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Egy kamasz lány emlékei a holokausztról 
– Helga Weiss naplója

A második világháború legborzalmasabb története a fasiszta Németország befolyá-
sa vagy megszállása alá került országokban a zsidóüldözés lett. Igaz, ennek vég-
rehajtása mindig a vazallus kormányoktól vagy a német helytartóktól is függött, 
de minden tekintetben másolta a németországi zsidóellenes intézkedéseket. Ahogy 
Németországban, úgy másutt is fokozatosan kiszorították a zsidókat a közélet min-
den területérQl, megfosztották vagyonuktól és értékeiktQl, majd kijelölt területekre 
(gettókba) kényszerítették Qket, ahonnan sokaknak az útja a megsemmisítQ táborokba 
vezetett. Nemcsak a munkatáborokból, hanem a gettókból is igénybe vették a zsidó 
munkaerQt, és csupán a túlélés minimális feltételeit biztosították nekik. A gettók és 
a munkatáborok világáról számos irodalmi és történeti feldolgozás látott napvilágot, 
amelyek többsége inkább a második világháború után, visszaemlékezésként született. 
Ezek száma igen jelentQs, többségük a magyar olvasók elQtt ismeretlen, hiszen a len-
gyel, a német vagy más nyelven kiadott munkák (fordítás hiányában) nem kerültek 
a hazai érdeklQdQk elé. Ezen visszaemlékezések még „friss” élményeket rögzítenek, 
olyan eseményeket és emberi tragédiákat mondanak el, amit a kortársak és sorstár-
sak igazoltak. Az elbeszélQket nem irodalmi vágyak vezérelték, hanem a „kibeszé-
lés” lélektani eszközével a fájdalmuktól akartak szabadulni, felhívni a figyelmet a 
borzalmakra. Ilyen például Szép ErnQ Emberszag (1945), Bruch Edith Ki így szeret 
téged (1964), Gács Teri A mélységbQl kiált hozzád, Epstein Helen Anyám nyomában, 
Gárdos Péter Hajnali láz cím_ munkái, amelyek szerzQi ugyan más-más korosztály-
hoz tartoztak, de elbeszéléseik szinte ugyanazon idQben játszódnak le, és cselekmé-
nyük egy helyen, a lágerek világában történt. Szép ErnQ a városi zsidó értelmiség, 
Bruch Edit pedig a magyar tanyavilág és falvak zsidóságának kiszolgáltatottságát és 
reményvesztését vetíti az olvasó elé. Wiesel Elie (Wiesel JenQ) Nobel-békedíjas író 
az 1944-ben történt észak-erdélyi deportálását beszéli el, de már Izraelben mondja 
el családjának pusztulását, túlélésének történetét, emléket állítva az észak-erdélyi és 
kárpátaljai zsidóságnak. Az éjszaka cím_ könyvét héberbQl fordították magyarra és 
sok más nyelvre.

A magyar vonatkozású visszaemlékezések közül a legismertebb alkotás, a Nobel-
díjjal jutalmazott Kertész Imre Sorstalanság regénye, amelynek fQhQse talán korban 
a legközelebb áll a holokausztirodalom két jelentQs visszaemlékezésének írójához, 
Anne Frankhoz és Helga Weisshez, mindkettQjük munkája egymáshoz hasonlóan 
naplóként, de eltérQ kiadási évvel láttak nyomdai napvilágot.

Anne Frank és Helga Weiss szinte azonos korú kamaszlányok, e korosztály szem-
szögébQl nézik az eseményeket, a hirtelen borzasztóvá vált világot. A maguk módján 
próbálják átélni az egyre nehezebb körülményeket, amely végül nem a szabaduláshoz, 
hanem a legborzasztóbbhoz, a gettóhoz, majd a koncentrációs táborhoz vezetnek.  
Anne Frank családja Németországból menekül Hollandiába, ott bujkálnak egy pad-
láshelyiségben, rejtQzködnek egészen az elárultatásig. Az egész család – Anne Frank 
apját kivéve – a koncentrációs táborban pusztul el, a visszatérQ apának adják el az 
elrejtett naplót. P rendezi sajtó alá a kéziratot, néhány, a család belsQ vitáit érintQ rész 
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kihagyásával, valójában érintetlen szöveg kerül ki a nyomdából. A megrázó leírás tel-
jes sikert jelentett, már amint egy ilyen szomorú történet „sikernek” nevezhetQ. Ebben 
a történetben nemcsak a bezártság érzése kerül kifejezésre, hanem az ebbe a helyzetbe 
került lány vágyai, jövQrQl elképzelt ábrándjai is leírásra kerülnek.

Hasonló, de sok tekintetben más Helga Weiss története: Prágában született cseh 
zsidó értelmiségi család gyereke, aki 1939-tQl vezeti naplóját, attól az idQtQl kezd-
ve, amikor a németek megszállják Prágát. Helga Weiss apját elbocsátják állásából, Q 
pedig nem járhatott addigi iskolájába. EttQl kezdve tankör jelleg_ oktatási formába 
kerül, ami ugyan nem adott bizonyítványt, de a hasonló sorsú gyerekek közössége az 
összetartozás érzését alapozta meg. 1941-ben szüleivel együtt a terezíni gettóba ke-
rült, itt tömegszálláson élnek, ahol a mindennapi megélhetésért is küzdeni kell. Helga 
Weiss bámulatos éleslátással örökíti meg családja mindennapjait, a nyomorúságos 
életkörülményeket, az éhezést és a gyakori kivégzéseket, csakúgy, mint a legrosszabb 
helyzetben is létezQ örömöket, reményt, az elsQ szerelmet, de a háború végét jelent-
hetQ hírek hatását is. A legnagyobb félelmet a koncentrációs táborokba való szállítás 
lehetQsége jelentette. Helga Weiss tudta, hogy ez elkerülhetetlen, de bízott valami 
csodában. Végül 1944 végén egész családjával Auschwitzba deportálták. A tábor-
ban édesanyjával maradhatott, úgy, hogy idQsebbnek mondta önmagát. Apját végleg 
elveszítette, de évek múlva is bízott visszatérésében. Már hallották Auschwitzban a 
szovjet ágyúk dörgését, amikor Helgát és anyját egy transzporttal elQbb Freiburgba, 
majd Mauthausenbe hurcolták. Már alig volt élet bennük, amikor a tábor felszabadult, 
ezután került vissza anyjával Prágába. A Terezínbe deportált 15 ezer prágai zsidó gye-
rek közül összesen százan élték meg a háború végét, köztük Helga Weiss. Prágában 
elQbb befejezte iskoláit, majd m_vészeti fQiskolára került, jeles alkotóm_vész és pe-
dagógus lett. 

Helga Weiss mielQtt elhagyta volna a terezíni gettót, naplóját, feljegyzéseit és rajzait 
a tábori nyilvántartó irodában dolgozó nagybátyja gondjaira bízta, aki egy téglafalba 
rejtette (egyszer_en befalazta) azokat. A dokumentumok a háború végeztével, csodával 
határos módon – a túlélQ nagybácsi érintetlenül megtalálta azt a téglafalat, ahová elrej-
tette az iratokat – elQkerültek. Helga Weiss sokáig nem foglalkozott naplójával és raj-
zaival, csupán a TerezíntQl Mauthausenig terjedQ idQszakra írt feljegyzéseket. KésQbb 
a prágai Állami Zsidó Múzeumnak adta át az iratait. 1965-ben megjelentettek egy gy_j-
teményes kötetet gyermeknaplókból és -levelekbQl, ebben jelentQs helyet kapott Helga 
Weiss naplója. Talán ekkor érlelQdött meg a gondolat, hogy kötet formában is kiadatja. 
Átdolgozta a kéziratot – az elsQ prágai éveket átfogalmazta, hiszen akkor csak 10-14 
éves volt –, majd feljegyzései alapján megírta az 1944. október és 1945 májusa között 
idQszak történéseit szintén napló formában. Helga Weissnek mindig sok tennivalója 
volt, a kötet végleges megszerkesztésére és kiadására nem volt ideje, végül 2012-ben 
került könyvesboltokba a most magyarra fordított teljes szöveg. A könyvvel kapcsolatos 
összes szerzQi-szerkesztQi munkálatot maga végezte, mellékelve a könyvhöz az ebben a 
korszakban készített rajzait, festményeit, valamint egy német szójegyzéket, amit a gettó 
világában használtak a fogva tartók és a fogvatartottak.

A könyv döbbenetes olvasmány, egyben kordokumentum is, amely a zsidóül-
dözés egy történetét mondja el a gyötrQdésektQl hirtelen felnQtté vált kamaszlány 
visszaemlékezésében.

(Helga Weiss: Helga naplója. Élet a koncentrációs táborban. Egy fiatal lány visszaem-
lékezései. Szerkesztette Neil Bermel. Budapest, 2013, Alexandra, 280 p)


