
Kiállításunk célja megmutatni, hogy a magyar társadalom
milyen veszteségeket szenvedett közismert és tiszteletre
méltó teljesítményt nyújtó állampolgárai elpusztítása,
 illetve elüldözése következtében, akiket vallásuk, szár-
mazásuk vagy politikai nézeteik miatt taszított ki a
nemzet. A zsidótörvények, a német megszállás, a nyilas
rémuralom után, a deportálások során a halálmentekben
és a haláltáborokban, valamint a munkaszolgálatban
ígéretes tehetségek vesztették életüket. A kényszerû
emigráció is számos pályát tört ketté. Mindez közös
vesztségünk, pótolhatatlan hiányunk marad.

KÁLMÁN IMRE
zeneszerzô, számtalan operett világsiker komponistája

Siófok, 1882. október 24. – Párizs, 1953. október 30.
Gimnáziumi tanulmányaival párhuzamosan Zeneiskolába is járt, majd a Budapesti Egyetem Jogi Karának lett a hallgatója amelyet végig is járt,
még sem doktorált. A jogi egyetem mellett teljes óraszámmal tanult a Zeneakadémia zeneszerzés-szakán is. Idôvel a zenei pályát választotta,
ahol elsô szimfóniájának operaházi bemutatója lett (1904) élete elsô sikere. Komolyzenei pályája mellett afféle kitérônek tekintette, hogy
barátai felkérésére kuplészövegekhez komponált zenemûveket, amelyek aztán elvezettek végül is az elsô operett megírásához. A Tatárjárást
1908. február 22-én mutatták be zajos sikerrel, amelyet rövidesen a darab bécsi premierje követett. A darab bécsi fogadtatása minden
képzeletet felülmúlt. Megalapozta Kálmán Imre nemzetközi hírnevét, egyben életét is megváltoztatta, Pestrôl Bécsbe költözött. Az elsô sik-
ert egy még zajosabb követte négy év múlva, amikor bemutatták Bécsben A cigányprímást (1912). Ez már Amerikát is meghódította. Ezt
követôen valósággal ontotta a darabokat. A leghíresebb mûvének, a Csárdáskirálynônek a bemutatóját 1915. november 17-én tartották
meg Bécsben. Noha a premier a háború kellôs közepén volt, operettjének zenéje, dallamai lövészárkoknak és ágyútûznek fittyet hányva
eljutott Oroszországtól Amerikáig szinte mindenhova. Ez után a Hollandi menyecske (1921), A bajadér (1921), a Marica grófnô (1924),
A cirkuszhercegnô (1926), és a washingtoni bemutatóval megvalósult Golden Dawn (1927), A csikágói hercegnô (1928), majd Az
 ördög lovas (1932) bemutatójára került sor, mind-mind zajos sikerekkel övezve. A bemutatók már jó ideje Bécshez kötötték Kálmánt,
azonban az Anschluss (1938) után Ausztriában is megkezdôdtek a zsidóüldözések. Kálmán nem maradhatott. Kezdetben Zürich
majd Párizs késôbb kivándorolt az Egyesült Államokba (1940), és eleinte Hollywoodban élt, de rájött a háborús konjunktúra nem
vevô a kedvez az általa képviselt operett mûfajának sem így New Yorkba költözött, ahol idôvel a College of Music díszdoktora lett.
Munkakedve nem hagyott alább. A Marinka  címû darabját nagy sikerrel mutatták be 1945. július 18-án, a New York-i Winter
 Gardenben. Egy hónappal a bemutató után egy újságcikkbôl értesült arról, hogy húgai Gyôr közelében meghaltak, a náci
zsidóüldözések áldozatai lettek. Egészségi állapota fokozatosan romlott, 1949-ben szívrohamot kapott. Úgy döntött visszatér
Európába, Zürichbe szeretett volna letelepedni, de felesége kérésére inkább Párizsba költözött. 1949 december 20-án
szélütést kapott. ettôl kezdve a társasági élettôl visszavonultan élt. párizsi otthonában. Álmában érte a halál. Az utolsó mûvét
az  Arizona Lady-t már fia fejezte be, s nem sokkal halála után, 1954. január 1-jén mutatták be a berni Stadttheaterben. 

HIRSCH ZOLTÁN
Zoli bohóc, artista

Dombóvár, 1885. február 6. – Auschwitz, 1944.
1885-ben látta meg a napvilágot egy szegény, nagycsaládos zsidó kereskedô harmadik gyermekeként. Háromesztendôs koráig egy speciális
klinikán feküdt ízületi bántalmai és apró termete miatt, ahol különféle gépezetekkel próbáltak segíteni rajta, mindhiába. Az angolkór gyó-
gyíthatatlan. Késôbb családjával Pécsre költözött. „Apró termetem miatt sokszor gúnyoltak, tréfák célpontja lettem, és ezek a sérelmek
hosszú ideig nyomot hagytak a lelkemben” – írja emlékezésében a világhírû artista. Aztán egy fordulattal a hátrányából elônyt kovácsolva
a cirkusz világába került, ahol megtalálta önmagát. Sok éven át a leghíresebb társulatokkal (Max Schumann cirkusz, Hat Senez, Tscholi
csoport, stb.) járta a világot, és a legjobbnak számító helyeken lépett fel (londoni Olympia, Hippodrom, Queens Thater, Moulin Rouge,
a szentpétervári Villa Rodeo). Sôt egykor némafilmekben is szerepelt. Hirsch Zoltán apró alakját sokáig nem tudták feledni a  magyar
gyerekek annak idején.. Valahányszor Zoli bohóc porondra lépett, óriási ováció fogadta, és szûnni nem akaró tapsvihar. Hosszú
éveken keresztül az egyik legünnepeltebb cirkuszi elôadómûvésze volt Zoli, a gyerekek öröme.  A zsidótörvények következtében
1942-tôl már nem léphetett fel sehol. Ekkor jelentette meg a Kis ember nagy élete c.  me mo árját saját kiadásában. Ebben
kalandos életét, utazásait, fellépéseit eleveníti fel. Tiltott könyvárusítás és a sárga csillag szabálytalan mérete miatt
 internálták. Mikor a szemére hányták, hogy miért viselt olyan icipici csillagot, a legenda  szerint azt felelte: – Azt hittem,
kérem, törpének kisebb csillag is elég. (Antenna, 1944.) Auschwitzban hunyt el. 

Kirschner Péter
Öntapadó jegyzet
rossz elválasztás


