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„…miközben a világ történetének
egy töredékével foglalatoskodunk, s rájövünk,
milyen messze vagyunk a teljességtől, közben

meg mégis ott vagyunk a lényegnél: látjuk a
világ inkoherenciáját. látjuk a szenvedést és

az árulást. és mindenekelőtt látjuk az embert,
vagyis önmagunkat. azt, amivé ezen a helyen
váltunk. csak annyit kell (kellene) elfogadni,

hogy mindez a miénk. hogy nem idegeníthető
el. hogy benne élünk. nem tagadható le, nem

másítható meg. […]”
Varga Mátyás: csillagos házak (részlet)1

Idén áprilisban a holland állami televízió egy dokumentumfi lmet mutatott be Sorban állva Anne Frankhoz (In de 
rij voor Anne Frank, rendező: Robert Schinkel, 2014) címmel. A rendező egy éven keresztül fi lmezte a látogatók 
Anne Frank Múzeum előtt kígyózó sorát. Évente nagyjából egymillió ember vállalja a többórás várakozást esőben, 
hóban, tűző napon, hogy bejárják a mozgatható könyvespolc mögé rejtett „hátsó traktust”. Ezen a helyen bujkált 
Anne nyolcadmagával két éven keresztül, mielőtt koncentrációs táborba szállították volna őket, és itt írta meg 
híressé vált naplóját is.

A lassú tempójú fi lmben az évszakok változásának és a sorbanállás állandóságának meditatív sodrását szö-
vegrészletek és rövid interjúk törik meg: hol Anne Frankkal közel egykorú gyerekek olvasnak fel anyanyelvükön 
a naplóból, hol pedig egy-egy sorban álló meséli el várakozás közben, hogy mit jelent neki Anne Frank. Nem is 
annyira a látogatók sokfélesége a meglepő – Anne Frank naplója a legtöbbször lefordított holland nyelvű könyv, 
így az üldöztetésben cserfes kislányból érett gondolkodóvá váló és gondolatait irodalmi tehetséggel kifejezni tudó 
fi atal nő naplója bejárta a világot, emberek sokaságát érintve meg. Inkább az a megdöbbentő, hogy a türelmesen 
várakozókat mi motiválta a látogatásra és az emlékezésre. Mi az, amiért érdemes volt a házhoz zarándokolniuk, 
és szembesülniük Anne rövid életének fi zikai nyomaival: az újságból kivágott képekkel a falon, a szerető szülői 
kezek által a lányok növekedését ceruzával megörökítő dátumozott vonalakkal vagy a kis padlásablakból látható 
égdarabkával – Anne számára a szabadság szimbólumával.

Joost az Egyesült Államokból tért vissza abba az országba, ahol született, és ahol szüleinek egy segítséget nyújtó 

 1 Varga Mátyás költő, bencés szerzetes csillagos házak című versét ez év június 21-én olvasta fel Budapesten az OSA Csillagos 
házak 1944–2014 projektje keretében szervezett megemlékezés alkalmából.

Mindez a miénk



LECTORI SALUTEM2 Mindez a miénk

idegen család padlásán sikerült gyerekeiket elrejteni a nácik elől. Csak az anya jött vissza a koncentrációs táborból, 
és Joost most, idős korában először volt képes eljönni ide, hogy szembesüljön Anne – a sajátjához hasonló, de 
másként végződő – történetével. Jwame és Kawan kurd házaspár, Irak megszállásakor gyerekként menekültek 
Szaddám Huszein katonái elől, végignézve családjuk és barátaik üldöztetését, a gyilkolást, a kínzást. „Mint Anne, 

mi is bujkáltunk. Most békében élünk, azért vagyunk itt, hogy ezt még inkább 
tudatosítsuk magunkban, hogy ne felejtsük el a saját múltunkat.” Atuk és Th ublen 
tibeti szerzetesek. Gyerekként élték át, ahogy a kínai hadsereg megszállta országukat, 
egymillió lakost megölve. Atuk édesanyja is ekkor vesztette életét. Apjával Nepálba 
menekültek, és azóta emigrációban élnek. „Mi, tibetiek Kína súlyos elnyomása 
alatt élünk. Mi is a szabadságért harcolunk, Anne Frank ennek példája számunkra. 
Fontos a harcunkban, reményt ad. […] Olyan fi atal volt! De világosan látta a helyzet 
komolyságát, és nem szűnt meg reménykedni.” Később a fi lmben egy idős kínai 
asszony, Lo Szau Csun is elmondja a maga történetét: „A második világháborúban 
a japánok megszállták Hongkongot, szörnyű ínség volt. Az emberek körülöttünk 
éhen haltak, így Kínába menekültünk, de ott sem volt étel, hétévesen koldulnom 
kellett. Rettegtünk a japánoktól, az asszonyokat megerőszakolták. Apámat elvitték 
taposóaknákat ásni, megkínozták és végül lefejezték. […] Nagyon fáj nekem, hogy 
Anne Franknak ilyen fi atalon meg kellett halnia.” Augustin Paraguayból jött az 
amszterdami melegfelvonulásra. „Több hasonlóság van Anne története és az enyém 

között. Paraguayban a diktatúra alatt büntették azokat a családokat, akiknek »másfajta« gyerekük volt. A mele-
geket a rendőrök megverték, sokukat megölték. A szabadságra vágytam, de állandó félelemben éltem. Ezért nekem 
Anne a szabadság és az ellenállás szimbóluma. Erőt ad nekem, hogy ne féljek többé.” Az afro-amerikai Omowale 
Anne történetében szintén saját életének párhuzamát látja: „Mindig szégyent éreztünk, mert alacsonyabb rangú 
emberként kezeltek. Mivel »néger« voltál, bármit megtehettek veled, mert igazából nem tekintettek embernek. 
Anne Frank története feldühít. De valamilyen módon mi is Anne Frank életét éltük át.” Beate Ausztriából jött 
nagyapja sírját meglátogatni, aki a Hollandiát megszálló csapatok katonájaként ott vesztette életét. Könnyekkel 
küzdve mesél édesapja néhány évvel ezelőtti öngyilkosságáról, aki nem tudta feldolgozni saját apja elvesztését és a 
háborús gyerekkor emlékeit. „Nagyon mélyen érintett – mondja a múzeumból kilépve –, nehezen találok szavakat. 
Nagyapámnak olyan célért kellett harcolnia, amelyet mélységesen elítélt. Apám sosem volt képes beszélni a hábo-
rúról. Nem adott helyet magában a múltnak, és így egy idő után a jövőt is elképzelhetetlennek látta.” 

Emlékezni nehéz, mert emlékezni gyakran fájdalmas. Az ember refl exszerűen védené magát, hogy ne kelljen átélnie 
az emlékezéssel járó emberi, tárgyi, erkölcsi veszteség érzését. A fájdalom és a szenvedés érzése azonban univerzális, 
és gyakran éppen azt a kapcsolódási pontot nyújtja, amelyen keresztül megérinthető a másik ember. Az Anne Frank-
ház előtt álló különböző hátterű, nyelvű, vallású, kultúrájú emberek mindegyike hordozza a maga fájdalmát, ezen 
keresztül azonban sajátjának érzi Anne félelmeit és reményeit is. A narratívák találkozásakor kiderül, hogy a saját 
történetek egy közös elbeszélés részei, amelynek közös hordozása megkönnyebbülést és reményt ad. Magyarország 
idén emlékezik meg a holokauszt 70. évfordulójáról, közös történelmünk fájdalmáról, az egyes emberek, családok 
és egy egész ország iszonyatos veszteségéről. Fontos lehetőségét nyújtja ez a múlttal való őszinte és felelősségteljes 
szembenézésnek, a szenvedés történeteit hallgatva érzett fájdalom tudatos elviselésének, a közös emlékezésnek, a 
terhek megosztásának. Súlyos feladat, de a megtisztulás reményét nyújtó lehetőség is. Ne felejtsük: mindez a miénk. 
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„Emlékezni nehéz, (…) gyakran 
fájdalmas. Az ember reflexsze-
rűen védené magát, hogy ne 
kelljen átélnie az emlékezés-
sel járó emberi, tárgyi, erkölcsi 
veszteség érzését. A fájdalom 
és a szenvedés érzése azon-
ban univerzális, és gyakran ép-
pen azt a kapcsolódási pon-
tot nyújtja, amelyen keresztül 
megérinthető a másik ember. 




