
Fotográfiák a holokausztról 

Gyakorlat, Sz:14:00-15:30 (ELTE Egyetemi Könyvtár Shoah oktatóterem) 

 

 

Az archív fényképek központi szerepet játszanak a modern kori történelemről alkotott nézeteink 

és a közösségi emlékezet formálásában. A második világháborús zsidóüldözések és a 

holokauszt ikonikus fotóit sokszor még azok is ismerik, akiknek ténybeli tudása egyébként 

csekély erről a korszakról. Ezek a fotográfiák erős emlékeztető erővel bírnak, azonban csak 

töredékük ismert szélesebb körben, és ezek esetében sem ritka, hogy a hozzájuk kapcsolt 

információk vagy értelmezések tévesek, pontatlanok. Az oktatásban, megemlékezések 

alkalmával, sőt a szakirodalomban is megesik, hogy a holokauszt-fotográfiák kontextusból 

kiragadottan vagy pusztán illusztrációként szerepelnek, pedig a fotók az írásos forrásokkal 

egyenértékű történelmi dokumentumok, amelyek esetében szintúgy indokolt a gondos 

forráskritika és elemzés. Nem ritka jelenség a holokauszttal és más modern genocídiumokkal 

kapcsolatos vizuális dokumentumok szándékos hamisítása, manipulálása sem. 

A szeminárium célja, hogy bevezesse a résztvevőket a legfontosabb hazai és külföldi 

fotóarchívumok használatába, bemutassa a fotók, illetve fotósorozatok keletkezésének 

körülményeit, készítőiket, történeti hátterüket és utóéletüket, továbbá felhasználásuk és 

értelmezésük módszertani problémáit. A programban szerepel egy fényképtár és egy múzeum 

meglátogatása is. 

 Követelmény: szóbeli prezentáció vagy szemináriumi dolgozat egy választott témáról 

az online fotóarchívumokban folytatott önálló kutatás alapján, a kötelező irodalom ismerete, 

valamint aktív órai részvétel. 
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• https://www.ushmm.org/collections/the-museums-collections 

• https://www.yadvashem.org/holocaust.html 

• https://www.bundesarchiv.de 

• https://time.com 

• https://www.jewishvirtuallibrary.org 

• http://konfliktuskutato.hu 

• https://mnm.hu/hu/gyujtemenyek/torteneti-fenykeptar 

• https://fortepan.hu 
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