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. 16. Magyarországon ekkor 80-100 000 zsidó élt, ami a Szovjetunión kívül a kom-
munista tömb legnagyobb zsidó közösségének számított. 

17. Legértékesebb ezek közül a Vádirat a nácizmus ellen c. dokumentumgyűjte-
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