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Ember ezt hogy tehette?!

EMBER EZT HOGY TEHE TTE?!
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A holokauszt - Ember ezt hogy tehette?!
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Másodikos osztály testnevelés órán, Riga, Lettország, 1933
A képen látható 37 ember közül mindössze hét élte túl a holokausztot.

A holokauszt egy példa nélküli, totális és szisztematikus népirtás volt, melyet a náci Németország
és kollaboránsai követtek el azzal a céllal, hogy megsemmisítsék a zsidó népet. Legfontosabb
motivációjuk a náci antiszemita, rasszista ideológia volt. 1933 és 1945 között a náci Németország
olyan politikát folytatott, melynek következtében a zsidó embereket megfosztották jogaiktól és
vagyonuktól. Ezt követte a zsidó lakosság megbélyegzése, majd összegyűjtése. Ez a politika
nagy népszerűségre tett szert Németországban, valamint a megszállt Európa nagy részén. 1941ben, a Szovjetunió elleni támadást követően a nácik és kollaboránsaik megkezdték a zsidóság
szisztematikus kiirtását. 1945-re közel hatmillió zsidót gyilkoltak meg.

EMBER EZT HOGY TEHE TTE?!
Kérlek, emlékezz majd rá, hogy ártatlan voltam, és csak úgy, mint te, halandó azon a napon.
Az én arcomon is ott volt a harag, a sajnálat, az öröm, egyszerűen egy emberi arc volt!
Benjamin Fondane, Auschwitz-Birkenauban gyilkolták meg 1944-ben

United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, Etats-Unis
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Zsidó élet a két világháború között
Közel kétezer éven át a zsidó nép kisebbségként élt a nemzetek között. A
modern korban a zsidók arra törekedtek, hogy egyenjogúságot, polgári jogokat
szerezzenek, ezért különböző politikai mozgalmakhoz csatlakoztak, és a
modernizálódás folyamata gyors ütemben zajlott le közöttük. Arra vágytak,

hogy az élet minden területén integrálódjanak az őket körülvevő társadalmakba,
és osztozzanak a nemzetek sorsában, akikkel együtt éltek. Ezzel egy időben
megőrizték vallási és nemzeti egyediségüket, így gazdagítva környezetük
kultúráját.

Ghetto Fighters' House Archive, Lochmei Hageta'ot Kibbutz, Israel

United States Holocaust Memorial
Museum, Washington DC, US

Joseph Yekutieli Maccabi Sports Archive, Kfar HaMaccabiah, Israel

EMBER EZT HOGY TEHE TTE?!
Mennyien felnéznek rá (Hitlerre) mint megváltójukra… mint megmentőjükre…
tudósok, papok, munkások, munkanélküliek, mint aki megszabadítja őket a
különböző pártoktól, és nemzetté kovácsolja egybe őket.

Louise Solmitz, német tanár, 1933
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Adolf Hitler a támogatói körében, 1930-as évek, Németország

A nácizmus hatalomra jutása Németországban
Az első világháborút (1914-1918) követően Európa politikailag, gazdaságilag
és társadalmilag is megrendült. Számos ideológiai mozgalom kínált radikális
alternatívát a liberális értékrenddel szemben, mind jobb, mind baloldalon.
Az előbbiek célja az volt, hogy totális nemzeti és faji felsőbbrendűségre
tegyenek szert, míg az utóbbiak osztályuralomra törekedtek. Ezzel egy időben
a nemzetállamok kialakulása veszélyeztette bizonyos kisebbségek helyzetét

Európa-szerte, különösen a zsidókét, akiket gyakran vádoltak árulással, vagy
tartottak veszélyesnek az adott nemzetre nézve. Németországban ez a folyamat
vezetett el lassan a Nemzetiszocialista (náci) Párt megerősödéséhez, melynek
vezetője Adolf Hitler volt. 1933-ban demokratikus választásokat követően,
a konzervatívok támogatásával a nácik kerültek hatalomra, akik azonnal
hozzáláttak egy totalitárius, rasszista és antiszemita rendszer kiépítéséhez.

A vőlegényemet egy bevetés során ölték meg 1914-ben. Fivéreimet, Max
és Julius Cohnt 1916-ban és 1918-ban ölték meg. Az életben maradt
testvérem, Willy, vakon jött vissza. Mindhárman Vaskereszt érdemrendet
kaptak az országért tett szolgálatukért. De most… a röpiratokon, amiket
az utcán osztogatnak ez áll: „Zsidók, ki innen!”… Vajon a zsidók elleni
uszítás a bátorság, vagy a gyávaság jele, amikor a zsidók mindössze egy
százalékát teszik ki a német lakosságnak?
Frieda Friedmann levele Paul von Hindenburg birodalmi elnöknek, Németország, 1933. február

A Német-Zsidó Háborús Veteránok Szövetségének (RjF) plakátja arra a
12 000 zsidó katonára hívja fel a figyelmet, akik az első világháborúban
estek el. Így tiltakoztak az antiszemita propaganda ellen, amely a zsidókat
úgy tűntette fel, mint akik kibújnak a katonai szolgálat alól.

Hanukia rabbi Akiva és Rachel Posner
otthonának ablakában, Kiel, Németország

EMBER EZT HOGY TEHE TTE?!
Ő egyedül [az árja]… képviseli a prototípusát mindannak, amit „embernek”
hívunk. A zsidó az anti-ember.
Adolf Hitler
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Náci antiszemita plakát
A zsidó parazitaként jelenik meg, amely a világ fölötti uralomra tör.

A náci antiszemita ideológia
A náci ideológia – melynek alapja többek között a faji megkülönböztetés
és az antiszemita világnézet volt – úgy tekintett a zsidókra, mint egy
pusztító fajra, amely megmérgezi és aláássa az emberiség létezését. A
nácik a hagyományos európai antijudaizmusból kiindulva a zsidóság és
a zsidó vallás mögött sátáni erőket láttak. Úgy vélték, a zsidók célja a
Jakob Feibelmann egy sikeres aluminium fólia gyárnak volt a
tulajdonosa, illetve a bajorországi Memmingen város tanácsának
a tagja. Az első világháborúban katonatisztként szolgált
a német hadseregben. Miután a nácik hatalomra jutottak,
Jakobot letartóztatták, de a közéletben betöltött szerepe miatt
végül szabadon bocsátották. Ezzel egy időben a lánya, Miriam
antiszemita zaklatások célpontjává vált az iskolában.
1934-ben Jakob hetente kapott névtelen levelezőlapokat
gyűlölködő üzenetekkel. Összesen 46 ilyen küldeményt kapott a
család.
1935-ben Jakob Feibelmann családjával együtt a brit mandátum
fennhatósága alatt álló Izrael földjére menekült.

világ fölötti uralom megszerzése, forradalmak kirobbantása, valamint a
kommunizmus, a vadkapitalizmus és a demokratikus államok támogatása.
A nácik a saját népüket tekintették a legfelsőbb rendű fajnak és olyan új
világrendet igyekeztek kiépíteni, melynek ők maguk a vezetőik: egy zsidók
nélküli világot.
„A felvilágosodás vívmányai:
egy lány sem fog többé a csapdájába esni.
Ezután egyedül kell innia a likőrt.”
„Te pimasz zsidó, mikor akarsz végre visszamenni
Palesztinába?”

EMBER EZT HOGY TEHE TTE?!
Ezzel búcsút mondtam mindennek, ami német volt. Az én belső búcsúm volt ez addigi hazámtól…
Többé nem lehettem német.
Edwin Landau Izraelbe emigrált német zsidó visszaemlékezése
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Német lakosok nézik a Horowitz zsinagóga felgyújtását Frankfurt am Main-ben a Kristályéjszakán. Németország, 1938. november 10.

Zsidók a német birodalomban a náci uralom alatt
Miután a nácik hatalomra jutottak 1933-ban, azonnal alkalmazni kezdték a
zsidók elleni diszkrimináció különböző formáit. A zsidókat elszigetelték korábbi,
megszokott környezetüktől, ezzel egyidőben megkezdődött kifosztásuk és
gazdasági megsemmisítésük. 1935-ben a nürnbergi törvények megfosztották
a zsidókat német állampolgárságuktól. Az 1930-as évek alatt zsidók százezrei
próbáltak emigrálni, elhagyva azt a hazát, amely elárulta őket, de csak keveseknek
sikerült menedéket találni más országokban.
Voltak, akik önsegélyező csoportokat hoztak létre, különösen a kultúra, az oktatás,
és a szociális ellátás terén, amely még jobban megerősítette zsidó identitásukat.

Nácik feliratot helyeznek el egy zsidó üzleten: „Németek! Védjétek meg
magatokat! Ne vásároljatok zsidóktól!” Németország, 1933. április 1.
1933. április 1-én szervezték meg a nácik az első országos antiszemita
akciót – egy gazdasági bojkottot, mely tudatos politikájuk része volt azzal a
céllal, hogy kirekesszék és száműzzék Németországból a zsidó származású
állampolgárokat.
Bundesarchiv, Koblenz, Germany

1938-ban tovább romlott a zsidóság helyzete: vagyonuk elkobzása és az
egyre gyakoribb erőszakos antiszemita megnyilvánulások Németország
elhagyására kényszerítették őket. Ennek tetőfoka a hírhedt novemberi pogrom,
a Kristályéjszaka volt. Zsinagógák, zsidó otthonok és üzletek ezreit égették
fel és rombolták le országszerte, zsidók tízezreit tartóztatták le és deportálták
koncentrációs táborokba, sokakat pedig meggyilkoltak.
A zsidók számára lehetetlenné vált az élet Németországban.

Egy zsidó férfit és egy keresztény nőt nyilvánosan szégyenítenek meg intim
kapcsolatukért. Cuxhaven, Németország, 1933. július 27.
Az 1935-ben életbe lépett faji törvények, a nürnbergi törvények tiltották a szexuális
kapcsolatot zsidók és árják között.

A menekült, 1939
Felix Nussbaum
Auschwitz-Birkenau-ban gyilkolták meg 1944-ben

EMBER EZT HOGY TEHE TTE?!
Sosem éreztem magam annyira megalázva, mint mikor a kapun keresztül a térre pillantottam és
láttam a járókelők boldog, mosolygó arcát, ahogy a mi szenvedésünkön nevettek.
Dawid Sierakowiak, Lodz, Lenygelország, 1939. október 4.
A lodzi gettóban gyilkolták meg 1943-ban
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Nők viselik az őket zsidóként megbélyegző sárga csillagot, Bécs, Ausztria, 1941
Österreichische Nationalbibliothek Bildarchiv und Grafiksammlung, Vienna, Austria

Európa megszállása
1939. szeptember 1-én Németország lerohanta Lengyelországot, ezzel
kezdetét vette a második világháború. Két éven belül Németország
fennhatósága alá került Európa nagy része és Észak-Afrika. A nácik egy olyan
„új rendet” vezettek be, melyben a zsidóság helyzete teljesen kilátástalanná
vált. Kizsákmányolták, elnyomták, emberi jogaiktól megfosztották, majd a

Szlovák milicisták lenyírják egy zsidó férfi szakállát, Stropkov, Szlovákia, 1942. május 21.

helyi lakosságtól teljesen elszeparálták őket. Ezt követően megkezdődött
a különböző munkatáborokba való deportálásuk. A náciknak sikerült
mozgósítani a helyi kormányszerveket és hivatali intézményeket, hogy
megbélyegezzék a zsidókat és teljesen kitaszítsák őket a civil, társadalmi és
gazdasági szférából.

Zsidók megszégyenítése a „fekete szombat” napján, Szaloniki, Görögország, 1942. július 11.

EMBER EZT HOGY TEHE TTE?!
Hirtelen azt vesszük észre, hogy körül vagyunk kerítve. El vagyunk választva és el
vagyunk zárva a világtól… kitaszítva az emberi társadalom közösségéből.
Chaim A. Kaplan, varsói gettó, Lengyelország, 1940. november 17.
A treblinkai megsemmisítő helyen gyilkolták meg 1942 augusztusában
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Éhező zsidó gyerekek a varsói gettó utcáján. Lengyelország, 1941. szeptember 19.

A gettók
Kelet-Európa megszállt területein a nácik egy több lépcsős folyamatot dolgoztak
ki a zsidóság elpusztítására, melynek első részeként szisztematikusan
megkezdték a zsidók gettókba gyűjtését. A kizárólag erre a célra elszeparált
városrészek, kerületek élére a németek egy különleges vezetőséget
kényszerítettek: a zsidó tanácsot. A gettókat elképesztő túlzsúfoltság,
éhség, betegségek, kényszermunka és halottak százezrei jellemezték. Az
elviselhetetlen körülmények ellenére a zsidók mindent megtettek a túlélésért,
vagy, ahogy jiddisül mondták, az „iberleben”-ért.

A zsidó önsegélyező szervezet közkonyhája, varsói gettó, Lengyelország

Az ifjúsági mozgalmak gyakran földalatti formában, titokban folytatták az
oktatást. Sokan aktívan részt vettek bizonyos politikai tevékenységekben, jóléti
és kulturális intézményeket alapítottak, vallási összejöveteleket tartottak. Voltak
közöttük, akik naplót vezettek, hogy beszámolójuk megmaradjon az utókor
számára. Elszigeteltség érzésüket csak tovább súlyosbította a helyi lakosok
közönyössége és elutasító magatartása.

A zsidó temetőben dolgozó fiú egy holttestet húz ki a hullaházból, hogy eltemesse.
Varsó, Lengyelország, 1941. szeptember 19.

Földrajz óra a lodzi gettóban, Lengyelország

EMBER EZT HOGY TEHE TTE?!
Húsz éves vagyok. Ó, milyen csodálatos a világ körülöttem…
Vajon ezek az utolsó pillanataim?
Bosszú! Álljanak bosszút mindazok, akik olvassák az utolsó kérésemet!
Utolsó kívánság a zsinagóga falára írva, ahol a gettóbeli zsidókat összegyűjtötték kivégzésük előtt. Kowel, Lengyelország, 1942.
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Fénykép, melyet egy német katona küldött a frontról. A fotó hátulján ez áll: „Zsidók egy Aktion közben, Ivangorod, Ukrajna, 1942.”
United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA

A gyilkos fordulat
1941. június 22-én Németország meglepetésszerű támadást indított a
Szovjetunió ellen. Ez az akció a második világháború kritikus fordulópontja lett,
egyben végzetes fordulat a zsidóság sorsára nézve, akikre a nácik úgy tekintettek,
mint a kommunizmus megtestesítőire. A hadjárat egy mindent átfogó ideológiai
és faji háború keretében zajlott. Ennek része volt a civil lakosság elleni akciók
sorozata, valamint a németek zsidó-ellenes, megsemmisítő politikája.

Kraigonev, Szovjetunió, 1941
United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA

Mizocz, Lengyelország, 1941

Az Einsatzgruppék, a különleges német gyilkoló egységek, a német hadsereggel
és rendőrséggel együtt, illetve a helyi kollaboránsok segítségével a zsidókat
a lakóhelyükhöz közeli elhagyatott területekre, erdőkbe vezényelték ki, ahol
agyonlőtték őket. Összesen mintegy másfél millió zsidó embert gyilkoltak meg
ilyen módon.

Vinnitsa, Ukrajna, 1941. július
United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA

EMBER EZT HOGY TEHE TTE?!
A plonski gettó, 1942. december 14.

Holnap már teljes belenyugvással és belső békével haladunk a Nagy Ismeretlenbe.
Ha életben maradunk, akkor könnyebb lesz, ha nem…
Abramek, Lengyelország
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A „végső megoldás”: deportálás a megsemmisítő táborokba
1941 vége felé a golyó általi kivégzéseket egy átfogóbb, szisztematikusabb terv
kezdte felváltani, melyet a nácik így neveztek: „A zsidó kérdés végső megoldása
Európában”. A náci Németország az európai zsidóságot teljes megsemmisítésre
ítélte. Ennek érdekében a nácik mozgósították a kormány, a katonaság, az SS
(a Náci Párt védelmi osztaga, ideológiai katonai szervezete), a rendőrség és az
ipar teljes apparátusát. A kollaboráns rezsimek és a megszállt országok helyi
lakosai szintén részt vettek ennek a célnak a megvalósításában.
Zsidók millióit gyűjtötték össze Európa minden részén, majd tehervagonokban

A varsói gettóból, Lengyelországból a treblinkai és a majdaneki megsemmisítő
tábor felé, 1943. április-május
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megsemmisítő táborokba deportálták őket. Olyan iparszerű létesítmények,
halálgyárak voltak ezek, ahol mérges gázzal vetettek véget az ide hurcolt
emberek életének. A németeknek sikerült a teljes folyamat alatt félrevezetni
áldozataikat az útjuk valódi célját illetően. Ilyen körülmények között körülbelül
három millió zsidót gyilkoltak meg a megsemmisítő táborok gázkamráiban,
többek között Auschwitz-Birkenauban, Treblinkában, Bełżecben, Chełmnoban,
Majdanekben és Sobibórban.
1941 és 1945 között közel hat millió zsidót gyilkoltak meg Európa-szerte.

A Bulgáriához csatolt Trákiából a treblinkai megsemmisítő tábor felé, 1943. március

A westerborki tranzit táborból, Hollandiából, az Auschwitz-Birkenau-i
megsemmisítő táborba

EMBER EZT HOGY TEHE TTE?!

Főkapu Birkenauban, Lengyelország, 1945
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Auschwitz-Birkenau
Az auschwitzi koncentrációs tábort a megszálló náci hatalom ellenségei
számára létesítették. 1942 és 1944 között a tábor az európai zsidóság
megsemmisítésének elsőszámú, központi helyévé vált. Birkenauban (Auschwitz
II) a nácik négy megsemmisítő létesítményt építettek, mindegyiket vetkőző
helységgel, gázkamrával és krematóriummal. Birkenauba Európa minden
részéről deportáltak zsidókat, akiknek legtöbbjét megérkezésük után azonnal
megsemmisítették.

Kárpátaljai magyar zsidókat szelektálnak a németek, Birkenau, 1944. május 27-28.
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Csak kevesen jutottak túl a szelekción, hogy átmenetileg életben maradjanak,
mint tábori foglyok és rabszolgák.
Körülbelül 1 200 000 embert gyilkoltak meg Auschwitz-Birkenauban, mely azóta
a holokauszt, az abszolút gonoszság, az emberi szenvedés, a megaláztatás és
a gyilkosság szimbólumává vált. A meggyilkoltak közül közel 1 000 000 áldozat
volt zsidó, közülük több mint 200 000 gyermek.

Zsidó nők és gyerekek megsemmisítésre ítélve, úton a gázkamrák felé, Birkenau,
1944. május 27-28.

Hullaégető kemencék, III. krematórium, Birkenau, 1943.

EMBER EZT HOGY TEHE TTE?!
Ne siessetek a harcba, hogy meghaljatok… életeket kell mentenünk.
Fontosabb, hogy zsidó életeket mentsünk, mint, hogy németeket öljünk.
Tuvia Bielski
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Partizánok a családi táborban Tuvia Bielski parancsnoksága alatt. Naliboki erdő, Belarusszia, 1944. május.

Zsidó válaszok
A holokauszt során a zsidókat magukra hagyta a lakosság nagy része, akikkel
addig együtt éltek. Ennek következtében — valamint korlátolt lehetőségeiket
felismerve — a zsidók egyéni és csoportos ellenállásba kezdtek. Ez lehetett
például bujkálás, szökés, szociális gondoskodás, vallási és kulturális
tevékenység, fegyveres ellenállás, illetve mentő akciók szervezése más zsidók
túlélése érdekében.

Európa-szerte a zsidók különböző módszerekkel próbálták segíteni azokat,
akik szembeszálltak a náci hatalommal. Voltak közöttük, akik partizánokhoz
csatlakoztak - bár bizonyos csoportok nem fogadtak be zsidókat maguk közé, mások zsidó ellenállási mozgalmakat hoztak létre. A varsói és más gettókban a
földalatti csoportok fegyveres ellenállást szerveztek, miután felismerték, milyen
kevés esélyük maradt a túlélésre.
Az otthon átmeneti tranzithelyként működött olyan
zsidó gyerekeknek, akiket deportálásra jelöltek ki.

A gettó végleges felszámolásának hírére a
földalatti szervezetek fegyveres ellenállásba
kezdtek a gettóban élők támogatásával, akik
bunkerekben és különböző búvóhelyeken
rejtőzködtek.

Henrietta Henriquez Pimentel, az otthon vezetőnője
és Walter Süskind, a holland zsidó vezetőség tagja
felvették a kapcsolatot a holland ellenállással,
így több száz gyereket sikerült kicsempészniük.
1943-ban az otthont felszámolták. Henriettet és
az ottmaradt gyerekeket az Auschwitz-Birkenau-i
megsemmisítő táborba deportálták.

A zsidók lázadásának következtében a németek
szisztematikusan felgyújtották a gettó épületeit,
így a hely egy tűzkatlanná vált.
Ennek ellenére a gettóbeli zsidók egy egész
hónapig kitartottak.
Német katonák zsidó ellenállókat tartóztatnak le a varsói gettólázadás
leverése során. Lengyelország, 1943. április-május.

Gyerekek és nővérek a De Creche gyermekotthonban,
Amszterdam, Hollandia.
Zsidó Történeti Múzeum, Amszterdam, Hollandia
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Anne Frank, Amsterdam, Hollandia, 1940
1942 júliusában a 13 éves Anne Frank családjával és másokkal együtt holland barátok segítségével elrejtőzött. Anne két éven át vezette naplóját, melyben feljegyezte gondolatait és érzéseit.
1944. augusztus 4-én egy áruló tette miatt az egész csoportot letartóztatták és Auschwitz-Birkenau-ba deportálták. Anne-t később a Bergen-Belsen-i koncentrációs táborba vitték, ahol 1945 márciusában veszítette életét.

A többségi társadalom viszonyulása a zsidókhoz
A zsidók sorsát a megszállt országokban nem csak a német politika határozta
meg, hanem a helyi többségi társadalom viszonyulása is. A lakosok eltérő
módon reagáltak az erőszak és a terror új világára, melyben a zsidók üldöztetés
és gyilkosságok célpontjává váltak. Voltak, akik a németekkel együtt részt
vettek az emberi életek kioltásában, míg mások segítették a zsidókat. Sok
ember kárörömmel nézte, hogy a zsidó lakosság milyen szorult helyzetbe került,
és ezt kihasználva anyagi haszonra próbált szert tenni. Ilyenkor feljelentették,

A román hatóságok és a helyi kollaboránsok zsidókat deportálnak Transznisztriába, Briceva,
Románia, 1941

zsarolták polgártársaikat, vagy eltulajdonították anyagi javaikat. A legtöbb
esetben azonban a helyi lakosok közönnyel fogadták, hogy a zsidó embereket
meggyilkolják. Magatartásukban szerepet játszottak mind a hagyományos,
mind a modern antiszemita érzelmek, a nácik által kialakított megfélemlítő
légkör, illetve a konformizmus. A legtöbb európai ember tudatosan letagadta
az évszázadok óta velük élő zsidó szomszédjaik ellen elkövetett nyilvánvaló
bűnöket.

Ukránok egy zsidó nőt bántalmaznak, Lvov,
Lengyelország, 1941. július

Német katonák és helyi lakosok nézik, ahogy litván nacionalisták zsidókat gyilkolnak, Kovno,
Litvánia, 1941. június 27.

EMBER EZT HOGY TEHE TTE?!
Irodisták voltunk, földművesek, munkások, papok, apácák – egyszerű emberek
hétköznapi tettekkel. Aljasságra vetemednünk szégyen lett volna.
Anna Bandžáková-Kuchárová, Szlovákia
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Julie De-Bast Micheline és Wierzchowski, Brüsszel, Belgium, 1943
1942-ben Julie De Bast egy katolikus intézményből vittel el Anna Meierst és Micheline Wierzchowskit, miután megtudta, hogy a Gestapo átvizsgálta a helyet, zsidó gyerekek után kutatva.
A lányok Julie és Jean otthonában laktak hamis személyazonossággal egészen a háború végéig. 1994-ben a Yad Vashem Intézet Jean és Julie De Bastot Világ Igazainak ismerte el.

A Világ Igazai
A Világ Igazai olyan nem zsidó származású személyek, akik életüket tették kockára
a holokauszt idején, hogy üldözött zsidókat mentsenek. A mentő tevékenység
lehetett bújtatás, hamis iratok (védlevelek, diplomáciai vízumok) beszerzése,
szöktetés megszervezése, zsidók csempészése a határokon túlra, vagy gyerekek
rejtegetése.
A gyerekeket családoknál, gyermekotthonokban, vagy vallási vezetők, papok és
apácák segítségével vallási intézményekben rejtették el. Az embermentők az
árulástól való folyamatos rettegésben éltek. Nyugat-Európában, aki lebukott, azt

Oskar Schindler,
Németország

Tatiana Chariuta Zelenskia,
Oroszország

Piotr Afanasiev,
Lettország

Leopold Socha,
Lengyelország

a németek letartóztatták és táborokba vitték. Kelet-Európában kivégzésekkel és a
családtagok bántalmazásának veszélyével kellett szembenézni.
A Világ Igazainak tettei bizonyítják azt a tényt, hogy volt lehetőség zsidó embereket
menteni, rajtuk segíteni. Az ő történeteik a hősiességnek, az emberségességnek,
az erkölcsi tartásnak, valamint az emberi élet védelmének a mintapéldái.
Izrael Állama, mintegy a zsidó nép képviseletében a Yad Vashem Intézetet bízta
meg azzal a feladattal, hogy emléket állítson a Világ Igazainak, akik az életüket
veszélyeztették annak érdekében, hogy zsidó embereket mentsenek.

„Aki megment egy életet, egy egész
világot ment meg”
A Világ Igaza kitüntetés

Odile Teyssendier,
Franciaország

Zajneba Hardaga,
Bosznia

Metropolitan Chrysostomos,
Görögország

Raoul Wallenberg,
Svédország
Raoul Wallenberg Akadémia, Svédország

Milyen furcsa – a szívemben nincsen gyűlölet, csak mély
fájdalom, döbbenet, és az állandó kérdés – Miért?
Elisheva (Elsa) Binder
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Minden esetben állást kell foglalnunk. A semlegesség mindig az elnyomókat
erősíti, sosem az áldozatokat.
A hallgatás az üldözőket segíti, sosem az üldözötteket.
Elie Wiesel
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Senkinek sem szabad ítélkeznie, hacsak nem előbb teljes
őszinteséggel felteszi magának a kérdést, hogy vajon egy
hasonló szituációban nem ugyan így cselekedett volna-e?
Viktor E. Frankl

EMBER EZT HOGY TEHE TTE?!
Számunkra a felszabadulás későn, túl későn jött el.
Shmuel Krakowski, akit a terezíni táborban szabadított fel a szovjet hadsereg.
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Fogoly a Bergen-Belsen-i koncentrációs táborban, miután a brit hadsereg felszabadította a tábort, Németország, 1945. április 15.

Felszabadulás
Észak-Afrika és Európa fokozatosan szabadult fel a náci uralom alól 1942 végétől
1945 májusáig, a német birodalom végső összeomlásáig. Az európai zsidóság
nagy részét már legyilkolták, mire a szövetséges erők felszabadították a németek
által megszállt területeket a náci uralom alól. A frontvonal közeledtével a nácik
elkezdték a táborokban maradt foglyokat a német hátországba irányítani.

Ahogy a felszabadulás közeledett, éhező, beteg és kimerült zsidó foglyok
százezreit gyilkolták meg a „halálmenetekben”. A táborokat felszabadító
szövetséges csapatok elborzadtak attól a látványtól, ami eléjük tárult. Az életben
maradt zsidók vegyes érzelmekkel fogadták a felszabadulást: sokak számára
sajnos már túl későn érkezett.

1944 nyarán a zsidó művész, Zinovii Tolkachev
csatlakozott a majdaneki, valamint az
Auschwitz-Birkenau-i megsemmisítő táborokat
felszabadító szovjet katonai egységhez.
Tolkachev egy sorozatban rajzolta és festette
meg azt az elrettentő látványt, amivel ott
találkozott.
A megmentő, 1945
Zinovii Tolkachev, a szovjet hadsereg katonája

Foglyok a dachaui koncentrációs táborban, miután az amerikai hadsereg felszabadította a
tábort, Németország, 1945

Amerikai katona és felszabadított fogoly, buchenwaldi
koncentrációs tábor, Németország, 1945 áprilisa

EMBER EZT HOGY TEHE TTE?!
Az életem a végénél kezdődött...
Először a halált ismertem meg,
utána az életet.
Halina Birenbaum, holokauszt túlélő
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Natalia Bierzynska, a 38364-es fogolyszámmal tetovált Auschwitz-i túlélő kislányával,
Zabierzow, Lengyelország, 1950

Visszatérés az életbe
A felszabadulást követően a holokauszt túlélők reménye, hogy életben
maradt családtagokat találjanak, javarészt szertefoszlott, így inkább
saját életük újrakezdésébe fektették erejüket. A legtöbben nem akartak
bosszút állni, hanem megőrizték hitüket az emberségességben. Sokan
nem szándékoztak Európában maradni, melyre ezután úgy tekintettek,

mint egy hatalmas temetőre. A túlélők többsége – a hosszú évekig húzódó
hányattatások után – az 1948-ban hivatalosan is elismert Izrael államban
kezdtek új életet annak reményében, hogy végre szabadságban élhetnek
majd – mind zsidóként, mind emberként.

EMBER EZT HOGY TEHE TTE?!
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Primo Levi
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EMBER EZT HOGY TEHETTE?!
A Yad Vashem Intézetet 1953-ban alapították azzal a céllal, hogy a holokauszt
dokumentációjának, kutatásának, oktatásának és emlékezetének központi
helye legyen a világon.
Mint a zsidó nép élő holokauszt-emlékműve, a Yad Vashem Intézet őrzi a múlt
emlékét és továbbadja azt a jövő nemzedékei számára.
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A Nevek Csarnoka, Yad Vashem Múzeum, Jeruzsálem, Izrael

A Nevek Csarnoka a Yad Vashem Intézetnek az a része, ahol a holokauszt
áldozatainak neveit őrzik. A Yad Vashem Intézet az alapítása óta eleget tesz
küldetésének, hogy az áldozatoknak visszaadja „nevüket és emlékezetüket”.
Ezt a kiállítást a Yad Vashem Intézetben a Múzeumi Részleghez tartozó Vándorkiállításokért
Felelős Csoport készítette.
Dizájn: Tarazi Studio

