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Túlélők emlékeztek
75 évvel ezelőtt szabadult fel az auschwitzi láger

A N T A L  E R I K A

Marosvásárhelyen még öt 
túlélője van a holokauszt-
nak, közülük ketten vettek 

részt a megemlékezésen és beszél-
tek azokról a borzalmakról, amelye-
ket túléltek. Diamantstein Zsuzsa 
és Karpelesz Leopold – mindketten 

túl a 90. életévükön – arról 
meséltek, ahogyan ottho-
naikból elindultak előbb a 
téglagyári gettókba, majd 
marhavagonokban a halál-
táborokba. Zsuzsa néni azt 

emelte ki mondandójában, 
hogy nem annyira a fi zikai fájdal-
mat volt nehéz elviselni, sokkal 
inkább azt, ahogyan emberi mél-

tóságukat tiporták sárba. „A fi zikai 
fájdalom elmúlik, az ember megy-
gyógyul, de a lelki sérülés, az ál-
mok végigkísérnek egy életen át” 
– fogalmazott. Majd elmondta, hogy 
édesanyja 47, apja 56, nagyapja pe-
dig 76 éves volt, amikor elveszítette 
őket. Beszélt a „mosdókról”, ahova 
„zuhanyozni” vitték az időseket és a 
gyerekeket, a munkakörülmények-
ről, amelyek közt a fi atal felnőtteket 
dolgoztatták, valamint az éhezés-
ről, fázásról, megaláztatásokról. 
Majd megjegyezte, hogy hozzá 
kegyes volt a sors, mert mindent 
túlélt és hazatérhetett. Igaz, remé-
nye, hogy itthon újból találkozhat 
családtagjaival, nem vált valóra, 
de az élet azzal kárpótolta, hogy új 
családot alapíthatott, szerető férjjel, 
gyermekekkel.

A láger, ahova Karpelesz Leo-
pold – „Rudi bácsi”, ahogy szólít-
ják – alig 19 évesen került egy Krak-
kó melletti településen, előzőleg 
cigányláger volt, amelynek lakóit 
meggyilkolták, mielőtt a kelet-euró-
pai zsidókat odaszállították volna. 
Azt is elmondta, bár tudták, hogy 
Hitler meghalt, mégsem engedték 
őket szabadon, az SS-felügyelők 
továbbra is ugyanúgy folytatták 
kegyetlenkedéseiket a tábor felsza-
badításáig. A sok borzalom ellenére 
azonban egy percig sem veszítette 
el a reményt, hogy egyszer hazatér-
het – mesélte Karpelesz Leopold.

Marosvásárhelyről és a környező 
falvakból, valamint Szászrégenből, 
Székelyudvarhelyről, Parajdról, 
Szovátáról 1944. május 2. és június 
6. között szállították a téglagyári 
gettóba a zsidó lakosokat, körülbe-
lül 7500 embert, akik közül csupán 
mintegy 1500-an tértek haza.

Fiatalok és idősebbek hallgatták 
a 75 évvel ezelőtti eseményekről 
szóló beszámolókat

▴   FOTÓ: HAÁZ VINCE

Politizálás és halszaporodás
Az egyik jó szomszédom 

átszólt a kerítésen:„Ha már 
kegyed állandóan politizál, miért 
nem áll be a politikába? Kelemen 
Hunor megmondta egy közelmúlt-
ban megjelent interjúban, hogy aki 
politizálni akar, lépjen be a politiká-
ba!” A kalapomon egyet igazítottam 
és rögvest felmentem az internetre, 
had lássam, mit mondanak a tudós 
emberek a politizálásról? Többek 
között a következőket: politikai 
véleményt mond különösebb 
hozzáértés nélkül, nagy hévvel 
kifejti mások előtt a pártokról, kor-
mányról vallott nézeteit, és vitába 
bocsátkozik azokkal, akik másként 
gondolkoznak ezekről az ügyekről. 
A munkahelyen ebédszünetben az 
emberek egymással politizálnak. Az 
asszony kiismeri a férje hangulatát 
és úgy politizál, hogy elérje célját. 
Az országgyűlési képviselő saját 
pártjának érdekei alapján politizál. 
Jómagam, egyszerű állampolgár-
ként a közélet eseményei iránt 
érdeklődök. A múlt év nyarán elég 
aprólékosan tártam a nyilvánosság 
elé a zeteváraljai árvízvédelmi 
gátba beépített áramfejlesztők 
működtetésének káros hatását. 
A 2007-ben üzembe helyezett 
turbinák nappali működtetése és 
éjszakai leállítása (a profit növelése 
érdekében) hatalmas vízszinti 
és hőmérsékleti ingadozásokat 
okozott, aminek nyomán az elmúlt 
13 évben a Nagyküküllő halszaporu-
lata száz százalékban megsemmi-
sült. (A lerakott ikrák fázisában). A 
Székelyhon napilapban közölt írást 
románra fordítottam és elküldtem 
az Erdő- és Vízügyi Minisztéri-
um címére. A válasz törvényes 
határidőre megérkezett: minden 
rendben találtatott, az Uzinsider 
General Constructor Rt. áramfej-
lesztő cég törvényesen működik. A 
halak problémáját meg sem említi a 
válaszlevél. A magas rangú fő alá-
íróként, rendkívüli tisztelettel Sec-
retar General Győző István Bárczi 
szerepel. Nagyon felmérgelődtem 
és hamarosan újabb panaszlevelet 
röpítettem a minisztériumba. A 
válasz kormányváltás után érke-
zett, és az előbbi fő aláíró, Bárczi 

Győző István eltűnt a porondról. Az 
aláíró helyettes  elismeri, hogy a 
folyóvizek szintjének és hőmérsék-
letének gyakori változása negatívan 
befolyásolhatja a halak szaporodá-
sát, még természetes körülmények 
között is. Erről tanúskodik az in-
terneten magyar és román nyelven 
olvasható hatalmas szakirodalom 
is. Ugyanakkor leszögezi, hogy az 
áramfejlesztő cég éves működési 
engedélyének láttamozása során 
szakvéleményezés mellékelését 
fogják szorgalmazni az áramfej-
lesztő cégnek a halak szaporo-
dására kifejtett tevékenységével 
kapcsolatosan. Ha a szakvélemény 
a panaszom megalapozottságát 
fogja igazolni, megtiltják az illető 
cég éjjel-nappali csiki-csukiját a 
horgászati tilalom időszakában. Ha 
nem így lesz, akkor a Csibi Magor 
által vezetett környezetvédelmi 
alapítványhoz fogok folyamodni, 
amely képes a DNA-t is mozgósítani 
az ügy orvoslása érdekében. 

Visszatérve Kelemen Hu-
nor tanácsára, csak azt tudom 
mondani, hogy belépés nélkül is 
benne vagyok a politikában. A több 
százezer magyar szavazópolgár, 
amikor a magyar politikusokra 
üti a szavazó pecsétet, politizál. 
Becsületes közösségi érdekkép-
viseletet remél a parlamentbe és 
kormányintézményekbe bejuttatott 
képviselők és tisztviselők részéről. 
Ha a választópolgár úgy érzi, meg 
se pirulázzák, elfordul a politikától. 
A környezetemben érzem, egyre nő 
a választásokon nem résztvevők 
száma. Országos szinten is  foko-
zódik ez a tendencia. Mikor jönnek 
rá a romániai magyarság vezetői, 
hogy a kialakult helyzet okozója-
ként a nem megfelelő kapacitással 
rendelkező személyek politikai 
futtatása hozható fel. Az egységes 
magyar politikai képviselet meg-
teremtésére irányuló két magyar 
párt (MPP-EMNP) törekvése talán 
józanságra ébreszti az RMDSZ 
politikusait, aktivizálja a magyar 
szavazótábort, és bővíti a minőségi 
érdekképviselet zónáját.

Iszlai József közgazdász 
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Téli horgászat a zeteváraljai víztározónál                    ▴   F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

• Az auschwitzi láger 75 évvel ezelőtti felszabadításáról 
emlékeztek meg Marosvásárhelyen, a zsidó hitközség 
imatermében. Az eseményen két túlélő is jelen volt, akik 
megosztották emlékeiket az egybegyűltekkel.

GERGELY IMRE

U gyanis vádemelés nélkül zárta 
le decemberben az ügyészség 

azt az eljárást, amelyben Sorbán 
Attila Örsöt egy 2018 októberében 
megrendezett, Wass Albert-est című 
kulturális rendezvény szervezője-
ként – a 2002-ből származó, 31-es 
számú kormányrendelet 5-ös cikke-
lyének vélt megszegése miatt – há-
borús bűnösök személyi kultuszát 

népszerűsítésével gyanúsították. 
„Azonban ez nem azt jelenti, hogy 
Wass Albert műveiből zavartalanul 
lehetne felolvasóestet vagy hasonló 
eseményt tartani. Az említett jogsza-
bály továbbra is háborús bűnösnek 
tekinti a világháború utáni idők nép-
bíróságai által elítélt személyeket, és 
így az író műveinek népszerűsítésére 
továbbra is rá lehet húzni a háborús 
bűnös kultuszát. Sorbán Örs azért 
nem kerül börtönbe, mert büntetlen 
előéletű, és az ügyészség méltányol-
ta, hogy együttműködő volt az eljá-

rás során” – ismertette Árus Zsolt, a 
jogvédelmemmel foglalkozó Székely 
Figyelő Alapítvány képviselője.

Míg az alapítvány munkatársa-
ként is tevékenykedő Sorbán ellen 
hivatalból indított eljárást a hatóság,  
fi gyelmen kívül hagyja, hogy számos 
román weboldal szélsőséges nézeteket 
terjeszt, és népszerűsíti többek közt a 
vasgárdista, legionárius mozgalom 
eszméit. Ez pedig nyilvánvalóan a Ro-
mániában alkalmazott kettős mérce 
újabb bizonyítéka – mutatott rá Árus 
Zsolt. Éppen ennek igazolására – fűzte 
hozzá – a Székely Figyelő Alapítvány 
novemberben panaszt tett az ügyész-
ségen négy honlapra hivatkozva, és 
azt kérték, vizsgálják meg őket. Ha 
pedig törvénysértőnek találják, akkor 
tegyék meg a szükséges lépéseket.

Feljelentés vasgárdista honlapok ellen
• Sorbán Örs ügyét ejtették, de a Wass Albert irodalmi 
estek szervezői továbbra is büntetésre számíthatnak – is-
mertette Árus Zsolt civil jogvédő a Székely Figyelő Alapít-
vány által is követett egyik eljárás eredményét. 




