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Április 16. évek óta a holokauszt 
emléknapja Magyarországon, 
és április 15-étől Érden is van 
egy hely, ahová évről évre elme-
hetnek az emlékezni vágyók. 
A jótékony emlékezésnek 
szentelt nap ez, amely lehető-
vé teszi, hogy ne csak tudjunk 
elhurcolt, elpusztított honfitár-
saink sorsáról, de át is érez-
zük azt. Érd régóta adós ezzel 
az emlékmûvel – hangsúlyozta 
beszédében Tóth Tamás. Az 
alpolgármester elmondta, a tett, 
amelyet a végtelen gonoszság 
szült, megbocsáthatatlan.

– Olyan világot kell teremte-
nünk, melyben nem a szárma-
zás, hanem a teljesítmény által 
ítéltetünk meg. Ennek a fele-
lősségnek akkor tudunk megfe-
lelni, ha soha többé nem talál-
hat meg minket a kirekesztés. 
Hirdesse tehát ez az emlékmû a 
múlt bûneit, és a jövő remény-
ségét is egyben. Emlékezzünk 
általa a mártírokra, azokra a 
férfiakra, nőkre és gyermekek-
re, akikkel a gyilkos ösztön vég-
zett. Legyen áldott az emlékük – 
hangzott el a megemlékezésen, 
ahol Hidasi Endre, a Dunamenti 
Zsidó Kulturális Egyesület elnö-
ke is felszólalt.

– Azokra emlékezünk itt és 
most, akik érdi polgárokként 
elszenvedői voltak a fasizmus 
legszörnyûbb, legszégyenle-
tesebb tettének, a holokauszt-
nak. Listára kerültek, megjelöl-
ték őket, a megaláztatás és a 
szenvedés megannyi stációján 
keresztül eljutottak a névtelen-
ségig. Nem tekintették ember-
nek az érző, gondolkodó zsi-
dók millióit, irtásuk minden 
módszerrel, szünet nélkül folyt 
szerte Európában. Auschwitz 
és a többi haláltábor kitöröl-
hetetlen sebet ejtett a világtör-
ténelemben. A krematóriumok 
emberi hamut okádó kéményei 
beszennyezték a jövőt, mocs-
kossá tették a múltat. Meséld 
el fiamnak, mondja az írás, s 
ő továbbadja az ő fiának nem-
zedékről nemzedékre. Újra és 
újra feltépve a fájdalmas sebe-
ket, a felnövekvő új generáció-
nak el kell mondani, meg kell 
velük ismertetni a holokauszt 
iszonytató történetét. Mert bár 

A Dunamenti Zsidó Kulturális 
Egyesülete szervezésében 
a szekszárdi Tücsök Zenés 
Színpad április 13-án két érdi 
gimnáziumban mutatta be a 
„Holocaust gyermekszemmel” 
címû sorozat keretén belül, 
Karen Levine „Hana bőröndje” 
címû könyvének zenés színpadi 
változatát.

 Reggel kilenc órakor már 
megtelt a Gárdonyi Géza Iskola 
aulája. Először a Dunamenti 
Zsidó Kulturális Egyesület kép-
viseletében Szakály Sándor 
köszöntötte a gyerekeket, majd 
színpadra lépett két lány, két 
fiú és egy hattagú vokál. Õk 
mesélték el Hana Brady, tizen-
egy éves kislány igaz történetét, 
aki Auschwitzban lelte halálát. 

 Hana bőröndje Auschwitzból 
a tokiói Holokauszt Oktatási 
Központba került. A gyerekek 
kíváncsiak lettek, ki ez a kis-
lány? Hogyan és hol élt, milyen 
volt? Először csak ennyit tudtak: 
„Valamiféle írás van a bőrön-
dön. Fehér festékkel, a bal felső 
sarokban egy lány neve talál-
ható: Hanna Brady. Egy szü-
letési idő: 1931. május 16. És 
még egy szó: Waisenkind. Ez 
német szó, magyarul azt jelen-
ti: árva.” A központ vezetője 
elkezdett nyomozni. A szálak 
Csehszlovákiába, onnan 
Auschwitzba, majd Kanadába 
vezettek.

 Az előadás után először 
Szakály Sándort kérdeztük a két 
éve alakult Dunamenti Zsidó 
Kulturális Egyesület munkájá-
ról.

– Úgy gondoljuk, nagyon 
fontos, hogy a zsidó közösség 
is valamilyen szinten felébred-
jen Érden, ugyanis sokkal több 
zsidó gyökerekkel rendelkező 
ember él itt, mint az a 15-20 fő, 
aki bekapcsolódott az egyesület 
munkájába. Célunk, hogy közö-
sen dolgozzunk olyan intézmé-
nyekkel, ahol a zsidó kultúrát 
be tudnánk mutatni. Egyelőre 
nincs nagy anyagi bázisunk, 
a mai két előadás is felaján-
lásokból jött létre. Jó lenne, 
ha növekedne a közösség és 
minél többen megismerhetnék 
a zsidó kultúrát. Szeretnénk a 
város javán így is munkálkodni. 
Sajnos nagyon kevés dokumen-
tum maradt meg Érden a zsidó-
ságról. Örülnénk, ha minél több 
anyag előkerülne. Kevesen tud-
ják, de Érden volt két zsinagóga 
is, jelenleg mindkettő helyén út 
megy. Tavaly is volt egy előadá-
sunk, amikor osztályfőnöki óra 
keretén belül Hidasi Endre, az 
elnökünk beszélt a zsidóságról. 

A fiatalokat szeretnénk meg-
szólítani ezzel az előadással 
is, ami láthatóan megérintette 
őket. Mi azt szeretnénk, ha a 
következő generációk megis-
merhetnék az igaz történeteket. 
Azért is emlékezünk, hogy soha 

Hana bõröndje a színpadon

többé ne történhessen üldözés 
és népirtás.

– Hogyan találtak egymásra a 
szekszárdi színpaddal?

– Százhalombattán járt az 
Auschwitzi Album vándorkiál-
lítás. Akkor és ott láttuk ezt 
az előadást és arra gondoltunk, 
milyen jó lenne elhozni hoz-
zánk, Érdre is. Battán is renge-
teg fiatal volt jelen, mint ahogy 
most itt is.

 Az 1995-ben alakult szek-
szárdi Tücsök Zenés Színpad 
Egyesület életéről Béresné 
Kollár Éva, a csoport mûvészeti 
vezetője beszélt:

– Egy idő után kinőttük az 
énekegyüttes mivoltunkat és 
zenés színpaddá alakultunk. 
Az évek múlásával egyre több 
zenés darabot készítettünk, 
mesejátékokat gyerekeknek, 
musicaleket, mint például a 
Légy jó mindhalálig-ot, felnőt-
teknek pedig az Elveszett futárt. 
Rejtő musicaljének három éve 
volt a bemutatója. Ezekkel a 
mûsorokkal járjuk az országos 
fesztiválokat és gyûjtjük be 
rendre az érmeket és a helyezé-
seket. A könnyûzene és a musi-
cal világából merítjük a reper-
toárunkat és ezeket építjük be 
a zenés prózai előadásainkba 
is, mint például a holokauszt- 
mûsorunkba, ahol minden gye-
rek szólóénekes, de vokálozik 
a többieknek is. Szekszárdon 
ötödik éve minket kérnek meg, 
hogy készüljünk előadással a 
Holokauszt Emléknapra, ami 

nagy megtiszteltetés számunk-
ra. 

– Hol talált rá Hana történe-
tére? 

– Pedagógus vagyok, zenei 
könyvtáros, így bármilyen 
anyaghoz könnyen hozzáférek. 
Van időm és lehetőségem válo-
gatni a megjelenő irodalomból, 
így bukkantam rá Karen Levine 
„Hana bőröndje” címû köny-
vére és beindult a fantáziám. 
Eldöntöttem, hogy idén ebből 
készítek kivonatot, ami azért 
nem volt egyszerû, mert három 
szálon fut a történet. Egy névte-
len japán adományozó önerőből 
hozott létre egy alapítványt, egy 
központot, hogy a fiatalok minél 
többet tudjanak meg a történe-
lem ezen fejezetéről. Az átlag 
japánnak ugyanis fogalma sincs 
arról, hogy mi a holokauszt. 
Számukra ez ismeretlen foga-
lom. A Brady testvérek, Hana 
és George Csehszlovákiában 
éltek. A kislány Európában halt 
meg, a bátyja túlélte a hábo-
rút és Kanadában telepedett 
le. A Schindler listája címû 
film zenéjét használjuk aláfes-
tésként. Huszonöt dalból álló 
repertoárunk van, ezekből 
válogattam ki azokat a dalokat, 
amelyek illenek a szöveghez. 
Énektanár is vagyok, így ez a 
feladat ennyi év után már nem 
okoz gondot. Nagy örömünkre 
a „Hana bőröndjét” sokan sze-
retnék látni, folyamatosan kap-
juk a meghívásokat az ország-
ból mindenhonnan. Jb

Jelenet a Tücsök Zenés Színpad elõadásából
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Megemlékezés az ófalui temetõben

Holokauszt-emlékmûvet avattak
Az érdi zsidók deportálásának 68. évfordulóján avatták 
fel a holokauszt érdi áldozatainak emlékmûvét az ófa-
lui zsidó temetõben.

a haláltáborokban elpusztított 
zsidók voltak az áldozatok, de 
az egész emberiség belenyo-
morodott a történelem legsöté-
tebb gaztettébe, amelyre nincs 
magyarázat és nincs mentség. 
Emlékmûvet avatunk, amely egy 
fiatal mûvészember, a Magyar 
Képzőmûvészeti Egyetem hall-
gatója, Fekete Zsuzsanna terve 
alapján készült. Egyesületünk 
tagjainak támogatásával sokan, 
sokféleképpen járultak hozzá, 
hogy elhurcolt, mártírjainknak 
emléket állíthassunk – fejezte 
be gondolatait Hidasi Endre.

Az emlékmûvet a Lusztig 
család képviselői leplezték le. 
Asztalos Károly rabbi Érd zsidó 
mártírjairól, a mintegy 200 
magyar állampolgárról beszélt.

– Az érdi zsidók meghatá-
rozó személyei voltak telepü-
lésük társadalmi és gazdasági 
életének. Sokan a többségi tár-
sadalomhoz való tartozásukat 
bizonyítandó odahagyták zsidó 
identitásukat is. A zsidó nép-
hez tartozó számos érdi polgár 
elhagyta népének több évezre-
des kultúráját, szokásait, élet-
módját, hitvilágát – mondta a 
rabbi.

– A holokauszt előtt volt érdi 

zsidóság ma már nem tud jelen 
lenni, és így, 68 év múltán sem 
földrajzilag, sem társadalmilag 
nincs jelen úgy az egykori Fejér 
megye területén, mint hét évti-
zeddel ezelőtt. Reménysugár 
a tragédia máig ható súlyos 
következményei közepet-
te, hogy a Dunamenti Zsidó 
Kulturális Egyesület feladatának 
tekinti a mai zsidók kultúrájá-
ban még fellelhető tartalmak 
összegyûjtését, a zsidó identitás 
különböző módokon való meg-
élésének elősegítését. Az pedig 
különösen reménykeltő, hogy a 
DUZSIKE megtarthatónak látja 
a zsidó kultúra tradicionális, 
vallási alapú tartalmait. Ha a 
dunamenti zsidók ez irányú 
törekvéseit siker koronázza, 
elmondhatják magukról, hogy 
az ősi fának nem a hulló és 
sárguló levelei után kapkodnak, 
mint identitásukat kereső, vagy 
valamilyen formában tartani 
kívánó testvéreink közül oly 
sokan teszik, hanem a gyöke-
reikhez fordulnak – jelentette 
ki a rabbi.

– Bízunk benne, hogy a békét 
fogja szolgálni a most felava-
tott emlékmû. Legyen emlék-
helye valamennyi elhurcolt 
magyar állampolgárnak, akit 
zsidóságon, vagy valamilyen 
zsidó vonatkozása miatt vittek 
el idegen területre tervszerû 
elpusztítás céljából. Legyen 
béke – zárta szavait a rabbi. 
A megemlékezések után régi 
zsidó szokás szerint virágok 
helyett köveket helyeztek el a 
mártírok emlékhelyén. 

Hidasi Endre lapunknak azt 
is elmondta: az emlékműhöz 
felhasznált anyagokat Ladányi 
László biztosította az egyesület 
számára, aki sajnálatos módon, 
kedden éjszaka váratlanul 
elhunyt. 

– Rá is emlékeztünk most, 
amikor ezt az emlékmûvet átad-
tuk. Az öreg zsidó temető alkal-
mas hely arra, hogy évről-évre 
méltó megemlékezést tudjunk 
tartani.  Kovács Renáta

A polgármesteri hivatalt Tóth Tamás alpolgármester képviselte az ünnepségen
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Az emlékezõk egy csoprtja

Hidasi Endre a szervezõ DUZSIKE 
nevében szólt az egybegyûltekhez


