner Rezső
2. Mi ez?
VAC, Hasomér szervezet, Emánuel Alapítvány, Emánuel Emlékfa

-Legyen sok kép mindkét feladatnál.
-Lehet kreatív „névjegykártyát” készíteni a hírességekről/szervezetekről/emlékfáról, így a
bemutatása kevésbé lesz unalmas.
-A személyek bemutatkozhatnak E/1. személyben is, beszélhetnek „magukról”, tevékenységükről. (Ki
vagyok én? - játék)

5. csoport feladata:
Zsidó temetők, sírok képeinek gyűjtése, zsidó gyászos zenék, dallamok gyűjtése feldolgozása
kreatívan (pl. fotomontázs, tabló, „film” készítése, vágása, bemutatása) – a „mód” választható.

+Zsidó szimbólumok gyűjtése nemcsak sírkövekről. Fontos a szimbólum magyarázata.
(rajzolni, festeni, színezni, színesben nyomtatni lehet)

Lehet „kiállítást” rendezni a legszebbekből osztály/iskolai faliújságon.

Összefoglalás /ismétlés: - 15-20 perc

-Látványos gondolattérképpel – tanári útmutatással elkészíteni/közösen ott kitölteni vagy előre
megcsinálni/kinyomtatni/kivetíteni.

-Játékos kérdés - ill. tesztfeladatsorral
Ez esetben érdemes a diákokat arra ösztönözni, hogy minden csoport alkossa meg saját kérdéssorát.
(max. 5 kérdés/csoport) Ezt ki lehet vetíteni/nyomtatni és 10-15 perc alatt megcsinálni.

-Megoldásokat megbeszélni.

-Meg lehet kérdezni, hogy melyik csoportnak, mely téma tetszett a legjobban. Miért?
„Meglepi” lehet a végén egy finom süti. (pl. flódni vagy más zsidó süti))

Vagy:
2. Amennyiben már lehet:
A Dohány utcai zsinagógába, temetőbe ellátogatunk, és ott ismételjük el a tanultakat.
(szóban, írásban, a csoportok ott is együtt lehetnek)
Érdemes 1 héten belül elmenni, mert még friss a tudás/élmény!



3. A gondolattérkép, tesztek/ rejtvények, akár online is megvalósítható (Zoom, TEAMS), egyéb,
online feladatokkal, házi feladat is lehet időhiányában.
Vannak olyan online feladatok, amelyeket be lehet állítani, hogy mikorra készítsék el a diákok (pl.
Redmenta: van leadási határidő)

3. Az óra lezárása: Hogyan fogod felmérni a diákok tudását, készségeit az óra után? Hogyan
értékeled a teljesítményüket? Például egy vizuális projekttel, írásbeli házi feladattal, teszttel stb.

1. Értékelési szempont:
- mennyire kreatívan, egyedi módon oldották meg a feladatot
- mennyire volt lényegre törő
- mennyire tartották be az időkorlátot
- a felhasznált irodalom, egyéb források hatékony használata

2. Játékos feladatok, tesztek, rejtvények, amelyek felölelik az elhangzott ismereteket.
-Ez lehet online házi feladat is (wordwall, tankocka, Redmenta, kvíz, igaz-hamis, szövegkiegészítés)
-Valamint lehet papír alapú feladat, vagy „élőben” elvégzett feladat/tevékenység.

Amennyiben kimennek a helyszínre:
- ott is ismételhetnek, oldhatnak meg feladatokat.
- „idegenvezetés” - szerűen is ismételhetnek

Ennyi munkát lehet sok ötössel is díjazni p. történelemből/ etikából /állampolgári és
társadalomismeretből/civil társ. ism.

Lehet szöveges értékelést is adni osztályszinten is, és a csoportoknak is, kiemelve a
pozitívumokat!(egy-csoportnak mi volt az erőssége, mi volt nagyon jó.)



Értékelés

Kérjük, írj egy rövid értékelést az óra megtartásával kapcsolatos tapasztalataidról, az alábbi kérdések
mentén:
Mik a tapasztalataid az óra megtartásával kapcsolatban?
Milyen javaslataid vannak más tanárok számára, akik ezt az órát szeretnék megtartani?
Mi az, ami jól működött?
Mi az, amit legközelebb máshogy csinálnál? Milyen kihívásokkal szembesültél?

További kérdésekkel kapcsolatban keresd a projekt magyarországi koordinátorát, Szilágyi Sárát a
szilagyi@centropa.org e-mail címen.

mailto:szilagyi@centropa.org


Felhasználható források, irodalom a feladatokhoz:

A ráhangolódáshoz

Idézetek:

1.„Sokféle temető van. Annyi, mint az ember és az ő bolondsága. Az egyik tele van az alakító

művészet fenséges alkotmányaival. Sírboltok, emlékek, áhítat oltárai, remek szobrok, bölcsesség

szülte, bánat sugallta sírversek, bölcs mondások. Tudomány és művészet és költői erők

gyűjteménye…” (Eötvös Károly)

2.„Szeretem a temetőket. Egyszerűen és közönségesen szeretem a színeit, az őszi okkersárgáját, a

haragoszöld árnyalatait, a csendjét, mely úgy veszi körül, mint néma zivatar.” (Kosztolányi Dezső)

3. „A temető minden kövére az ember kudarca és a sorsnak győzelme van írva” (Kosztolányi Dezső)

– lehet egy lapon két Kosztolányi idézet is.

3. „Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli a múltját, nézd meg a temetőit.” (Széchenyi

István)

Képek (címadás, rövid történet)

https://www.citatum.hu/szerzo/Eotvos_Karoly


Zsidó halotti ima:

A kaddis (a héber-arámi szó jelentése: szent) imát sokan, tévesen gyászimádságnak tekintik, holott

az egyértelműen Isten dicsőítéséről szól. A tévedés onnan ered, hogy a gyászolók is ezt szokták

elmondani a zsinagógában. Valójában azonban a gyásszal sújtott hozzátartozók ezzel csupán azt

szeretnék kifejezésre juttatni, hogy súlyos fájdalmuk ellenére sem veszítették el hitüket.

A kaddis imának négy változata ismert:

Ebből egyik: Árvák (gyászolók) kaddis imája, amelyet minden gyászolónak, a temetéstől számított

30 napig kell elmondani, közösség (minján) jelenlétében. (Ezért a gyászhét alatt, amikor a

hozzátartozók szombat kivételével otthon tartózkodnak, a templomi közösség a gyászháznál szokott

imádkozni.) Szülők után 11 hónapig kell kaddist mondani.

A gyászolók kaddis imája
(Fonetikus kiejtés, askenázi dialektusban)
 

Jiszgádál vöjiszkádás smé rábó,
OMÉN, böolmó divró chiruszé vöjámlich málchuszé böchájéchajn uvjajméchajn uvchájé döchol-bész
-Jiszroél báágóló uvizmán kóriv vöimru: omén.
OMÉN, JÖHÉ SMÉ RÁBÓ MÖVÓRÁCH LÖÓLÁM ULOLMÉ OLMÁJÓ JISZBÓRÁCH.

Jiszbórách vöjistábách vöjiszpóár vöjiszrajmám vöjisznászé vöjiszhádor vöjiszále vöjiszhálol 
smé dökudsó brich-hú.
BRICH-HÚ



leéló min-kol (a megtérés
szombatján: leéló leéló mikol) birchószó vösirószó tusböchószó vönechemószó diámíron böolmó vöi
mru: omén.
OMÉN,

Jöhé slomó rábó min-somájó vöchájim olénu vöál-kol-jiszroél, vöimru: omén.
OMÉN,

Ajsze sólajm bimrajmov, hú jáásze sólajm olénu vöál-kol-jiszroél, vöimru: omén.
OMÉN,
 
(A nyomtatott nagy betűkkel írt szavakat a jelenlevő közönség válaszolja!)
 
A kaddis ima magyar fordítása
 

Dicsérjük és magasztaljuk az Ö nagy nevét, ámen, az Általa teremtett világban, s teljesedjék
be uralma a mi életünkben és napjainkban, s Izrael egész háza életében, mielőbb, s mondjátok
együtt: úgy legyen.
Legyen az Ő neve áldott mindörökké.

Legyen áldott, tiszteletteljes, fenséges, dicsőséges és magasztos az Ő szent neve, aki
áldásra méltó.
Áldott Ő!

Minden valaha elmondott áldásmondásnál, ódánál, himnusznál és vigasztaló éneknél
emelkedettebben (a megtérés szombatján: és magasztosabban), s mondjátok együtt: úgy legyen.

Legyen nagy békesség és élet számunkra és egész Izrael számára, s mondjátok együtt: úgy
legyen.

Aki békét szerez a magasságban, Ő teremtsen békét számunkra és egész Izrael számára, s
mondjátok együtt: úgy legyen
A zsinagóga szó jelentése, eredete:
Az az épület, amelyet a zsidók imára használnak. A nőknek mindig elkülönített részt építenek.

A zsinagógát iskolának is nevezték, ahol gyerek, felnőtt összejöhetett tanulni.

Eredet [zsinagóga < latin: synagoga (zsidó imaház) < görög: szünagoge (gyülekezőhely)
< szünago (összejön) < szün (össze) + ago (hoz, vezet)]

Zene + ima: Schindler listája /Bódi Mónika (Sabbathsong) és Ökrös Oszkár/

https://www.youtube.com/watch?v=B76on-ODi8o

Budapest (Dohány u.)              Szeged Szombathely                            Gyöngyös

https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Latin
https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/G%C3%B6r%C3%B6g
https://www.youtube.com/watch?v=B76on-ODi8o


Pécs

I. Dohány utcai zsinagóga

A prezentáció szempontjai:

-Hol van?

- Miről híres/egyedi/különleges?

-Rövid története (tervezők, építők, korszakok…)

-Az épület mellett elhelyezkedő egyéb, fontosabb helyei/épületei/részei – ez vázlatosan, nem

részletezve még

1. https://hu.wikipedia.org/wiki/Doh%C3%A1ny_utcai_zsinag%C3%B3ga

2. http://www.dohany-zsinagoga.hu/?page_id=17

3. https://www.termeszetjaro.hu/hu/poi/zsinagoga/dohany-utcai-zsinagoga-budapest/36101139/

4. http://www.dohany-zsinagoga.hu/?page_id=17

A legfontosabb ismérvek kellenek,+ fotók, „you tube” videók is lehet

II. Zsidó temetkezési szokások

1. https://mek.oszk.hu/09700/09764/html/raj1.htm

https://hu.wikipedia.org/wiki/Doh%C3%A1ny_utcai_zsinag%C3%B3ga
http://www.dohany-zsinagoga.hu/?page_id=17
https://www.termeszetjaro.hu/hu/poi/zsinagoga/dohany-utcai-zsinagoga-budapest/36101139/
http://www.dohany-zsinagoga.hu/?page_id=17
https://mek.oszk.hu/09700/09764/html/raj1.htm


2. https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsid%C3%B3_temet%C3%A9si_hagyom%C3%A1nyok

3. http://rabbi.zsinagoga.net/2015/12/27/a-zsido-temetes-tortenete-torvenyei-es-szokasai/

4. https://zsido.com/fejezetek/a-temetes-es-temeto-szabalyai/

5. https://femina.hu/ezo/kovek-a-zsido-sirokon/

6. https://deske.hu/iras/html-2006/fodor-szakdolgozat.htm

III. A Dohány utcai temető története. Hogyan kapcsolódik a holokauszthoz?

1. https://acenter.hu/Dohany-utcai-zsinagoga-temetoje-Budapest-10383/

2. http://www.dohany-zsinagoga.hu/?page_id=29

3. https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapesti_gett%C3%B3

4. https://www.bzsh.hu/minden-amit-az-egykori-budapesti-gettorol-tudni-kell/

IV. Kik voltak ők? Mit takar ez az elnevezés?

Raul Wallenberg, Giorgio Perlasca, Per Anger, Szenes Hanna, Kasztner Rezső

VAC, Hasomér szervezet, Emánuel Alapítvány, Emánuel Emlékfa és egy híres hollywoodi sztár

kapcsolata (Tony Curtis)

-Hírességekről képek, bemutatni max. 5 mondatban, hogy kik voltak. Érdemes „névjegykártyát”

csinálni róluk, vagy „tablót”. De akár be is mutatkozhatnak a diákok egy-egy híresség személyében

E/1. személyben

-Szenes Hanna verseiből is lehet bemutatni 1 -2 verset (Vannak csillagok…- ez a gyászról szól)

https://regi.sofar.hu/book/szenes-hanna-versek/

Eli Eli (song) https://www.youtube.com/watch?v=QkjsqUQSrhE&t=1s

-Az Emánuel Emlékfa kapjon hangsúlyt – története, képek

Sok info róla:

https://mazsihisz.hu/hirek-a-zsido-vilagbol/mazsihisz-hirek/az-emanuel-fa-az-elok-erejere-is-emlek

eztet

https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsid%C3%B3_temet%C3%A9si_hagyom%C3%A1nyok
http://rabbi.zsinagoga.net/2015/12/27/a-zsido-temetes-tortenete-torvenyei-es-szokasai/
https://zsido.com/fejezetek/a-temetes-es-temeto-szabalyai/
https://femina.hu/ezo/kovek-a-zsido-sirokon/
https://deske.hu/iras/html-2006/fodor-szakdolgozat.htm
https://acenter.hu/Dohany-utcai-zsinagoga-temetoje-Budapest-10383/
http://www.dohany-zsinagoga.hu/?page_id=29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapesti_gett%C3%B3
https://www.bzsh.hu/minden-amit-az-egykori-budapesti-gettorol-tudni-kell/
https://regi.sofar.hu/book/szenes-hanna-versek/
https://www.youtube.com/watch?v=QkjsqUQSrhE&t=1s
https://mazsihisz.hu/hirek-a-zsido-vilagbol/mazsihisz-hirek/az-emanuel-fa-az-elok-erejere-is-emlekeztet
https://mazsihisz.hu/hirek-a-zsido-vilagbol/mazsihisz-hirek/az-emanuel-fa-az-elok-erejere-is-emlekeztet


https://www.milev.hu/emanuelfa.html

https://www.budapestinfo.hu/hu/zsido-oroksegek-nyomaban-budapeste

V. Zsidó temetők, sírok képei, zenék, temetési filmrészletek, szimbólumok

1. https://hu.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Zsid%C3%B3_temet%C5%91k - más zsidó

temetők

2. https://www.youtube.com/watch?v=jX1exz7eORo - Leonard Bernstein, Symphony #3. Kaddish

3. https://www.youtube.com/watch?v=-c0gLBZ4CzA – Schlindler’s List

4. A szimbólumok ebben: https://mek.oszk.hu/09700/09764/html/raj1.htm

5. Rengeteg képet találnak az interneten

Összefoglaláshoz segítség:

1. Látványos gondolattérkép-el

Készítettem egyet példaként: (nem teljesen kész)

https://www.mindmeister.com/1800569277

2. Készíthetnek látványos szófelhőt is.

Az alakzat tetszőlegesen választható (lásd: szófelhők online)

https://www.usernet.hu/blog/a-15-legjobb-ingyenes-szofelho-keszito-program

Fontos, a témához kapcsolódó elhangzott infók, legfontosabb címszavak, kifejezések alkossák.

-Mindmeister ( látványos)
-Bubbl.us (nem csak egy központi elem köré lehet építeni térképet és fa szerkezet is kialakítható)
-Mind42
2. Folyamatábra készítése: https://www.draw.io 

3. Példa a szófelhőre:

https://www.milev.hu/emanuelfa.html
https://www.budapestinfo.hu/hu/zsido-oroksegek-nyomaban-budapeste
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Zsid%C3%B3_temet%C5%91k
https://www.youtube.com/watch?v=jX1exz7eORo
https://www.youtube.com/watch?v=-c0gLBZ4CzA
https://mek.oszk.hu/09700/09764/html/raj1.htm
https://www.mindmeister.com/1800569277
https://www.usernet.hu/blog/a-15-legjobb-ingyenes-szofelho-keszito-program
https://www.mindmeister.com/
https://bubbl.us/
https://mind42.com/
https://www.draw.io/




Óraterv 1.

Janikovszky Éva: Naplóm (1938-1944)

A pedagógus neve: Ceglédi Anna

Műveltségi terület: Ember és társadalom

Tantárgy: irodalom

Osztály: 7. b

Az óra témája: A napló műfajának jellegzetességei, típusai, női naplók a 20.században, kortárs ifjúsági naplók. Janikovszky Éva: Naplóm című művének társadalom és
vallástörténeti megközelítése.

Az óra cél és feladatrendszere:

Új irodalomelméleti fogalmak elsajátítása.

A történelmi kulcsfogalmak ismertetése és alkalmazása (holokauszt, zsidóság asszimilációja és várostörténeti szerepe Szegeden).

Szövegértés fejlesztése.

Az óra didaktikai feladatai: Tanult ismeretek összegzése, rendszerezése. Projektmunkák előkészítése.

Tantárgyi kapcsolatok: történelem, vallástörténet, hon-és népismeret

Felhasznált források:

● Janikovszky Éva: Naplóm, 1938-1944 | bookline

https://bookline.hu/product/home.action?_v=Janikovszky_Eva_Naplom_1938_1944&type=22&id=321463&gclid=CjwKCAjwx6WDBhBQEiwA_dP8rUJnosyQPDrJ3uaeHe14p_ZSRj3zAW4mUuDK84GYG2p59hzw_uLbyBoCR6IQAvD_BwE


● Janikovszky Éva: Naplóm, 1938–1944 | Szombat Online

● BEVEZETÉS (oszk.hu)

● Örökség: séta a 181 éves szegedi zsidó temetőben | 24.hu

● Urbancsok Zsolt · Szegedi Zsidó Archívum (szegedjewisharchive.org)

● A csongrádi zsidóság bibliográfiája (or-zse.hu)

● Frauhammer Krisztina – Horváth-Lindberg Judit: Elfeledett arcok Szeged zsidó múltjából 3.Holtzer Jakabné, Gruber Júlia (1846−1929) | Múlt és Jövő (multesjovo.hu)

https://www.szombat.org/kultura-muveszetek/janikovszky-eva-naplom-1938-1944
https://mek.oszk.hu/09700/09764/html/raj1.htm
https://24.hu/belfold/2012/09/21/orokseg-hetvegi-seta-a-181-eves-szegedi-zsido-temetoben/
https://szegedjewisharchive.org/urbancsok-zsolt/
https://or-zse.hu/hacofe/kite/szegedikiadvany2.pdf
https://multesjovo.hu/kultur_cikk/frauhammer-krisztina-horvath-lindberg-judit-elfeledett-arcok-szeged-zsido-multjabol-3/?fbclid=IwAR23WkXMTqMxgqJcTN-fruO-IV_TR1GYytXCr8iX_388G41k-KFvqnw3Od0


Idő Az óra menete
Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzés
Módszerek Tanulói

munkaformák
Eszközök

2 perc
Hetesek, felelősök jelentése, az óra fegyelmezett
rendjének kialakítása. Digitális eszköz előkészítése,
tábla bekapcsolása, a tanulók felszerelésének
előkészítése. Az óra céljainak ismertetése:
összefoglalás, rendszerezés.

tanári magyarázat digitális tábla A hiányzó felszerelést a
csoportfelelős feljegyzi.
Tankönyv, munkafüzet, füzet,
ellenőrzése.

5 perc
Ráhangolódás: naplóírás kérdéseinek csoportos
megbeszélése.

tanári magyarázat

tanári kérdéssel
irányított
megbeszélés

egyéni figyelem,

összpontosítás

tábla motiválás
tantárgyi koncentráció

15
perc

A naplók műfaji jellemzői, típusai,női
naplók, kortárs naplók. Janikovszky Éva:
Naplóm.

tanári magyarázat
tanári kérdéssel
egyéni
történetmesélés

egyéni figyelem,

összpontosítás

digitális tábla tantárgyi koncentráció
Melléklet 1.
ppt külön csatolva



10
perc

Janikovszky Éva: Naplóm (1938-1944) részlet
elolvasása

tanári
magyarázattal
irányított önálló
feladat

egyéni figyelem
összpontosítás

fénymásolt szöveg Melléklet2.
naplórészlet csatolva

5 perc
Csoportmunka: szövegelemzés tanári kérdéssel

irányított megbeszélés
csoportmunka fénymásolt szöveg Szövegelemzési feladatok:

- húzd alá azokat az életkori
jellemzőket, amelyek a naplóírót
és téged is összekötnek
(iskola,társas kapcsolatok,
kamaszkori problémák)

- hol változik meg a napló stílusa,
témája?

- milyen történelmi esemény
játszódik ekkor, hogyan érintett
ebben a szöveg írója?

5 perc
Feladatok megbeszélése tanári kérdéssel

irányított megbeszélés
csoportmunka fénymásolt szöveg



5 perc
házi feladat tanári kérdéssel

irányított
megbeszélés tanári
magyarázat

csoportmunka -a megtanult ismeretek
nyomatékosítása

- Melléklet3 : kreatív
szövegátírás



Janikovszky Éva: Naplóm, 1938–1944

forrás: https://www.szombat.org/kultura-muveszetek/janikovszky-eva-naplom-1938-1944

https://www.szombat.org/kultura-muveszetek/janikovszky-eva-naplom-1938-1944








Melléklet 3.
Janikovszky Éva:Napló
projektmunka

Feladat csoportmunkámban
Írjatok naplót egy 12 éves diák szerepében lány/fiú ti választjátok ki!
Szempontok
a) Négy nap bejegyzéseit tartalmazza
b) a bejegyzések hossza 7-8 mondat



c) monologikus forma
d) szubjektív legyen
e) személyes téma
f) közéleti téma is jelenjen meg (derüljön ki,hogy 2021-ben
vagyunk,aktuális témák,amelyek ma a társadalmat foglalkoztatják, ahogy
Janikovszky Évánál a 2. világháború)
g) nyelvezetében jelenjen meg a diákszleng
h) iskola, barátok,tanárok, szórakozás,család szerelem(?) mint téma jelenjen
meg
i) legyen karaktere a szereplőnek

a feladatra adható pont: 10 pont
+ pont ha illusztráció is megjelenik a bejegyzésekben

Beadás formája
 classroom
 gépelve
 határidő: 02.10.
 a beadott dokumentumra írjátok rá az írók nevét

A projektmunka végén a beadott feladatokra kapott pontszámok adják majd a
Témazáró dolgozat jegyét!



Óraterv 2.

Janikovszky Éva: Naplóm (1938-1944)

A pedagógus neve: Ceglédi Anna

Műveltségi terület: Ember és társadalom

Tantárgy: irodalom

Osztály: 7. b

Az óra témája: Kreatív szövegírás, parafrázis. Helytörténet: A Bartos család története a szegedi hitközségben, a szegedi zsidó temető vallási szimbólumai, Szeged és a
holokauszt.

Az óra cél és feladatrendszere:

Új irodalomelméleti fogalmak –parafrázis-elsajátítása.

A történelmi kulcsfogalmak ismertetése és alkalmazása (holokauszt, zsidóság asszimilációja és várostörténeti szerepe Szegeden).

Az óra didaktikai feladatai: Tanult ismeretek összegzése, rendszerezése. Projektmunkák előkészítése.

Tantárgyi kapcsolatok: történelem, vallástörténet, hon-és népismeret

Felhasznált források:



● Janikovszky Éva: Naplóm, 1938-1944 | bookline

● Janikovszky Éva: Naplóm, 1938–1944 | Szombat Online

● BEVEZETÉS (oszk.hu)

● Örökség: séta a 181 éves szegedi zsidó temetőben | 24.hu

● Urbancsok Zsolt · Szegedi Zsidó Archívum (szegedjewisharchive.org)

● A csongrádi zsidóság bibliográfiája (or-zse.hu)

● Frauhammer Krisztina – Horváth-Lindberg Judit: Elfeledett arcok Szeged zsidó múltjából 3.Holtzer Jakabné, Gruber Júlia (1846−1929) | Múlt és Jövő (multesjovo.hu)

https://bookline.hu/product/home.action?_v=Janikovszky_Eva_Naplom_1938_1944&type=22&id=321463&gclid=CjwKCAjwx6WDBhBQEiwA_dP8rUJnosyQPDrJ3uaeHe14p_ZSRj3zAW4mUuDK84GYG2p59hzw_uLbyBoCR6IQAvD_BwE
https://www.szombat.org/kultura-muveszetek/janikovszky-eva-naplom-1938-1944
https://mek.oszk.hu/09700/09764/html/raj1.htm
https://24.hu/belfold/2012/09/21/orokseg-hetvegi-seta-a-181-eves-szegedi-zsido-temetoben/
https://szegedjewisharchive.org/urbancsok-zsolt/
https://or-zse.hu/hacofe/kite/szegedikiadvany2.pdf
https://multesjovo.hu/kultur_cikk/frauhammer-krisztina-horvath-lindberg-judit-elfeledett-arcok-szeged-zsido-multjabol-3/?fbclid=IwAR23WkXMTqMxgqJcTN-fruO-IV_TR1GYytXCr8iX_388G41k-KFvqnw3Od0


Idő Az óra menete
Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzés
Módszerek

Tanulói

munkaformák
Eszközök

5 perc
Hetesek, felelősök jelentése, az óra fegyelmezett
rendjének kialakítása. Digitális eszköz előkészítése,
tábla bekapcsolása, a tanulók felszerelésének
előkészítése. Az óra céljainak ismertetése:
összefoglalás, rendszerezés.

tanári
magyarázat

digitális tábla A hiányzó felszerelést a
csoportfelelős feljegyzi.
Tankönyv, munkafüzet, füzet,
ellenőrzése.

15
perc

Az elkészült csoportmunkák, naplók felolvasása,
értékelése.

tanári
magyarázat

tanári kérdéssel
irányított
megbeszélés

egyéni figyelem,

összpontosítás

tábla motiválás
tantárgyi koncentráció
Melléklet1.
A legtöbb pontszámot kapott
napló irodalmi pályázatra
neveztük be.

20
perc

Választható projekttémák ismertetése tanári
magyarázat
tanári kérdéssel
egyéni
történetmesélés

egyéni figyelem,

összpontosítás

digitális tábla tantárgyi koncentráció
Melléklet2.
Projekttémák



5  perc
Projektmunkák kiosztása. tanári

magyarázattal
irányított önálló
feladat

egyéni figyelem

összpontosítás

fénymásolt szöveg



Melléklet1

Naplótöredék

A naplót- Janikovszky Éva:Naplóm (1938-44) –című írása ihlette.

2020.október 8.

Kedves Naplóm!

Hát, végül ma megtörtént. A Mama hozzánk költözött. Remélem így jó lesz, és
itt majd tudnak rajta segíteni. Remélem mihamar meggyógyul. Ha nem… de
erről még írni is borzalmas. Sikerülni fog neki. Érzem. A szívemben.
Szeretem a Mamát.Régen mindig nagyon szép dolgokat hímzett nekünk. Ezért
is határoztam el a napokban, hogy én is megtanulom. Márti Néni tart
hímzőszakkört csütörtökön, szóval beiratkoztam. Tudom, ez nem épp egy „fiús˝
elfoglaltság. A barátaim előtt ezért is tartom titokban. Anyáéknak pedig azt
mondtam matek korrep. lesz, nem akartam, hogy ebben a helyzetben még
ebből is valami probléma adódjék, hisz Anya tudja legjobban, a Mama mennyit
hímzett régen. Van már nekik így is elég gondjuk. De én szeretem ezt csinálni,
és nem csak Mama miatt. Ez van. Ha meggyógyul, mindent amit addig
hímeztem, neki szeretném ajándékozni. Ezzel is megerősítem szeretetünk
kötelékét. Tudni illik, amíg a Mama egészséges volt, nem adtam neki semmit.
És lehet, senki más felé nem mutatom ki eléggé szeretetem. És ha kis családunk
kikászálódik e helyzetből, megfogadom: Ezen változtatok. Akármi is történjen.

2020.november 18.

Kedves Naplóm!

Kezdek kicsit megőrülni. Annyi tanulni valónk van, hogy hazaérek délután és
estig mást sem csinálok, mint hogy magolom a törit, földrajzot, a matekot,
kémiát, stb.… Belegondolok a Zolikának milyen lehet! Minden délután
úszóedzésre megy, ami több mint két óra hosszán át tart! És mégis kitűnő
tanuló. Vajon hogy csinálja? Mikor tanul? De nem akarom tőle ezeket
megkérdezni, mondja ő úgyis eleget:˝Minden nap edzésem van”! ˝Hétvégén
versenyem van!˝ ˝Én egy kemény sportoló vagyok!˝ ˝Mindenből ötös
vagyok!˝˝Te mit értél el eddigi életed során?˝Néha az agyamra megy már ez a
duma. De Zoli jófej srác. Na de visszatérve holnap is három dolgozatot írunk és

még alig készültem valamit. Igaz tegnap is hímzőszakkör volt. Apropó hímzés.
Már egyre jobb vagyok benne. Múltkor hímeztem egy Baby Yodát és szerintem



egész jó lett. Bár a Mama nem hiszem, hogy nézi a The Mandalorian-t szóval
nem nagyon fogja értékelni. Majd legközelebb valami olyat hímzek, ami az
idősebb generáció számára is jó érzést kelt, ha mondjuk esetleg egy szombat
reggelen forró teásbögrével a kézben ücsörög egy öregeknek szóló televíziós
műsor ismétlését nézve, s hirtelen az asztalra tekintvén meglátja a vázának
támasztott hímzett rózsát és visszaemlékszik rám. Sóhajt egy nagyot és azt
gondolja: de jó, hogy ez egy rózsa és nem egy Baby Yoda. Tegnap a szakkör
közben bejött az Igazgató Úr és közölte Márti Nénivel, hogy holnaptól az iskola
teljes területén az intézménybe való belépéstől a kilépésig kötelező a maszk
használata. Hogy finoman fogalmazzak, nem lettem feldobva a hír hallatán,
hiszen megőrülök az egészségügyi szájmaszkoktól. Úgy vélem, a világban több
elhalálozás lesz a maszkban való megfulladás miatt, mint a koronavírus
tüneteitől. De hát mit tudhatom én! A mindenki által megbecsült és közkedvelt,
a diákok körében igen nagyra becsült Igazgató azt mondta, hogy hordani kell,
akkor hordani kell. Így hát mindenki hordani fogja. Nem tudom meddig fogom
kibírni…

2020. december 20.

Kedves Naplóm!

Karácsony!
A szeretet ünnepe, az egész család együtt van, mindenki boldog, stb… De
igazából minden gyermeket e kerek világon csak egy dolog érdekel: Vajon
megkapja-e hőn áhított ajándékát. Mint minden más gyereknek, nekem is
megvan a kívánságom. De félő, hogy nem fogom megtalálni a fa alatt.
Anyáéknak így is elég dolguk van, főleg, hogy a Mama állapota súlyosbodott.
Nem gondolnám, hogy lenne idejük vásárolgatni. Remélem, azért boldog leszek
szenteste. Legalábbis annak kell tűnnöm. Példát kell mutatnom Petinek, igaz
néha az agyamra megy, de mégis csak az öcsém. Meg már csak a felnőttek
miatt is. Hiszen annyi rossz dolog történt az elmúlt időben.

2021. január 14.

Kedves Naplóm!

Az ünnepek remekül teltek. A karácsonyra szánt hímzéseim hatalmas sikert
arattak. (És milyen jó, hogy végül rózsát hímeztem!) Kérdezte az Anya, hogy
ezek honnan vannak, és az látva az örömöt és a meghatódottságot az egész
család arcán, elmondtam az egészet. A Mamais sugárzott a boldogságtól. A
napokban kezd egyre jobban lenni. Holnap hazaindul. Mióta jól van, egyszer
már hímezni is láttam.



2021.január 15.

Kedves Naplóm!

Ma délelőtt Mama hazaindult. Hatalmas köszönetet mondott az Anyáéknak. Fáj
ezt kimondani, de a halál szélén állt. Miután a felnőttek túl voltak ezen,
odalépett hozzám, és olyat tett, amire nem számítottam. Átadta nekem a nagy
hímzős könyvét, amit ,még ő kapott a nagyanyjától, amiből megtanult hímezni.
Azt mondta, ő már többet nem hímez, és ezzel átadta örökségét. Én vagyok az
új hímzőmester a családban. És méltó leszek rá.

Balogh Bertalan
Tisza-parti Általános Iskola

Eredményhirdetés:
2021_irodalmi_kávéház.mp4 - Google Drive

https://drive.google.com/file/d/1C6iM0GjoCVCV5Cj38eaRSgFVGKIAfq17/view?ts=603e8c78


Melléklet2.

Választható projektmunkák:

1,Janikovszky Éva és Szeged

● - Janikovszky Éva gyerekkora,helyszínek, emlékek

2, A Bartos család bemutatása

● - Bartos Lipót : Szeged első könyvesboltjának tulajdonosa

3, A szegedi zsidó temető szimbólumai

● - Látogatás a szegedi zsidó temetőbe

Az elkészült projektmunkákat egy digitális újságban mutatjuk be. Csatolva a pályázathoz.



Az óraterv készítéséhez kérjük használd az alábbi sablont.

Bevezető

Az óra címe A szegedi zsidó temető története

Tanár neve Ceglédi Anna

Iskola neve Tisza-parti Általános Iskola

Tantárgy történelem

Évfolyam, diákok életkora 8.évfolyam 14 év

Az óra hossza (pl. két 45 perces tanóra) négyszer  45 perces óra

Már megtartottad ezt az órát? Igen / Nem

Az óra rövid, 1-2 mondatos összefoglalója Az óra célja a szegedi zsidó temető
bemutatása.

Háttérinformációk

1. Az óra tágabb kontextusa / Problémafelvetés - Hogyan illik bele ez az óraterv a tantervedbe?
Milyen probléma áll az óra középpontjában?

Az óra középpontjában a szegedi zsidó temető történetének bemutatása áll.

A diákok a temető történetét dolgozzák fel csoportmunkában, kiindulásként a zsidó temetőt
látogatják meg Ábrahám Vera temetőkutató vezetésével. A projektbe bevontuk a Szegedi Zsidó
Hitközséget.

2. Hosszantartó megértés – Mi az, amire esetleg évek múltán is emlékezni fognak a diákok ebből az
órából?



A közös kutatómunka és kiadvány elkészítése.

A temetőlátogatás , a zsinagóga és a zsidó hitközség levéltárának megtekintése olyan élményeket ad
nekik,amelyekre nem biztos,hogy önállóan vállalkoznának.

3. Célok – Mik az óra céljai? Milyen tudást és készségeket kíván átadni?

Az óra céljai: szövegértés fejlesztése, zsidó vallási kultúra , temető szimbólumai, temetkezési
szokások, egyéni élettörténetek családok megismerése.

4. Milyen forrásokat használsz? Sorold fel a használt anyagokat, forrásokat, linkeket, filmeket,
interjúkat. Ha szükséges, küldj nekünk csatolmányokat is.

Janikovszky Éva: Naplóm, 1938-1944 | bookline

Janikovszky Éva: Naplóm, 1938–1944 | Szombat Online

BEVEZETÉS (oszk.hu)

Örökség: séta a 181 éves szegedi zsidó temetőben | 24.hu

Urbancsok Zsolt · Szegedi Zsidó Archívum (szegedjewisharchive.org)

A csongrádi zsidóság bibliográfiája (or-zse.hu)

Frauhammer Krisztina – Horváth-Lindberg Judit: Elfeledett arcok Szeged zsidó múltjából 3.Holtzer
Jakabné, Gruber Júlia (1846−1929) | Múlt és Jövő (multesjovo.hu)

5. Van-e bármilyen konkrét (korábban tanult) készség, amire a diákoknak szükségük van az óra
teljesítéséhez?

Előzetes tudásra nincs szükség, a projekt lényeg éppen az önálló és a csoport kutatómunkájában

https://bookline.hu/product/home.action?_v=Janikovszky_Eva_Naplom_1938_1944&type=22&id=321463&gclid=CjwKCAjwx6WDBhBQEiwA_dP8rUJnosyQPDrJ3uaeHe14p_ZSRj3zAW4mUuDK84GYG2p59hzw_uLbyBoCR6IQAvD_BwE
https://www.szombat.org/kultura-muveszetek/janikovszky-eva-naplom-1938-1944
https://mek.oszk.hu/09700/09764/html/raj1.htm
https://24.hu/belfold/2012/09/21/orokseg-hetvegi-seta-a-181-eves-szegedi-zsido-temetoben/
https://szegedjewisharchive.org/urbancsok-zsolt/
https://or-zse.hu/hacofe/kite/szegedikiadvany2.pdf
https://multesjovo.hu/kultur_cikk/frauhammer-krisztina-horvath-lindberg-judit-elfeledett-arcok-szeged-zsido-multjabol-3/?fbclid=IwAR23WkXMTqMxgqJcTN-fruO-IV_TR1GYytXCr8iX_388G41k-KFvqnw3Od0
https://multesjovo.hu/kultur_cikk/frauhammer-krisztina-horvath-lindberg-judit-elfeledett-arcok-szeged-zsido-multjabol-3/?fbclid=IwAR23WkXMTqMxgqJcTN-fruO-IV_TR1GYytXCr8iX_388G41k-KFvqnw3Od0


van.

6. Kihívások és megoldások: Milyen kihívásokkal szembesültél az óra megtartása során? Hogyan
oldottad meg ezeket?

Tudtam, hogy kell olyan szakember, aki a projektet szakmailag tudja segíteni. Ábrahám Vera a
szegedi zsidó hitközség levéltárjának vezetője, temetőkutatónak sokat köszönhetek.

7. Megoszthatóság: Mi az, amit ebből az órából akár más iskolák, más diákok is fel tudnak
használni?

A téma megközelítése, az ismeretek átadásának felépítése. A digitális tartalmak szerkeszthetőek a
helyi zsidó temetők feldolgozásához.

8. Hatás: Milyen hatása lehet az órádnak a helyi zsidó örökség megőrzése kapcsán?

A projekt előtt intézményünknek semmilyen kapcsolata nem volt a helyi zsidó közösséggel. Szeged
zsidó örökségét sem építettük be a tanóráinkba.  A megtartott órák és az új kapcsolatok már azt
eredményezték, hogy a korlátozások feloldása után a 8. évfolyam ellátogat a helyi zsinagógába.
Jómagam is sokkal tudatosabban fogom azokat az ismereteket alkalmazni/beépíteni az óráimba,
amelyeket a projekt során szereztem.

9. Fenntarthatóság: Hogyan segít ez az óra fenntartható érdeklődést építeni a zsidó temetők iránt a
tinédzserek, fiatalok körében?

A fenntarthatóság alapvetően az én feladatom lesz, eddig iskolánk nem ápolt kapcsolatot a helyi
zsidó közösséggel  . Önkéntesként jelentkeztem a zsidó hitközségnél, ahol dokumentumok
digitalizálása lesz a feladatom.  Egyrészt a saját tudásom fejlesztésével, másrészt a diákjaim minél



szélesebb körében fogom ezt a tevékenységemet a jövőben is folytatni.

Az óra megtartása

1. A diákok motiválása: Hogyan motiválod a diákokat az óra elején? Milyen nyitó feladattal kezdesz,
hogy felkeltsd az érdeklődésüket a téma iránt?

A diákokat az önálló gondolkodásra inspiráltam  a képes feladat során, erre végig törekedtem az
órák megtartása során. Önálló ismeretszerzésre motiváltam őket.

2. Az óra
a. Mutasd be részletesen az óra egyes részeit úgy, hogy mások számára követhető legyen;
b. Tüntesd fel mindegyik résznél, hogy mennyi ideig tart.

I. óra (45 perc)

Óravázlat és a hozzá tartozó mellékletek külön csatolva.

II. (45 perc)

Óravázlat és a hozzá tartozó mellékletek külön csatolva.

III-IV. óra (90 perc)

Látogatás a szegedi hitközségbe és a zsidó temetőbe.

V. óra (45 perc

Elkészült projektmunkák bemutatása mellékletként csatolva.



3. Az óra lezárása: Hogyan fogod felmérni a diákok tudását, készségeit az óra után? Hogyan
értékeled a teljesítményüket? Például egy vizuális projekttel, írásbeli házi feladattal, teszttel stb.

Az órák célja és sikere az elkészült digitális újságban mérhető.

Értékelés

Kérjük, írj egy rövid értékelést az óra megtartásával kapcsolatos tapasztalataidról, az alábbi kérdések
mentén:
Mik a tapasztalataid az óra megtartásával kapcsolatban?
Milyen javaslataid vannak más tanárok számára, akik ezt az órát szeretnék megtartani?
Mi az, ami jól működött?
Mi az, amit legközelebb máshogy csinálnál? Milyen kihívásokkal szembesültél?

Magyartanárként a szövegalapú és saját élményen való tanulásban hiszek, így továbbra is azt
gondolom,hogy egy zsidó temető nem mutatható be anélkül, hogy ne tegyük élővé és személyessé
az ott lévő sírköveket. A szegedi hitközség levéltárának vezetője Ábrahám Vera nagyon sokat segített
az anyagok gyűjtésében.

Javaslatom a projekt megvalósításához:
- olyan témából kell kiindulni, amely az adott korosztályhoz közel áll
- digitális alapú feldolgozás
- a helyi zsidó hitközség bevonását javaslom, az én esetemben is egy a projektnél messzebbre

mutató együttműködés jött léte.

További kérdésekkel kapcsolatban keresd a projekt magyarországi koordinátorát, Szilágyi Sárát a
szilagyi@centropa.org e-mail címen.

mailto:szilagyi@centropa.org


Az óraterv készítéséhez kérjük használd az alábbi sablont.

Bevezető

Az óra címe Miről mesélnek a kövek?

Tanár neve Csanády Szilvia

Iskola neve Sashegyi Arany János Általános Iskola és
Gimnázium

Tantárgy Hit- és Erkölcstan

Évfolyam, diákok életkora 6. évfolyam, 12-13 év

Az óra hossza (pl. két 45 perces tanóra) 2x45 perc

Már megtartottad ezt az órát? Igen / Nem

Az óra rövid, 1-2 mondatos összefoglalója Az órán

Háttérinformációk

1. Az óra tágabb kontextusa / Problémafelvetés - Hogyan illik bele ez az óraterv a tantervedbe?
Milyen probléma áll az óra középpontjában?

Társadalmi együttélés: Értékeink: Szimbólumok, szimbólumrendszerek

2. Hosszantartó megértés – Mi az, amire esetleg évek múltán is emlékezni fognak a diákok ebből az
órából?

A saját kultúrköréhez képesti látványos különbségek lesznek azok. Az olyan, számukra érdekességek,
mint például a jobbról balra írás és olvasás.



3. Célok – Mik az óra céljai? Milyen tudást és készségeket kíván átadni?

Értékek megóvása, hagyományok tisztelete, tolerancia építése.

4. Milyen forrásokat használsz? Sorold fel a használt anyagokat, forrásokat, linkeket, filmeket,
interjúkat. Ha szükséges, küldj nekünk csatolmányokat is.

Jewish Cemetries in the Classroom – An ASJF Guide

https://mek.oszk.hu/09700/09764/html/raj1.htm (letöltés dátuma: 2021. március 30.)

https://elismondom.wordpress.com/2014/05/04/a-salgotarjan-uti-zart-temeto-lajta-siremlekei/

(letöltés dátuma: 2021. március 30.)

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/Okori.es.keleti.muveszet/index.asp_id=582.html

(letöltés dátuma: 2021. március 30.)

https://temetok.eoldal.hu/cikkek/az-izraelita-temeto/

(letöltés dátuma: 2021. március 30.)

https://www.youtube.com/watch?v=GdcQ9VNDJyk (4:20-11:29közötti rész)

https://www.youtube.com/watch?v=N4gl7BZiI8w

https://www.youtube.com/watch?v=zivm9xnKqOI

A videók letöltésének dátuma: 2021. március 30.

https://mek.oszk.hu/09700/09764/html/raj1.htm
https://elismondom.wordpress.com/2014/05/04/a-salgotarjan-uti-zart-temeto-lajta-siremlekei/
http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/Okori.es.keleti.muveszet/index.asp_id=582.html
https://temetok.eoldal.hu/cikkek/az-izraelita-temeto/
https://www.youtube.com/watch?v=GdcQ9VNDJyk
https://www.youtube.com/watch?v=N4gl7BZiI8w
https://www.youtube.com/watch?v=zivm9xnKqOI


5. Van-e bármilyen konkrét (korábban tanult) készség, amire a diákoknak szükségük van az óra
teljesítéséhez?

Irodalom órán 6. évfolyamon tanulnak a diákok metaforáról, a versekben megjelenő
szimbólumokról, a hozzájuk kapcsolódó jelentésekről. Ez előzetes tudást biztosít számukra.

Előnyös, ha jártas valaki a felekezeti hittanban, ismer bibliai történeteket, szimbólumokat.

6. Kihívások és megoldások: Milyen kihívásokkal szembesültél az óra megtartása során? Hogyan
oldottad meg ezeket?

Elképzelhető, hogy valaki nem akarna részt venni az órán, mert viszolyog a temetőktől vagy
elvesztette egy közeli hozzátartozóját és felzaklatja a téma. Megpróbálom felkelteni az érdeklődését
az érdekes részek hangsúlyozásával.

7. Megoszthatóság: Mi az, amit ebből az órából akár más iskolák, más diákok is fel tudnak
használni?

Mindent, mert a szimbólumok általános téma.

8. Hatás: Milyen hatása lehet az órádnak a helyi zsidó örökség megőrzése kapcsán?

A múlt iránti tisztelet erősödhet a diákokban.



9. Fenntarthatóság: Hogyan segít ez az óra fenntartható érdeklődést építeni a zsidó temetők iránt a
tinédzserek, fiatalok körében?

A történelem, a múlt iránti érdeklődés felkeltésével.

Az óra megtartása

1. A diákok motiválása: Hogyan motiválod a diákokat az óra elején? Milyen nyitó feladattal
kezdesz, hogy felkeltsd az érdeklődésüket a téma iránt?

Mivel szeretik a diákok az ünnepeket, ezért ezekhez kapcsolódó képeket mutatom nekik (hímes
tojás, bárány, angyalkák, különböző színű gömbök, zászló stb.) és ezekről beszélgetünk. Ők is
hozhatnak fel példát, már tanult irodalmi alkotásokból.

2. Az óra
a. Mutasd be részletesen az óra egyes részeit úgy, hogy mások számára követhető legyen;
b. Tüntesd fel mindegyik résznél, hogy mennyi ideig tart.

10 perc: óra eleji beszélgetés ünnepekhez kapcsolódó szimbólumokról. Mik a szimbólumok,
milyen szimbólumokat ismernek?

10 perc: Hol találkozhatunk szimbólumokkal? Hol jelennek meg díszítés formájában egyes
szimbólumok?
Képek különböző tárgyakon, helyeken megjelenő szimbólumokról és azok jelentéséről.
Ezek a szimbólumok gyakran a sírköveken is megjelennek.



Galamb: a béke szimbóluma; a halottak lelkének szimbóluma;
szeretet jelképe, Szent Lélek szimbóluma

Különböző vallási szimbólumok

Olajág a Szabadság-szobor kezében:
béke és szabadság szimbóluma



bútorokon megjelenő virágmotívumok

Kígyó: egyetemes szimbólum, több vallásban is megjelenik
Ruházaton megjelenő virág – és állatmotívumok
Virágok: szeretet, tisztelet, csodálat
Állatok: különböző állatok különböző jelentéssel bírnak (pl. bölcs bagoly, bátor oroszlán stb)



Mindezek a szimbólumok, amik megjelennek a mindennapi életünkben, megjelennek a
temetőkben is, így mesélve 1-1 történetet az emberről a halála után, így őrizve meg az
emléküket.

15 perc: https://www.youtube.com/watch?v=GdcQ9VNDJyk (4:20-11:29közötti rész)

A kazincbarcikai izraelita temetőt bemutató kisfilm 7 perces részletét nézik meg a diákok
csoportok, amihez kapnak egy kérdéssort is.

Milyen jelképeket láttál a filmben?

Vannak felirat nélküli sírkövek az izraelita temetőben?

Mivel fejezték ki a temetőben azt, hogy Isten szemében mindenki egyenlő?

Miért hagyják a növényzetet elburjánzani?

Virág helyett mi van a sírokon? Ezek mit jelképeznek?

Hány betűből áll a héber ABC és milyen irányban kell írni?

Könnyű héberül olvasni?

Milyen írásnak gondolták régen a héber írást?

Minden sírkövön van felül egy héber írás? Ebből mit lehet eldönteni? Mit jelent?

Milyen számokat nem ismer a héber írás?

Amikor nálunk 2021 van az időszámításunk szerint, akkor milyen évet írunk a zsidó időszámítás
szerint?

Miért hosszabb a héber felirat a sírköveken? Miről szólnak ezek a feliratok?

10 perc: A válaszok megbeszélése.

10 perc: infókártyák – képpárosítás

A farkasréti izraelita temetőben fényképezett sírköveken látható szimbólumok képei és az egyes
szimbólumok jelentései

A diákok csoportmunkában elolvassák a kártyákon lévő információkat, majd összepárosítják a
képekkel.

20 perc: a feladat megbeszélése – összepárosított kártyák, illetve milyen hasonlóságokat vagy
különbségeket fedeznek fel az óra elején megbeszélt szimbólimokkal

15 perc: Mit tanultál ma? Kahoot-quiz

https://www.youtube.com/watch?v=GdcQ9VNDJyk


https://create.kahoot.it/share/szimbolumok-a-zsido-temetokben/c7169cdc-790a-495d-98fc-9ecb
bc83d4b1

3. Az óra lezárása: Hogyan fogod felmérni a diákok tudását, készségeit az óra után? Hogyan
értékeled a teljesítményüket? Például egy vizuális projekttel, írásbeli házi feladattal, teszttel stb.

Az óra végén, a mindenki által nagyon szeretett Kahottal mérem fel a megszerzett tudásukat.

Értékelés

Kérjük, írj egy rövid értékelést az óra megtartásával kapcsolatos tapasztalataidról, az alábbi kérdések
mentén:
Mik a tapasztalataid az óra megtartásával kapcsolatban?
Milyen javaslataid vannak más tanárok számára, akik ezt az órát szeretnék megtartani?
Mi az, ami jól működött?
Mi az, amit legközelebb máshogy csinálnál? Milyen kihívásokkal szembesültél?

További kérdésekkel kapcsolatban keresd a projekt magyarországi koordinátorát, Szilágyi Sárát a
szilagyi@centropa.org e-mail címen.

https://create.kahoot.it/share/szimbolumok-a-zsido-temetokben/c7169cdc-790a-495d-98fc-9ecbbc83d4b1
https://create.kahoot.it/share/szimbolumok-a-zsido-temetokben/c7169cdc-790a-495d-98fc-9ecbbc83d4b1
mailto:szilagyi@centropa.org


Bevezető

Az óra címe I. óra: A XX. századi magyar zsidóság
története

II. II. óra: A gyöngyösi zsidó temető
bemutatása

Tanár neve Marjai Bettina

Iskola neve Abasári Aba Sámuel Általános Iskola

Tantárgy Történelem

Évfolyam, diákok életkora 7. osztály ,13 éves diákok

Az óra hossza (pl. két 45 perces tanóra) 2X 45 perc

Már megtartottad ezt az órát? Igen

Az óra rövid, 1-2 mondatos összefoglalója Az I. óra célja, hogy a tanulók
megismerkedjenek a helyi (gyöngyösi)zsidó
népcsoport múltjával  és jelenével. II. óra: A
temetőlátogatás során híres emberek sírjait
kutatjuk fel, miközben megismerkedünk a
zsidóság temetkezési szokásaival,
szimbólumrendszereivel.

Háttérinformációk

1. Az óra tágabb kontextusa / Problémafelvetés - Hogyan illik bele ez az óraterv a tantervedbe?
Milyen probléma áll az óra középpontjában?

Alapvető célom, hogy bemutassam, hogy a magyar nemzet történelmére számos nemzetiség és
közösség (pl.  zsidó) együttélése is óriási hatást gyakorolt. A zsidóságnak is fontos szerepük volt
abban, hogy Magyarországon elindult a dualizmus időszakában a fejlődés, a modernizáció. A



dualizmus témakörénél részletesen beszélünk a zsidóság helyzetéről, miben tért el az ő kultúrájuk,
mi vezetett az antiszemitizmushoz, vagy éppen az asszimilációhoz.

2. Hosszantartó megértés

A tanítványaim megismerjék a magyar zsidó kultúra és hagyomány különösen gazdag, színes és
érdekes történetét. Legyenek nyitottak, elfogadóak és toleránsak más népcsoportokkal szemben.

3. Célok – Mik az óra céljai? Milyen tudást és készségeket kíván átadni?

Élményszerűvé tenni az iskolában megszerzett tudást, olyan ismeretekkel gazdagodjanak a diákok,
amiket eddig sehol se láttak , hallottak. Elmélyíteni az eddig megszerzett tudást, emellett szeretném
ha megtapasztalnák a terepgyakorlatok( temetőlátogatás) hasznosságát, fontosságát. Célom, hogy a
tanulók  személyiségét fejlesszem., toleranciára neveljem. Bízom benne, hogy a tanóra elősegíti a
társadalmi integrációt, szemléletformálást és az érzékenyítést.

4. Milyen forrásokat használsz? Sorold fel a használt anyagokat, forrásokat, linkeket, filmeket,
interjúkat. Ha szükséges, küldj nekünk csatolmányokat is.

Korabeli források, visszaemlékezések, a Centropa kisfilmjei pl. Európa határok nélkül, Bevezetés a
XX.századi magyar zsidóság történetébe

https://www.centropa.org/hu/home

Weisz Péter, a gyöngyösi zsidó hitközség vezetőjének előadásai, kutatásai, amit megosztott velünk

Horváth László: A gyöngyösi zsidóság története című könyve

https://zsido.com/a-gyongyosi-zsidok-nyomaban

Jewish Cemeteries in the Classroom- An ESJF Guid kézikönyve

5. Van-e bármilyen konkrét (korábban tanult) készség, amire a diákoknak szükségük van az óra
teljesítéséhez?

https://zsido.com/a-gyongyosi-zsidok-nyomaban


Együttműködési készség elengedhetetlen, fontos az önálló, kritikus gondolkodás, a folyamatos
kommunikáció és a csapatmunka elfogadása.

6. Kihívások és megoldások: Milyen kihívásokkal szembesültél az óra megtartása során? Hogyan
oldottad meg ezeket?

A pandémiás helyzet miatt nem lehetett előadót meghívni az iskolába, illetve a temetőlátogatást is
csak kiscsoportosan tudtam megszervezni. Az előadó helyett én beszéltem a gyöngyösi zsidóság
helyzetéről, a sok éves kutatási anyagát igyekeztem hitelesen bemutatni. Ha elmúlik a
járványveszély  a tanítványaim szeretnék ha előadást tartana nekik Weisz Péter Úr és nem csak én
mutatnám be nekik röviden a keresztény-magyar zsidóság együttélését.

7. Megoszthatóság: Mi az, amit ebből az órából akár más iskolák, más diákok is fel tudnak
használni?

Fontos, hogy ne csak elméleti, hanem gyakorlati tudást is szerezzenek a diákok. A tanárok bátran
vegyék fel a kapcsolatot a helyi zsidó közösség vezetőivel, akik szívesen segítenek, rengeteg hasznos
információt nyújtanak. Mi pedagógusok merjünk rendhagyó órát szervezni akár a temetőbe vagy a
zsinagógába, a gyerekek nyitottak lesznek rá!

8. Hatás: Milyen hatása lehet az órádnak a helyi zsidó örökség megőrzése kapcsán?

A jövőben rendszeresen szeretnénk ellátogatni a gyöngyösi zsidó temetőbe, segíteni a sírok
gondozását, a sírkert rendbe tételét. A fiataloknak is éppúgy szerepet kell vállalniuk a temető
karbantartásában mint az idősebb generációnak. A zsidó, nem zsidó vallást követő  tanulóknak
egyaránt fontos lenne, ha összekapcsolnák a temetői munkálatokat az oktatással. Miközben ásnak,
gyomlálnak, két kezi munkát végeznek hasznos információkhoz jutnak, megismerik a zsidóság
múltját, történelmét.

9. Fenntarthatóság: Hogyan segít ez az óra fenntartható érdeklődést építeni a zsidó temetők iránt a



tinédzserek, fiatalok körében?

A temető rendbehozatala, a sírok ápolása egy közös és nemes ügy, amit a diákok is lelkesen
támogatnak. Fontosa a kapcsolattartás, a rendszeres kommunikáció a hitközség és az iskola között.
A diákok is megtapasztalják, hogy értékmentő és értéképítő munkát végeznek, amiben szeretnének
még  aktívabban részt venni.

Az óra megtartása

1. A diákok motiválása: Hogyan motiválod a diákokat az óra elején? Milyen nyitó feladattal kezdesz,
hogy felkeltsd az érdeklődésüket a téma iránt?

Motiválás: Igyekszem az érdeklődésüket felkelteni azáltal, hogy vendég előadót tervezek meghívni
az iskolába, kihelyezett történelem órát szervezek a gyöngyösi zsidó temetőbe. A legügyesebbek,
akik kedvet kaptak egy kis kutatómunkához, részt vehetnek a Centropa által meghirdetett „zsidó
temető nálunk” tanulmányi versenyen.

Nyitó feladatként játékos feladatot kapnak a gyerekek. Kinek mit jut eszébe a zsidóságról, majd egy
totót is kitöltünk közösen, melynek témája a zsidó kultúra.

2. Az óra
a. Mutasd be részletesen az óra egyes részeit úgy, hogy mások számára követhető legyen;
b. Tüntesd fel mindegyik résznél, hogy mennyi ideig tart.

Mellékletként csatoltam, külön dokumentumként részletesen bemutatom az általam megtartott
órákat.

3. Az óra lezárása: Hogyan fogod felmérni a diákok tudását, készségeit az óra után? Hogyan
értékeled a teljesítményüket? Például egy vizuális projekttel, írásbeli házi feladattal, teszttel stb.



Házi feladatok, szorgalmi kijelölése: a Centropa által meghirdetett verseny követelményeinek is
igyekszünk eleget tenni, ezért a diákok kutató munkát, illetve fordítási feladatokat is kapnak.
Word Art szófelhő készítése, feladatlap kitöltése a temetőlátogatás során.

Értékelés

Kérjük, írj egy rövid értékelést az óra megtartásával kapcsolatos tapasztalataidról, az alábbi kérdések
mentén:
Mik a tapasztalataid az óra megtartásával kapcsolatban?
Milyen javaslataid vannak más tanárok számára, akik ezt az órát szeretnék megtartani?
Mi az, ami jól működött?
Mi az, amit legközelebb máshogy csinálnál? Milyen kihívásokkal szembesültél?

Az órákat a diákok és én is egyaránt élveztük. Rendkívül hasznosnak ítélték meg, nagyon sok
mindent megtapasztalhattak, az információkat is könnyedén elsajátították. Jó néhányan tanuló
érdeklődését sikerült felkelteni, akik örömmel készítették el a Centropás tanulmányi versenyre az
angol nyelvű honlapot. Nem volt egyszerű a helyzetük, néhol csak tanári segítséggel tudtak a
követelményeknek eleget tenni, de ez érthető, hiszen ők még csak 7. osztályos tanulók, akik
középfokú nyelvvizsga előtt állnak. Bátran merem ajánlani a többi kollégának is, hogy vegyék fel a
kapcsolatot a zsidó hitközség vezetőjével, munkatársaival, akik szívesen  tartanak előadásokat,
vezetnek körbe minket a temetőben, zsinagógában. Ezáltal sokkal színesebb órákat tarthatunk, a
gyerekek érdeklődését könnyedén fenntarthatjuk és még a fegyelmezéssel sem lesz gondunk.
Mindenkit bíztatok tartson rendkívüli kihelyezett órákat akár a temetőben, akár egy múzeumban, a
lelkes szempárok magukért beszélnek!
Kihívásként éltem meg, hogy többször is módosítani kellett az időpontot, nem volt egyszerű
összeegyeztetni a temetőlátogatást, de úgy érzem megérte belevágni ebbe a projektbe és semmi
máson nem változtatnék.  A pandémiás helyzet elmúltával is vinnék rendszeresen olyan diákokat,
akik szívesen segítenének a sírkert gondozásában, szorgalmazom a közös munkát a későbbiekben is!
Köszönjük a sok támogatást, bíztatást!

További kérdésekkel kapcsolatban keresd a projekt magyarországi koordinátorát, Szilágyi Sárát a
szilagyi@centropa.org e-mail címen.

mailto:szilagyi@centropa.org


Bevezető

Az óra címe A kisvárdai zsidóság nyomában

Tanár neve Moldvay Zsolt

Iskola neve Kisvárdai SZC II. Rákóczi Ferenc Technikum és
Szakképző Iskola

Tantárgy történelem

Évfolyam, diákok életkora 11.

Az óra hossza (pl. két 45 perces tanóra) három 45 perces óra

Már megtartottad ezt az órát? Igen / Nem

Az óra rövid, 1-2 mondatos összefoglalója A kisvárdai zsidóság gazdasági szerepének
bemutatása a város életében, , a helyi zsidó
temetése megismerése

Háttérinformációk

1. Az óra tágabb kontextusa / Problémafelvetés - Hogyan illik bele ez az óraterv a tantervedbe?
Milyen probléma áll az óra középpontjában?

A kerettanterv az alábbi célokat fogalmazza meg:

● Látja a kiegyezés hosszú távú hatásait Magyarország fejlődésére, mely folyamatban a hazai
zsidó polgárság kiemelkedő szerepet játszott.

● A zsidóüldözések okozta kulturális veszteség befogadása, megértése.
● Kiemelt cél annak érzékeltetése, hogy a magyar nemzet történelme sokféle egyéb

nemzetiség és etnikum (pl. német és zsidó etnikum) együttműködésének az eredménye is.
Nyitott, elfogadó gondolkodást kell kialakítani az eltérő kultúrák vonatkozásában a
kisebbségek történelmének áttekintésével – beleértve a határon túli magyarság és a hazai
nemzetiségek múltját és jelenét is –, különös tekintettel a Kárpát-medencében együtt élő
népekre.

Az óra során a tanulók a dualizmus gazdasági, társadalmi változásaira kapnak példát Kisvárda és dr.



Vadász Lipót története során. Megismerkednek a zsidók fontos gazdasági, kulturális szerepével, a
zsidó temetőkkel.

2. Hosszantartó megértés – Mi az, amire esetleg évek múltán is emlékezni fognak a diákok ebből az
órából?

Az órák során nagyon fontosnak tartom az élményszerűséget. A diákok jobban emlékeznek az
információkra, ha azokhoz saját munka, többféle információ járul. A temetőlátogatásra, a zsidó
sírkövekre, a kisvárdai főtéren lévő volt zsidó üzletekre biztosan fognak emlékezni.

3. Célok – Mik az óra céljai? Milyen tudást és készségeket kíván átadni?

Az óra célja, hogy a tanulók megértsék:

● milyen jelentős szerepet töltött be a helyi zsidóság Kisvárda életében,
● tapasztalják meg egy zsidó politikus életútja tanulmányozásával, hogyan tudtak politikailag

érvényesülni a zsidó származású magyar állampolgárok,
● felismerjék, hogy a helyi zsidóság megsemmisítése veszteség Magyarország és a helyi

közösség számára
● megismerjék a zsidóság temetkezési szokásait

Tudásanyag:

- dualizmus gazdasága, társadalmi változásai

- a zsidóság emancipációja

Fejlesztendő készsségek:

--interperszonális,

-intraperszonális,

-nyelvi,

-térbeli

- esztétikai-művészeti tudatosság

-digitális

4. Milyen forrásokat használsz? Sorold fel a használt anyagokat, forrásokat, linkeket, filmeket,
interjúkat. Ha szükséges, küldj nekünk csatolmányokat is.

Jewish Cemeteries in the Classroom – An ESJF Guide



https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide

Néző István: A kisvárdai zsidóság története, Andlea 1998.

https://www.facebook.com/zsidotemetok

https://www.arcanum.hu/en/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/v-78466
/vadasz-lipot-7847A/

http://intezet.nori.gov.hu/nemzeti-sirkert/budapest/salgotarjani-uti-temeto/vadasz-lipot/

https://library.hungaricana.hu/en/view/Nyirvidek_1925_07-12/?query=lip%C3%B3t&pg=375&layo
ut=s

http://planetrise.org/en_GB/kisvarda-kulturalis-ertekei/
https://szoborkereso.hu/?telepules=Kisv%C3%A1rda&limit=50

http://nol.hu/archivum/archiv-433236-242267

http://www.szon.hu/e2809ebotlatoe2809d-macskakovek-a-kisvardai-flaszteren/haon-news-FCUWe

b-20070625-1235357409

http://www.szon.hu/az-orszagban-elsonek-kisvardan-avattak-fel-az-ures-padok-emlekjelet/3230756

http://www.szabolcsmegye.com/kisvarda-varos/hirek/emlekezo-macskakovek-8211-kisvarda

https://www.facebook.com/Kisv%C3%A1rdai-V%C3%A1rossz%C3%A9p%C3%ADt%C5%91-Egyes%C

3%BClet-303675946343757/?fref=ts

http://zsido.com/

http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/N%C3%A9zo.pdf

https://szombat.org/politika/3895-akik-a-halal-orszaganak-arnyekaban-laknak-azoknak-vilagossag-t
amad

5. Van-e bármilyen konkrét (korábban tanult) készség, amire a diákoknak szükségük van az óra
teljesítéséhez?

A dualizmus korának története.

6. Kihívások és megoldások: Milyen kihívásokkal szembesültél az óra megtartása során? Hogyan
oldottad meg ezeket?

https://www.facebook.com/zsidotemetok
https://www.arcanum.hu/en/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/v-78466/vadasz-lipot-7847A/
https://www.arcanum.hu/en/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/v-78466/vadasz-lipot-7847A/
http://intezet.nori.gov.hu/nemzeti-sirkert/budapest/salgotarjani-uti-temeto/vadasz-lipot/
https://library.hungaricana.hu/en/view/Nyirvidek_1925_07-12/?query=lip%C3%B3t&pg=375&layout=s
https://library.hungaricana.hu/en/view/Nyirvidek_1925_07-12/?query=lip%C3%B3t&pg=375&layout=s
http://planetrise.org/en_GB/kisvarda-kulturalis-ertekei/
https://szoborkereso.hu/?telepules=Kisv%C3%A1rda&limit=50
http://nol.hu/archivum/archiv-433236-242267
http://www.szon.hu/e2809ebotlatoe2809d-macskakovek-a-kisvardai-flaszteren/haon-news-FCUWeb-20070625-1235357409
http://www.szon.hu/e2809ebotlatoe2809d-macskakovek-a-kisvardai-flaszteren/haon-news-FCUWeb-20070625-1235357409
http://www.szon.hu/az-orszagban-elsonek-kisvardan-avattak-fel-az-ures-padok-emlekjelet/3230756
http://www.szabolcsmegye.com/kisvarda-varos/hirek/emlekezo-macskakovek-8211-kisvarda
https://www.facebook.com/Kisv%C3%A1rdai-V%C3%A1rossz%C3%A9p%C3%ADt%C5%91-Egyes%C3%BClet-303675946343757/?fref=ts
https://www.facebook.com/Kisv%C3%A1rdai-V%C3%A1rossz%C3%A9p%C3%ADt%C5%91-Egyes%C3%BClet-303675946343757/?fref=ts
http://zsido.com/
http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/N%C3%A9zo.pdf
https://szombat.org/politika/3895-akik-a-halal-orszaganak-arnyekaban-laknak-azoknak-vilagossag-tamad
https://szombat.org/politika/3895-akik-a-halal-orszaganak-arnyekaban-laknak-azoknak-vilagossag-tamad


A pandémia miatt még nem valósult meg az óra.

7. Megoszthatóság: Mi az, amit ebből az órából akár más iskolák, más diákok is fel tudnak
használni?

Az óra anyaga az egész országban használható.

8. Hatás: Milyen hatása lehet az órádnak a helyi zsidó örökség megőrzése kapcsán?

A tanulók jobban fogják tisztelni a helyi zsidó örökséget, kevésbé lesznek előítéletesek, mivel
jobban ismerik a zsidóság kulturális, gazdasági szerepét Kisvárda életében.

9. Fenntarthatóság: Hogyan segít ez az óra fenntartható érdeklődést építeni a zsidó temetők iránt a
tinédzserek, fiatalok körében?

Ez az órát minden tizenegyedikes diák számára meg lehet tartani.  Azzal, hogy a diákok bemennek a
lezárt temetőbe, megélik, hogy oda ugyanolyan embereket temettek, mint ők, ezáltan nő az
elfogadásuk, empátiájuk. Veszteségnek fogja tartani a helyi zsidóság elpusztítását.

Az óra megtartása

1. A diákok motiválása: Hogyan motiválod a diákokat az óra elején? Milyen nyitó feladattal kezdesz, hogy
felkeltsd az érdeklődésüket a téma iránt?

A mai óránkon a dualizmus gazdaságával foglalkozunk. A dualizmus a magyar történelem 1867 és 1918
közötti időszaka, amikor Ausztria és Magyarország létrehozta az Osztrák-Magyar Monarchiát. Ebben a
korszakban jelentős gazdasági fejlődésen esett át az ország.

Az alábbi ismeretek alkotásával alkossanak néhány mondatos fogalmazást!

- 1867 :kiegyezés
- 1868: a zsidóság emancipációja



- ipari forradalom
- 1895: a zsidó vallás bevett vallás
- torlódó társadalom

A feladat elkészítésére öt percük van.

Lehetséges megoldás:

1867-ben Magyarország és Ausztria rendezte viszonyát, megszületett az Osztrák-Magyar Monarchia. A
politikai stabilitás lehetővé tette az ipari forradalom megindítását, melynek két szakasza egyszerre
jelentkezett hazánkban. Az ipari forradalom hatására jelentős gazdasági fellendülés indult meg az
országban, jelentőssé vált a magyar ipar, a magyar társadalom torlódó társadalommá vált: az ország
többsége még a mezőgazdaságból élt, de nagy méretúvé nőtt vált az iparból, a kereskedelemből élő
rétegek aránya. A magyar nagytőkések jelentős része a zsidóságból alakult ki, ehhez hozzájárult a
zsidóság emancipációja, a zsidó vallás bevett vallássá válása.

Néhány diák felolvassa a megoldást, értékeljük azokat.

A továbbiakban Kisvárda dualizmus kori fejlődésével fogunk foglalkozni.

Tekintsék meg az alábbi fotókat!





Hogyan kapcsolódnak össze a fényképek egymással? Hasonlítsák össze a mai és a régi állapotokat!

Állapítsanak meg legalább kettő dolgot! A feladatra rendelkezésre álló idő három perc.

Lehetséges válaszok:

- régen is üzleteket találhattunk ebben az utcában,

- szatócsok, kiskereskedők voltak, akik itt árusítottak a dualizmus korában,

- ők főleg a zsidóság soraiból kerültek ki, erre utalnak a családnevek
- a korszakban a helyi zsidóság jelentős erőforrásokkal rendelkezett, ezt bizonyítja, hogy a dualizmus

korában felépítették a város központjában álló, tekintélyes méretű zsinagógát

2. Az óra
a. Mutasd be részletesen az óra egyes részeit úgy, hogy mások számára követhető legyen;
b. Tüntesd fel mindegyik résznél, hogy mennyi ideig tart.

Tanulmányozzuk az alábbi táblázatot és szöveget!
A szöveg Néző István: A kisvárdai zsidóság története című könyvéből és Néző István Kisvárda
sajtótörténete 1888-1946 című tanulmányból származnak.

Válaszoljuk meg a szöveg és korábbi tanulmányaink alapján a következő kérdéseket!
- Mi volt Kisvárda környékének a fő megélhetési forrása?
- Miért nőtt Magyarország és a Kisvárda lakossága?
- Miért növekedett a helyi zsidóság száma?
- Miből élt meg a helyi zsidóság?
- Hogyan hatott a vasútépítés a város gazdaságára?
- Miért volt fontos a nyomda, a közkönyvtár?
- Miből élt Weinberger Bernáth?
- Miért alapíthatott lapot Vadász Lipót?

1. táblázat
A zsidóság száma és aránya Kisvárdán

Év A zsidóság száma
(fő)

Összlakosság
(fő)

A zsidóság százalékos aránya
(%)

1784 118 1029 11,4
1848 723 2413 29,9
1869 1329 4703 28,2
1900 2614 8257 31,6
1910 3036 10019 30,3



„A zsidóság sokáig nem fektethetett be a földtulajdonba, így a kereskedelmi élet kínálta lehetőséget és

kényszert előnnyé kovácsolták. […] a zsidók voltak a felvásárlói a vidék mezőgazdasági termékeinek, ők

piacismeretük, mobilitásuk révén tudták továbbadni a föld terményeit, főleg gabonát, cukorrépát,

burgonyát. A terménykereskedelem fellendülésével s az 1872-73-ban átadott vasútvonal révén újabb

lendületet kapott a mezőgazdasági termékek közvetítése. Kisvárda a századfordulóra az agártermékekkel

folytatott kereskedelem révén regionális központtá vált, illetve tovább erősítette addig is meglévő ilyen

funkcióját. Kisvárda agráripari központ és szeszipari centrum lett.

A helyi bolthálózat kialakulása a század második felében ment végbe. A főleg zsidókézben lévő üzletek a

település központjában koncentrálódtak.

A korszak ismert vállalkozója Weinberger Bernáth volt. Vagyoni állapotáról egy 1866-ban kelt igazolás ad

tájékoztatást: >> W. B. Kisvárdai születésű lakos részére bizonyítvány arról, hogy Kis-Várában bír egy jó

karban és kézben álló 500. a. e. frt. értékű bor kereskedéssel, miért is ő mint ollyan a Cs. kir. katonaság

részére szükségeit lábbelik készítésére mint vállalkozó ajánltatik<<.

A polgárosodás előrehaladtával már nemcsak a léthez szükséges termékkel kereskedők vannak Kisvárdán,

de megjelennek olyanok is, akik másféle cikkeket kínálnak. Ilyen volt Buxbaum Mózes könyvkereskedő, aki

kölcsönkönyvtárat is nyitott, s 1855-től 57-ig volt Kisvárdán, vagy Berger Ignác, aki 1866-ban nyomdát

alapított, papírt, írószert, könyvet is árult és közel négyezer kötetes kölcsönkönyvtárral várta az érdeklődő

olvasókat.

A lapok hirdetésrovataiból jól nyomon követhetők a létrejövő üzletek, pl. Grósz és Grünwald a Grósz-féle

házban kötéláruházüzletet nyitott, Spiro Náthán fa-és vasbútorüzletet, Rosenblüth Simon fűszer-és

csemegekereskedést, Grünwald Soma divatáruüzletet, Altman Endre fűszer-, vegyes és divatáruüzletet és

sorolhatnám a többieket.”

Az első megyei újság 1867-től jelent meg, majd újabb nyíregyházi lapok követték. A nem megyeszékhelyi

újságok közül időrendben az 1888. február 5-én jelentkezı Kisvárdai Lapoké az elsőség, vagyis ezen a téren

megelőzött más településeket. Mátészalka l890-ben, Nagykálló 1899-ben, Nyírbátor csak 1909-ben

mondhatta el magáról, hogy újsággal rendelkezik. A Kisvárdai Lapok fejlécében a „Közgazdasági és

társadalmi hetilap” megnevezés állt. A hírlap főszerkesztője és tulajdonosa a 27 éves dr. Vadász (korábban

Weinberger) Lipót ügyvéd volt.



A rendelkezésükre álló idő 10. perc.
A feladatok ellenőrzésére rendelkezésre álló idő: 5 perc.

Lehetséges válaszok:
- mezőgazdaság
- jobb életkörülmények, jobb orvosi ellátás, csökkenő halálozás, bevándorlás
- beköltözés, bevándorlás
- kereskedelem, bank, értelmiségi pályák
- fellendített a helyi gazdasági életet
- a nyomda és a közkönyvtár utal az írni-olvasni tudók számának növekedéséről
- bőrkereskedése volt
- a helyi közéletbe való beleszólás, a helyi vállalkozók érdekeinek képviselete, információk

továbbítása az olvasóknak, hirdetések révén közvetítés a vevő és az eladó között

Olvassák el az alábbi honlapról Vadász Lipótról szóló cikket! A cikk címe: Ahol Vadász Lipót született,
nevelkedett és naggyá lett
A cikk olvasása után készítsék el Vadász Lipót családfáját, életrajzát! Az életrajzhoz kapcsolódóan
keressenek az internet segítségével fotót Vadász Lipótról, a sírjáról, műveiről.
https://library.hungaricana.hu/en/view/Nyirvidek_1925_07-12/?query=lip%C3%B3t&pg=375&layout=s

A rendelkezésre álló idő: 15 perc
A megoldás ellenőrzésére 5 perc van.

Lehetséges megoldás:

https://library.hungaricana.hu/en/view/Nyirvidek_1925_07-12/?query=lip%C3%B3t&pg=375&layout=s


Vadász Lipót

Vadász Lipót sírja
dr. Vadász (korábban Weinberger) Lipót ügyvéd 1861. július 2-án, született Kisvárdán, a nevét 1882-ban

magyarosította. Dédapja és nagyapja a kisvárdai temetőben nyugszik. Nagyapja Weinberger Márton 1800

körül született, üvegkereskedő volt. Apja, Weinberger Bernát bőrkereskedő volt. A jogi végzettség

megszerzése után szülőhelyén nyitott ügyvédi irodát és bekapcsolódott a közéletbe. 1897-ben

megszervezte a Kölcsönös Segélyező Egyletet, mely hitelintézetként működött. Elnöke volt az

Ipartestületnek, titkára a Kisvárda Vidéki Gazdakörnek, tagja volt a képviselő-testületnek és a megyei



törvényhatóságnak. 1910-ben a Nemzeti Munkapárt jelöltjeként a nyírbátori kerületből bejutott az

országgyűlésbe és Tisza István személyes bizalmasa lett. Ennek, és a parlamenti munkájának köszönhetően

1913-ban igazságügyi államtitkári posztot kapott. A Tisza-kormány bukása az ő további politikai karrierjét is

megpecsételte. 1924. augusztus 29-én, Budapesten hunyt el.

Keressék meg az interneten a kisvárdai zsidó temetőt!

https://maps123.net/en/HU/zsido-temet-p88289

A feladat időtartama egy perc

Nézzék meg a facebookon az alábbi oldalt! 2020. június 20-án fényképeket töltöttek fel a kisvárdai zsidó
temetőről. Nézzék meg a fényképeket és tanulmányozzák azokat!
Válasszanak ki öt képet, indokolják meg miért azokat választották!

https://www.facebook.com/zsidotemetok

Rendelkezésre álló idő 12 perc.

Olvassák el az alábbi szöveget!
https://szombat.org/politika/3895-akik-a-halal-orszaganak-arnyekaban-laknak-azoknak-vilagossag-tama
d

„ Az új temető helye a település központjáról messzebb feküdt, mégpedig a későbbi Vásártér mellett.
idővel ez is betelt, így hitközség kénytelen volt ugyanott egy holdnyi területet vásárolni, a sírkert kibővítése
céljából. […] A temetések lebonyolítása és a síkert felügyelete a Chevra-Kadischa feladatát képezte. A
sírkert szakaszokra volt osztva, a sírhelyek kijelölését a választmány végezte. Síremléket, táblát vagy
bármilyen építményt, tárgyat csak a választmány előzetes engedélye után lehetett felállítani, mikét a
bevésendő szöveg engedélyezése is az említettek hatáskörébe tartozott. Sírkő felállítását héber szöveg és
írás nélkül nem engedélyezték”
(Néző István: A kisvárdai zsidóság története49-50. l.)

Kisvárda Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében fekvő körülbelül tizennyolcezer főt számláló település.
Történelmében jelentős szerepet játszott az itt – illetve a környéken – élő zsidóság. Az itteni zsidóság
létszáma a két világháború között közel 4000 fő volt, ami a város lakosságának egyharmadát jelentette.
Sokan Auschwitzban lelték halálukat, az  életben maradtak közül pedig a legtöbben nem tértek vissza
Kisvárdára, hanem kivándoroltak a világ számos pontjára. Két zsidó temetőről van tudomásunk. Az első irat
1824. március 10-én keletkezett. A közösség létszámának növekedésével azonban a kezdetben vásárolt
földterület kevésnek bizonyult ezért nagyobb területre volt szükség. Az új temető helye a település
központjától messzebb feküdt, az ún. Nagymező dűlőben, de mivel idővel ez is kicsinek bizonyult, így a

https://maps123.net/en/HU/zsido-temet-p88289
https://www.facebook.com/zsidotemetok
https://szombat.org/politika/3895-akik-a-halal-orszaganak-arnyekaban-laknak-azoknak-vilagossag-tamad
https://szombat.org/politika/3895-akik-a-halal-orszaganak-arnyekaban-laknak-azoknak-vilagossag-tamad


hitközség kénytelen volt a sírkert kibővítése céljából ugyanott egy holdnyi tulajdont vásárolni. Ennek
ünnepélyes felavatását Rosenbaum Mózes rabbi végezte 1920. május 3-án igen nagyszámú közönség előtt.

A második világháború után,  a zsidóság lélekszámának csökkenésével már használaton kívüli terület is
maradt a hitközség tulajdonában egészen 1959-ig amikor a temető egy részét az állam kisajátította.
1965-ben hasonlót tapasztalhatunk: több temetőrészt vettek el a hitközségtől mert az annak közelében
működő Öntödei Vállalat (Vulkán) terjeszkedni akart.
A körülbelül 2000 sírt magában foglaló temetőben különböző stílusú, anyagú és formájú sírkövek láthatók.
Ezek vizsgálata mellett érdemes figyelmet szentelni a síremlékek felirataira is. Jelen tanulmányomban
szeretnék bemutatni néhányat a temetőben található sírkőfeliratok közül. 

A feliratoknak megvan a maguk térbeosztása és formulája. A szerkezetbeosztás arányos: a sírkő  1 részén a
szimbólum, 2/4 részben a felirat szövege, a fennmaradó 1 -ed részben pedig egyéb információk (nevek,
szöveg, készítő) vannak feltüntetve.

Minden sírkő kezdő formulája: נפ ami azt jelenti, hogy „itt nyugszik” vagy טפ aminek jelentése „itt van
elrejtve”. Ez mindig a sírkő homlokzatán önállóan vagy egy szimbólumba beékelve látható.

A felirat az elhunyt méltatásával kezdődik (pl. becsületes, tiszteletreméltó, szerény, fontos, rendkívüli stb.),
majd ezt követi az elhunyt neve – általában nagyobb betűmérettel és kivastagítva –  amelyet, olykor
keretbe is foglalnak. Ez után jön az a sor, ahol azt rögzítik, hogy kinek a fia/lánya és/vagy felesége nyugszik
az adott helyen. Van olyan, hogy az apa vagy férj származására is van információ, pl. hogy kohén vagy levita
volt-e az illető. Az utolsó sor a halál napját, a hónapot és az évet jelöli.
Az ötezret jelentő betűszám a ה azonban az ötödik betű ezzel a jellel (ה׳) a Mindenható nevének rövidített
változata is lehet, ez pedig az Örökkévaló titkos nevének jelzésére szolgál a hagyományos irodalomban. Így
az ötezerrel kezdődő zsinagógai évszámokat többnyire az ezresek meghatározása nélkül írják le. Ebben az
esetben a következő kifejezés használjuk: קטניםלפרקים vagyis „a kis időszámítás szerint”. A sírköveken
csak a kifejezést rövidítő három betűt (לפק) olvashatjuk le. A sírfelirat záróformulája minden esetben
ugyanaz: (תנצבההחייםבצרורצרורהנשמתותהיה )
Ez a sor Sámuel első könyvében van lejegyezve, vagyis „Lelke legyen egyesülve a jámborok lelkeivel az örök
életben.”

Nem minden sírkő esetében figyelhető meg a térnek a fentiekben leírt szabályos beosztása. A régebbi (XIX.
századi) sírok közül előfordul olyan is, ahol folyamatosan van felvésve a szöveg, sorkihagyások nélkül.

A kisvárdai temetőben a sírkövek nyelvi szempontból a következőképpen oszlanak meg:

a.) héber nyelvű feliratok,
b.) magyar nyelvű feliratok,
c.) héber-magyar (kétnyelvű) feliratok.

Külön kategóriaként említeném meg az elpusztult sírokat. Ezek a síremlékek sok esetben csak félig vannak
meg: a kő letört vagy a kémiai folyamatok során bekövetkezett erózió tette tönkre, a rajtuk lévő felirat
pedig sok esetben megkopott, így olvashatatlan. Ebben része van a temető mellett található öntödei



vállalatnak is: a levegőbe kerülő vasoxid, a szén égésekor keletkező kéntartalmú füstgázok, esővel
rákerültek a sírkövekre és elszínezték azokat. Leginkább a mészkő alapúakat támadta meg a folyamat,
hiszen azok savakban oldódnak, így a vasoxid szinte lemarta a kő felületét, főleg a középső részeket.

Az első kategóriába tartozik a következő felirat:

 
נפ

וחשובהצנועהאשה  

מרת פאגלעה
עהסגלאברהםכהבת

מוהאשת
פריעדמאןכץמאיר

נפטרה
זלתרפטעצרתשמיני

הבצנת  

ציביאמהושם

Itt nyugszik
A szerény és fontos asszony
Feigel, nyugodjon békében

A tiszteletreméltó Avraham Szegál lánya, nyugodjon békében
Tanítónk Meir Katz Friedmann felesége

Eltemetve
Smini Áceretkor 5689-ben,  emléke legyen áldott

Lelke legyen egyesülve a jámborok lelkeivel az örök életben
És anyja neve Tzivi

Az elhunyt neve alatt és felett vannak felfestve a motívumok. A név felett és a levélmotívumok között
három egymásba záródó kört láthatunk. A név alatt pedig a levélminták fogják közre a gyertyatartó
szimbólumot. Ez utóbbi a vallási életre utal. A szombat előkészületeihez hozzátartozik az, hogy az asszony
gyújtsa meg a gyertyákat, mert az ünnep fénye az ő munkájától függ. Tehát a síron megjelenő gyertyatartó,
szimbólumként a nő szerepét van hivatva hangsúlyozni a családi életben. A hagyományos „adatokon” túl
az elhunyt édesanyja nevét is ráírták a sírkőre. Állapota: kiváló. Anyaga: vörös mészkő. Méretei: 167 cm
magas, 156 cm széles. A kizárólag magyar nyelvű feliratra kevés példát találtam. Az egyik esetében nem
emeltek síremléket az elhunyt felé, hanem csak egy fejfával ellátott sírhalomot láthatunk a következő
szöveggel: Itt nyugszik
Radványi
János Ferenc
Élt 58 évet
Béke Poraira A harmadik kategóriába tartozó feliratok a leggyakoribbak a Kisvárdán. Ez összefüggésben van



a zsidóság asszimilálódásával. A folyamat során sok zsidó eltávolodott a tradicionális életformától, vegyes
házasságban élt más felekezetűekkel, kikeresztelkedett, magyarosította a nevét. Az asszimiláció szorosan
összefüggött a polgárosodás sikerével is: az asszimilált zsidóság olyan sajátos örökség birtokába jutott,
mely lényeges előnyöket biztosított számára a polgári rétegeken belüli érvényesülésnél is. Megtartotta két-
vagy többnyelvűségét és az idegennyelv-tudásnak mint társadalmi értéknek a kultuszát. Ebből kifolyólag
egy kettős (magyar-zsidó) identitás kialakulásáról és megerősödéséről beszélhetünk. Erre példa az elhunyt
Barta István sírja. A két téglalap alakú kövön álló obeliszk, amely felfelé haladva keskenyedik. Szimbólum
nem található rajta, viszont a készítő ráírta nevét a síremlékre. A jobb alsó sarokban olvashatjuk: „Reisman
Ungvár”. A sírkő állapota kiváló, a felirat tisztán olvasható. Anyaga: fekete svédgránit. Felületére vöröses
réteg tapadt rá. Ez a temető melletti vasöntöde által a levegőbe került vasoxid. Méretei: magassága 139
cm, szélessége 47 cm.
 

נפ
בה

אליעזר
במוה

ניהרופאבארטאהשמואל
אבותיולדאבוןנפטר
זלתרעגניסןכז

הבצנת

Itt nyugszik
Az ifjú
Eliézer

Tanítónk
Az orvos Shmoel Barta fia, lelke világítson a világba

Meghalt a szülei nagy fájdalmára
Niszán hó 27-én az 5673. évben

Lelke legyen egyesülve a jámborok lelkeivel az örök életben A sírkő másik oldalán a magyar felirat áll:
Itt nyugszik
Barta István

   Sz. 1894. aug. 5.
     M.h. 1913. máj. 4.

Kétnyelvű felirat olvasható a kisvárdai hitközség történetében jelentős szerepet betöltött Kain József
síremléke esetében. Ő volt a hitközség elnöke. A sírkő téglalap alakú talapzaton áll, felül enyhén csúcsíves
lezárással. Két szélen bordázott oszlop fogja közre a feliratot. A felső szegletben a kohanita származásra
utaló kezeket láthatjuk. Hiányzik a feliratoknál általános ötbetűs záróformula. Állapota kiváló. Anyaga:
műkő, gránittábla rátéttel. Méretei: magassága 128 cm, szélessége 76 cm.

 



טפ
יוהנן קאין עהמוהר יוסף

שנהעשריםהקהלהר˙אש
זלתשיגאיירכנפטר

KAIN JÓZSEF
1872-1953

Itt van elrejtve
Tanítónk Josef Johann Kain, nyugodjon békében

Húsz évig közösségi vezető
Eltemetve Ijár hó 20-án az 5713. évben, emléke legyen áldott

 

A temetőben találunk a holokauszt során elhunyt emlékére állított emléktáblákat és sírköveket. Az
emléktáblán feltüntetik az elhunyt nevét, születési dátumát és azt, hogy deportálták: Farkas András 1911.
március – deportálták. A sírkő esetében ez úgy néz ki, hogy az elhunyt neve (Grósz Herman, élt 75 évet)
szerepel az egyik oldalon a sírkő másik oldalára pedig felirták, hogy „Auschwitzban elhunyt édesanyja 
Grósz Józsefné szül. Schwartz Háni és testvérei Izidor, Móric, Béla, Maroit ? és Ida”.
Egy másik alkalommal olyannal találkoztam, hogy az elhunyt neve, férje neve, és az elhalálozás dátuma
szerepelt az egyik oldalon héberül, a másik oldalon pedig magyarul a mártírok nevei vannak felsorolva

נפ
דבורה עהמרת רבקה

יצהקאשתאברהם
קארנשטייןעה

 לפקתרצנזאדרנפטרה
תנצבה

Itt nyugszik
Rivka Dvora asszony, nyugodjon békében
Avraham Yiczak
Kernstein felesége, nyugodjon békében
Meghalt Ádár hó 7-én az 5693. évben a kis időszámítás szerint
Lelke legyen egyesülve a jámborok lelkeivel az örök életben

„Mártírjaink Weiner József és neje Kornstein Eszter Kornstein Lajos és neje Weiner Regina. Meghaltak:
1944. jún. 19-én Auschwitzban.”

Annak szokása, hogy a holokauszt során elhunyt családtagokat is feltüntetik a sírkövön, az utóbbi 50-60
évben egy általános jelenség a zsidó temetőkben. Számos emlékmű és emléktábla őrzi a shoá során
meghaltak és eltűntek névsorát. Azonban a privát sírköveken is feltűntetik az adott család hozzátartozóit,
külön emléket állítva szeretteiknek. Ha nem ismeretes a halál dátuma, akkor a deportálás napját nevezik ki
az évforduló napjának és ezen a napon látogatják a sírt. Ha ezt sem ismerik, akkor abban a hónapban



kiválasztanak egy napot, amikor a deportálás zajlott az adott településen, viszont a válaszott napot nem
lehet változtatni − mindig ugyanazon a napon kell látogatni.

A fenti szövegnek készítsék el a vázlatát!

A rendelkezésre álló idő 20 perc.

A temetőlátogatás előtt olvassák el a temetőlátogatás szabályait! Készítsenek belőle egy rövid ppt-t! A
feladatra rendelkezésre álló idő 10 perc.

A Tóra a sírokat rituális értelemben tisztátalan helynek tekinti, ezért a sírokat meg kell jelölni mindenki
számára egyértelműen láthatóvá kell tenni, a sírok felett elhelyezett mácévá/ álló kőlap, vagy cijun/ sírjel
alkalmazásával. A sírkő héber neve /mácvbá, a Talmud néha nefesnek/ léleknek nevezi. Izrael földjén a
holttest eltemetése nehézséget okozott, hiszen a köves talajba sírgödröt mélyíteni embert próbáló feladat
volt, így inkább köveket hordtak a halottra, nehogy a test a vadállatok martalékává váljon. Igazi
jótéteménynek számított, ha valaki követ helyezett a sírra. (Feltételezések szerint innen ered az a közismert
zsidó szokás, hogy mind mai napig, virág helyett követ helyeznek el a sírok felkeresésekor.) A kövek sírokra
helyezését és az így épített halmokat obo - típusú síroknak nevezi a néprajztudomány és szerte a világban
előfordulnak. Az első obo - típusú kőhalomról készült feljegyzés alapján, ez Ráchel sírköve volt, melyet
Jákob állíttatott. " És meghalt Ráchel és eltemették az Eftát felé való úton, Bét Lechem az. És felállított
Jákob egy oszlopot a sírján, az Ráchel sírjának oszlopa mind e mai napig."

Az európai askenáz temetőkben található sírkövek leginkább álló sírkövek, melyek dísztelenek, feliratukon
az elhunytra emlékezve közöltek fontos információkat. A 17-18 századtól váltak elterjedtebbé a díszített
kövek, melyeken architekturális elemek (művészi megoldású építmények), zsidó szimbólumok (Dávid
csillag, Menóra, vagy egyéb gyertyatartók, a kohanitákra jellemző, áldásra terjesztett kéz) állatok (oroszlán,
sas, medve, galamb, hal, szarvas) növények (leggyakrabban a fűzfa, pálmafa, szőlőfürt, gránátalma) egyéb
faragott motívumok (persely, Tóra tekercs /széfer Tóra, a két kőtábla, írótoll, kancsó, illetve tál, a lévitákra
jellemző) jelentek meg. Néha a halálozás körülményeire utaló motívum (mécses, láng- hirtelen halál, hajó,
varjú a katasztrófa áldozataira jellemző) Ezek a díszítések is az elhunytra emlékezve származását, jellemét,
foglalkozását szimbolizálták. Az emberábrázolásra szigorú tilalom vonatkozott. A sírkövet a halott fejénél
állítják, felirattal látják el, hiszen tilos felirat nélküli sírkövet állítani, mert az bálványnak minősül. A
hagyományos sírkövek külső, nem a sír felé eső oldalára kerül a héber betűs felirat. Legfelül rendszerint két
betűs rövidítés található : Po nitmán, vagy Po támun, melynek jelentése: itt van elrejtve vagy eltemetve. Ez
alatt az elhunyt héber neve, halálozásának időpontja (a zsidó időszámítás szerint) Legalul az öröklétről
szóló idézet rövidítése: Lelke legyen befogadva az öröklét kötelékébe." A halál után a sírkertben mindenki
egyenlő. Mégis minden temetőbe megfigyelhető az elkülönülő részek, parcellák felosztása

Hagyományosan az ortodox temetőkben, külön temették a férfiakat és a nőket a temető két külön
oldalába. Kiemelt sírokba temették a bölcs embereket, ezzel tiszteletet adva a szellem nagyjainak,
általában az első sorok egyikében kaptak végső nyughelyet. A haszid rebbék szent tanítók voltak, akik



egész életüket szent könyvek tanulmányozásával töltötték. Önzetlen, szerény, aszkétikus életet éltek.
Csodálatos emberként a zsidó közösségen belül, néha azon kívül is, nagy tisztességnek örvendhettek.
Személyüket sok esetben csodákkal kötik össze, így haláluk után is zarándokhely sírjuk, melyen
kívánságcédulákat /kvitliket helyeznek el.

Tilos a sírok felett járni,

 Nem szoktak a temetőben a halott tiszteletére való tekintettel illetlenséget elkövetni, pl. ne egyen, ne

igyon ott és ne végezze ott szükségletét, ne legeltessenek ott marhákat, ne szedjenek onnan füvet. A

temetőbe ültetett fákról azonban, ha nem sírokon nőttek, szabad a gyümölcsöt leszedni.

https://www.or-zse.hu/resp/sommer-mtud2005.htm

Házi feladat

A temetőlátogatás során

- találjon egy sírkövet, amin különböző szimbólumok találhatóak

- keressen egy sírkövet, amin az Ön számára érdekes története van

- találjon egy olyan sírkövet, aki híres kisvárdai zsidó lehetett. pl. Vadász Lipót családjáé

- fotózzon le egy olyan sírkövet, amit a XIX. században állítottak

- találjon egy olyan sírkövet, amin csak héber felirat van

Akit érdekel a téma, az utána olvashat az alábbi kiadványban: Jewish Cemeteries in the Classroom – An

ESJF Guide

https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide

Az utolsó órán a tanulói munkák bemutatása történik.

3. Az óra lezárása: Hogyan fogod felmérni a diákok tudását, készségeit az óra után? Hogyan értékeled a
teljesítményüket? Például egy vizuális projekttel, írásbeli házi feladattal, teszttel stb.

A bemutatóra kapnak érdemjegyet a tanulók. Előbb a diák, majd az osztály, végül én értékelem a diákok
munkáját.

https://www.or-zse.hu/resp/sommer-mtud2005.htm
https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide


Értékelés

Kérjük, írj egy rövid értékelést az óra megtartásával kapcsolatos tapasztalataidról, az alábbi kérdések
mentén:
Mik a tapasztalataid az óra megtartásával kapcsolatban?
Milyen javaslataid vannak más tanárok számára, akik ezt az órát szeretnék megtartani?
Mi az, ami jól működött?
Mi az, amit legközelebb máshogy csinálnál? Milyen kihívásokkal szembesültél?

Az óra a pandémia miatt még nem valósult meg.

További kérdésekkel kapcsolatban keresd a projekt magyarországi koordinátorát, Szilágyi Sárát a
szilagyi@centropa.org e-mail címen.

mailto:szilagyi@centropa.org


Bevezető

Az óra címe A kisvárdai zsidóság nyomában

Tanár neve Moldvay Zsolt

Iskola neve Kisvárdai SZC II. Rákóczi Ferenc Technikum és
Szakképző Iskola

Tantárgy történelem

Évfolyam, diákok életkora 11.

Az óra hossza (pl. két 45 perces tanóra) három 45 perces óra

Már megtartottad ezt az órát? Igen / Nem

Az óra rövid, 1-2 mondatos összefoglalója A kisvárdai zsidóság gazdasági szerepének
bemutatása a város életében, , a helyi zsidó
temetése megismerése

Háttérinformációk

1. Az óra tágabb kontextusa / Problémafelvetés - Hogyan illik bele ez az óraterv a tantervedbe?
Milyen probléma áll az óra középpontjában?

A kerettanterv az alábbi célokat fogalmazza meg:

● Látja a kiegyezés hosszú távú hatásait Magyarország fejlődésére, mely folyamatban a hazai
zsidó polgárság kiemelkedő szerepet játszott.

● A zsidóüldözések okozta kulturális veszteség befogadása, megértése.
● Kiemelt cél annak érzékeltetése, hogy a magyar nemzet történelme sokféle egyéb

nemzetiség és etnikum (pl. német és zsidó etnikum) együttműködésének az eredménye is.
Nyitott, elfogadó gondolkodást kell kialakítani az eltérő kultúrák vonatkozásában a
kisebbségek történelmének áttekintésével – beleértve a határon túli magyarság és a hazai
nemzetiségek múltját és jelenét is –, különös tekintettel a Kárpát-medencében együtt élő
népekre.

Az óra során a tanulók a dualizmus gazdasági, társadalmi változásaira kapnak példát Kisvárda és dr.



Vadász Lipót története során. Megismerkednek a zsidók fontos gazdasági, kulturális szerepével, a
zsidó temetőkkel.

2. Hosszantartó megértés – Mi az, amire esetleg évek múltán is emlékezni fognak a diákok ebből az
órából?

Az órák során nagyon fontosnak tartom az élményszerűséget. A diákok jobban emlékeznek az
információkra, ha azokhoz saját munka, többféle információ járul. A temetőlátogatásra, a zsidó
sírkövekre, a kisvárdai főtéren lévő volt zsidó üzletekre biztosan fognak emlékezni.

3. Célok – Mik az óra céljai? Milyen tudást és készségeket kíván átadni?

Az óra célja, hogy a tanulók megértsék:

● milyen jelentős szerepet töltött be a helyi zsidóság Kisvárda életében,
● tapasztalják meg egy zsidó politikus életútja tanulmányozásával, hogyan tudtak politikailag

érvényesülni a zsidó származású magyar állampolgárok,
● felismerjék, hogy a helyi zsidóság megsemmisítése veszteség Magyarország és a helyi

közösség számára
● megismerjék a zsidóság temetkezési szokásait

Tudásanyag:

- dualizmus gazdasága, társadalmi változásai

- a zsidóság emancipációja

Fejlesztendő készsségek:

--interperszonális,

-intraperszonális,

-nyelvi,

-térbeli

- esztétikai-művészeti tudatosság

-digitális

4. Milyen forrásokat használsz? Sorold fel a használt anyagokat, forrásokat, linkeket, filmeket,
interjúkat. Ha szükséges, küldj nekünk csatolmányokat is.

Jewish Cemeteries in the Classroom – An ESJF Guide



https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide

Néző István: A kisvárdai zsidóság története, Andlea 1998.

https://www.facebook.com/zsidotemetok

https://www.arcanum.hu/en/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/v-78466
/vadasz-lipot-7847A/

http://intezet.nori.gov.hu/nemzeti-sirkert/budapest/salgotarjani-uti-temeto/vadasz-lipot/

https://library.hungaricana.hu/en/view/Nyirvidek_1925_07-12/?query=lip%C3%B3t&pg=375&layo
ut=s

http://planetrise.org/en_GB/kisvarda-kulturalis-ertekei/
https://szoborkereso.hu/?telepules=Kisv%C3%A1rda&limit=50

http://nol.hu/archivum/archiv-433236-242267

http://www.szon.hu/e2809ebotlatoe2809d-macskakovek-a-kisvardai-flaszteren/haon-news-FCUWe

b-20070625-1235357409

http://www.szon.hu/az-orszagban-elsonek-kisvardan-avattak-fel-az-ures-padok-emlekjelet/3230756

http://www.szabolcsmegye.com/kisvarda-varos/hirek/emlekezo-macskakovek-8211-kisvarda

https://www.facebook.com/Kisv%C3%A1rdai-V%C3%A1rossz%C3%A9p%C3%ADt%C5%91-Egyes%C

3%BClet-303675946343757/?fref=ts

http://zsido.com/

http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/N%C3%A9zo.pdf

https://szombat.org/politika/3895-akik-a-halal-orszaganak-arnyekaban-laknak-azoknak-vilagossag-t
amad

5. Van-e bármilyen konkrét (korábban tanult) készség, amire a diákoknak szükségük van az óra
teljesítéséhez?

A dualizmus korának története.

6. Kihívások és megoldások: Milyen kihívásokkal szembesültél az óra megtartása során? Hogyan
oldottad meg ezeket?

https://www.facebook.com/zsidotemetok
https://www.arcanum.hu/en/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/v-78466/vadasz-lipot-7847A/
https://www.arcanum.hu/en/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/v-78466/vadasz-lipot-7847A/
http://intezet.nori.gov.hu/nemzeti-sirkert/budapest/salgotarjani-uti-temeto/vadasz-lipot/
https://library.hungaricana.hu/en/view/Nyirvidek_1925_07-12/?query=lip%C3%B3t&pg=375&layout=s
https://library.hungaricana.hu/en/view/Nyirvidek_1925_07-12/?query=lip%C3%B3t&pg=375&layout=s
http://planetrise.org/en_GB/kisvarda-kulturalis-ertekei/
https://szoborkereso.hu/?telepules=Kisv%C3%A1rda&limit=50
http://nol.hu/archivum/archiv-433236-242267
http://www.szon.hu/e2809ebotlatoe2809d-macskakovek-a-kisvardai-flaszteren/haon-news-FCUWeb-20070625-1235357409
http://www.szon.hu/e2809ebotlatoe2809d-macskakovek-a-kisvardai-flaszteren/haon-news-FCUWeb-20070625-1235357409
http://www.szon.hu/az-orszagban-elsonek-kisvardan-avattak-fel-az-ures-padok-emlekjelet/3230756
http://www.szabolcsmegye.com/kisvarda-varos/hirek/emlekezo-macskakovek-8211-kisvarda
https://www.facebook.com/Kisv%C3%A1rdai-V%C3%A1rossz%C3%A9p%C3%ADt%C5%91-Egyes%C3%BClet-303675946343757/?fref=ts
https://www.facebook.com/Kisv%C3%A1rdai-V%C3%A1rossz%C3%A9p%C3%ADt%C5%91-Egyes%C3%BClet-303675946343757/?fref=ts
http://zsido.com/
http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/N%C3%A9zo.pdf
https://szombat.org/politika/3895-akik-a-halal-orszaganak-arnyekaban-laknak-azoknak-vilagossag-tamad
https://szombat.org/politika/3895-akik-a-halal-orszaganak-arnyekaban-laknak-azoknak-vilagossag-tamad


A pandémia miatt még nem valósult meg az óra.

7. Megoszthatóság: Mi az, amit ebből az órából akár más iskolák, más diákok is fel tudnak
használni?

Az óra anyaga az egész országban használható.

8. Hatás: Milyen hatása lehet az órádnak a helyi zsidó örökség megőrzése kapcsán?

A tanulók jobban fogják tisztelni a helyi zsidó örökséget, kevésbé lesznek előítéletesek, mivel
jobban ismerik a zsidóság kulturális, gazdasági szerepét Kisvárda életében.

9. Fenntarthatóság: Hogyan segít ez az óra fenntartható érdeklődést építeni a zsidó temetők iránt a
tinédzserek, fiatalok körében?

Ez az órát minden tizenegyedikes diák számára meg lehet tartani.  Azzal, hogy a diákok bemennek a
lezárt temetőbe, megélik, hogy oda ugyanolyan embereket temettek, mint ők, ezáltan nő az
elfogadásuk, empátiájuk. Veszteségnek fogja tartani a helyi zsidóság elpusztítását.

Az óra megtartása

1. A diákok motiválása: Hogyan motiválod a diákokat az óra elején? Milyen nyitó feladattal kezdesz, hogy
felkeltsd az érdeklődésüket a téma iránt?

A mai óránkon a dualizmus gazdaságával foglalkozunk. A dualizmus a magyar történelem 1867 és 1918
közötti időszaka, amikor Ausztria és Magyarország létrehozta az Osztrák-Magyar Monarchiát. Ebben a
korszakban jelentős gazdasági fejlődésen esett át az ország.

Az alábbi ismeretek alkotásával alkossanak néhány mondatos fogalmazást!

- 1867 :kiegyezés
- 1868: a zsidóság emancipációja



- ipari forradalom
- 1895: a zsidó vallás bevett vallás
- torlódó társadalom

A feladat elkészítésére öt percük van.

Lehetséges megoldás:

1867-ben Magyarország és Ausztria rendezte viszonyát, megszületett az Osztrák-Magyar Monarchia. A
politikai stabilitás lehetővé tette az ipari forradalom megindítását, melynek két szakasza egyszerre
jelentkezett hazánkban. Az ipari forradalom hatására jelentős gazdasági fellendülés indult meg az
országban, jelentőssé vált a magyar ipar, a magyar társadalom torlódó társadalommá vált: az ország
többsége még a mezőgazdaságból élt, de nagy méretúvé nőtt vált az iparból, a kereskedelemből élő
rétegek aránya. A magyar nagytőkések jelentős része a zsidóságból alakult ki, ehhez hozzájárult a
zsidóság emancipációja, a zsidó vallás bevett vallássá válása.

Néhány diák felolvassa a megoldást, értékeljük azokat.

A továbbiakban Kisvárda dualizmus kori fejlődésével fogunk foglalkozni.

Tekintsék meg az alábbi fotókat!





Hogyan kapcsolódnak össze a fényképek egymással? Hasonlítsák össze a mai és a régi állapotokat!

Állapítsanak meg legalább kettő dolgot! A feladatra rendelkezésre álló idő három perc.

Lehetséges válaszok:

- régen is üzleteket találhattunk ebben az utcában,

- szatócsok, kiskereskedők voltak, akik itt árusítottak a dualizmus korában,

- ők főleg a zsidóság soraiból kerültek ki, erre utalnak a családnevek
- a korszakban a helyi zsidóság jelentős erőforrásokkal rendelkezett, ezt bizonyítja, hogy a dualizmus

korában felépítették a város központjában álló, tekintélyes méretű zsinagógát

2. Az óra
a. Mutasd be részletesen az óra egyes részeit úgy, hogy mások számára követhető legyen;
b. Tüntesd fel mindegyik résznél, hogy mennyi ideig tart.

Tanulmányozzuk az alábbi táblázatot és szöveget!
A szöveg Néző István: A kisvárdai zsidóság története című könyvéből és Néző István Kisvárda
sajtótörténete 1888-1946 című tanulmányból származnak.

Válaszoljuk meg a szöveg és korábbi tanulmányaink alapján a következő kérdéseket!
- Mi volt Kisvárda környékének a fő megélhetési forrása?
- Miért nőtt Magyarország és a Kisvárda lakossága?
- Miért növekedett a helyi zsidóság száma?
- Miből élt meg a helyi zsidóság?
- Hogyan hatott a vasútépítés a város gazdaságára?
- Miért volt fontos a nyomda, a közkönyvtár?
- Miből élt Weinberger Bernáth?
- Miért alapíthatott lapot Vadász Lipót?

1. táblázat
A zsidóság száma és aránya Kisvárdán

Év A zsidóság száma
(fő)

Összlakosság
(fő)

A zsidóság százalékos aránya
(%)

1784 118 1029 11,4
1848 723 2413 29,9
1869 1329 4703 28,2
1900 2614 8257 31,6
1910 3036 10019 30,3



„A zsidóság sokáig nem fektethetett be a földtulajdonba, így a kereskedelmi élet kínálta lehetőséget és

kényszert előnnyé kovácsolták. […] a zsidók voltak a felvásárlói a vidék mezőgazdasági termékeinek, ők

piacismeretük, mobilitásuk révén tudták továbbadni a föld terményeit, főleg gabonát, cukorrépát,

burgonyát. A terménykereskedelem fellendülésével s az 1872-73-ban átadott vasútvonal révén újabb

lendületet kapott a mezőgazdasági termékek közvetítése. Kisvárda a századfordulóra az agártermékekkel

folytatott kereskedelem révén regionális központtá vált, illetve tovább erősítette addig is meglévő ilyen

funkcióját. Kisvárda agráripari központ és szeszipari centrum lett.

A helyi bolthálózat kialakulása a század második felében ment végbe. A főleg zsidókézben lévő üzletek a

település központjában koncentrálódtak.

A korszak ismert vállalkozója Weinberger Bernáth volt. Vagyoni állapotáról egy 1866-ban kelt igazolás ad

tájékoztatást: >> W. B. Kisvárdai születésű lakos részére bizonyítvány arról, hogy Kis-Várában bír egy jó

karban és kézben álló 500. a. e. frt. értékű bor kereskedéssel, miért is ő mint ollyan a Cs. kir. katonaság

részére szükségeit lábbelik készítésére mint vállalkozó ajánltatik<<.

A polgárosodás előrehaladtával már nemcsak a léthez szükséges termékkel kereskedők vannak Kisvárdán,

de megjelennek olyanok is, akik másféle cikkeket kínálnak. Ilyen volt Buxbaum Mózes könyvkereskedő, aki

kölcsönkönyvtárat is nyitott, s 1855-től 57-ig volt Kisvárdán, vagy Berger Ignác, aki 1866-ban nyomdát

alapított, papírt, írószert, könyvet is árult és közel négyezer kötetes kölcsönkönyvtárral várta az érdeklődő

olvasókat.

A lapok hirdetésrovataiból jól nyomon követhetők a létrejövő üzletek, pl. Grósz és Grünwald a Grósz-féle

házban kötéláruházüzletet nyitott, Spiro Náthán fa-és vasbútorüzletet, Rosenblüth Simon fűszer-és

csemegekereskedést, Grünwald Soma divatáruüzletet, Altman Endre fűszer-, vegyes és divatáruüzletet és

sorolhatnám a többieket.”

Az első megyei újság 1867-től jelent meg, majd újabb nyíregyházi lapok követték. A nem megyeszékhelyi

újságok közül időrendben az 1888. február 5-én jelentkezı Kisvárdai Lapoké az elsőség, vagyis ezen a téren

megelőzött más településeket. Mátészalka l890-ben, Nagykálló 1899-ben, Nyírbátor csak 1909-ben

mondhatta el magáról, hogy újsággal rendelkezik. A Kisvárdai Lapok fejlécében a „Közgazdasági és

társadalmi hetilap” megnevezés állt. A hírlap főszerkesztője és tulajdonosa a 27 éves dr. Vadász (korábban

Weinberger) Lipót ügyvéd volt.



A rendelkezésükre álló idő 10. perc.
A feladatok ellenőrzésére rendelkezésre álló idő: 5 perc.

Lehetséges válaszok:
- mezőgazdaság
- jobb életkörülmények, jobb orvosi ellátás, csökkenő halálozás, bevándorlás
- beköltözés, bevándorlás
- kereskedelem, bank, értelmiségi pályák
- fellendített a helyi gazdasági életet
- a nyomda és a közkönyvtár utal az írni-olvasni tudók számának növekedéséről
- bőrkereskedése volt
- a helyi közéletbe való beleszólás, a helyi vállalkozók érdekeinek képviselete, információk

továbbítása az olvasóknak, hirdetések révén közvetítés a vevő és az eladó között

Olvassák el az alábbi honlapról Vadász Lipótról szóló cikket! A cikk címe: Ahol Vadász Lipót született,
nevelkedett és naggyá lett
A cikk olvasása után készítsék el Vadász Lipót családfáját, életrajzát! Az életrajzhoz kapcsolódóan
keressenek az internet segítségével fotót Vadász Lipótról, a sírjáról, műveiről.
https://library.hungaricana.hu/en/view/Nyirvidek_1925_07-12/?query=lip%C3%B3t&pg=375&layout=s

A rendelkezésre álló idő: 15 perc
A megoldás ellenőrzésére 5 perc van.

Lehetséges megoldás:

https://library.hungaricana.hu/en/view/Nyirvidek_1925_07-12/?query=lip%C3%B3t&pg=375&layout=s


Vadász Lipót

Vadász Lipót sírja
dr. Vadász (korábban Weinberger) Lipót ügyvéd 1861. július 2-án, született Kisvárdán, a nevét 1882-ban

magyarosította. Dédapja és nagyapja a kisvárdai temetőben nyugszik. Nagyapja Weinberger Márton 1800

körül született, üvegkereskedő volt. Apja, Weinberger Bernát bőrkereskedő volt. A jogi végzettség

megszerzése után szülőhelyén nyitott ügyvédi irodát és bekapcsolódott a közéletbe. 1897-ben

megszervezte a Kölcsönös Segélyező Egyletet, mely hitelintézetként működött. Elnöke volt az

Ipartestületnek, titkára a Kisvárda Vidéki Gazdakörnek, tagja volt a képviselő-testületnek és a megyei



törvényhatóságnak. 1910-ben a Nemzeti Munkapárt jelöltjeként a nyírbátori kerületből bejutott az

országgyűlésbe és Tisza István személyes bizalmasa lett. Ennek, és a parlamenti munkájának köszönhetően

1913-ban igazságügyi államtitkári posztot kapott. A Tisza-kormány bukása az ő további politikai karrierjét is

megpecsételte. 1924. augusztus 29-én, Budapesten hunyt el.

Keressék meg az interneten a kisvárdai zsidó temetőt!

https://maps123.net/en/HU/zsido-temet-p88289

A feladat időtartama egy perc

Nézzék meg a facebookon az alábbi oldalt! 2020. június 20-án fényképeket töltöttek fel a kisvárdai zsidó
temetőről. Nézzék meg a fényképeket és tanulmányozzák azokat!
Válasszanak ki öt képet, indokolják meg miért azokat választották!

https://www.facebook.com/zsidotemetok

Rendelkezésre álló idő 12 perc.

Olvassák el az alábbi szöveget!
https://szombat.org/politika/3895-akik-a-halal-orszaganak-arnyekaban-laknak-azoknak-vilagossag-tama
d

„ Az új temető helye a település központjáról messzebb feküdt, mégpedig a későbbi Vásártér mellett.
idővel ez is betelt, így hitközség kénytelen volt ugyanott egy holdnyi területet vásárolni, a sírkert kibővítése
céljából. […] A temetések lebonyolítása és a síkert felügyelete a Chevra-Kadischa feladatát képezte. A
sírkert szakaszokra volt osztva, a sírhelyek kijelölését a választmány végezte. Síremléket, táblát vagy
bármilyen építményt, tárgyat csak a választmány előzetes engedélye után lehetett felállítani, mikét a
bevésendő szöveg engedélyezése is az említettek hatáskörébe tartozott. Sírkő felállítását héber szöveg és
írás nélkül nem engedélyezték”
(Néző István: A kisvárdai zsidóság története49-50. l.)

Kisvárda Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében fekvő körülbelül tizennyolcezer főt számláló település.
Történelmében jelentős szerepet játszott az itt – illetve a környéken – élő zsidóság. Az itteni zsidóság
létszáma a két világháború között közel 4000 fő volt, ami a város lakosságának egyharmadát jelentette.
Sokan Auschwitzban lelték halálukat, az  életben maradtak közül pedig a legtöbben nem tértek vissza
Kisvárdára, hanem kivándoroltak a világ számos pontjára. Két zsidó temetőről van tudomásunk. Az első irat
1824. március 10-én keletkezett. A közösség létszámának növekedésével azonban a kezdetben vásárolt
földterület kevésnek bizonyult ezért nagyobb területre volt szükség. Az új temető helye a település
központjától messzebb feküdt, az ún. Nagymező dűlőben, de mivel idővel ez is kicsinek bizonyult, így a

https://maps123.net/en/HU/zsido-temet-p88289
https://www.facebook.com/zsidotemetok
https://szombat.org/politika/3895-akik-a-halal-orszaganak-arnyekaban-laknak-azoknak-vilagossag-tamad
https://szombat.org/politika/3895-akik-a-halal-orszaganak-arnyekaban-laknak-azoknak-vilagossag-tamad


hitközség kénytelen volt a sírkert kibővítése céljából ugyanott egy holdnyi tulajdont vásárolni. Ennek
ünnepélyes felavatását Rosenbaum Mózes rabbi végezte 1920. május 3-án igen nagyszámú közönség előtt.

A második világháború után,  a zsidóság lélekszámának csökkenésével már használaton kívüli terület is
maradt a hitközség tulajdonában egészen 1959-ig amikor a temető egy részét az állam kisajátította.
1965-ben hasonlót tapasztalhatunk: több temetőrészt vettek el a hitközségtől mert az annak közelében
működő Öntödei Vállalat (Vulkán) terjeszkedni akart.
A körülbelül 2000 sírt magában foglaló temetőben különböző stílusú, anyagú és formájú sírkövek láthatók.
Ezek vizsgálata mellett érdemes figyelmet szentelni a síremlékek felirataira is. Jelen tanulmányomban
szeretnék bemutatni néhányat a temetőben található sírkőfeliratok közül. 

A feliratoknak megvan a maguk térbeosztása és formulája. A szerkezetbeosztás arányos: a sírkő  1 részén a
szimbólum, 2/4 részben a felirat szövege, a fennmaradó 1 -ed részben pedig egyéb információk (nevek,
szöveg, készítő) vannak feltüntetve.

Minden sírkő kezdő formulája: נפ ami azt jelenti, hogy „itt nyugszik” vagy טפ aminek jelentése „itt van
elrejtve”. Ez mindig a sírkő homlokzatán önállóan vagy egy szimbólumba beékelve látható.

A felirat az elhunyt méltatásával kezdődik (pl. becsületes, tiszteletreméltó, szerény, fontos, rendkívüli stb.),
majd ezt követi az elhunyt neve – általában nagyobb betűmérettel és kivastagítva –  amelyet, olykor
keretbe is foglalnak. Ez után jön az a sor, ahol azt rögzítik, hogy kinek a fia/lánya és/vagy felesége nyugszik
az adott helyen. Van olyan, hogy az apa vagy férj származására is van információ, pl. hogy kohén vagy levita
volt-e az illető. Az utolsó sor a halál napját, a hónapot és az évet jelöli.
Az ötezret jelentő betűszám a ה azonban az ötödik betű ezzel a jellel (ה׳) a Mindenható nevének rövidített
változata is lehet, ez pedig az Örökkévaló titkos nevének jelzésére szolgál a hagyományos irodalomban. Így
az ötezerrel kezdődő zsinagógai évszámokat többnyire az ezresek meghatározása nélkül írják le. Ebben az
esetben a következő kifejezés használjuk: קטניםלפרקים vagyis „a kis időszámítás szerint”. A sírköveken
csak a kifejezést rövidítő három betűt (לפק) olvashatjuk le. A sírfelirat záróformulája minden esetben
ugyanaz: (תנצבההחייםבצרורצרורהנשמתותהיה )
Ez a sor Sámuel első könyvében van lejegyezve, vagyis „Lelke legyen egyesülve a jámborok lelkeivel az örök
életben.”

Nem minden sírkő esetében figyelhető meg a térnek a fentiekben leírt szabályos beosztása. A régebbi (XIX.
századi) sírok közül előfordul olyan is, ahol folyamatosan van felvésve a szöveg, sorkihagyások nélkül.

A kisvárdai temetőben a sírkövek nyelvi szempontból a következőképpen oszlanak meg:

a.) héber nyelvű feliratok,
b.) magyar nyelvű feliratok,
c.) héber-magyar (kétnyelvű) feliratok.

Külön kategóriaként említeném meg az elpusztult sírokat. Ezek a síremlékek sok esetben csak félig vannak
meg: a kő letört vagy a kémiai folyamatok során bekövetkezett erózió tette tönkre, a rajtuk lévő felirat
pedig sok esetben megkopott, így olvashatatlan. Ebben része van a temető mellett található öntödei



vállalatnak is: a levegőbe kerülő vasoxid, a szén égésekor keletkező kéntartalmú füstgázok, esővel
rákerültek a sírkövekre és elszínezték azokat. Leginkább a mészkő alapúakat támadta meg a folyamat,
hiszen azok savakban oldódnak, így a vasoxid szinte lemarta a kő felületét, főleg a középső részeket.

Az első kategóriába tartozik a következő felirat:

 
נפ

וחשובהצנועהאשה  

מרת פאגלעה
עהסגלאברהםכהבת

מוהאשת
פריעדמאןכץמאיר

נפטרה
זלתרפטעצרתשמיני

הבצנת  

ציביאמהושם

Itt nyugszik
A szerény és fontos asszony
Feigel, nyugodjon békében

A tiszteletreméltó Avraham Szegál lánya, nyugodjon békében
Tanítónk Meir Katz Friedmann felesége

Eltemetve
Smini Áceretkor 5689-ben,  emléke legyen áldott

Lelke legyen egyesülve a jámborok lelkeivel az örök életben
És anyja neve Tzivi

Az elhunyt neve alatt és felett vannak felfestve a motívumok. A név felett és a levélmotívumok között
három egymásba záródó kört láthatunk. A név alatt pedig a levélminták fogják közre a gyertyatartó
szimbólumot. Ez utóbbi a vallási életre utal. A szombat előkészületeihez hozzátartozik az, hogy az asszony
gyújtsa meg a gyertyákat, mert az ünnep fénye az ő munkájától függ. Tehát a síron megjelenő gyertyatartó,
szimbólumként a nő szerepét van hivatva hangsúlyozni a családi életben. A hagyományos „adatokon” túl
az elhunyt édesanyja nevét is ráírták a sírkőre. Állapota: kiváló. Anyaga: vörös mészkő. Méretei: 167 cm
magas, 156 cm széles. A kizárólag magyar nyelvű feliratra kevés példát találtam. Az egyik esetében nem
emeltek síremléket az elhunyt felé, hanem csak egy fejfával ellátott sírhalomot láthatunk a következő
szöveggel: Itt nyugszik
Radványi
János Ferenc
Élt 58 évet
Béke Poraira A harmadik kategóriába tartozó feliratok a leggyakoribbak a Kisvárdán. Ez összefüggésben van



a zsidóság asszimilálódásával. A folyamat során sok zsidó eltávolodott a tradicionális életformától, vegyes
házasságban élt más felekezetűekkel, kikeresztelkedett, magyarosította a nevét. Az asszimiláció szorosan
összefüggött a polgárosodás sikerével is: az asszimilált zsidóság olyan sajátos örökség birtokába jutott,
mely lényeges előnyöket biztosított számára a polgári rétegeken belüli érvényesülésnél is. Megtartotta két-
vagy többnyelvűségét és az idegennyelv-tudásnak mint társadalmi értéknek a kultuszát. Ebből kifolyólag
egy kettős (magyar-zsidó) identitás kialakulásáról és megerősödéséről beszélhetünk. Erre példa az elhunyt
Barta István sírja. A két téglalap alakú kövön álló obeliszk, amely felfelé haladva keskenyedik. Szimbólum
nem található rajta, viszont a készítő ráírta nevét a síremlékre. A jobb alsó sarokban olvashatjuk: „Reisman
Ungvár”. A sírkő állapota kiváló, a felirat tisztán olvasható. Anyaga: fekete svédgránit. Felületére vöröses
réteg tapadt rá. Ez a temető melletti vasöntöde által a levegőbe került vasoxid. Méretei: magassága 139
cm, szélessége 47 cm.
 

נפ
בה

אליעזר
במוה

ניהרופאבארטאהשמואל
אבותיולדאבוןנפטר
זלתרעגניסןכז

הבצנת

Itt nyugszik
Az ifjú
Eliézer

Tanítónk
Az orvos Shmoel Barta fia, lelke világítson a világba

Meghalt a szülei nagy fájdalmára
Niszán hó 27-én az 5673. évben

Lelke legyen egyesülve a jámborok lelkeivel az örök életben A sírkő másik oldalán a magyar felirat áll:
Itt nyugszik
Barta István

   Sz. 1894. aug. 5.
     M.h. 1913. máj. 4.

Kétnyelvű felirat olvasható a kisvárdai hitközség történetében jelentős szerepet betöltött Kain József
síremléke esetében. Ő volt a hitközség elnöke. A sírkő téglalap alakú talapzaton áll, felül enyhén csúcsíves
lezárással. Két szélen bordázott oszlop fogja közre a feliratot. A felső szegletben a kohanita származásra
utaló kezeket láthatjuk. Hiányzik a feliratoknál általános ötbetűs záróformula. Állapota kiváló. Anyaga:
műkő, gránittábla rátéttel. Méretei: magassága 128 cm, szélessége 76 cm.

 



טפ
יוהנן קאין עהמוהר יוסף

שנהעשריםהקהלהר˙אש
זלתשיגאיירכנפטר

KAIN JÓZSEF
1872-1953

Itt van elrejtve
Tanítónk Josef Johann Kain, nyugodjon békében

Húsz évig közösségi vezető
Eltemetve Ijár hó 20-án az 5713. évben, emléke legyen áldott

 

A temetőben találunk a holokauszt során elhunyt emlékére állított emléktáblákat és sírköveket. Az
emléktáblán feltüntetik az elhunyt nevét, születési dátumát és azt, hogy deportálták: Farkas András 1911.
március – deportálták. A sírkő esetében ez úgy néz ki, hogy az elhunyt neve (Grósz Herman, élt 75 évet)
szerepel az egyik oldalon a sírkő másik oldalára pedig felirták, hogy „Auschwitzban elhunyt édesanyja 
Grósz Józsefné szül. Schwartz Háni és testvérei Izidor, Móric, Béla, Maroit ? és Ida”.
Egy másik alkalommal olyannal találkoztam, hogy az elhunyt neve, férje neve, és az elhalálozás dátuma
szerepelt az egyik oldalon héberül, a másik oldalon pedig magyarul a mártírok nevei vannak felsorolva

נפ
דבורה עהמרת רבקה

יצהקאשתאברהם
קארנשטייןעה

 לפקתרצנזאדרנפטרה
תנצבה

Itt nyugszik
Rivka Dvora asszony, nyugodjon békében
Avraham Yiczak
Kernstein felesége, nyugodjon békében
Meghalt Ádár hó 7-én az 5693. évben a kis időszámítás szerint
Lelke legyen egyesülve a jámborok lelkeivel az örök életben

„Mártírjaink Weiner József és neje Kornstein Eszter Kornstein Lajos és neje Weiner Regina. Meghaltak:
1944. jún. 19-én Auschwitzban.”

Annak szokása, hogy a holokauszt során elhunyt családtagokat is feltüntetik a sírkövön, az utóbbi 50-60
évben egy általános jelenség a zsidó temetőkben. Számos emlékmű és emléktábla őrzi a shoá során
meghaltak és eltűntek névsorát. Azonban a privát sírköveken is feltűntetik az adott család hozzátartozóit,
külön emléket állítva szeretteiknek. Ha nem ismeretes a halál dátuma, akkor a deportálás napját nevezik ki
az évforduló napjának és ezen a napon látogatják a sírt. Ha ezt sem ismerik, akkor abban a hónapban



kiválasztanak egy napot, amikor a deportálás zajlott az adott településen, viszont a válaszott napot nem
lehet változtatni − mindig ugyanazon a napon kell látogatni.

A fenti szövegnek készítsék el a vázlatát!

A rendelkezésre álló idő 20 perc.

A temetőlátogatás előtt olvassák el a temetőlátogatás szabályait! Készítsenek belőle egy rövid ppt-t! A
feladatra rendelkezésre álló idő 10 perc.

A Tóra a sírokat rituális értelemben tisztátalan helynek tekinti, ezért a sírokat meg kell jelölni mindenki
számára egyértelműen láthatóvá kell tenni, a sírok felett elhelyezett mácévá/ álló kőlap, vagy cijun/ sírjel
alkalmazásával. A sírkő héber neve /mácvbá, a Talmud néha nefesnek/ léleknek nevezi. Izrael földjén a
holttest eltemetése nehézséget okozott, hiszen a köves talajba sírgödröt mélyíteni embert próbáló feladat
volt, így inkább köveket hordtak a halottra, nehogy a test a vadállatok martalékává váljon. Igazi
jótéteménynek számított, ha valaki követ helyezett a sírra. (Feltételezések szerint innen ered az a közismert
zsidó szokás, hogy mind mai napig, virág helyett követ helyeznek el a sírok felkeresésekor.) A kövek sírokra
helyezését és az így épített halmokat obo - típusú síroknak nevezi a néprajztudomány és szerte a világban
előfordulnak. Az első obo - típusú kőhalomról készült feljegyzés alapján, ez Ráchel sírköve volt, melyet
Jákob állíttatott. " És meghalt Ráchel és eltemették az Eftát felé való úton, Bét Lechem az. És felállított
Jákob egy oszlopot a sírján, az Ráchel sírjának oszlopa mind e mai napig."

Az európai askenáz temetőkben található sírkövek leginkább álló sírkövek, melyek dísztelenek, feliratukon
az elhunytra emlékezve közöltek fontos információkat. A 17-18 századtól váltak elterjedtebbé a díszített
kövek, melyeken architekturális elemek (művészi megoldású építmények), zsidó szimbólumok (Dávid
csillag, Menóra, vagy egyéb gyertyatartók, a kohanitákra jellemző, áldásra terjesztett kéz) állatok (oroszlán,
sas, medve, galamb, hal, szarvas) növények (leggyakrabban a fűzfa, pálmafa, szőlőfürt, gránátalma) egyéb
faragott motívumok (persely, Tóra tekercs /széfer Tóra, a két kőtábla, írótoll, kancsó, illetve tál, a lévitákra
jellemző) jelentek meg. Néha a halálozás körülményeire utaló motívum (mécses, láng- hirtelen halál, hajó,
varjú a katasztrófa áldozataira jellemző) Ezek a díszítések is az elhunytra emlékezve származását, jellemét,
foglalkozását szimbolizálták. Az emberábrázolásra szigorú tilalom vonatkozott. A sírkövet a halott fejénél
állítják, felirattal látják el, hiszen tilos felirat nélküli sírkövet állítani, mert az bálványnak minősül. A
hagyományos sírkövek külső, nem a sír felé eső oldalára kerül a héber betűs felirat. Legfelül rendszerint két
betűs rövidítés található : Po nitmán, vagy Po támun, melynek jelentése: itt van elrejtve vagy eltemetve. Ez
alatt az elhunyt héber neve, halálozásának időpontja (a zsidó időszámítás szerint) Legalul az öröklétről
szóló idézet rövidítése: Lelke legyen befogadva az öröklét kötelékébe." A halál után a sírkertben mindenki
egyenlő. Mégis minden temetőbe megfigyelhető az elkülönülő részek, parcellák felosztása

Hagyományosan az ortodox temetőkben, külön temették a férfiakat és a nőket a temető két külön
oldalába. Kiemelt sírokba temették a bölcs embereket, ezzel tiszteletet adva a szellem nagyjainak,
általában az első sorok egyikében kaptak végső nyughelyet. A haszid rebbék szent tanítók voltak, akik



egész életüket szent könyvek tanulmányozásával töltötték. Önzetlen, szerény, aszkétikus életet éltek.
Csodálatos emberként a zsidó közösségen belül, néha azon kívül is, nagy tisztességnek örvendhettek.
Személyüket sok esetben csodákkal kötik össze, így haláluk után is zarándokhely sírjuk, melyen
kívánságcédulákat /kvitliket helyeznek el.

Tilos a sírok felett járni,

 Nem szoktak a temetőben a halott tiszteletére való tekintettel illetlenséget elkövetni, pl. ne egyen, ne

igyon ott és ne végezze ott szükségletét, ne legeltessenek ott marhákat, ne szedjenek onnan füvet. A

temetőbe ültetett fákról azonban, ha nem sírokon nőttek, szabad a gyümölcsöt leszedni.

https://www.or-zse.hu/resp/sommer-mtud2005.htm

Házi feladat

A temetőlátogatás során

- találjon egy sírkövet, amin különböző szimbólumok találhatóak

- keressen egy sírkövet, amin az Ön számára érdekes története van

- találjon egy olyan sírkövet, aki híres kisvárdai zsidó lehetett. pl. Vadász Lipót családjáé

- fotózzon le egy olyan sírkövet, amit a XIX. században állítottak

- találjon egy olyan sírkövet, amin csak héber felirat van

Akit érdekel a téma, az utána olvashat az alábbi kiadványban: Jewish Cemeteries in the Classroom – An

ESJF Guide

https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide

Az utolsó órán a tanulói munkák bemutatása történik.

3. Az óra lezárása: Hogyan fogod felmérni a diákok tudását, készségeit az óra után? Hogyan értékeled a
teljesítményüket? Például egy vizuális projekttel, írásbeli házi feladattal, teszttel stb.

A bemutatóra kapnak érdemjegyet a tanulók. Előbb a diák, majd az osztály, végül én értékelem a diákok
munkáját.

https://www.or-zse.hu/resp/sommer-mtud2005.htm
https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide


Értékelés

Kérjük, írj egy rövid értékelést az óra megtartásával kapcsolatos tapasztalataidról, az alábbi kérdések
mentén:
Mik a tapasztalataid az óra megtartásával kapcsolatban?
Milyen javaslataid vannak más tanárok számára, akik ezt az órát szeretnék megtartani?
Mi az, ami jól működött?
Mi az, amit legközelebb máshogy csinálnál? Milyen kihívásokkal szembesültél?

Az óra a pandémia miatt még nem valósult meg.

További kérdésekkel kapcsolatban keresd a projekt magyarországi koordinátorát, Szilágyi Sárát a
szilagyi@centropa.org e-mail címen.

mailto:szilagyi@centropa.org


Óraterv

Bevezető

Az óra címe Emlékeink nyomában

Tanár neve Orbán Eszter

Iskola neve Zuglói Heltai Gáspár Általános Iskola

Tantárgy zsidó hittan

Évfolyam, diákok életkora 4. osztály, 10 év

Az óra hossza (pl. két 45 perces tanóra) 45 perc

Már megtartottad ezt az órát? Igen / Nem

Az óra rövid, 1-2 mondatos összefoglalója Az emlékezés eszközei a zsidó sírkövek által.
Jelképek a sírköveken és jelentésük. Zsidó
nevek használata.

Háttérinformációk

1. Az óra tágabb kontextusa / Problémafelvetés - Hogyan illik bele ez az óraterv a tantervedbe?
Milyen probléma áll az óra középpontjában?

Az óra központi eleme az emlékezés. Ennek egyik eszköze a zsidó temetők sírköveinek
megismertetése. Ezáltal felelevenítődik a régmúlt, annak életvitele,szokásai.Beszélgetés a Soa előtti
zsidó közösségek életéről. A sírkövek megismertetése által új anyag elsajátítása is történik: zsidó
temetkezési szokások, zsidó nevek használata.

2. Hosszantartó megértés – Mi az, amire esetleg évek múltán is emékezni fognak a diákok ebből az
órából?



Erre az órára külön ppt-t készítettem, melyben a felhasznált képek elmélyítik a vizuális memóriát,
így a sírköveken fellelhető jelképek, némely betű különleges jelentése, az adott elhunyt
személyekhez tartozó történetek felidéződhetnek évek múltán is a gyerekekben.

3. Célok – Mik az óra céljai? Milyen tudást és készségeket kíván átadni?

A zsidó hagyományban kiemelkedő szerepet kap az emlékezés. Az óra célja ennek az emlékezésnek
és emlékezetnek a fenntartása, a múlt őrzése. Az emlékezet ápolásának kiváló eszköze a zsidó
sírkövek megismertetése, a temetkezés sajátossága, a sírköveken lévő jelképek bemutatása,
melyből több információt is kaphatunk az elhunytról. Továbbá a sírkövek kiváló szemléltetői a zsidó
nevek használatának. Így az anyag kapcsolódik a „névadás, zsidó nevek“ témához is.

4. Milyen forrásokat használsz? Sorold fel a használt anyagokat, forrásokat, linkeket, filmeket,
interjúkat. Ha szükséges, küldj nekünk csatolmányokat is.

Egy Bács-Kiskun megyei település, Szabadszállás zsidó temetőjét személyesen kerestem fel és ott a
helyszínen fotókat készítettem, melyekből összeállítottam az órán bemutatásra kerülő ppt-t.
Fontosnak tartottam egy vidéki helyszín bemutatását, mely a Soa után teljesen elpusztult, s ma már
csak a temetőben lévő sírkövek segítenek felidézni a múltat.

Felhasznált irodalmam továbbá:

-Tóth Sándor: Szabadszállás múltjából. Szabadszállás, 2001.

-Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye általános ismertetője és címtára. Első kötet, Budapest, 1930.

5. Van-e bármilyen konkrét (korábban tanult) készség, amire a diákoknak szükségük van az óra
teljesítéséhez?

Semmi korábban tanult készségre nincs szükség. Alapvetően az érzékenyítés eszközeit is fel kívánja
használni az óra: érzékenységet, figyelmet fordítani a múltra, ápolni azt, törődni vele.

6. Kihívások és megoldások: Milyen kihívásokkal szembesültél az óra megtartása során? Hogyan
oldottad meg ezeket?

Még meg nem tartott óráról lévén szól, csak feltételezhető kihívásokkal számolok: kérdések a



holokausztról;  miért történt, hogyan történt, stb.

7. Megoszthatóság: Mi az, amit ebből az órából akár más iskolák, más diákok is fel tudnak
használni?

Felsőbb évfolyamoknak helytörténet, valamint az adott zsidó közösség vizsgálata által
kultúrtörténeti, társadalomtörténeti, szociológiai vizsgálódások is tovább gondolhatóak. Egykori
interakciók feltérképezése a helyi lakosság és az ottani zsidó lakosok között.

8. Hatás: Milyen hatása lehet az órádnak a helyi zsidó örökség megőrzése kapcsán?

Inspirálhatja a gyerekeket a temető személyes felkeresésére, karbantartására.

9. Fenntarthatóság: Hogyan segít ez az óra fenntartható érdeklődést építeni a zsidó temetők iránt a
tinédzserek, fiatalok körében?

A sírkövekhez kapcsolódó személyes élettörténetek kelthetik fel érdeklődésüket a további kutatásra.

Az óra megtartása

1. A diákok motiválása: Hogyan motiválod a diákokat az óra elején? Milyen nyitó feladattal kezdesz,
hogy felkeltsd az érdeklődésüket a téma iránt?

- Emlékezés. Mire emlékszel a legszívesebben?
- Mi a legrégebbi emléked? Hol történt? Kik voltak a szereplői?
- Szívesen visszautaznál-e régi időkbe?
- Játszottál-e már a gondolattal, hogy milyen lenne, ha 100 évvel ezelőtt éltél volna?
- Tegyünk egy kis időutazást a múltba! Látogassunk meg vizuálisan a ppt segítségével egy



vidéki zsidó temetőt, ahol a sírkövek segítenek nekünk majd felidézni a régmúltat.

2. Az óra
a. Mutasd be részletesen az óra egyes részeit úgy, hogy mások számára követhető legyen;
b. Tüntesd fel mindegyik résznél, hogy mennyi ideig tart.

1. Motiváció, bevezetés, beszélgetés – 5 perc
2. Törzsanyag. A ppt levetítése. A település rövid bemutatása, az egykori zsidó közösség

ismertetése. Sírkövek bemutatása, jellegzetességeik. Elhunytakhoz kapcsolodó személyes
információk ismertetése. – 30 perc

3. Összefoglalás, záróteszt. – 5 perc
4. Személyes élmények megbeszélése. Mi tetszett a ppt anyagból? Miért tetszett? Szívesen

felkeresnéd-e a temetőt, vagy más zsidó temetőt? – 5 perc

3. Az óra lezárása: Hogyan fogod felmérni a diákok tudását, készségeit az óra után? Hogyan
értékeled a teljesítményüket? Például egy vizuális projekttel, írásbeli házi feladattal, teszttel stb.

Záróteszt:
-Sírköveken milyen jelképeket láttak, kik használták?
-Milyen nyelven szerepeltek a nevek a sírköveken?
-Hogyan helyezkedtek el a nevek a sírköveken?
-Melyik sírkő ragadta meg tekintetedet a legjobban?

Értékelés

Kérjük, írj egy rövid értékelést az óra megtartásával kapcsolatos tapasztalataidról, az alábbi kérdések
mentén:
Mik a tapasztalataid az óra megtartásával kapcsolatban?
Milyen javaslataid vannak más tanárok számára, akik ezt az órát szeretnék megtartani?
Mi az, ami jól működött?
Mi az, amit legközelebb máshogy csinálnál? Milyen kihívásokkal szembesültél?

Meg nem tartott óra lévén erre a kérdéskörre még nem tudok választ adni. ☺



Óraterv „Helyi zsidó temetők” témában

Bevezető

Az óra címe Az debreceni zsidóság emlékei

Tanár neve Pataki Judit

Iskola neve Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola,

Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda

Tantárgy magyar nyelv és irodalom/ osztályfőnöki óra

Évfolyam, diákok életkora 8. évfolyam, 14-15 év

Az óra hossza (pl. két 45 perces tanóra) háromszor 45 perc

Már megtartottad ezt az órát? Igen / Nem

Az óra rövid, 1-2 mondatos összefoglalója A debreceni zsidóság jellegzetes épületeinek
megismerése, és a temető tanulmányozása,
megtekintése.

Háttérinformációk

1. Az óra tágabb kontextusa / Problémafelvetés - Hogyan illik bele ez az óraterv a tantervedbe?
Milyen probléma áll az óra középpontjában?

A magyar irodalom tantárgy esetében a 20. századi irodalom tanulmányozása, elsősorban Radnóti
Miklós költészete teremti meg a kiindulópontot a második világháború, a zsidóüldözés és a
holokauszt témájának tárgyalásához. A debreceni zsidóság jellegzetes helyeinek megismerésével, a
filmrészletek és a képek megtekintésével közelebb kerülünk az üldözésnek kitett zsidóság kulturális
örökségéhez. Ez nemcsak irodalomtörténeti és történelmi, néprajzi jelentőségű tudást jelent,
hanem lakóhelyünk történetének megismerését is sokrétűbbé teszi. Emellett a szövegértés,
lényegkiemelés készségeit fejlesztik az óra feladatai. Magyar irodalom helyett vagy mellett
osztályfőnöki óra keretein belül is lehetőség nyílhat az óra megtartásához, ily módon pedig



városunk kulturális értékeinek megismeréséhez.

2. Hosszantartó megértés – Mi az, amire esetleg évek múltán is emlékezni fognak a diákok ebből az
órából?

tanulmányi kirándulás; a debreceni zsidó temető meglátogatása

3. Célok – Mik az óra céljai? Milyen tudást és készségeket kíván átadni?

megismerkedés a lakhelyünkön található egyik emlékhellyel; kulturális ismeretek bővítése;
Debrecen történelmének egy szeletével való megismerkedés; fontos kompetenciák fejlesztése:
szövegértési képesség, lényegkiemelési képesség, szövegalkotási képesség; érzékenyítés, empátia
fejlesztése

4. Milyen forrásokat használsz? Sorold fel a használt anyagokat, forrásokat, linkeket, filmeket,
interjúkat. Ha szükséges, küldj nekünk csatolmányokat is.

videó:

- Bevezetés a 20. századi zsidóság történetébe Magyarországon; link:
https://www.centropa.org/hu/centropa-cinema/introduction-hungarian-jewish-history

- Akik lelke megmaradt a hitben c. dokumentumfilm részlete; link:
https://www.youtube.com/watch?v=BNTV4SCfsZc

képanyag: mellékelt ppt-prezentáció képei

temetőlátogatás: helyszínen végzett megfigyelések, feladatok

5. Van-e bármilyen konkrét (korábban tanult) készség, amire a diákoknak szükségük van az óra
teljesítéséhez?

szövegértés

forráselemzés

szövegalkotás

lényegkiemelés

koncentráció

6. Kihívások és megoldások: Milyen kihívásokkal szembesültél az óra megtartása során? Hogyan
oldottad meg ezeket?

https://www.centropa.org/hu/centropa-cinema/introduction-hungarian-jewish-history
https://www.youtube.com/watch?v=BNTV4SCfsZc


Még nem tartottam meg az órát, de lehetséges kihívásként előfordulhat a tanulmányi út
megszervezésének nehézsége, időjárási, közlekedési problémák nehezíthetik a temetőlátogatást.

A tantermi órán a technikai eszközöknek (asztali számítógép, projektor, esetleg tanulói laptop)
kifogástalanul kell működniük.

Attól nem tartok, hogy a tanulók esetleg idegenkednének a zsidóság debreceni történelmétől és
szimbólumaitól, sokkal inkább érdeklődést feltételezek a részükről.

7. Megoszthatóság: Mi az, amit ebből az órából akár más iskolák, más diákok is fel tudnak
használni?

A képanyag, a ppt-prezentáció, a kérdések, feladatok, melyeket a temetőben végeznek a tanulók. A
videók elérhetősége.

8. Hatás: Milyen hatása lehet az órádnak a helyi zsidó örökség megőrzése kapcsán?

A tanulók számára valószínűleg újdonság lesz a zsidó épületek, helyszínek, szimbólumok ismerete,
hacsak nem érintettek akár személyesen is ebben a témában.

Érdekes lesz számukra, hogy a saját városuk milyen kulturális örökséget hordoz, valószínűleg csak
kevés zsidó jelképet ismernek, és a városuk történelmének ez a része ismeretlen számukra. Az én
elvárásom az, hogy érdeklődéssel fordulnak majd az új információk felé.

9. Fenntarthatóság: Hogyan segít ez az óra fenntartható érdeklődést építeni a zsidó temetők iránt a
tinédzserek, fiatalok körében?

A tanulókban megszületik az a felismerés, hogy ez az ő saját történetük is, mert ugyanannak a
földrajzi helynek a lakói ők is, valamint a dokumentumfilmrészletben szereplő emberek is, és a
temetőben a héber feliratok mellett saját anyanyelvükön írott mondatokat, üzeneteket is
olvashatnak.

Az óra megtartása

1. A diákok motiválása: Hogyan motiválod a diákokat az óra elején? Milyen nyitó feladattal kezdesz,
hogy felkeltsd az érdeklődésüket a téma iránt?



Kötetlen beszélgetéssel kezdek; kérdés(eke)t teszek fel, megpróbálom kideríteni a tanulók előzetes
tudását, ismereteit a magyar zsidósággal, a debreceni zsidó helyekkel kapcsolatban; hangsúlyozom,
hogy saját lakóhelyünk helyszíneiről, egykori lakosairól fogunk tanulni.

A tényleges első feladat hallás utáni szövegértésen alapul, egy dokumentumfilm megtekintéséhez
kötöm a szövegértési kérdések megválaszolását, ez által történelmi ismereteiket igyekszem bővíteni,
célom továbbá, hogy a tanulók ráhangolódjanak az óra témájára.

2. Az óra
a. Mutasd be részletesen az óra egyes részeit úgy, hogy mások számára követhető legyen;
b. Tüntesd fel mindegyik résznél, hogy mennyi ideig tart.

1. tanóra

1. ismerkedés a tananyaggal: kérdéseket teszek fel, amelyekre a tanulók előzetes ismereteik alapján
válaszolnak:

- Milyen zsidó származású magyar ismert személyiséget tudnának megemlíteni? (8 perc)

lehetséges válaszok: Radnóti Miklós, Kertész Imre, Szerb Antal, Örkény István

2. megtekintjük a Bevezetés a 20. századi zsidóság történetébe Magyarországon c. filmet (kb. 7
perc)

link: https://www.centropa.org/hu/centropa-cinema/introduction-hungarian-jewish-history

Előzetesen kérdéseket osztok ki a tanulóknak, amelyek megfigyelési szempontok lesznek a film
megnézése közben:

- Milyen foglalkozásokat említ a szöveg?
- Mi lett az első világháború következménye Magyarországon?
- Kiket említ a szöveg „a kor hangadóiként”?

3. megbeszéljük a szempontokat, a kérdésekre adott válaszokat (10 perc)

4. kérdéseket teszek fel a debreceni zsidósággal kapcsolatban, melyekre a válaszokat
ppt-prezentáció formájában tárom a tanulók elé (a kérdéseket kinyomtatva kiosztom, pármunkában
beszélik meg a tanulók a válaszaikat) (10 perc)

- Milyen épületeket ismernek, amelyek a debreceni zsidósághoz köthetőek?

- Hol volt a debreceni zsidó negyed (utcanevek)?

- Mi az a botlatókő? Láttak-e már olyat Debrecenben, ha igen, hol?

- Milyen zsidó szimbólumokat ismernek?

A válaszokat sorban megbeszéljük, interaktív formában, eközben ppt-t vetítek. (10 perc)

https://www.centropa.org/hu/centropa-cinema/introduction-hungarian-jewish-history


A ppt a válaszokon túl kiegészítő ismereteket is tartalmaz: zsidó szimbólumok, szimbolikus
cselekedetek.

2. tanóra
Tanulmányi út a debreceni zsidó temetőbe

1. gyülekezés és utazás busszal: 10 perc

2. foglalkozás a temetőben (fotókészítés okostelefonnal): mindenkinek kiosztok egy rövid
feladatsort, megfigyelési szempontrendszert (25 perc):

- Találj olyan sírkövet, amelyen olvashatatlan a felirat, és fotózd le!

- Találj olyan sírkövet, amelyen csak héber felirat van, és fotózd le!

- Találj olyan sírkövet, amelyen héber és magyar felirat van, és fotózd le!

- Találj olyan sírkövet, amelyen csak magyar felirat van, és fotózd le!

- Találj egy 19. századi sírkövet, és fotózd le!

- Találj olyan sírkövet, amelyet a 20. század első felében állítottak!

- Találj olyan sírkövet, amelyen valamilyen szimbólum van!

- Milyen formájúak a sírkövek?

3. gyülekezés és visszaút busszal (10 perc)

3. tanóra
1. felelevenítjük az előző órai élményeket a temetőlátogatásról

megbeszéljük a kérdésekre adott válaszokat, az elkészült fotókat a tanulók megosztják egymással (a
tanári laptopon keresztül projektor segítségével kivetítjük őket) (10 perc)

2. Miért különleges hely a debreceni zsidó temető? című rövid fogalmazás vagy blogbejegyzés vagy
ppt készítése (cél: a jellegzetességek, különleges vonások kiemelése)

a szövegeket a tanulók a füzetükbe írják, aki a ppt-t választja, otthon kell, hogy befejezze digitális
eszköz hiánya miatt (tanulói laptop igénybe vehető a feladathoz, amennyiben az intézményben
rendelkezésre áll) (20 perc)

3. filmrészlet megtekintése az Akik lelke megmaradt a hitben c. dokumentumfilmből (debreceni
zsidóságról, elsősorban a Holokausztról szól)

link: https://www.youtube.com/watch?v=BNTV4SCfsZc

44 perc 28 másodperctől a film végéig tartó részletet nézzük meg (9,5 perc)

4. a film után megbeszéljük: milyen épületekről esett szó? milyen a kapcsolata a debreceni

https://www.youtube.com/watch?v=BNTV4SCfsZc


zsidóságnak a várossal jelenleg? (5 perc)

3. Az óra lezárása: Hogyan fogod felmérni a diákok tudását, készségeit az óra után? Hogyan
értékeled a teljesítményüket? Például egy vizuális projekttel, írásbeli házi feladattal, teszttel stb.

Elsősorban a szövegalkotási képességeik fejlesztését szeretném elérni, fogalmazás vagy
blogbejegyzés írása lesz a feladat a harmadik tanóra végén, de felajánlom a ppt-prezentáció
készítését azok számára, akik vizuális elemekkel jobban szeretnek dolgozni (minimum 5 dia, minden
dián szöveg is legyen).

Értékelés

Kérjük, írj egy rövid értékelést az óra megtartásával kapcsolatos tapasztalataidról, az alábbi kérdések
mentén:
Mik a tapasztalataid az óra megtartásával kapcsolatban?
Milyen javaslataid vannak más tanárok számára, akik ezt az órát szeretnék megtartani?
Mi az, ami jól működött?
Mi az, amit legközelebb máshogy csinálnál? Milyen kihívásokkal szembesültél?

Reményeim szerint 8. osztályban, a tanév második felében tavasszal sort keríthetünk a három
tanóra temetőlátogatással egybekötött megtartására. Fontos, hogy a három tanóra ugyanazon a
napon vagy legalábbis egy-két nap eltéréssel legyen megtartva, hogy érezhetővé váljon a tanulók
számára a tanórák összetartozása, tematikus íve.

Kedvező, ha a magyartanár és az osztályfőnök ugyanaz a személy (mint jómagam esetében), így az
irodalmi tananyag kapcsán felmerülő téma és a szövegértés-fejlesztés bizonyos tekintetben
összeegyeztethető az osztályfőnöki órai tematikába illeszkedő lakóhelyismerettel.

Abban bízom, hogy a tanulók számára az audiovizuális anyag és a kirándulás emlékezetes és
kellemes élményként társul a zsidó emlékhelyek és kulturális örökséggel való megismerkedéshez.

Lehetséges kihívásnak tartom az időjárási viszontagságokat és közlekedési nehézségeket, melyek
esetleg előfordulhatnak, valamint a megfelelő technikai eszközök hiányát.

További kérdésekkel kapcsolatban keresd a projekt magyarországi koordinátorát, Szilágyi Sárát a
szilagyi@centropa.org e-mail címen.

mailto:szilagyi@centropa.org


Az óraterv készítéséhez kérjük használd az alábbi sablont.

Bevezető

Az óra címe Séta a zsidó temetőben

Tanár neve Radácsi Éva

Iskola neve Magiszter Szolnoki Fényes Adolf Művészeti
Gimnáziuma és Szakgimnáziuma

Tantárgy Történelem

Évfolyam, diákok életkora 17-20

Az óra hossza (pl. két 45 perces tanóra) 45 perc

Már megtartottad ezt az órát? nem

Az óra rövid, 1-2 mondatos összefoglalója Két órában részletesen beszélünk a hazai
zsidóság szerepéről , helyéről a társadalom
szövetében és a Holokausztról.

Háttérinformációk

1. Az óra tágabb kontextusa / Problémafelvetés - Hogyan illik bele ez az óraterv a tantervedbe?
Milyen probléma áll az óra középpontjában?

A 11. évfolyam végén, április végén , május elején érünk a második világháború és a  magyar
Holokauszt témaköréhez, és itt szükség van két-három órára, hogy a tanulók képet kapjanak a hazai

zsidóság szerepéről és a Holokausztról.

A „Séta a zsidó temetőben” című órában bővebb képet kapnak a zsidóság hagyományairól, az
Ószövetség történeteiről, és itt kapcsolódik a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz is, megvalósítva

a tantárgyi kapcsolódás követelményét.



2. Hosszantartó megértés – Mi az, amire esetleg évek múltán is emlékezni fognak a diákok ebből az
órából?

A   filmre biztosan. Képekre, momentumokra és az emlékül hagyott kövekre.

3. Célok – Mik az óra céljai? Milyen tudást és készségeket kíván átadni?

Az egyik legalapvetőbb része az életünknek a halál. Senki nem kerülheti el. A zsidó temető egy picit
különbözik a katolikus, református temetőktől. Az óra célja az, hogy bemutassa az ősökre való

emlékezés különböző jelképeit, hagyományait. A múlt, az ősök, az elhaltak emlékezetének ápolása.

4. Milyen forrásokat használsz? Sorold fel a használt anyagokat, forrásokat, linkeket, filmeket,
interjúkat. Ha szükséges, küldj nekünk csatolmányokat is.

https://youtu.be/wLZXD4so3AI

https://youtu.be/wLZXD4so3AI




5. Van-e bármilyen konkrét (korábban tanult) készség, amire a diákoknak szükségük van az óra
teljesítéséhez?

11.osztályra már rendelkezniük kell mindezen képességekkel. Analitikus készség, érzelmi, emocionális
készségek. A dolgok mögé látás képessége. Az egyén szerepének megértése a történelemben. A
családok , csoportok, települések együttes emlékezetének feltárása.

6. Kihívások és megoldások: Milyen kihívásokkal szembesültél az óra megtartása során? Hogyan
oldottad meg ezeket?

A pandémia miatt csak a temetőbe és a zsinagógához mentünk együtt , és a vágást, szinkronizálást
egyedül  csinálták a gyerekek . Így nem úgy vágták és hangsúlyozták, ahogy szerettem volna.

7. Megoszthatóság: Mi az, amit ebből az órából akár más iskolák, más diákok is fel tudnak használni?

A készített filmeket oda szoktam adni más kollégáknak. Megbeszéljük, tanácsokat adok. Volt olyan
kollégám , akinél szaktanácsadóként jártam és elmondtam neki, hogy hogyan juthat ki Jeruzsálembe
tanári továbbképzésre. Kijutott és azóta is hálás nekem.

8. Hatás: Milyen hatása lehet az órádnak a helyi zsidó örökség megőrzése kapcsán?

Figyelnek a botlatókövekre, volt zsidó épületekre-beszéltünk róla , milyen jelei vannak annak, hogy
egyes épületekben zsidók laktak.  Volt olyan diák, akinek a nagymamája zsidó volt és velem járt első
ízben zsinagógában. A temetőket is – egy kicsit más szemmel nézik ezután.

9. Fenntarthatóság: Hogyan segít ez az óra fenntartható érdeklődést építeni a zsidó temetők iránt a



tinédzserek, fiatalok körében?

Találtunk olyan sírt, amelynek a „tulajdonosai” még életben vannak, de megvásárolták előre a
síremléküket. Kiderült, hogy a hölgy Dachauban született és tanárnő volt. Vele szeretnének  vagy
interjút készíteni a diákok, de még nem egyezett bele, vagy róla név nélkül, mert ez is érdekes lehet ,
akár a személy megszólalása nélkül is. Rengeteg titok van egy ilyen temetőben, és ezt felfedezték a
gyerekek.

Az óra megtartása

1. A diákok motiválása: Hogyan motiválod a diákokat az óra elején? Milyen nyitó feladattal kezdesz,
hogy felkeltsd az érdeklődésüket a téma iránt?

1.1Az első órán elején kimerevítem a film első kockái közül a   szolnoki zsidó temető képét.
- Mit látsz a képen?
- Hol van?
- Hol voltak a temetők régen?  ..és ma? Miért?
- Két részből áll a temető. Milyen két részből? /45 előtti és utáni , a mai/
- Miért? 15 perc

- Miben különbözik a két rész?

- Nincsenek kövek! Mit jelképeznek a kövek?

- Meddig tart egy virág, és meddig tart a kő?

Megnézzük a csodarabbi sírjának képét.  Beszélek arról, hogy az utódja a híres szegedi rabbi lett.
- Mit látsz még a képen? Papírokat! Mi lehet a papíron? Miért?
- Milyen viszonyban vannak az őseikkel azok, akik kívánságokat írnak nekik?

15 perc
- Nézzük meg a szolnoki temető sírjait!
- Fűzfa. Milyen állandó jelző kapcsolódik hozzá?  Miért?
- Áldást adó kéz. Mit jelent?
- Csillag. Mit jelképez?  Milyen színben látható az Izraeli lobogón?
- Milyen írást látunk a köveken? Melyik országban használják ezt? Hogyan kell olvasni?

Hányféle írásmóddal találkozhatunk Izraelben?



- Kőtáblák –mire utal? Mit jelent? 15perc

Művészeti gimnáziumban tanítok. Festők, szobrászok, képzőművészek lesznek.

Jövőre, ha rendes tanítás lesz, kiadom szorgalmi feladatként, hogy ábrázolják azt az érzést, amit a
film, az óra és a tanultak keltettek bennük.

Az óra beszélgetéssel zárul. El lehet-e felejteni? Szabad –e felejteni?
Ezeket a kérdéseket boncolgatjuk. Mindenki elmondhatja az érzéseit, gondolatait.

Értékelés

Kérjük, írj egy rövid értékelést az óra megtartásával kapcsolatos tapasztalataidról, az alábbi kérdések
mentén:
Mik a tapasztalataid az óra megtartásával kapcsolatban?
Milyen javaslataid vannak más tanárok számára, akik ezt az órát szeretnék megtartani?
Mi az, ami jól működött?
Mi az, amit legközelebb máshogy csinálnál? Milyen kihívásokkal szembesültél?

Minden megtartott óra más és más. Ezt a témát nem szabad-szerintem – számon kérni. Vagyis nem
úgy, hogy dátumokat, adatokat kérek. Lehet, hogy hiba, hogy én emocionálisan dolgozom fel, de
nem tudom másként.
Ha számonkérem, akkor egy esszét kérek, olyat, ami az írásbeli érettségi végén van.
Szerintem működik,mert még nem találkoztam olyan diákkal, aki- le sem tudom írni- tagadólag állt
volna a dologhoz. Megterheli az embert lelkileg.
Kihívás, hogy nem mindenki hoz otthonról elfogadó, humánus hozzáállást.  De volt olyan diákom,
aki eljött velem –két osztálytársával együtt egy Kecskeméten rendezett zsidóságtörténeti
vetélkedőre úgy, hogy az apukája bevallottan antiszemita nézeteket vallott.



Persze ezt utólag tudtam meg, ha tudom, nem viszem a gyereket. Ez is kihívás.

További kérdésekkel kapcsolatban keresd a projekt magyarországi koordinátorát, Szilágyi Sárát a
szilagyi@centropa.org e-mail címen.

mailto:szilagyi@centropa.org


A csepeli temető látogatása
Mellékletek

Somogyi Mihályné

Vermes Miklós Általános Iskola 



Motivációs kártyák a bevezető foglalkozáshoz 
(nyomtatni)

Antiszemi-tiz
mus

népirtás gettó égő áldozat

Zsidó vallás Sárga csillag temetkezés Koncentrációs 
tábor

identitás empátia nürnbergi 
törvények

közösség



A jelű csoport feladatai
témák témavezetők Szükségünk lesz rá

A magyarországi 
holokauszt 
emléknapja

Történelmi 
ismeretek ismétlése

Weiss Manfred



B jelű csoport  feladatai

témák témavezetők Szükségünk lesz rá

Plakátkészítés

Viselkedési 
szabályok

Egyéb?



C jelű csoport feladatai

Témák témavezetők Szükségünk lesz rá

A zsidó temetők

A csepeli temető

Gyász a zsidó 
vallásban



Értékelőlap a részvevőknek

A foglalkozásokról

•Melyik téma tetszett a legjobban és 
miért?

•Melyik témához lenne javaslatod,pl. 
kiegészítés, te máshogy csináltad 
volna?

Magammal viszem, 
személyes vélemény:



Értékelőlap a témavezetőknek
Feladatom volt:

•Mennyire találtad érdekesnek?

•Hogy értékeled az elvégzett 
munkádat?

•Hogy értékeled az osztálytársaid 
részvételét a foglalkozáson?

Mit viszek magammal? 



Linkek a gyerekenek az ismétléshez

•https://zanza.tv/tortenelem/masodik-vilaghaboru

•https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_07_040

•http://hdke.hu/tudastar/enciklopedia

https://zanza.tv/tortenelem/masodik-vilaghaboru
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_07_040
http://hdke.hu/tudastar/enciklopedia


Linkek a gyerekeknek az emléknapról

•http://www.hdke.hu/emlekezes/emleknapok/holokauszt-magyarorsz
agi-aldozatainak-emleknapja

•https://www.yadvashem.org/education/other-languages/hungarian/
educational-materials/ceremonies/memorial-day.html

http://www.hdke.hu/emlekezes/emleknapok/holokauszt-magyarorszagi-aldozatainak-emleknapja
http://www.hdke.hu/emlekezes/emleknapok/holokauszt-magyarorszagi-aldozatainak-emleknapja
https://www.yadvashem.org/education/other-languages/hungarian/educational-materials/ceremonies/memorial-day.html
https://www.yadvashem.org/education/other-languages/hungarian/educational-materials/ceremonies/memorial-day.html


Linkek a gyerekeknek Weiss Manfredról

•https://hu.wikipedia.org/wiki/Weiss_Manfr%C3%A9d

•https://hu.wikipedia.org/wiki/Weiss_Manfr%C3%A9d_Ac%C3%A9l-_
%C3%A9s_F%C3%A9mm%C5%B1vek

https://hu.wikipedia.org/wiki/Weiss_Manfr%C3%A9d
https://hu.wikipedia.org/wiki/Weiss_Manfr%C3%A9d_Ac%C3%A9l-_%C3%A9s_F%C3%A9mm%C5%B1vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Weiss_Manfr%C3%A9d_Ac%C3%A9l-_%C3%A9s_F%C3%A9mm%C5%B1vek


Linkek a gyerekenek temető, gyász témában

•https://hu.wikipedia.org/wiki/Izraelita_temet%C5%91

•https://zstm.hu/

•https://zsido.com/fejezetek/halal-es-gyasz-3/

•https://mek.oszk.hu/04000/04093/html/szocikk/11852.htm

•https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%A1sz_a_zsid%C3%B3_vall%C3
%A1sban

https://hu.wikipedia.org/wiki/Izraelita_temet%C5%91
https://zstm.hu/
https://zsido.com/fejezetek/halal-es-gyasz-3/
https://mek.oszk.hu/04000/04093/html/szocikk/11852.htm
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%A1sz_a_zsid%C3%B3_vall%C3%A1sban
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%A1sz_a_zsid%C3%B3_vall%C3%A1sban


Linkek a gyerekeknek csepeli zsidóságról, 
temetőről:
•https://www.csepel.hu/hireink/kozelet/item/10331-martirokra-emle

keztek-a-csepeli-izraelita-temetoben

•https://www.csepel.hu/hireink/egyeb/item/11335-a-zsido-elhurcolta
kra-emlekeztek-a-nefelejcs-utcai-izraelita-temetoben

•https://csepeliek.blog.hu/2014/01/26/nepirtas_volt_csepelen_is_mo
st_holokausztnak_nevezik

https://www.csepel.hu/hireink/kozelet/item/10331-martirokra-emlekeztek-a-csepeli-izraelita-temetoben
https://www.csepel.hu/hireink/kozelet/item/10331-martirokra-emlekeztek-a-csepeli-izraelita-temetoben
https://www.csepel.hu/hireink/egyeb/item/11335-a-zsido-elhurcoltakra-emlekeztek-a-nefelejcs-utcai-izraelita-temetoben
https://www.csepel.hu/hireink/egyeb/item/11335-a-zsido-elhurcoltakra-emlekeztek-a-nefelejcs-utcai-izraelita-temetoben
https://csepeliek.blog.hu/2014/01/26/nepirtas_volt_csepelen_is_most_holokausztnak_nevezik
https://csepeliek.blog.hu/2014/01/26/nepirtas_volt_csepelen_is_most_holokausztnak_nevezik


Bevezető

Az óra címe A csepeli zsidó temető látogatása

Tanár neve Somogyi Mihályné

Iskola neve Vermes Miklós Általános Iskola
Budapest XXI. 1214. Tejút utca 2.

Tantárgy Történelem

Évfolyam, diákok életkora 8.évfolyam

Az óra hossza (pl. két 45 perces tanóra) 1+3X45 perc

Már megtartottad ezt az órát? Nem

Az óra rövid, 1-2 mondatos összefoglalója A tanórákon a csepeli Nefelejcs utcai zsidó
temető meglátogatása a cél, miközben
kortárs vezetés módszerével a tanulók a
holokauszt témáját elevenítik fel,
foglalkozunk az emlékezés, a kegyelet
kérdéskörével is. (1211 Budapest, Nefelejcs
utca 11. az iskolánk közelében található.)

Háttérinformációk

1. Az óra tágabb kontextusa / Problémafelvetés - Hogyan illik bele ez az óraterv a tantervedbe?
Milyen probléma áll az óra középpontjában?

A négy tanórás foglalkozáson a hetedik osztályban megtanult fogalmakra térünk vissza a tanév
tavaszi időszakában, a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapjához közeledve. A tanóra
kapcsolódik a magyar irodalom tantárgyhoz is, ahol szintén tavaszra időzítve olvasunk témába illő
olvasmányt. (Gombos-Radóczi-Virágh, Irodalom 7 –Sorsok életek fejezet)

2. Hosszantartó megértés – Mi az, amire esetleg évek múltán is emlékezni fognak a diákok ebből az



órából?

A történelmi ismeretek sajnos akár többszöri foglalkozás, évenként ismételt ünnepségek,
ünnepélyek után is összekeverednek, érthetetlenek a gyerek számára.” Szokott lenni valami
októberben…”, de hogy mi, arra azok emlékeznek, akik hetekig foglalkoztak a műsorral. Leginkább
valamilyen tevékenység az, ami segít a megértésben. Itt most azok  a tanulók lesznek a
legérintetettebbek, akik a kortárs vezetést tartják, a többi résztvevőnél a téma iránti érzékenység
megmaradását várom.

3. Célok – Mik az óra céljai? Milyen tudást és készségeket kíván átadni?

Pedagógiai célok:
Ismeretszerzés:
A tanulók megerősítik a történelem órán szerzett ismereteiket. Új ismeretekre tesznek szert a
témában.
Képességek:
A témavezetők kooperatívan kutatómunkát végeznek, foglalkozást szerveznek, kortárs vezetőként
megtartják a tanórát osztálytársaiknak, ezzel motiválják is őket, hogy legközelebb ők is vállaljanak
hasonló feladatot. Kooperatív, kreatív feladatokban vesznek részt.
A megismerés, elmélyülés segíti az emocionális készségeket, morális kérdéseken is
elgondolkodhatnak.

4. Milyen forrásokat használsz? Sorold fel a használt anyagokat, forrásokat, linkeket, filmeket,
interjúkat. Ha szükséges, küldj nekünk csatolmányokat is.

Egy csatolmányban gyűjtöttem össze a tanulók számára előkészített linkeket.

5. Van-e bármilyen konkrét (korábban tanult) készség, amire a diákoknak szükségük van az óra
teljesítéséhez?



A témavezetők akkor lesznek produktívak, ha együtt tudnak dolgozni, elkötelezettek a feladat iránt,
motiváltak a foglalkozások megtartásában.

A gyűjtőmunka, a prezentáció elkészítése már ismert feladat számukra. Sokféle iskolai programban
adunk lehetőséget számukra a szervezésre, a többiek irányítására.

6. Kihívások és megoldások: Milyen kihívásokkal szembesültél az óra megtartása során? Hogyan
oldottad meg ezeket?

Idén a foglalkozások a járvány miatt elmaradtak, de más tanévben is megtarthatók majd.

7. Megoszthatóság: Mi az, amit ebből az órából akár más iskolák, más diákok is fel tudnak
használni?

A foglalkozásokat megtartva, (és csiszolva) a többi csepeli iskola is megkaphatja az anyagot. Idén a
foglalkozások a járvány miatt elmaradtak, de más tanévben is megtarthatók majd.

8. Hatás: Milyen hatása lehet az órádnak a helyi zsidó örökség megőrzése kapcsán?

9. Fenntarthatóság: Hogyan segít ez az óra fenntartható érdeklődést építeni a zsidó temetők iránt a



tinédzserek, fiatalok körében?

Iskolánk a csepeli temető mellett fekszik, így a tanulók megszokták a látványát, a temetőt látogatjuk
is az ötvenhatos októberi megemlékezéseken. Azt, hogy egy kis zsidó temető is van elbújva a
közelünkben, én se tudtam, mentségemre, nem vagyok csepeli, de a tanulók és kollégáim
legnagyobb része sem. A temető megmaradásának és tiszteletének a megmaradásához a
megismerése, és a hely történetének megértése is segítségül lehet.

Az óra megtartása

1. A diákok motiválása: Hogyan motiválod a diákokat az óra elején? Milyen nyitó feladattal kezdesz,
hogy felkeltsd az érdeklődésüket a téma iránt?

Motiváció:
A tanórát azok a tanulók tartják, akik érdeklődnek a téma és az ilyenfajta tevékenységek iránt. Tehát
önkéntesen lehet rá jelentkezni. Sokszor nem is a feladat, hanem a tevékenység az, ami vonzó a
gyerekek számára. ( Az iskolában a matematika tehetséggondozás része a játékvezetés, csoportos
óriásjátékokon logikai feladatok végzése. )  A többiek hallgatóként, majd a végén értékelőként
vesznek részt a munkában, és persze kérdezhetnek is az előadóktól.
A bevezető foglalkozáson tanár felvezeti a témát. ( Fogalomkártyákkal, ki mire emlékszik abból, amit
húz, mi jut eszébe róla, Cserélgetjük is a kártyákat.)
Lásd. csatolmány

2. Az óra
a. Mutasd be részletesen az óra egyes részeit úgy, hogy mások számára követhető legyen;
b. Tüntesd fel mindegyik résznél, hogy mennyi ideig tart.

Bevezető foglalkozások a témavezetőkkel:

A tanár felvezeti a témát. ( Fogalomkártyákkal, ki mire emlékszik abból, amit húz, mi jut eszébe róla,
Cserélgetjük is a kártyákat.)
A tanár elmondja, hogy milyen fajta feladatok lesznek.
Beosztjuk a feladatokat, és végig nézzük, kinek milyen segítség kell.



A tanulók felkészülnek, majd egy foglalkozáson átnézzük, hogy ki mire jutott.

Mindenki megkapja a linkgyűjteményt, és így elkezdhet foglalkozni a feladatával.

A jelű csoport: Rövid ismétlés a holokauszt kapcsán tanultakról. A tanulók döntik el, hogy szerintük
mit kell átismételni osztálytársaiknak, és arról prezentációt készítenek. Beosztják, hogy ki milyen
feladatot vállal. Ők magyarázzák el, hogy mi a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. (
Általában ppt-t, kiselőadást készítenek, és a végén egy ismétlő kérdéssort.)
Előadás Weiss Manfrédról. ( A csepeli helyszín miatt.)

B jelű csoport

Ők készítik el a motiváló plakátot.

( Instrukciók:
Milyen legyen a plakát?

a/Legyen informatív!
Mutasson rá a témára, hívja fel a tanulók figyelmét, hogy a közelünkben van egy zsidó temető!
Magyarázza meg, hogy miért most foglalkozunk ezzel, utaljon az emléknapra!
Szerepeljen rajta az óra dátuma, hogy mikor lesz a foglalkozás, és ki fogja tartani.

Vitassátok meg a plakát tartalmát! Figyeljetek rá, hogy a kevesebb szöveg jobb, azt inkább
elolvassák a többiek! Vitassátok meg, hogy milyen motívumok, szimbólumok illenek a plakátra! Ne
felejtsétek el, hogyha az internetről vesztek képet, akkor a forrásmegjelölésnek is el kell valahogy
férnie!

b/ Legyen figyelemfelkeltő, de a kidolgozása, motívumai, a színek illeszkedjenek a témához!
Vitassátok meg, hogy milyen külsőt adtok a plakátnak! Színek, betűtípus, elrendezés… milyen
alapanyagra, vagy nyomtatási technikára lesz szükségetek!

Készítenek egy etikai kódexet arról, milyen viselkedési szabályok vonatkoznak a temetőlátogatásra.

( Milyen legyen ez a viselkedési kódex?
Gondolj arra, hogy elolvastad-e az iskolai 42 oldalas házirendet, vagy 4 oldalas etikai kódexet, vagy
az egy oldalas illemszabályokat? Tehát legyen rövid, érthető, de informatív is!)

C jelű csoport



Instrukciók:
Olyan kiselőadást, foglalkozást tervezz, amihez nem lesz hagyományos prezentáció, mert a
temetőben kell megtartani! Ha úgy érzitek, hogy feltétlenül kell valamilyen kép, ábra, akkor azt
kinyomtatom, és elvihetjük a helyszínre, de ne legyen sok, ne legyen nehézkes a mutogatása!

A zsidó temetők.
(Az olvasottak segítségével mondd el a többieknek, mit jelent „az örökkévalóság háza” kifejezés!
Mesélj nekik a temetők tájolásáról! Magyarázd el, hogy érdemes megfigyelni a sírkövek alakját,
feliratait, a szimbólumokat! Adhatsz olyan feladatot, amiben gyűjtenek feliratokat, szimbólumokat a
sírkövekről a többiek, ezt felhasználhatjuk a tablóhoz. Lefényképezhetik a telefonnal és elküldhetik
neked, vagy adhatsz nekik rajzeszközöket is!

A csepeli temető.
( Tegyél fel a többieknek kérdéseket, ami rávezeti őket, hogy ennek a temetőnek milyenek a
méretei, milyen részei vannak a temetőkertnek, majd te magyarázd meg a miérteket!
Miért ilyen kis alaprajzú? Miért itt található? Emlékeztesd őket az órai kiselőadásra! Mutasd meg a
holokauszt emlékhelyet! Mit jelent a felirat? Vagy ajánld fel a többieknek, hogy kérdezzenek a
temetőről, és te válaszolj a kérdésekre! Jól fel kell készülnöd, hogy válaszolni tudj!
Készíthetsz vázlatos térképet is, ahova nem írod be a temetőkert részeinek a nevét, hanem majd a
tanulóknak kell, ha te megnevezed azokat.
Utcanév, kapu, emlékhely, emlékfal, pad, sírok, fák…)

Gyász a zsidó vallásban.

(Neked kell röviden elmondanod, hogy mit tudtál meg a témáról. Találj ki valami érdekességet is,
amivel fenntartod a többiek figyelmét! Elmondhatod nekik mi a kádis, és fel is olvashatod, vagy
kinyomtatva kioszthatod neki. Hozhatsz egy kosárkába a kis köveket, és mindenki vehet belőle, ha
szeretne, és elhelyezheti a falhoz, vagy a sírokra. Magyarázd meg ennek jelentőségét!)

1. tanóra:

A jelű csoport kiselőadásai
B jelű csoport bemutatja a plakáttervét, amit már korábban láthattak a tanulók, illetve
elmagyarázzák a temetőbeli viselkedési szabályokat.
2-3. tanóra:

Meglátogatjuk a temetőt.
C jelű csoport a temetőben tartja meg a foglalkozást. (A fentebb leírtak alapján.)

Lásd. csatolmányok



Az óra lezárása: Hogyan fogod felmérni a diákok tudását, készségeit az óra után? Hogyan értékeled
a teljesítményüket? Például egy vizuális projekttel, írásbeli házi feladattal, teszttel stb.

A tanulók egy kérdőíven értékelik a foglalkozásokat, az iskolába visszaérkezve. lásd. csatolmány
A témavezetők befejező foglalkozásán ezeket a kérdőíveket értékeljük és összefoglaljuk, ki mit visz
magával a munkája által.
Tabló készítése az iskola honlapjára és a folyósóra az elvégzett munkáról. ( Fényképeket készítünk a
foglalkozásról, idézünk a gyerekek gondolataiból.)
A résztvevő tanulók jegybeli és egyéb jutalmazása.

Értékelés

Kérjük, írj egy rövid értékelést az óra megtartásával kapcsolatos tapasztalataidról, az alábbi kérdések
mentén:
Mik a tapasztalataid az óra megtartásával kapcsolatban?
Milyen javaslataid vannak más tanárok számára, akik ezt az órát szeretnék megtartani?
Mi az, ami jól működött?
Mi az, amit legközelebb máshogy csinálnál? Milyen kihívásokkal szembesültél?

Idén a foglalkozások a járvány miatt elmaradtak, de más tanévben is megtarthatók majd.

További kérdésekkel kapcsolatban keresd a projekt magyarországi koordinátorát, Szilágyi Sárát a
szilagyi@centropa.org e-mail címen.

mailto:szilagyi@centropa.org


Az óraterv készítéséhez kérjük használd az alábbi sablont.

Az óra címe Szolnok helytörténeti vonatkozásai a zsidó
temető tükrében

Tanár neve Tokai Attila

Iskola neve SZSZC Pálfy-Vízügyi Technikum

Tantárgy történelem

Évfolyam, diákok életkora 11. évfolyam, 17-18 év

Az óra hossza (pl. két 45 perces tanóra) Két 45 perces tanóra + egyéni kutatás

Már megtartottad ezt az órát? Nem

Az óra rövid, 1-2 mondatos összefoglalója A cél felfedezni Szolnok helytörténetének
zsidó kötődését oral history interjúk és a
zsidó temető alapján

Háttérinformációk

1. Az óra tágabb kontextusa / Problémafelvetés - Hogyan illik bele ez az óraterv a tantervedbe?
Milyen probléma áll az óra középpontjában?

A történelem tantárgy tanítása sok esetben nehézségekbe ütközik, mert a régi korok nagyon messze
állnak a mai diákok gondolatvilágától. Nem tudják azt saját világukhoz kötni, sokszor elvesznek az
évszámok és adatok tengerében. Tapasztalataim szerint jobb ha néha egy kicsit eltérünk a kötött
tantervtől, és inkább szűkebb pátriánk helytörténetét elemezzük mikrotörténeti szempontból.

Főként személyes életutakon keresztül közelebb hozható a közelmúlt történelme, amelyhez még
találhatunk is élő szemtanúkat is. Egy videóinterjú megnézése során még azon diákok figyelmét is



fel tudom kelteni, akik egyébként teljesen érzéketlenek a tantárgy iránt. Másik előzetes tapasztalat,
hogy sokan élénken érdeklődnek a II. világháború eseménytörténete iránt.

Fontosnak tartom, hogy a történelem „emberi arcát” is megismerhessék diákjaink, és ezt a
szemléletet helyezném inkább az óra középpontjába, hiszen az így szerzett élmény akár hosszabb
távon is megmaradhat. A lakhelyhez kötődés egyre fontosabbá válik a 21. század globalizált
világában, hiszen ez az identitásformálás szempontjából is alapvető. Idősek otthonában tett
látogatások alkalmával többször észrevettem, hogy mennyire érdekli a diákokat a „hétköznapi
emberek története”, mennyire szeretnek beszélgetni érdekes idős emberekkel. Ennek
megismeréséhez az oral history interjúk mellett kitűnő terep lehet a két szolnoki zsidó temető is.

2. Hosszantartó megértés – Mi az, amire esetleg évek múltán is emlékezni fognak a diákok ebből az
órából?

Elsősorban városunk régi zsidó polgárainak mindennapjai fogja meg őket. Rácsodálkoznak, hogy
már a két világháború közötti időszakban is mennyi minden létezett Szolnokon, milyen volt
akkoriban a városkép, a korzó, a kávéházak vagy akár az iskola? Megcsodálják a korabeli iskolai
egyenruhát, meglepő módon sokan közülük ma is szívesen felvennék, hiszen éppen ez az
identitásformáló erő hiányzik a világukból.

Külön érdekesség számukra: hogyan szórakoztak, hogyan udvaroltak akkoriban a fiatalok, milyenek
voltak az otthoni zsúrok, a lapionos iskola ballagások, stb? Évek óta készítek tematikus interjúkat a
korszak még élő néhány tanújával. Ezekben kiemelten kezelem azokat a kis „emlékmorzsákat”,
amelyek – ha csak nagyon áttételesen , de köthetőek a mai fiatalok életéhez, hiszen éppen ezek
azok a momentumok, amelyek hosszabb távon megmaradhatnak az emlékeikben.

A legtöbb adatközlőm Budapesten vagy külföldön él, de telefonon és/vagy e-mailen mindig
készséggel állnak rendelkezésre, gazdag fotóanyagot is sikerült már gyűjtenem tőlük. Ebbe az
előkészítő munkába igyekszem mindig bevonni az érdeklődő diákokat is.

3. Célok – Mik az óra céljai? Milyen tudást és készségeket kíván átadni?

Az óra legfőbb célja, hogy „emberi léptékben” mutassa be a lokális identitást. A diákok a
rendelkezésre álló források (archívum, interjúk) segítségével megpróbálják rekonstruálni az adott
korszak zsidó mindennapjait. Pl. hogyan élték meg a leánygimnázium diákjai hogy a zsidó
osztálytársaiknak sárga csillagot kellett viselniük? Hogyan élte meg a 14 éves zsidó kisfiú a németek
1944-es bejövetelét és a Gestapo szomszédjukba költözését?

Ezen kis emléktöredékek összegyűjtése, rendszerezése nagyon sok visszajelzéssel szolgálhat a
pedagógusok számára is, hiszen látni fogják, hogy a korszakból melyek azok a „pillanatok” amelyet
a diákok érdekesnek találnak. Ezekre alapozva lehetne később bemutatni a város zsidó
helytörténetét teljesen személyes megközelítésben.



4. Milyen forrásokat használsz? Sorold fel a használt anyagokat, forrásokat, linkeket, filmeket,
interjúkat. Ha szükséges, küldj nekünk csatolmányokat is.

Saját gyűjtésű oral history interjúk és képanyag

Adatközlők emlékei

https://www.centropa.org/hu/pictures-stories/search

https://sfi.usc.edu/news/hungarian

Presztízs Magazin cikkek (diákokkal együtt gyűjtöttük az adatokat)

5. Van-e bármilyen konkrét (korábban tanult) készség, amire a diákoknak szükségük van az óra
teljesítéséhez?

Empátia, együttműködési készség, alapvető történelmi ismeretek

Személyes kompetenciák fejlesztése: - ön- és világszemlélet - kognitív készségek - önkifejezés -
kreatív gondolkodás fejlesztése

6. Kihívások és megoldások: Milyen kihívásokkal szembesültél az óra megtartása során? Hogyan
oldottad meg ezeket?

Még nem tartottam meg az órát, de az eddigi tapasztalataim alapján vélhetően a figyelem
fenntartása lesz a legnagyobb kihívás.

7. Megoszthatóság: Mi az, amit ebből az órából akár más iskolák, más diákok is fel tudnak
használni?

A személyes emlékek gyűjtése során eddig teljesen ismeretlen helytörténeti adatokat sikerült
összegyűjteni, ami felhasználható más iskolák számára is az oktatásban.

https://www.centropa.org/hu/pictures-stories/search
https://sfi.usc.edu/news/hungarian


8. Hatás: Milyen hatása lehet az órádnak a helyi zsidó örökség megőrzése kapcsán?

A helyi zsidó örökséget sajnos rajtunk és a Hitközségi elnökön kívül nem kutatja senki, ezért nagy
jelentőséggel bír nem csak Szolnok helytörténete, de a zsidóság helyi története szempontjából is.
Érdemes lenne több iskola diákjainak is megtartani ilyen tematikus temetői sétákat.

9. Fenntarthatóság: Hogyan segít ez az óra fenntartható érdeklődést építeni a zsidó temetők iránt a
tinédzserek, fiatalok körében?

A szolnoki zsidó temetők sok helyi lakos számára teljesen ismeretlenek, ezért célul tűztük ki a teljes
digitalizálásukat. Minden egyes sírt külön lefotóznánk, és egy szerkeszthető adatbázisba
feltöltenénk, így a világ bármely táján élő leszármazottak így bármikor tudnák szerkeszteni és
pontosítani. Ebbe a hosszabb munkába is szeretném majd bevonni a diákokat, a későbbiekben
pedig akár tablókat is kihelyezhetnénk a temető környékére, amely alap információkkal
szolgálhatna.

Az óra megtartása

1. A diákok motiválása: Hogyan motiválod a diákokat az óra elején? Milyen nyitó feladattal
kezdesz, hogy felkeltsd az érdeklődésüket a téma iránt?

Tartok egy rövid bevezetőt, amelyben kiemelem az eddig gyűjtött interjúkból a számukra
érdekesnek számító részleteket. Mesélek a temetőben nyugvó egykor fontos emberekről, sorsukról,
Soában átélt dolgokról is, de csak dióhéjban.

A sok összegyűjtött töredék elemzése és továbbgondolása már a diákok feladata lesz. Felhívom a
figyelmüket, hogy az adott személy helyzetébe mindig próbálják magukat beleélni amennyire lehet,
és menet közben írják is le hogy milyen érzések és gondolatok keringenek bennük a feladat végzése
közben. Az aktív csapatok tagjainak ezen kívül ötöst is ígérek, ami mindig jó motivációs eszköz.



2. Az óra
a. Mutasd be részletesen az óra egyes részeit úgy, hogy mások számára követhető legyen;
b. Tüntesd fel mindegyik résznél, hogy mennyi ideig tart.

Temetői óra (45 perc)

0-10 perc Feladat ismertetése, a temetői csősz bemutatása
A bevezetésben felhívom a figyelmet a szolnoki zsidók városfejlődésben játszott szerepére,
megemlítek néhány prominens képviselőt, és ismeretem a temetőben való viselkedés alapjait.

11-15 perc 4-5 fős csapatok alakítása
A diákok kis csoportokat alakítanak, majd kiválasztanak egy olyan személyt, akiről korábban már
sikerült visszaemlékezéseket gyűjteni. Megkeresik a temetőben ezen személy vagy a családja sírját.

16-40 perc Adatok gyűjtése a két temetőben
A sírt lefényképezik több oldalról, és megvizsgálják hogy látható-e rajta valamilyen szimbólum (pl.
Dávid-csillag, menóra, stb). Ha az adott személy hozzátartozói is itt nyugszanak, azt a sírt is
dokumentálják. A sírok megtalálásában a csősz segíthet.

41-45 perc Adatok értékelése
A helyszínen dokumentált adatokat áttekintik, röviden értelmezik.

Tantermi óra (45 perc)

0-10 perc Feladat ismertetése, a temetői munka rövid összefoglalása
A tanár feleleveníti a temetőben látottakat, és minden csapatot megkér hogy készüljenek fel a
feladat prezentálására.

11-40 perc A csapatok rövid prezentálása a temetői munkáról
Minden csapat tart egy 5-10 perces prezentációt, amelyben a választott személy rövid életútját
ismertetik, illetve beszámolnak a kutatás során bennük lejátszódó érzésekről és gondolatokról.
A diákok emellett Újabb kutatási irányokat is felvetnek.



41-45 Értékelés
A tanár összefoglalja az elmondottakat, ha kell kiegészíti. Minden csapat projektjét külön kiértékeli
és instrukciókat ad a további feladatokhoz az önálló kutatási szakaszban.

Önálló kutatás(Egyéni időbeosztással)

A mélyebben érdeklődő csapatok a visszaemlékezésekből és a temetőből gyűjtött adatok alapján
újabb kérdéseket vetnek fel, ezekből egy új kutatási tervet állítanak össze. Telefonos interjúkon
keresztül pontosítják a gyűjtött információt a még élő leszármazottakkal, és az online
archívumokban fellelhető információkat is felhasználják.

3. Az óra lezárása: Hogyan fogod felmérni a diákok tudását, készségeit az óra után? Hogyan
értékeled a teljesítményüket? Például egy vizuális projekttel, írásbeli házi feladattal, teszttel
stb.

A temetői séta és az egyéni kutatás után minden csapatnak egy 10 perces prezentációt kell tartania
az osztály előtt a gyűjtött tapasztalatokról. Ebben a munka közben átélt személyes érzéseikre,
gondolataikra is kíváncsi leszek. Fontos ugyanis azt is vizsgálni, hogy ezek az élmények hogyan
jelennek meg a belső világukban.

Értékelés

Kérjük, írj egy rövid értékelést az óra megtartásával kapcsolatos tapasztalataidról, az alábbi
kérdések mentén:



Mik a tapasztalataid az óra megtartásával kapcsolatban?
Milyen javaslataid vannak más tanárok számára, akik ezt az órát szeretnék megtartani?
Mi az, ami jól működött?
Mi az, amit legközelebb máshogy csinálnál? Milyen kihívásokkal szembesültél?

Mivel még nem tartottam meg az órát, csak feltételezéseim lehetnek a sikerével kapcsolatban.
Szerintem egészen máshogy fognak hozzáállni, mint a tanórai feladatokhoz.
Annyi azonban bizonyos, hogy nem egy szokványos élmény lesz a diákoknak, ezért is bízom abban
hogy felkelti majd az érdeklődésüket.

További kérdésekkel kapcsolatban keresd a projekt magyarországi koordinátorát, Szilágyi
Sárát a szilagyi@centropa.org e-mail címen.

mailto:szilagyi@centropa.org


Az óraterv készítéséhez kérjük használd az alábbi sablont.

Bevezető

Az óra címe: Mit üzennek a kövek?

Miért fontos a zsidó temetők megőrzése,
gondozása

Tanár neve Dr. Töltésiné Hegyi Zsuzsanna

Iskola neve BMSZC Bláthy Ottó Titusz Informatikai
Technikum

Tantárgy Informatika

Évfolyam, diákok életkora 12 évfolyam

Az óra hossza (pl. két 45 perces tanóra) 2 x 45 perc

Már megtartottad ezt az órát? Igen / Nem

Az óra rövid, 1-2 mondatos összefoglalója 1.óra Egy oldalas levél megfogalmazása,
szerkesztése és elküldése – fényképek és
egyéb anyagok kérése a település zsidó
temetőjéről

2.óra Megérkezett dokumentumok
felhasználása, a település zsidó temetőjének
bemutatása, további kutatások és
információk keresése

Háttérinformációk

1. Az óra tágabb kontextusa / Problémafelvetés - Hogyan illik bele ez az óraterv a tantervedbe?
Milyen probléma áll az óra középpontjában?

Korábbi évek során magyar érettségijein tapasztaltam, hogyha a választott témák között van



gyakorlati szövegalkotás az érettségiző 4 osztály tanulói közül senki nem választja ezt. Adódott a
lehetőség, hogy lehet pályázni, a zsidó temetőkről különböző anyagokat összeállítani. A zala megyei
értéktárban találtam az Üzennek a kövek tanulmányt. Ebből kiválasztottam Söjtört és kértem, hogy

írjanak levelet a falu polgármesterének, kérjenek fényképeket a zsidó temetőről és a ha van a
zsidóság történetéről, mert a Covid járvány miatt nincs lehetőségük utazni és szeretnének egy

pályázati anyagot összeállítani. Javasoltam, hogy írjanak még a Természetjáró Kör vezetőjének is egy
levelet hasonló kéréssel, hátha a polgármesternek nem lenne ideje válaszolni.

A beérkezett anyagok értékelése – Söjtöri zsidó temetőről bemutató készítése, későbbiekben egy
weblap szerkesztése

2. Hosszantartó megértés – Mi az, amire esetleg évek múltán is emlékezni fognak a diákok ebből az
órából?

Hol van Zala megye

Vajon miért érezhette Zala megye fontosnak, hogy a megyei értéktárába szerepelteti a zsidó
temetőket

Mi az, hogy értéktár

Örök-e a sír?

Biztosnak tűnő helyzetből, hogy lehet teljes bizonytalanságba kerülni

Hova lettek ezek az emberek, akiknek jelentős szerepet játszottak ezen települések életében,
megbecsült és köztiszteletben álló emberek voltak

Miért hagyták így elpusztulni még az emléküket is, miért kellett ennyi évet várni a sírok
helyreállítására

3. Célok – Mik az óra céljai? Milyen tudást és készségeket kíván átadni?

Hiteles információ keresés

Gyakorlati szövegalkotás (Magyar irodalom és nyelvtan érettségin is gyakori feladat a hivatalos
levélírás- sőt idegennyelv érettségin is van ilyen feladat – Levél szerkesztése, formai és tartalmi

követelmények-

Egy pályázathoz, hogy lehet anyagot gyűjteni, hiteles információt szerezni még Covid idején is



4. Milyen forrásokat használsz? Sorold fel a használt anyagokat, forrásokat, linkeket, filmeket,
interjúkat. Ha szükséges, küldj nekünk csatolmányokat is.

http://ertektar.zala.hu/wp-content/uploads/2015/11/uzennek_a_kovek.pdf

https://www.sulinet.hu/oroksegtar/

https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Sojtor/pages/021_bekoltoz
ok.htm

324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

https://sojtor.eu/hirek/tul-van-a-2-turajan-a-sojtori-termeszetjarok-barati-kore/

a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár
bizottságok munkájának szabályozásáról

http://www.izraelitatemetok.hu/

http://rabbi.zsinagoga.net/2015/12/27/a-zsido-temetes-tortenete-torvenyei-es-szokasai/

https://www.nyugat.hu/cikk/zsido_temeto_szombathely_seta_

https://mek.oszk.hu/09700/09764/html/raj1.htm

5. Van-e bármilyen konkrét (korábban tanult) készség, amire a diákoknak szükségük van az óra
teljesítéséhez?

interneten történő keresés

szabályos dokumentum szerkesztése szövegszerkesztővel

levélírás tartalmi és formai követelményei

bemutató készítés . képszerkesztési  ismeretek

http://ertektar.zala.hu/wp-content/uploads/2015/11/uzennek_a_kovek.pdf
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Sojtor/pages/021_bekoltozok.htm
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Sojtor/pages/021_bekoltozok.htm
https://sojtor.eu/hirek/tul-van-a-2-turajan-a-sojtori-termeszetjarok-barati-kore/
http://www.izraelitatemetok.hu/
http://rabbi.zsinagoga.net/2015/12/27/a-zsido-temetes-tortenete-torvenyei-es-szokasai/
https://www.nyugat.hu/cikk/zsido_temeto_szombathely_seta_
https://mek.oszk.hu/09700/09764/html/raj1.htm


6. Kihívások és megoldások: Milyen kihívásokkal szembesültél az óra megtartása során? Hogyan
oldottad meg ezeket?

Nem egyforma tempóban dolgoztak. Levélírás elég nagy kihívás volt számukra, hiszen egyrészt
korukból adódóan nem írnak levelet, hivatalos levelet meg szinte egyáltalán nem.

Önálló munka után kivetítettem egy minta levelet.

Munka közben felmerülő kérdések nyomán kiakakuló beszélgetés mellett a konkrét bemutató
készítés lassult – kértem, hogy ha valamit úgy éreznek, hogy hiányzik tegyenek kérdőjelet és később
térjenek rá vissza és lehetőséget adtam otthoni befejezésre.

7. Megoszthatóság: Mi az, amit ebből az órából akár más iskolák, más diákok is fel tudnak
használni?

A zalai értéktár kapcsán utána tudnak nézni, hogy saját megyéjükben van-e az értéktárban anyag a
zsidó temetőkről.

Sulinet értéktárban próbálják megkeresni saját településüket. Nézzenek utána, hogy hogyan
kerülhetnek ide anyagok, települések mennyire tartják fontosnak, hogy értékeink bekerüljenek ilyen
adatbázisokba.

Nézzék meg, hogy az Izraelita temetőkröl szóló weboldalon szerepel-e településükön található zsidó
temető

http://www.izraelitatemetok.hu/

8. Hatás: Milyen hatása lehet az órádnak a helyi zsidó örökség megőrzése kapcsán?

Órán kértem még, hogy próbáljanak a saját településükön is utána nézni van-e zsidó temető, milyen
állapotban van és felvetettem a pályázati lehetőséget. Sajnos ennek lejárt a határideje, de

jó lenne, ha folyamatosan lehetne zsidó temetőkről anyagot beküldeni akár egy országos
adatbázisba is.

Izraelita temetők oldalon- pl. nincs feltüntetve a Kapcsolat menüben semmilyen adat, elérhetőség

9. Fenntarthatóság: Hogyan segít ez az óra fenntartható érdeklődést építeni a zsidó temetők iránt a
tinédzserek, fiatalok körében?

Fontos az elődökre való emlékezés, a temetőkben, a sírköveken lévő feliratokon látszik, hogy kik
éltek ott valamikor.

http://www.izraelitatemetok.hu/


A zsidóság - a létszáma miatt - ma már a temetők sokaságát nem tudja fenntartani, viszont ezekben
a temetőkben nyugvók  részei voltak az adott település életének.

Életükben mindig is együttes gondolat legyen a jóra és a rosszra való emlékezés, így a boldogságban
is emlékezni kell a szenvedésre, bánat idején pedig az élet csodálatos pillanataira.

Az óra megtartása

1. A diákok motiválása: Hogyan motiválod a diákokat az óra elején? Milyen nyitó feladattal kezdesz,
hogy felkeltsd az érdeklődésüket a téma iránt?

1. óra : A közelgő érettségin lehet ilyen feladat, hogy levelet, hivatalos iratot kell írjanak és
viszonylag kevés idő alatt, hogy lehet hiteles információkat szerezni. Hasznos lehet a magyar és
a történelem érettséginél is.

2. óra. Kell-e gondozni a temetőket vagy mindent a természetre kell hagyni?
Van olyan szemlélet is, hogy a zsidó sírokat nem illik érinteni. Külön micva a sírkövek
rendbetétele, a feliratok újrafestése, ami az ősöknek állít emléket, de ezen túl a zsidó sírokat
spontán benövő természet csak saját jogát veszi vissza, és ehhez nem kellene nyúlni? A söjtöri
zsidó temető helyreállítás előtti szép vadvirágos képe kapcsán is felmerül ez a kérdés!
A falvainkban élő zsidók a holokausztot kevés kivétellel élték csak túl! De még megvan a
temetőjük, igaz senki nem vigyázott e maradó értékre, csak a természet. Ágas – bogas fákkal,
sűrű aljnövényzettel, sírokra felfutó borostyánnal fonta be, és próbálta védelmezni a zsidó ösök
nyughelyét. Védelmezni a múló lelkiismerettől, a felejtéstől, a sírkőre éhes vandáloktól.
Nagyon kevesen jajdultak fel, mint ahogy akkor sem, amikor szekereken vitték Őket a városi
gettóba, onnan a füstbe.

2. Az 1.óra
a. Mutasd be részletesen az óra egyes részeit úgy, hogy mások számára követhető legyen;
Bevezetés – Feladat ismertetése- forrás anyagok rendelkezésre bocsátása- 10 perc
Söjtör térképen megkeresése – a címzettek nevének megkeresése, elérhetőségek megkeresése – 5
perc
Söjtör zsidó temetőről internetes keresés - Söjtör zsidóságáról keresés -20 perc
Levél megírása- mintalevél kivetítése 5 perc
Az elkészített levelek megtekintése- megbeszélése . további lehetőségek ismertetése 10 perc
A 2.óra
Beérkezett dokumentumok értékelése- további keresések 15 perc
Bemutató készítés 20 perc
Az elkészült munkák értékelése 10 perc

3. Az óra lezárása: Hogyan fogod felmérni a diákok tudását, készségeit az óra után? Hogyan



értékeled a teljesítményüket? Például egy vizuális projekttel, írásbeli házi feladattal, teszttel stb.

1.óra Közös megnézzük mindenki elkészített levélét a hibákra felhívom a figyelmet és a javított
változatot kérem beküldeni.
2.óra Közösen megnézzük 2 önként jelentkező tanuló munkáját
Felhívom a figyelmet a zsidósággal kapcsolatos honlapokra, pl. www.centropa.hu
www.zachor.hu
www.haver.hu

Értékelés

Kérjük, írj egy rövid értékelést az óra megtartásával kapcsolatos tapasztalataidról, az alábbi kérdések
mentén:
Mik a tapasztalataid az óra megtartásával kapcsolatban?
❖ Sima feladatként kezdték, de ahogy elkezdtek keresni egyre több kérdést tettek föl. Miért

temetkeztek külön, miért a településen kívül, miért, stb.
❖ Olyanok is kérdeztek, akik az órákon eddig általában nem nagyon szólalnak meg.
Milyen javaslataid vannak más tanárok számára, akik ezt az órát szeretnék megtartani?
❖ Minden keresett oldalt óra előtt nézzenek át.
Mi az, ami jól működött?
❖ Az internetes keresés
Mi az, amit legközelebb máshogy csinálnál?

❖ Szövegszerkesztési ismereteket óra kezdetekor összefoglalnám, mert hiába érettségi előtt
állnak, a szövegszerkesztésre viszonylag kevés időt fordítunk, mert azt úgy is meg tudják
csinálni, inkább webszerkesztéssel, táblázatkezeléssel, adatbázis kezeléssel és programozással
foglalkozunk.

❖ Bemutató készítésnél ugyanaz volt a helyzet, mint a szövegszerkesztésnél, viszonylag kevés időt
fordítunk rá, mert ez az amit szinte mindenki tud valamennyire használni már általános iskola
után is.

Milyen kihívásokkal szembesültél?

Történelmi ismeretek hiánya-
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Sojtor/pages/021_bekoltoz
ok.htm - oldalon találtuk az 1883 augusztusában történt Söjtöri zavargásokról, amelyek a tiszaeszlári
perben vádolt zsidók felmentése után történtek – sajnos nemcsak Söjtörön történt ilyen zsidók
elleni támadás.

pl többen nem ismerték a tiszaeszlári pert- nem tudták, mi az a vérvád.

Az ő érdeklődési körük a korokból kifolyólag sem a temetők körül forog. A mai életnek nem része a
teljes élet- minden az örök fiatalságot sugallja nekik, elképedtek azon, hogy a zsidók temetési

http://www.centropa.hu
http://www.zachor.hu
http://www.haver.hu
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Sojtor/pages/021_bekoltozok.htm
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Sojtor/pages/021_bekoltozok.htm


kultúrájában évszázadok, évezredek óta ugyanazokat a szabályokat kell betartani.

További kérdésekkel kapcsolatban keresd a projekt magyarországi koordinátorát, Szilágyi Sárát a
szilagyi@centropa.org e-mail címen.

mailto:szilagyi@centropa.org


Feladatok a salgótarjáni zsidó temetőben

1. Add meg a temető pontos földrajzi koordinátáit!

2. Mennyi sírkő található a temetőben?

3. Melyik évből való a legrégebbi sírkő?

4. Milyen anyagból készültek sírkövek?

5. Milyen szimbólumok találhatóak a sírköveken? Rajzold le ezeket!

6. Fotózz le egy kohanita és egy levita sírkövet!

7. Mely feliratok azok, amelyek minden sírkövön megtalálhatóak?

8. Ki volt Deutsch Mózes rabbi? Mit tanultál a személyéről?

9. Hol található a sírköve? Mire emlékezetet a sírköve?

10. Az auschwitzi Mártírok emlékházán lévő felirat, mely bibliai könyvben olvasható?

11. Az emlékhelyen mit láthatunk?

12. Az emlékfalon felsorolt Mártírok, mely Nógrád megyei községekből származtak?

13. A temetőben a gyerekeknek a sírjai külön részen vannak. Hány sírkövet találtál?

14. 1995-ben került átadásra a temető területén lévő, de a zsidó vallásnak megfelelően, nem a

temetőből nyíló imaterem. Mely emléktáblák kerültek át ide, az egykori régi nagy

zsinagógából?

15. 2000-ben a temető helyi védelem alá került. Mit jelent ez?

16. Készítsél fotókat, amelyek segítségével a temető jól bemutatható! Az iskolában majd

mindenki megmutatja fotóit és közösen kiválasztjuk azokat,amelyeket az iskola honlapjára is, egy

fogalmazással együtt feltehetünk.



Bevezető

Az óra címe Emlékképek a salgótarjáni zsidóság múltjából

Tanár neve Dr. Tóth Andrea

Iskola neve Scheiber Sándor Gimnázium

Tantárgy Judaisztika

Évfolyam, diákok életkora 9. évfolyam, 15. -16. évesek

Az óra hossza 45 perc

Már megtartottad ezt az órát? Igen, a covid miatt online formában,zoom-on

Az óra rövid, 1-2 mondatos összefoglalója A salgótarjáni zsidóság történetének  a
megismerése ( kiemelve fontos
évszámokat,személyeket és helyszíneket a
közösség életéből ).

Háttér-információk

1. Az óra tágabb kontextusa / Problémafelvetés - Hogyan illik bele ez az óraterv a tantervedbe?
Milyen probléma áll az óra középpontjában?

A judaisztika és az osztályfőnöki tanmenet is lehetőséget ad a zsidóság történetének a
kutatására,mivel az intézményünk a Budapesti Zsidó Hitközség iskolája. Fontosnak tartjuk,hogy a
diákok a vidéki zsidóság történetét is megismerjék. A judaisztika órák kapcsolódnak a  történelem

órákhoz is.

E tanóra célja:

A salgótarjáni zsidóság történetéről,elsőként az országban tankönyv készült, amelynek a
judaisztikai lektora voltam. A tanórákon ennek a könyvnek az idézetei és ábrái is felhasználásra

kerülnek. Pl.A zsidó hitközség felépítésének a bemutaása során.  (16.p.)



A temetői gyászszokások és a sírkőfeliratok szimbólumainak a megtanítása.

2. Hosszantartó megértés – Mi az, amire esetleg évek múltán is emlékezni fognak a diákok ebből az
órából?

Egy olyan zsidó közösség életét ismerhetik meg,amelynek már alig vannak „hírmondói“.
Fontos,hogy a budapesti „létükből“ bepillantást kaphatnak egy vidéki helyszínre is,ahol a holokauszt
előtt virágzó zsidó élet volt.

3. Célok – Melyek az óra céljai? Milyen tudást és készségeket kíván átadni?

A tanulók megismerik a salgótarjáni zsidó közösség életét, és azt is, hogy a háború után, hogyan
tudott újraépülni a közösség. A fotókon keresztül a  temetőben „járva“, az imaházat, ravatalozó
épületét, a  rabbi sírhelyét, az auschwitzi emlékházat és a Mártírok falát is láthatják. A tanóra során
a  történelmi és judaisztikai ismereteik is egyaránt bővülhetnek.

4. Milyen forrásokat használsz? Sorold fel a használt anyagokat, forrásokat, linkeket, filmeket,
interjúkat. Ha szükséges, küldj nekünk csatolmányokat is.

Források

Erdélyi Lajos:Az élők háza- a zsidó temetők sírkövei. Héttorony Könyvkiadó,Budapest,é.n.

Pásztor Cecília:Salgótarjáni Zsidótörténet.Adatok,forrásokés tanulmányoka Nógrád Megyei
Levéltárból.Nógrád Megyei Levéltár,Salgótarján,2004. (Tan/Olvasókönyv)

Póczos Sándor: Salgótarján-Auschwitz-Salgótarján. Polar Stúdio Kft., Salgótarján,2017.

Szederjesi Cecília-Tyekvicska Árpád:Senkiföldjén.Adatok,források, dokumentumok a Nógrád megyei



zsidóság holocaustjából. Studium Libra/NML,Balassagyarmat-Salgótarján,2006.

Tóth Andrea: Memento 1940-1945.Salgótarján és környéke zsidó Mártírjainak az emlékére.Felelős
Kiadó: Tóthné Lauter Zsuzsa és Tóth Zoltán, Salgótarján,1999.

Zsidósors Salgótarjánban 1867-1945.Nógrádi Történeti Múzeum,Salgótarján,1994.

Internetes források

Magyar adatbázisok:
http://www.izraelitatemetok.hu/
http://zstm.hu/
Térképek, történelmi áttekintések és fotók:
https://www.esjf-surveys.org/surveys-esjf/
https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide

Botlatókövek Salgótarjánban:

https://mazsihisz.hu/hirek-a-zsido-vilagbol/megemlekezesek/ujabb-botlatokoveket-raktak-le-salgot
arjanban

5. Van-e bármilyen konkrét (korábban tanult) készség, amire a diákoknak szükségük van az óra
teljesítéséhez?

Térkép használatának az ismerete, ábrák értelmezésének a készsége.

6. Kihívások és megoldások: Milyen kihívásokkal szembesültél az óra megtartása során? Hogyan

http://www.izraelitatemetok.hu/
http://zstm.hu/
http://zstm.hu/
https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide


oldottad meg ezeket?

Az online óratartás során nem aktívizálható egyformán mindenki , a terepmunka nem  pótolható
virtuális óra megtartásával.

7. Megoszthatóság: Mi az, amit ebből az órából akár más iskolák, más diákok is fel tudnak
használni?

Fontosnak tartanám,hogy a budapesti iskolákban tanuló diákok is, egy vidéki osztálykirándulás
keretei között a helyi zsidóság történetével és az emlékhelyeivel is megismerkedjenek.

A salgótarjáni iskolákban tanulók  is foglalkozzanak helytörténettel,  ezen belül a zsidó közösség
történetével is.

Nagyon fontosnak tartom  a tantárgyak közötti  interdiszciplináris jelleget is. A judaisztika
összekapcsolható,történelem,néprajz etika,osztályfőnöki,rajz és ének órákkal is.

8. Hatás: Milyen hatása lehet az órádnak a helyi zsidó örökség megőrzése kapcsán?

A diákok az óra után írhatnak  az iskola honlapján és más közösségi felületeken is  a látottakról és a
hallottakról.  Ők azok,akik a zsidó vallás és hagyomány láncolatát tovább viszik,így az örökérvényű
parancs   ... „ És meséld el fiaidnak ...“ Általuk beteljesedik.

9. Fenntarthatóság: Hogyan segít ez az óra fenntartható érdeklődést építeni a zsidó temetők iránt a
tinédzserek, fiatalok körében?



Úgy gondolom,hogy a halál és a gyász tanítása során fontos,hogy a diákok a zsidó szokásokkal is
tisztában legyenek. Érdekes, motiváló feladatokkal, gondolatébresztő kérdésekkel  fenntartható ez
az érdeklődés.

Az óra megtartása

1. A diákok motiválása: Hogyan motiválod a diákokat az óra elején? Milyen nyitó feladattal
kezdesz, hogy felkeltsd az érdeklődésüket a téma iránt?

Egy történelmi utazásra hívlak benneteket. Jártatok e már zsidó temetőben? Ha igen,melyikben?
Mivel volt más,mint az általatok megismert keresztény temető? Milyen zsidó gyászszokásokat
ismertek?

Tudjátok, én Salgótarjánban születtem és számomra fontos a helyi zsidósággal kapcsolatos
kutatásokban való aktív részvétel és publikálás stb. Remélem,hogy a járvány megszűnése után egy
osztálykirándulás keretében  személyesen is meg tudjátok majd tapasztalni a tanórán látott és
hallott ismereteket.
Lehetőségünk lesz a helyi zsidó közösség képviselőivel és elszármazottakkal személyesen is
találkozni.

2. Az óra
a. Mutasd be részletesen az óra egyes részeit úgy, hogy mások számára követhető legyen;
b. Tüntesd fel mindegyik résznél, hogy mennyi ideig tart.

Az óra didaktikai felépítése                 Tartalmi elemek                                    Oktatási



folyamat,módszer

Szervezés    1 perc Mindenkit üdvözlök, jelenlét ellenőrzése         Tanári utasítás
mellett

Előkészítés 4 perc Néhány ismétlő kérdés,történelmi ismereteikre alapozva.  Frontális  munka,
párbeszéddel

Salgótarján és a város zsidósággal kapcsolatos helyszíneinek elhelyezkedése a
térképen.

Célkitűzés, motiváció 10 perc Salgótarjáni utazás előkészítése   A megtanulandó ismeretek is

A történelmi ismeretek a judaisztikai tananyag mélyebb megismerését teszik lehetővé.   Tanári
előadás

Új ismeret feldolgozása  15 perc Az előadás után kérdéseket kapnak,  párokban dolgoznak.
Páros munka

Az osztály megbeszéli a válaszokat. Csoportmunka

Az  előadásban elhangzott fogalmak  felkerülnek a táblára  Tanár felírja
azokat

Az alábbi szavak magyarázata:chéder, jesiva,Chevra Kadisha ,bét knészet, kohén, lévi, jiszrael,
Egyéni  munka

Szómagyarázat ellenőrzése Csoportmunka

A tanultak összefoglalása  9 perc Salgótarjáni zsidóságról szerzett ismeretek  összegzése.  Tanári
kérdések

Értékelés    1 perc Az aktív tanulók megdicsérése. Tanári
előadás

Házi  feladat:A tanulóknak az órán megszerzett ismereteik alapján és a források segítségével be
kell mutatniuk a salgótarjáni zsidó közösséget.Ez lehetséges fogalmazás vagy ppt. formájában is.



Értékelés

Kérjük, írj egy rövid értékelést az óra megtartásával kapcsolatos tapasztalataidról, az alábbi
kérdések mentén:
Melyek a tapasztalataid az óra megtartásával kapcsolatban?
Milyen javaslataid vannak más tanárok számára, akik ezt az órát szeretnék megtartani?
Mi az, ami jól működött?
Mi az, amit legközelebb máshogy csinálnál? Milyen kihívásokkal szembesültél?

A covid miatt, online órát tartottam, ezért a munkaformákat is ehhez kellett igazítanom.
Javasolnám, hogy a diákok csoportmunkában készítsenek ppt. az órán tanultakról,vagy egy
tervezetet a kirándulás előkészítésre, amelyhez az általam felsorolt források kitűnően
felhasználhatóak.



Bevezető

Az óra címe 613 elvesztett lélek

Tanár neve Várnainé Balogh Beáta

Iskola neve Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános  Iskola

Tantárgy történelem

Évfolyam, diákok életkora 8. évfolyam, 13-14 évesek

Az óra hossza (pl. két 45 perces tanóra) 3 x 45 perc, miniprojekt

Már megtartottad ezt az órát? Igen

Az óra rövid, 1-2 mondatos összefoglalója A 3 órás mini projekt során források (írott,
képi, vizuális és élő) segítségével
megismerkednek a diákok a szombathelyi
zsidóság és temető
történetével, a holokausztban elveszített
gyermekek sorsával és csoportokban
feldolgozva vizuális produktumokon
keresztül bemutatják azt.

Háttérinformációk

1. Az óra tágabb kontextusa / Problémafelvetés - Hogyan illik bele ez az óraterv a
tantervedbe?  Milyen probléma áll az óra középpontjában?

Az év során sokat foglalkoztunk az emberi jogokkal, a szhelyi zsidók történetével és  általában a
holokauszttal. Csatlakoztunk a Krókusz – projekthez, így ezekhez a témákhoz  illeszkedik a

temető-projektes óra is. A krókuszokat a diákok a holokausztban elhunyt  szhelyi zsidó
gyermekek emlékére ültették el az iskola udvarán, így a temetőben is a  gyermeksírokhoz, a

gyermekek történetéhez keresünk adatokat, információkat. Majd az  adatok rendszerezése után
konkrét bemutatót tartunk az osztályközösségnek, melyet felhasználhatunk később akár az

iskolai megemlékezések során is.



2. Hosszantartó megértés – Mi az, amire esetleg évek múltán is emlékezni fognak a diákok
ebből  az órából?

Remélem később is emlékezni fognak a gyermekekre, akiknek hozzájuk hasonlóan,  uolyan
vágyaik, reményeik voltak, de elvették tőlük. Talán ez a generáció ezáltal jobban  fogja tisztelni a

gyermekjogokat és vigyázni fog, hogy a jövőben ne fordulhasson elő ilyen  jogsértés!

3. Célok – Mik az óra céljai? Milyen tudást és készségeket kíván átadni?

Felkutatni a szhelyi zsidó gyermekek sírját, információkat keresni róluk forrásokban, és  vmilyen
formában megörökíteni életüket, ápolni emléküket. A diákok a tanulási  folyamatban konkrét
tapasztalatokat szerezzenek, megvalósítsák a felfedezésen és  tevékenységen alapuló produktív
tanulást. Az ismeretek szerzése és feldolgozása mellett nagyon fontos a gondolkodási folyamat,
a munka során szerzett tapasztalat, valamint az  átélt élmények érzelmi és szociális hatása.

4. Milyen forrásokat használsz? Sorold fel a használt anyagokat, forrásokat, linkeket,
filmeket,  interjúkat. Ha szükséges, küldj nekünk csatolmányokat is.



Kezdő canva prezentáció

Szemtől szemben katalógus, bemutató

Csillagom, Eszter: zenés színdarab a szombathelyi 613 gyermek emlékére A

temető története, cikk, Merklin Tímea: Élet háza

Szhelyi gyermektörténetek a Centropa interjúk alapján:

Rosenthal Lívia

Svéd Valéria története
Lóránt Istvánné története: „Nagymama és Vali a szombathelyi gettóban volt. [A szombathelyi

gettót 1944 májusában állítottak fel, az összegyűjtött zsidókat június végén a Magyar Motor és
Gépgyár Rt. vasúti állomására vitték, és július 4-én bevagonírozták őket Auschwitz felé. – A
szerk.]. Mariska is odament hozzájuk, mert miután Jenőt elvitték munkaszolgálatra, nem akart
egyedül lenni, és egyébként is a Vali barátnője volt, és a Svéd nagymamát imádta. Rosenthal
Zsiga, Popper Hermina és fiuk, Karcsika is a gettóban volt. Magdus nem volt a gettóban, mert
vöröskeresztes ápolónőként szabadon közlekedett. Volt egy brótzsákja [kenyérzsák], amiben
mindig volt májkonzerv, meg amit éppen szerezni tudott. Feljött meglátogatni minket a pesti
gettóban, és utána alig tudott kimenni. Erre azt mondta, hogy ő vöröskeresztes ápolónő, és
valakihez hívták. Magdus lement a [szombathelyi] gettóba a nagymamát meglátogatni, és ott
akart maradni, hogy a családdal legyen, de a Svéd nagymama azt mondta neki, hogy menjen
vissza Pestre, és maradjon a Rózsival. Az utolsó pillanatban tudott eljönni, a huszonnegyedik óra
hatvanadik percében jött ki a gettóból. A nagymamát, Valit [Svéd Valéria, Lórántné anyjának
húga], Zsigát, Herminát és Karcsikát [Rosenthal Zsigmondról, az apa testvéréről és családjáról
van szó ] ott látta utoljára. Mariska [Rosenthal Jenőnek, az apa testvérének feleségéről van szó]
mesélte, hogy amikor megérkeztek Auschwitzba, Mengele intett, hogy „rechts, links”,



jobbra, balra. Aki balra ment, az a gázkamrába ment, aki jobbra, az dolgozni ment. A nagymamát
balra küldte. Egy SS-tisztnő odajött, és a Vali kezéből kivette a gyereket, és a Valit belökte jobbra.
És mondta neki a Vali németül – Szombathelyen mindenki tudott németül –, hogy adja ide a
gyereket, mert ő a mamához megy, ő nem hajlandó a mama nélkül. Visszaadták neki. Intett a
Mengele, hogy adja vissza a gyereket, és odalökték a mamához, úgyhogy együtt mentek a
gázkamrába a mamával, mert ő nem hagyja el a mamáját. Valika nagyon boldog volt. És egy perc
alatt elment.”

Zachor alapítvány riportjai: Iwitness felületen Lakatos Gabriella meséli el Görög Dénes lányának
történetét 25.41-től, Trude Levi mesél a gettóban lévő gyermekekről

Görög Dénes Repkényszaggatás

Auschwitz album fotói Yad Vashem

Források a szhelyi gettó történetéhez

Gyermekjogok

A zsidóság történetének oktatása Újkor cikk

Krókusz projekt



5. Van-e bármilyen konkrét (korábban tanult) készség, amire a diákoknak szükségük van az
óra  teljesítéséhez?

Források használata és értékelése, kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása, tájékozódás
térben és időben, eseményeket alakító tényezők feltárása, kritikai és probléma-központú
gondolkodás, digitális kompetencia.

6. Kihívások és megoldások: Milyen kihívásokkal szembesültél az óra megtartása során? Hogyan
oldottad meg ezeket?

A szhelyi temető egy zárt hely, meg kellett oldani a bejutást és a szakértők bevonását. A  diákok
kevés kivétellel nem jártak még ott, nem volt ismeretük a temetési szokásokról, fel  kellett őket
készíteni a látottakra. A téma megrázó, ezért a szülőknek is adtam emailben  tájékoztatást a
projekt céljáról és annak lefolyásáról.

7. Megoszthatóság: Mi az, amit ebből az órából akár más iskolák, más diákok is fel
tudnak  használni?

A helytörténeti források összegyűjtése, szakértők bevonásával a temető meglátogatása,
feltérképezése, egy-egy híres személy élettörténetének feltárása és bemutatása mindenki
számára hasznos tanulságokkal járhat.

8. Hatás: Milyen hatása lehet az órádnak a helyi zsidó örökség megőrzése kapcsán?

A helyi Zsidó Hitközség számára fontos a nyitottság és a zsidó múlt örökségének  bemutatása,
gondozása, ezért támogatták projektünket ingyenes kiállításlátogatással,  szakértők
bevonásával. Az elkészült projekteket a helyi honlapjukon is be fogják mutatni  és
közreműködnek azok kibővítésében, promotálásában. A Helytörténeti Klub szintén  teret fog
biztosítani a prezentációk, brosúrák és videók szélesebb közönség általi  megismertetésének.

9. Fenntarthatóság: Hogyan segít ez az óra fenntartható érdeklődést építeni a zsidó temetők
iránt  a tinédzserek, fiatalok körében?



A diákok megismerkedve a zsidó temető történetével, az ott emléket állító sírkövek  állapotával
még intenzívebben vesznek részt a temető karitatív állagmegóvási  munkájában, melyet évek
óta végzünk a történelemszakkör tagjaival. A sírok mögött  meghúzódó emberi történetek
kibontásával pedig elérhető a további információ - szerzési  igény a helytörténet, vmint az
emberi jogok gyakorlásának és korlátozásának történetére.

Az óra megtartása

1. A diákok motiválása: Hogyan motiválod a diákokat az óra elején? Milyen nyitó
feladattal kezdesz, hogy felkeltsd az érdeklődésüket a téma iránt?

0-5 perc: Egy canva prezentációt vetítek le az óra kezdéseként, melyben gyermekek  fotóit
láthatják. Ki kell találniuk, mi a közös a gyermekekben és melyik kép a  kakukktojás. A fotókon
szombathelyi zsidó gyermekek láthatóak, akik mind 1944- ben veszítették el életüket a
holokausztban. A kakukktojás pedig egy engem  ábrázoló kép óvodás koromból. Közös
megbeszélés után felhívnám a figyelmüket  arra, hogy semmi különbség nincs egy zsidó és egy
nem zsidó származású gyermek  között, uolyan vágyakkal, játékokkal, reményekkel, ruházattal
rendelkeztek, mint  bármelyik gyermek, mégis, az ő életük derékba tört, pedig bármi lehetett
volna  belőlük, mint belőlem: régész vagy akár pedagógus is!

2. Az óra
a. Mutasd be részletesen az óra egyes részeit úgy, hogy mások számára követhető legyen; b.
Tüntesd fel mindegyik résznél, hogy mennyi ideig tart.

1. óra
0-5 perc: Bevezetés, canva prezentáció, problémafelvetés, vita.

5-10 perc: Rövid ismertetés a szombathelyi zsidóság és a holokauszt történetéről tanári

elbeszélés alapján. Frontális munka.
10-30 perc: A Szemtől szemben kiállítás katalógusa segítségével önálló
forrásfeldolgozás csoportokban, fókuszálva a gyermeksorsokra.

30-40 perc: Internetes források felkutatása csoportmunkában tabletekkel, a temetőre  vonatkozó
információk összegyűjtése.

40-45 perc: A temetőlátogatás előkészítése, feladatok kiosztása.



2. óra (45 perc): Látogatás a helyi temetőben: Mayer Zsolt levéltáros és Spiegler  Tibor
helytörténész, vmint Márkus Sándor a Zsidó Hitközség elnöke bemutatja a  diákoknak a zsidó
temető gyermekekhez köthető sírjait. Rövid ismertető a zsidó  temetkezési szokásokról. A diákok
fényképfelvételeket készítenek a gyermekek  fellelhető sírjairól, az azokon látható jelképekről,
adatokról, majd rövid  interjúkérdéseket tesznek fel a szakértőknek.

3. óra (45 perc): Az óra első felében a korábbi csoportok tableteken dolgoznak, a  megszerzett

információkat (otthoni feldolgozás után) vizuálisan megjelenítik.  Készíthetnek prezentációt,
videót, online brosúrát az általuk kiválasztott gyermeki sorsokról, a temetőben fellelt
síremlékükről. Az óra második felében minden  csoport bemutatja az általa készített produktumot
az osztálynak. A munkákat közösen értékeljük az óra végén.

Használható alkalmazások: canva, genially, issu, crello, animoto, youtube stb.

3. Az óra lezárása: Hogyan fogod felmérni a diákok tudását, készségeit az óra után?
Hogyan értékeled a teljesítményüket? Például egy vizuális projekttel, írásbeli házi
feladattal, teszttel stb.

Vizuális projektek készültek, ezeket közösen értékeljük szóban, majd tanári  értékelés
következik érdemjeggyel.
brosúra
videó

Értékelés

Kérjük, írj egy rövid értékelést az óra megtartásával kapcsolatos tapasztalataidról, az
alábbi kérdések mentén:
Mik a tapasztalataid az óra megtartásával kapcsolatban?
Milyen javaslataid vannak más tanárok számára, akik ezt az órát szeretnék megtartani? Mi
az, ami jól működött?

Mi az, amit legközelebb máshogy csinálnál? Milyen kihívásokkal szembesültél?



A diákok nagyon érdeklődőek voltak a téma iránt, sokkal intenzívebb aktivitást  mutattak, mint
előzetesen várható volt. A temetőbejárás során sok jó fotót  készítettek és előre megfogalmazott
interjúkérdésekkel érkeztek. Előzetes tudásukat a források segítségével az órán és otthon is
kiegészítették. Jól felosztották a csoportok tagjai az elvégzendő feladatokat. Digitális készségeik is
sokat fejlődtek a  produktumok elkészítése során. Mindenképpen javaslom a helyi zsidó közösség
tagjainak, vagy helytörténészeknek a bevonását a projektbe, akár több tantárgyat  tanító kolléga
(informatika, magyar, idegen nyelv, etika) megszólítását és közös  projekt létrehozását, vagy akár
online/offline fotókiállítás rendezését a város  kulturális tereiben!



Az óraterv készítéséhez kérjük használd az alábbi sablont.

Bevezető

Az óra címe Örök élet háza és a mártírok emlékezete
Pécsett

Tanár neve Baracs Nóra

Iskola neve Széchenyi István Gimnázium

Tantárgy történélem, holokauszt emléknap,
osztályfőnöki, projektnap, de pécsi
kiránduláshoz bármily időpontban
kapcsolható

Évfolyam, diákok életkora 11-12.

Az óra hossza (pl. két 45 perces tanóra) Előkészítés 15 perc, a temetői óra kb. 2 óra,
beszámolók, prezentációk, értékelések kb. 30
perc.

Már megtartottad ezt az órát? Igen / Nem

Az óra rövid, 1-2 mondatos összefoglalója A temető látogatás során a diákok
csoportokban dolgoznak, az előzetesen
megkapott feladatlapok segítségével
megismerik a pécsi zsidó temető történetét,
sírfelitatait, a zsidó temetési szokásokat,
közben információkat kapnak a pécsi
zsidóságról, a mártírokról. Beszámolóként
prezentációt esetleg kisfilmet készítene, az
egyik csoport a temető alaprajzát vázolja fel.



Háttérinformációk

1. Az óra tágabb kontextusa / Problémafelvetés

Történelem órán a holokauszt tanításához, ill. a dualizmus időszakában, a zsidó emancipáció
tárgyalásához kapcsolható.

A zsidók és a többségi társadalom kettős viszonyának érzékeltetése, azaz a békés együttélés ill. az
üldözés kettősége, asszimiláció lehetősége és kudarca, és az emlékezetkultúra változásainak

tudatosítása, lokálpatrióta ismeretek szerzése.

Egy dupla osztályfőnöki órát is alkalmas lehet így megtartani. pl. a gettóba zárás évfordulója
alkalmából, a bevagonírozás időpontja már nagyon a tanév végén van.

Ha a beszámolók, prezentációk készítését nem házifeladatként adjuk fel, akkor projektnappá is
bővíthető az óra. Ebben az esetben a zsinagóga emeletén található történeti kiállítást is érdemes

programba iktatni.

2. Hosszantartó megértés – Mi az, amire esetleg évek múltán is emlékezni fognak a diákok ebből az
órából?

Bár a zsidó temető elkülönült helyen, egy zárt világban található, de a sírok nem különböznek a
keresztény temetők sírjaitól, a feliratok többsége is magyar.

Az emlékezetkultúra tárgyi megnyilvánulásai a társadalommal együtt változnak, a holokausztról való
tárgyilagos megemlékezés lehetősége évtizedek alatt alakult ki.

3. Célok –

Annak a tudatosítása, hogy milyen sok zsidó élt Pécsett, és a soá milyen sok áldozatot követelt a
pécsiektől is, de továbbra is köztünk élnek, halnak. Bár a zsidó temető vallási okokból elkülönült

helyen van, de összehasonlítható a városi temetővel, a gyász nem okoz különbséget.

. A zsidó helytörténet és a temetőben látottak összekapcsolása

Cél a zsidó temetkezési szokások néprajzszerű megismerése is

4. Milyen forrásokat használsz?

A jótékonyság megment a haláltól In.: Radnóti Ilona: Weiszmayer és Fuchs Kronosz Kiadó, Pécs,
2012. 98-118. oldal,

Temetkezési szokások a pécsi-baranyai zsidóság körében In.: Radnóti Ilona: Weiszmayer és Fuchs
Kronosz Kiadó, Pécs, 2012.  118- 134. oldal



A fenti kötetet Hábel János szerkesztette, és a legtöbb információt az ő blogjából lehet nyerni.

Temetőről:

https://pecsizsidosag.wordpress.com/2012/05/11/a-pecsi-zsido-temeto-ii/
https://pecsizsidosag.wordpress.com/2012/04/28/a-pecsi-zsido-temeto-i/

A nyárfa csonkja
https://pecsizsidosag.wordpress.com/2013/01/17/a-temetoi-nyarfa-es-a-pecsi-zsidosag-pusztulasa

Az áldozatokról a temetőben

https://pecsizsidosag.wordpress.com/2014/12/29/itt-maradtam-arvan-elhagyatva/

Az I. világháborús hősi halottakról
https://pecsizsidosag.wordpress.com/2014/03/22/pecsi-zsidok-az-i-vilaghaboruban-iv/

https://pecsizsidosag.wordpress.com/2012/06/09/janosi-engel-jozsef/

Temető a temetőben
https://pecsizsidosag.wordpress.com/2012/10/18/a-beremendi-zsido-temeto-pecsett/

Ravatalozóról:
https://pecsizsidosag.wordpress.com/2012/05/17/a-pecsi-zsido-temeto-iii-a-ravatalozo-1/
https://pecsizsidosag.wordpress.com/2012/05/24/a-pecsi-zsido-temeto-iv-a-ravatalozo-2/

Tóth Vilmos: Salgótarjáni Utcai Zsidó temető
Nemzeti Örökségi Intézet, 2014

5. Van-e bármilyen konkrét (korábban tanult) készség, amire a diákoknak szükségük van az óra
teljesítéséhez?

A csoportok maguk döntik el, melyik feladatot oldják meg, így egyes csoportoknak
prezentációkészítéshez, másoknak térképkészítéshez, szövegszerkesztéshez kell érteni, szükséges
eszköz a fényképezőgép, alternatíveszköz a filmfelvevő és a vágóprogram.

6. Kihívások és megoldások:

Korábbi évek tapasztalata, hogy lehetnek olyan diákok, akik nem akarnak zsinagógába vagy zsidó
temetőbe menni. Ezért került kidolgozásra az emlékhelyek meglátogatása program, „H” csoport

https://pecsizsidosag.wordpress.com/2012/05/11/a-pecsi-zsido-temeto-ii/
https://pecsizsidosag.wordpress.com/2012/04/28/a-pecsi-zsido-temeto-i/
https://pecsizsidosag.wordpress.com/2013/01/17/a-temetoi-nyarfa-es-a-pecsi-zsidosag-pusztulasa
https://pecsizsidosag.wordpress.com/2014/12/29/itt-maradtam-arvan-elhagyatva/
https://pecsizsidosag.wordpress.com/2014/03/22/pecsi-zsidok-az-i-vilaghaboruban-iv/
https://pecsizsidosag.wordpress.com/2012/06/09/janosi-engel-jozsef/
https://pecsizsidosag.wordpress.com/2012/10/18/a-beremendi-zsido-temeto-pecsett/
https://pecsizsidosag.wordpress.com/2012/05/17/a-pecsi-zsido-temeto-iii-a-ravatalozo-1/
https://pecsizsidosag.wordpress.com/2012/05/24/a-pecsi-zsido-temeto-iv-a-ravatalozo-2/


feladata.

A fiúkat előzetesen meg kell kérni, hogy hozzanak baseball-sapkát, de mindig van, aki elfelejti,
érdemes tartalékot vinni.

7. Megoszthatóság

Pécsi, baranyai középiskolák tudják teljesen átvenni, és speciális érdeklődésű, a városba látogató
diákok számára is alkalmas.

Ha a sétát holokauszt emléknaphoz kapcsoljuk, akkor a Széchenyi István Gimnázium (Király u 44)
felkeresésével is kezdhetjük a sétát, ahol az iskola gyermekáldozatainak nevét emléktábla őrzi, és az
iskola 1990-1930 közötti évkönyvei feltüntetik a tanulók neve mellett a vallási hovatartozást, az
osztályok harmada, negyede volt ebben az időszakban zsidó, köztük Breuer Marcell és Forbát
(Füchsl) Alfréd.

8. Hatás: Milyen hatása lehet az órádnak a helyi zsidó örökség megőrzése kapcsán?

A temető ápolt, gondozott, de szakmailag alig kutatott. Érdemes lenni a 19. századi sírokat lefotózni,
többnek olvashatatlanná vált a felirata.  Talán a többi baranyai temető felkereséséhez is fel lehet
kelteni a figyelmet így Mágocsra, Mohácsra.

9. Fenntarthatóság:

Annak tudatosítása, hogy „A jövőhöz szükséges az emlékezet” – Konrád György

Az óra megtartása

1. A diákok motiválása:

Olyan helyre viszlek benneteket, amit nem ismertek.
Elhagyhatjuk az iskola épületét, te választod ki a feladatot és a társaidat.



2. Az óra

15-20 perc Az óra előkészítését kb. egy héttel korábban kell kezdeni, akkor választják ki a feladatot,
alakuljanak meg a csoportok, a szükséges eszközök körét tisztázzák. 3-4-5 fős csoportokat alakítsunk,
így ugyanazt a feladatot több csoport is megoldhatja.
A tanár elmondja, hogy a zsidó temetőben virág helyett kavicsot szoktak helyezni a sírkövekre.
Előzetes feladatként meg lehet kérni a diákokat, hogy alkoholos filctollal készítsenek emlékeztető
feliratokat kavicsokra. (Ha valahol folyik építkezés, könnyű elkérni egy kiló folyamkavicsot hozzá.)
Rajzolható jelek pl.: menóra, Dávid-csillag.
A tanár hívja fel a figyelmet arra, miként illik viselkedni egy temetőben. Baseball-sapkát is hozzanak
a fiúk, az öltözködésnél legyenek alkalmazkodók, a feliratos pólókra, a lányoknál a szoknya hosszra
stb. kell felhívni a figyelmet.
Tisztázzuk, hogy miként jutnak oda ill. vissza az iskolába, vagy haza, hol van buszmegálló a Tüzér
utcában, két buszjegyre van szükségük, vagy gyalogolnak. A pécsi belvárosból kb. félórás sétával
lehet elérni a temetőbe, tán érdemes buszra szállni, az útvonalat az adott iskolából érdemes előre
átgondolni. (Egyes iskolákban csak tanári kisérettel közlekedhetnek a tanulók, ennek módját
érdemes tisztázni, lehet, hogy előzetes szülői engedélyre is szükség van az önálló közlekedés
érdekében)
Tervezzünk be esőnapot!

Feladatlapok, szükséges számban sokszorosítva, és elvesztés esetére duplikált példányban
nyomtatva. :

A csoport) Rajzold meg a pécsi zsidó temető alaprajzát! A látogatás alatt készítsetek fotókat és
vázlatokat, majd otthon készítsétek el a rajzot A/1-es kartonra! A látnivalókat vagy rajzoljátok meg,
vagy nyomtassátok ki és ragasszátok fel a fényképeket!

Rajzold be rajta, hol található
● az ótemető
● ravatalozó
● főút, parcellák
● Holokauszt emlékmű
● Dr. Perls Ármin főrabbi sírja
● Schapringer Joachim mauzóleumszerű síremléke
● zömmel csak magyar feliratú sírok
● zömmel héber feliratú sírok
● német nyelvű feliratú sírok
● néhány különleges sírépítmény
● adománygyűjtő „építmény”
● Beremendről áttelepített zsidó temető A sírok megsemmisítést elkerülendő a pécsi

zsidó hitközség Pécsre telepíttette át a kis beremendi temetőt 1953-ban. A pécsi zsidó
temető látogatóját így a temetőkapun belépve jobb kézről a négyszög alakban felállított



beremendi sírkövek fogadják.  Ezek közül 19. századiak német-héber, a 20. századiak
többnyire már magyar- héber nyelven nyújtanak információkat az elhunytról.
● matuzsálemkorú nyárfa töve. (Az első pécsi zsidók érték el a magisztrátusnál, hogy
messze az akkori várostól, egy legelőnek használt területen temetőt létesíthessenek és

azt bekeríthessék. Körülbelül ebben az időben indult növekedésnek az a nyárfa, melynek
hatalmas tönkje ma a sírokhoz vivő út szélén fogadja a látogatókat. A törzs

terméskövekkel és virágokkal díszített csonkján réz emléktábla reflektál a fa és a pécsi
zsidó közösség pusztulására.)

B csoport) Készítsetek prezentációt a zsidó temetési szokásokról az alábbi szöveg felhasználásával!
Készítsetek hozzá a helyszínen fényképeket!

„Mert te por vagy, és vissza fogsz térni a porba!

● Hol olvasható ez a felirat?

A zsidó temetés évezredes hagyományokra nyúlik vissza, őrzi a régi tradíciókat. A vallásjog, a háláhá
szerint minden zsidónak zsidó temetőben kell nyugodnia, ezért emeltek sírkövet azoknak is, akik a
holokauszt áldozatai lettek.

● Keress rá példát a temetőben!

Egy sírba (kever) egyes helyeken csak egy tetemet tesznek, a férfiakat és a nőket külön helyre
temetik. Néhány neológ temetőben a halottakat családi együttesben egymás mellé temetik.

● Pécsi temetőre melyik a jellemző?

Ortodox temetőkben a mauzóleumba, kriptába vagy egyéb, nem közvetlenül a földbe történő
temetés tilos.
Virágot vinni nem szokás, helyette követ kell elhelyezni a síron, ám ezt a neológ temetőkben nem
veszik olyan szigorúan.

● Mutasd be ezzel kapcsolatban a pécsi temető jellemzőjét!

A sírbatétel az elhalálozást követő 24-72 órában történik. A temetést megelőző legfontosabb
feladatok: a tetem rituális megtisztítása, fehér halotti ruhába öltöztetése és koporsóba helyezése.
Ezt férfiaknál férfiak, nőknél nők végzik, közben meghatározott imákat mondanak el. A férfiakat
fedett fejjel és az egész életükben használt imalepelükben, a tállitban temetik el.E feladatok
többségét évszázadok óta a gyászoló nevében és helyett, többnyire a Chevra Kadisa Egyesület tagjai
végzik. 
A temetés előtt a gyászolók egy keriának nevezett rituálé keretében a felsőruházat egy részét
behasítják, megszaggatják a szívük fölött. A gyászszertartás imákból, gyászbeszédből és zsoltárok
elmondásából áll. A szertartás a ravatalozónál kezdődik és a sírhelynél ér véget, az addig történő
elkísérés a legfontosabb parancsolat a temetés körül, bárki megteheti. A koporsóvivők rendszerint
vállon viszik a koporsót. A menet általában három alkalommal megáll, mutatva, hogy az élők
nehezen engedik el az elhunytat, közben zsoltárt recitálnak. A sírhelynél közösen elmondják a
gyászolók kádisát.

● Mutasd be a pécsi ravatalozó épületét!

https://pecsizsidosag.wordpress.com/2012/04/28/a-pecsi-zsido-temeto-i/


A sírbatétel után a jelenlévők a temető elhagyása előtt az út szélén két sorba rendeződnek
egymással szemben, közöttük vonulnak el a közeli gyászolók, akiket az alábbi mondattal vigasztalnak:
„A Mindenható adjon nektek vigasztalást Cion és Jeruzsálem többi gyászolójával együtt!”
A temető elhagyásával kezdetét veszi a gyászidőszak első része, a hétnapos otthoni gyász. Hazaérve

még ég egy gyertya, amelyet a halál beálltakor gyújtottak meg, a tükröket továbbra is letakarva
tartják, és erősítő étkezést tartanak, amelyben kerekded étel, például lencse vagy tojás szerepel.
(A gömbölyűség az élet folyamatosságát jelképezi, azt, hogy a kétségbeesést és a fájdalmat
talpraállás és öröm fogja követni.) Ekkor a családtagok nem mennek dolgozni, és nem vesznek részt
a mindennapi életben, csak részvétlátogatásokat fogadnak, az ételt a rokonság viszi a számukra.
A gyászolás második szakasza a harmincadik nap végéig tart, ez idő alatt minden nap recitálják a
gyászolók kádisát.

C) csoport Készíts prezentációt a pécsi temető kezdeteiről az alábbi információk felhasználásával!
A temető – Schweitzer József professzor szerint – sírkövekből álló múzeum. Ez a megállapítása a
pécsi temetőre csak részben igaz, mert ez még azon kevés vidéki temetők közé tartozik, amelyik
jelenleg is aktív, azaz temetkeznek benne a XXI. században.
● Keress rá bizonyítékot a helyszínen!

● Nézz utána, ki volt Schweitzer József, mit jelentett ő a pécsieknek!

A zsidó temetőre héberül több kifejezés létezik, a legismertebb az „örökkévalóság háza” (bét olám).
A továbbiakban a  C és D csoport azonos forrásokat kap, az információk kigyűjtése a feladatuk.

D) csoport Készíts prezentációt a pécsi temető fejlődéséről a dualizmus időszakában az alábbi
információk felhasználásával!
Pécsről, a püspöki székhelyről sokáig kitiltották a zsidókat, csak a helytartó- tanács, vagy a királyi
biztos nyomására adtak megtűrt státuszt. Mivel a zsidó közösség így csak néhány családból állt,
kezdetben nem volt saját temetője. Az elhunyt hozzátartozókat vagy a baranyai Baksára (Pécstől 22
km DNY-ra), vagy a Tolna megyei Bonyhádra (Pécstől 40 km ÉK-re) kellett szállítani. 1824-ben
érkezett Pécsre Stern Jakab, aki megalapította a Chevra Kadisát, a Szent Egyletet, amelynek nevében
kérte a városi tanácsot, hogy jelöljön ki nekik egy 1 hold (5754,64 m²) nagyságú területet
temetőnek. Ez az 1827. október 22-én kelt városi határozattal megtörtént.
1840-ben 36 családra gyarapodott a zsidó közösség. A 19. sz. közepétől a korábban főként falvakban,
földesúri védelem alatt álló zsidók jelentős hányada a városokba költözött. Így a pécsi közösség
létszáma is folyamatosan emelkedett, ami a temető három holdra történő bővítését tette
szükségessé
A pécsi temető létesítésének pontos időpontja nem ismert, csak az engedélykérésnek az időpontja
(1827) maradt ránk. Később kérték, hogy palánkkerítéssel vehessék körbe. Ez azért különösen fontos
volt, mert ez a terület akkoriban városon kívüli rész volt, legelő ill. szőlő határolta. Ez még nem a
jelenleg látható kerítés, 1890-ben majd a nagyobb területen 1924-ben készült el a kőkerítés. A
területe is bővül, 6holdra. 1880-ban elkészült a halottas ház és szertartásterem
Hol helyezkedik el időben a pécsi temető létesítése más városok zsidó temetőihez viszonyítva:
Pozsony, Ortodox és neológ temető nyitása: 1845
Budapest, Salgótarjáni utcai zsidó temető nyitása: 1874,



Budapest, Kozma utcai zsidó temető,nyitása: 1893,
Farkasréti neológ temető nyitás: 1895
Óbudai neológ temető nyitása: 1922
Krakkó, Új zsidó temető nyitása: 1800,
Varsó, Okopowa utcai zsidó temető nyitása: 1806
Berlin, Weiβensee zsidó temető, nyitás: 1880,
Prága, Új zsidó temető nyitása: 1891

Pécsett 1827-ben mindössze 27 zsidó élt, ők adták a város lakosságának 0,2%-át. 1880-ra létszámuk
2244 főre növekedett, de mivel Pécs összlakossága is nőtt, ez 7,8%-ot tett ki. A következő 30 év alatt
létszámuk megduplázódott a beköltözéseknek köszönhetően 4026 fő lett, de ez csak 8,1% az
általános nagyméretű urbanizáció miatt.

A síremlékek visszatükrözik tulajdonosaik gazdasági körülményeit, a hitközségben betöltött
szerepüket, vagy annak jelentőségét. A főút mentén, a temető közepe táján hatalmas, a kor ízlését,
divatját követő síremlékek gyakran fekete márványból faragottak. Mauzóleumszerűséget is itt
találunk. A parcellák mélyén a kisebb, olcsóbb, lényegesen egyszerűbb sírkövek vörös mészkőből
vagy homokkőből készültek, formájuk változatos, többnyire félköríves. gúla formájú, vagy
négyzetes.
A legrégebbi sírkövek szövege héber, majd a 19. század első felében kétnyelvűvé váltak, elsőként
német nyelvű feliratok jelentek meg. (A vésetek nagyon kopottak, gót betűsek, figyelmesen nézve el
tudod különíteni a héber felirattól. A ravatalozótól északra találsz ilyeneket.)
A nyelvek közti arányok fokozatosan eltolódtak, néhány évtized alatt a magyar vált dominánssá.
Először csak a hátoldalon jelentek meg az elhunytak nevei magyarul, majd ez került a főoldalra, a
héber szöveg a hátoldalra.
A héber sírfeliratnak mindig tartalmaznia kell az elhunyt és anyja nevét, továbbá a halál zsidó naptár
szerinti dátumát. A héber felirat legfelső sorában rendszerint látható két betű az „Itt van elrejtve
/jelentésű.
A feliratok születési dátumot nem, legfeljebb a halott éveinek számát jelzik. A zsidó naptár a világ
teremtésének hagyomány szerinti időpontjától számlálja az éveket, jelenleg a hatodik évezredben
járunk .
A temető halottasháza és szertartásterme 1927-ben nyerte el mai nagyságát és kialakítást. A keleti –
utca felőli – homlokzatának építészeti megoldása egyszerű. A temetési szertartásterem két részből
áll. A keleti részében egy fekete színű, sarkain kandeláberekkel díszített emelvény található. Két
oldalán teljes hosszában padok vannak, ez az elhunyt legszűkebb rokonságának helye. A két padsor
között helyezik el a koporsót. A déli és északi fal közepén a szertartás során elmondandó héber
nyelvű ima olvasható. a 116. zsoltár 7. verse olvasható: “Térj vissza, lelkem, a nyugalmadhoz, mert
az Örökkévaló jót tett veled.”



A terem nyugat felében székek állnak a gyászoló közösség többi tagjának rendelkezésére. Ezt a
térrészt nagyméretű, sárga és fehér üveglapokból kialakított ablakok világítják meg. Ennek falán a
gyászima szövege a falra akasztott kisebb méretű táblákon szintén olvasható. Képeket ezen a linken
találsz:
https://pecsizsidosag.wordpress.com/2012/05/24/a-pecsi-zsido-temeto-iv-a-ravatalozo-2/
 

E) csoport Mutasd be a sírkőfajtákat és a feliratok szimbólumait! Készíts a helyszíneken
fényképeket, amit használj fel a prezentációd elkészítésénél!
A síremlékek visszatükrözik tulajdonosaik gazdasági körülményeit, a hitközségben betöltött
szerepüket, vagy annak jelentőségét. A sírok mindig kelet-nyugat tájolásúak.
A leggyakoribb rajzolat a szomorú fűz, ami a jelentős, az ú.n. a sátoros ünnepek egyik hagyományos
növénye. Gyakori a koszorú is, nemcsak bevésve, hanem faragott formában is. Szembeforduló,
áldást osztó kezek, amelyek az ókori papság, a kohének leszármazottainak a sírjait jelölik. A
jellegzetes kéztartás zsinagógai szerepüket jelzi: így mondják el a közösségre az ároni áldást. A kettős
kőtábla a tízparancsolatot tartalmazó két kőtábla utal az elhunytnak a vallási törvények iránti
hűségére. Gyertyákat, gyertyatartókat elsősorban női sírokon találunk., utalva a szombati
gyertyagyújtásra, ami a férjes asszonyok feladata. (Lehetne kancsó, amely a leviták sírját jelöli,
szintén mai zsinagógai feladatukra utal: a papi áldás előtt a levita önt vizet a kohén kezére. Én nem
találtam ilyent a pécsiben.)

Használd az alábbi forrást is:
A városi polgári gyászkultúra a dualizmusban már elterjedt szokásai – díszes ravatalozás, felékesített
gyászkocsik, drága koszorúk – hatottak a pécsi zsidóságra is. A tehetős izraeliták maguk is igényelték
ezt a fajta látványos ünnepélyességet. A Chevra Kadisák vezetése és a rabbik természetesen
felléptek ezek átvétele ellen. A koszorúk küldését azonban nem sikerült gyorsan száműzni a zsidó
temetésekről.
A pécsi Chevra Kadisa 1891. január 21-én tartott ülésén foglalkozott a kérdéssel: “Az utóbbi időben
annyira elharapódzott a célszerűtlen fényűzés a temetések rendezésénél, valamint a  … koszorú
adományok, melyek a zsidó vallás szellemének és szokásainak nem felelnek
meg,” ezért határozatban rögzítette: a kegyelet nem nyilvánulhat meg “külsőségekben, fényűzés,
pompa, koszorú özön s fényes ravatalozásban…, mert ezzel az egyenlőség még a halálban is
megszűnnék, …mert szent vallásunk szelleme és szokásai ily eljárást nem ismernek, azt egészen
idegenszerűnek tartják, sőt egyenesen mint más vallástársulatoktól átvett szokást elítélik.”
A Chevra vezetősége végül egy könyvet nyitott, amibe bejegyezték az elhunyt rokonságától
“koszorúmegváltásként” jótékony célra felajánlott összegeket. Ez már jobban megfelelt a zsidó
hagyományoknak.

https://pecsizsidosag.wordpress.com/2012/05/24/a-pecsi-zsido-temeto-iv-a-ravatalozo-2/


F) csoport Készíts fényképalbumot magyarázó szövegekkel az alábbiak bemutatására!
A sírok ábráinak egy része felekezettől független, katolikus temetőkben is találkozunk az egyik
legelterjedtebb díszítéssel a koszorúval. és a gyász közismert jelképével a szomorú fűzzel. A sírokon
lehetnek szecessziós növényi motívumok, egyéb jelzések.
Vannak olyan szimbólumok, amelyek csak a zsidókra, azon belül is egy csoportra jellemzőek, ilyen a
kancsó és az áldást osztó kéz. A Dávid csillag a zsidóság egyik ókortól ismert jelképe. Nemcsak a
pécsi, de általában a magyarországi sírköveken a 19. század végén kezdett elterjedni, a 20. században
válik gyakoribbá. A kettős kőtábla a tízparancsolatot tartalmazó két kőtábla a pécsi zsinagóga
homlokzatáról is ismert. Gyertyákat, gyertyatartókat elsősorban női sírokon találunk. A menóra– a
hétágú gyertyatartó – a zsidóság általános jelképévé lett, Izrael állam címere is tartalmazza.

A 19. század második felére a vagyonos zsidó családok magyar anyanyelvűekké váltak.
Az első világháborúban nem tettek vallási (faji) különbséget állampolgárok között, így együtt estek el
zsidók és keresztények. A hitközség az egyik parcellában két külön sort nyitott a közösség hazahozott
hősi halottainak. A sírjaikat egyszerű, fehér síremlék jelzi. (Mivel a vékonyan bevésett betűket nem
színezték át pl. feketével, a legtöbb esetben már nem lehet elolvasni, ki nyugszik ott.) A sírkő felső
harmadban lévő, enyhén bemélyített álló ellipszis alakú mező tartalmazta az elhunyt nevét és korát.
Ez alatt van egy a hegyével a föld felé mutató bajonett-dombormű – ez a síremlék egyetlen
plasztikai dísze. A temető más részein is látható még néhány ilyen egyedi rendelésű síremlék.
A zsidó temetőben mintegy 140-150 olyan sírkő található, amely azok nevét is őrzi, akik nem tértek
vissza a munkaszolgálatból, vagy a deportálásból, szeretteik állítottak így nekik nemcsak emléket,
hanem a zsidó szokásnak megfelelően helyet adtak- ha jelképesen is – egy zsidó temetőben.
Pécsi temető a szokásoknak megfelelően parcellákra, azon belül sírsorokra van tagolva, a
díszsírhelyeket az elhunyt rabbik, hitközségi előjárók, tudósok kapták. A gazdagabbak ki tudták
fizetni a középen lévő sírhelyeket, a szegényebbek számára a Szent Egylet tagjai jelölték ki a
sírhelyeket. A sírok mindig K-Ny tájolásúak, az arc keltre, Jeruzsálem irányába néz. A sírkő
állításához engedélyt a Chevra Kadisa előjárói adták, akik csak némileg tudták csökkenteni a vagyoni
különbséget tükröző építési szokásokat, a gyakori túlköltekezést. Pécs egyik leggazdagabb polgára
volt Schapringer Joachim, 1893-ban mauzóleumszerű, hatalmas sírépítményt kapott fekete márvány
és fehér carrarai márvány eklektikus kombinálásával, Dávid pajzsa alá nemesi címerét is felvésték.

G) csoport A pécsi temető neológ irányzatú. Ennek a bemutatására készíts prezentációt! Készíts
fényképeket hozzá és használd az alábbi ismertetőt! Képanyagot az interneten is keress hozzá!

1869-ben a magyarországi zsidóság három részre szakadt: ortodoxra, neológra és egy középen álló,
úgynevezett status quo ante (legyen, amint eddig volt) irányzatra. Pécsett a neológia (régebbi
nevén: kongresszusi irányzat) terjedt el, a judaizmus újító mozgalmainak ága, amelynek
Budapesten, Nagyváradon, Szegeden és Szabadkán volt nagyobb központja.
A neológok többsége a zsidóság fogalmát alapvetően vallásként, nem pedig a vallás és a nemzeti
identitás szimbiózisaként közelítette meg. A teljes körű emancipáció vágyából született. Magyar
nyelven prédikáltak, támogatták az 1848–49-es szabadságharcot, később az államfőért, Ferenc

https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsid%C3%B3_vall%C3%A1s#Ortodoxia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egys%C3%A9ges_Magyarorsz%C3%A1gi_Izraelita_Hitk%C3%B6zs%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyv%C3%A1rad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeged
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szabadka
https://hu.wikipedia.org/wiki/Emancip%C3%A1ci%C3%B3


Józsefért és a hazáért is imákat mondtak. Öltözködési, viselkedési szokásokban modernek,
tartózkodnak a megkülönböztető vallási ruhadaraboktól, jelképektől. A rabbik és kántorok a
mindennapi életben tartózkodnak a külsőségektől, esetenként nincs szakálluk sem, nem
növesztenek pájeszt.
Zsinagógáknak például lehet orgonájuk, vegyes-kórusuk, szószékük az ortodoxoknál használt
centrális helyzetű Tóraolvasó-emelvény helyett vagy mellett.
Mivel ennek az irányzatnak a követői élték túl a legnagyobb számban a népirtást (főként a főváros
dominánsan neológ zsidósága miatt), a második világháború után a neológia vált a megmaradt
magyarországi zsidóság döntő többségét tömörítő irányzattá. Csak az elmúlt évek során erősödött
fel ismét az ortodoxia.

H) csoport Mutasd be azt a folyamatot, ahogy az áldozatokra való emlékezés egyre inkább a
nyilvános téren is folyhatott. Három helyszínt kell bejárnod: temető, a volt zsidó elemi udvara a
Kossuth téren, vasútállomás. Az első bemutatásához segítségül adunk szöveget, a többihez az
interneten keress információt!
A pécsi zsidó közösség maradékaiból és a máshonnan Pécsre költöző zsidók 1948-ban avatták fel a
temetőben lévő mártíremléket, melynek tervezője a Bauhaus-alapító Walter Gropius irodájában is
dolgozó pécsi Forbát (Füchsl) Alfréd. (Neki 1938-ban sikerült Svédországban állást kapnia, a pécsi
rokonsága Auschwitzban elpusztult.
)
I csoport) Forgass filmet a pécsi zsidó temető vagy a zsidó emlékhelyek bemutatásáról!

Ezt a feladatot akkor érdemes kiadnunk, ha a diákoknak van gyakorlatuk forgatásban, rendezésben.
Adjuk nekik valamennyi csoport anyagát, hogy kiválaszthassák, mivel akarnak foglalkozni.
Bátoríthatjuk őket interjú készítésére is, hisz a hitközség épületében elérhető a rabbi, és a
zsinagógában is hozzáértő várja az embereket. Javasolható, hogy 4-6 perces filmet készítsenek,
levetítéskor ekkora figyelem várható el, és sikeres vágásokkal jobb filmet tudnak készíteni

MAGA AZ ÓRA
Kb 10 perc Az indulás előkészítése
A tanár tisztázza, hogy mindenki tudja-e a feladatát, hoztak sapkát, kavicsot,
fényképezőgépet/okostelefont, vázlatfüzetet. Tisztázandó, hogy vissza kell-e érkezniük az iskolába,
mennyi idő áll a rendelkezésükre, vagy miként jutnak haza.

A tanár elmondhatja, hogy Pécsről 4000 embert hurcoltak el, a mártírok többségének nincs sírja,
ezért róluk csak az emlékhelyek, szobrok szólnak. A odaveszettekre való emlékezés jeleként
az 1950-re összeállított Könnyek Könyvét is bemutathatja, az oldalakon át látható nevek mindig
döbbenetet keltenek.



A feladatok megoldása kb. 30 perc, a temetőig való eljutás az iskola helyszínétől függ.

3. Az óra lezárása:

Kb.30 perc Az értékelést az elkészült projekttermékek bemutatása jelenti. Ezt érdemes a látogatás
után több nappal későbbre (egy hét) tervezni, hogy a diákoknak legyen idejük a felkészülésre. A
bemutatók, beszámolók értékelése pedig a helyben szokásos módon történhet, osztályfőnöki
dicséret, (szóbeli, írásbeli) + pontok, akár osztályzat formájában természetesen a szaktanár közvetlen
szóbeli értékelését követően.
Ha bevett gyakorlat az értékelőlapok használata, azt is alkalmazhatjuk.
Osztályszintű értékelő kérdések:
Melyik csoport beszámolója tetszett a legjobban?
Melyik beszámoló tükrözi a legtöbb befektetett energiát?
Melyik csoport beszámolójából lehetett a legtöbb új információhoz jutni?
Melyik csoport beszámolója alkalmazta a legkreatívabb megoldásokat?

Értékelés

Online oktatás időszakában nem volt lehetőségem kipróbálni.

(A temető látogatásakor feltűnő lesz egy lepukkant, bádogtetős épület. A Kádár-korszakban ez még
üvegházként funkcionált. Elsősorban nem a zsidó temetésekre, hanem eladásra termesztettek
virágot. Abban az időszakban elvették a zsidó iskola épületét, az istentiszteletet egy lakóházban
tartották. A temető fenntartását az alig 200 fős hitközségi tagok adományai nem tudták biztosítani,
ezért termesztettek virágot.
A ravatalozó előtt egy német juhász pihen, a kutyát kéretik nem etetni.)


