Holocaust forgatókönyv
Vica
Egy nép elhagyta ősi hazáját, szétszóródott az Óvilágban, ahol állandó kirekesztésben volt része. Bár
évszázadokon át hatott rájuk a környező népek kultúrája, kis közösségeik igyekeztek őrizni az ősi
vallást, mely a helyi társadalmak szemében szokatlan hagyományokat követelt.
Móni
Az Úrnak szentelt pihenőnapjuk a szombat, legjelentősebb ünnepük a hanukka, a fény és a szabadság
ünnepe. Húsvétkor nem locsolkodnak, hanem az Egyiptomból való kivonulásról emlékeznek meg,
amikor is Isten parancsára bárányvérrel jelölték meg otthonaik ajtófélfáit, hogy az öldöklő angyal
elkerülje őket. Ennek emlékére bárányt vágnak és kovásztalan kenyeret esznek.
Imádkozóhelyük a zsinagóga, ahol a férfiak nem mutatkozhatnak fedetlen fővel, sőt hagyományaik
szerint ezt a szabályt étkezéseik alatt is szigorúan kell követniük.
A középkori Európában földet nem birtokolhattak, ezért gyakran pénzügyletekkel foglalkoztak, ez
hozzájárult a sokak által irigyelt gazdagságukhoz, bár többségük szerényen élt.
Hagyományaik szigorú követése mellett sokat tanultak szomszédaiktól is, ezt leginkább sajátos
zenéjük, a klezmer tükrözi. A vágyak, fájdalmak és elragadtatások szédületes közép-európai zenéjét
tehetséges muzsikusok szívesen előadták szomszédaik lakodalmain is.
ZENE
Vica
Volt egy ember, aki mániákusan kereste az ellenséget, és azt a bennük találta meg.
Peti
Ha én a német nép színe-virágát küldöm a háború poklába, a legcsekélyebb szánalom nélkül kiontva a
drága német vért, jogom van megsemmisíteni egy alsóbbrendű faj millióit.
Ez a háború nem úgy végződik majd, ahogy azt a zsidók elképzelik, hanem úgy, hogy a háború
végeredménye a zsidók megsemmisítése lesz. Most először fogjuk alkalmazni a régi zsidó törvényt,
szemet szemért, fogat fogért.
Vica
Hitler ezzel a programjával emberek millióit küldött a halálba: zsidókat, homoszexuálisokat, romákat,
politikai foglyokat és őrülteket, fogyatékosokat.
Flóra
Mindezt nem tudta volna egyedül véghezvinni. Ezrek asszisztáltak minden elfoglalt országban a
zsidók megsemmisítésének példátlan programjához. A végső megoldás, az Endlösung
megvalósításában részt vett a német államapparátus és a nemzetiszocialista párt. A zsidóság
kiírtásának gyakorlati kivitelezése a Hitlernek személyesen elkötelezett fegyveres pártalakulat, az SS
feladata volt. Jelszava a Becsületem a hűség! jelzi, hogy nem volt olyan vezéri parancs, amelynek
teljesítését akár csak fontolóra is vették, bármit vakon végrehajtottak.
Jani
Lehetne németül:mesterségem a halál
Mesterségem a halál
Már-már feladtam a reményt, hogy a fogas kérdésre megoldást találjak, amikor a gondviselésszerű
véletlen segítségemre sietett. Egy kis helyiségre bukkantam, ahol egy halom kis, henger alakú dobozt
zsúfoltak össze. A dobozokon felirat: Giftgas és alatta Cyclon B. Emlékeztem még rá, hogy zöld
kristályokat tartalmaztak, s oxigénnel való érintkezés esetén azonnal gázt fejlesztettek. Nyomban
elhatároztam, hogy a gáz tulajdonságait kipróbálom.

200 munkaképtelent tereltem a terembe, és a nyíláson beszórattam egy doboz Cyclon B-t. Egy
pillanattal később állati üvöltés csapott a magasba, s az ajtókat és a falakat vad dörömbölés remegtette
meg. Majd az ordítás elcsitult, az ökölcsapások vesztettek erejükből, s öt perc múlva teljes csend
honolt. Felvétettem az SS-ekkel a gázálarcokat, és parancsot adtam, nyissanak ki minden
szellőzőnyílást. Még néhány percet vártam, azután elsőként mentem a helyiségbe. A halál dúsan
aratott.
A kísérlet eredménye minden reményemet felülmúlta: egy doboz egykilós Cyclon B elegendő volt,
hogy tíz perc alatt kétszáz munkaképtelennel végezzen. Figyelemre méltó időnyereségnek számított
ez, s legvégül: az eljárás olcsó volt, mivel mindössze három és fél márkába került.
Eképpen fokról fokra, mámorító pontossággal testet öltött bennem egy olyan óriási, föld alatt épülő
ipartelep gondolata, amelyet egyenesen a vasútvonal szolgálna ki, s ahol személyzeti kantinok,
konyhák, hálótermek, valamint a nemzetiszocialista tudósok számára berendezett bonctermek és
kísérleti helyiségek foglalnának helyet.
Zene
Lilla
Szerencsére számosan akadtak, akik akár az életük árán is segítséget nyújtottak a zsidóknak.
Maximilian Kolbe atya, lengyel katolikus pap és auschwitzi fogoly az életét áldozta föl, amikor önként
egy halálra ítélt fogolytársa helyébe állt 1941 júliusában, amikor egy barakktársa megszökött a
táborból, az SS megtorlásul elrendelte 10 fogoly kivégzését. Egyikük a feleségére és a gyermekeire
hivatkozva könyörgött az életéért, mire a pap kilépett az emberek közül, és fölajánlotta, hogy az elítélt
helyébe lép, mondván, neki nincs családja. Kolbét mezítelenül egy sötét, bűzös, föld alatti cellába
zárták, s étlen, szomjan ott tartották, ő azonban 2 hét múlva még mindig életben volt. Ekkor az SS
elunta a várakozást, és halálos karbonsav injekciót adtak be neki. A katolikus egyház 1982-ben szentté
avatta.
Balázs
A magyarországi zsidóság sem kerülhette el a Hitler által kijelölt sorsot. A parlament 3 zsidó
törvénnyel akadályozta hivatalvállalásukat, ill. a vegyes házasságok megkötését. Az 1944-es német
megszállás a zsidók számára katasztrofális következményekkel járt. Elrendelték a sárga csillag
viselését, elkobozták a vagyonukat, állásukat felmondták. Külön élelmiszerjegyeket kaptak, ezekre
más és kevesebb élelem járt, mint a nem zsidó lakosságnak. A Lengyelországban már bevált minta
alapján gettókba kellett költözniük, végül bezsúfolták őket a halálszerelvényekbe, amelynek
célállomása Auschwitz-Birkenau, az ipari méretűvé fejlesztett gyilkolás központja volt.
A magyar zsidóság 1944. évi tragédiája több mint 440 000 áldozatot követelt
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A budapesti gettóba zárás első napja, ápr. 16-a Magyarországon 2001-től a holokauszt emléknapja.
A 11. d osztály megemlékezését hallottátok

