
HELGA WEISS: HELGA NAPLÓJA
Élet a koncentrációs táborban. Egy
fiatal lány visszaemlékezései

A második világháborút feldolgozó írások sorá-
ban sajátos helyet foglalnak el a memoárok, hi-
szen szerzőik saját életüket örökítik meg, a saját
háborús élményeiket, tapasztalataikat rögzítik.
Ilyen tanúvallomás a tavaly megjelent Helga nap-
 ló ja is, a cseh Helga Hosková-Weissová tollából.
A feljegyzések különlegességét növeli, hogy
Helga gyermekként élte meg és élte túl a holoka -
usztot. Írása óhatatlanul rokonítható más kis- és
kamaszlányokéval, így a német Anna Frank, il-
letve a magyar Ecséri Lilla és Weinmann Éva
naplójával, ugyanakkor mégis egyedi dokumen -
tum, az emlékezet egyik építőköve. Ahogy az
előszóban ő maga is írja: „Elég egy klikkelés a szá-
mító gépen, és előtűnnek az adatok, a számok. Ám
minden szám mögött egy teljes emberi sors, történet
húzódik meg… Az én naplóm csak egy ezek közül.”

A világ megtapasztalása kapcsán eltérőek a
látásmódok. Így a holokauszttal kapcsolatban is
egyértelmű, hogy más élmények érték a férfia-
kat, mások a nőket, s mások a gyermekeket. S az
is nyilvánvaló, hogy ezekről a tapasztalatokról
másképp számolnak be közben és utóbb. A fér-
fiak inkább „hierarchikusan” beszélnek, a nők
számára azonban egyformán fontos több minden,
így a történelem „alulnézetből” is megjelenik.
Ahogy más női túlélők visszaemlékezésében, úgy
itt is fontos motívum az egymásra utaltságban
kialakuló szolidaritás, az anya/barátnő viszo-
nyok, a „jó” ruha, az ennivaló stb. Ezek egyrészt
a „lelki ellenállás”, a túlélés női eszközei voltak,
másrészt saját önbecsülésük megóvásához is
kellettek. Eh hez a látásmódhoz még a gyermeki
megközelítés is társul, hiszen ők még nem tud-
ták a maguk teljességében felfogni ezt az iszo-
nyatot, csak az „itt és most” megélése jutott
nekik. S bár új tényt nem nagyon tud mondani
ez a napló, hiszen a koncentrációs táborok élete
mostanra már kellően dokumentált, de a benne
megjelenő gyermeki gondolkodás, egyenesség,
őszinteség mégis erőteljessé, érzékletessé, s így
egyedivé tudja tenni a könyvet.

A napló a gyermek Helga hét évét (1938–1945)
tartalmazza a prágai zsidók üldözésének kezde-
tétől a felszabadításig, amelyet otthonán kívül
négy ország négy különböző náci koncentrációs
táborában élt meg. Feljegyzéseit kilencéves ko-
rában kezdte el írni, az őt és családját ért hatások
következtében. Naplóját Prágában és a terezíni
gettóban folyamatosan vezette, egészen az a usch  -

witzi deportálásig. A háború után a két iskolai
füzetből és papírkötegekből (az 1944-es transz-
portkor nagybátyjára hagyta, aki befalazta azo-
kat) készítette el a prágai és a terezíni évek nap-
ló ját, átdolgozta, napi bejegyzések formájába
ren dezte, illetve utólag jegyezte le a későbbi tör-
ténéseket, hiszen azokban a táborokban már
nem írhatott. Ez a körülmény természetesen ki-
hatással van a naplójára is, mert a többszörös
szerkesztés némileg ellenmondásos stílusúvá (a
gyermeké, illetve a már érettebb elbeszélőé) teszi
a művet, megkérdőjelezi annak dokumentum-
jellegét, de erre az elvre az előszóban korrekten
fel is hívják a figyelmet.

A naplóról az Anna Frank naplóját is gondo zó
brit kiadó egyik munkatársa, Venetia Butter field
szerzett tudomást, egy londoni emlékrendezvé-
nyen összetalálkozva Helga Weiss-szel. A ta valy
megjelent könyv viszont több lett egy naplónál,
a szöveget angolra fordító és szerkesztő Neil
Ber mel nemcsak a saját, de a szerző előszavával
is ellátta a művet, egy hosszú interjút is készített
az idős asszonnyal, jegyzeteket, szószedetet, tér-
képeket is szerkesztett, továbbá családi fotókkal,
levelekkel és Helga gyerekrajzaival is kiegészí-
tette a könyvet. S hogy miért olvassunk el egy
újabb történetet a holokausztról, az írónő úgy fo-
galmaz: „Főleg azért, mert igaz. (…) Azt hiszem,
segít az embereknek megérteni azt a kort.”

A nagyjából jelen idejű visszaemlékezésben a
történet 1938-ban, a csehszlovák kormány által
elrendelt mozgósítással, légiriadókkal kezdődik.
Az akkor kilencéves kislány leírja a hétköznap-
jaikat megváltoztató, felnőtteket és gyermekeket
is érintő zsidóellenes rendeleteket: hogy mennyi
minden meg van tiltva nekik, hogy nem járhat
régi iskolájába, nem találkozhat egykori — árja
— barátnőivel, nem mehet Prágán kívüli vaká-
cióra. Már a túlélési stratégia része, hogy a zsidó
tankörben azzal dicsekszenek, kinek van jobban
felvarrva a sárga csillaga, vagy hogy az utcán
azon vetélkednek, ki lát meg többet. 1941 októ-
berében kezdetét veszi a transzportba való behí-
vók kézbesítése. Rájuk decemberben, nem sokkal
születésnapja után kerül sor. Helga szüleivel (már
csak számok: 518, 519, 520) Theresien stadtba, a
mai Terezínbe kerül. Az Eichmann javaslatára
„mintagettóvá” alakított egykori Habs  burg-erő-
dítmény egyrészt gyűjtőtábor volt, másrészt azt a
célt hivatott betölteni a világ közvéleménye
előtt, hogy a németek milyen humánusan bán-
nak a zsidókkal. Ennek érdekében a borzalmak
— zsúfoltság, éhezés, különféle járványok és
élősködők — mellett számos kedvezményben is
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részük volt az ide jutottaknak. A tá bor elöljárója
megszervezte a gyermekek oktatását, voltak iro-
dalmi, színházi és zenei rendezvények. Egy ilyen
alkalmon ismerkedik meg Helga Otával, élete
első szerelmével. (1944 szeptemberében a fiatal-
ember a lány apjával együtt kerül be a transz-
port ba, s Helga egyikőjükkel sem találkozik
többé.) Ők maguk is próbálják az embertelent
emberségessé tenni, például mivel vannak ve-
gyes házasságból született lányok, így nemcsak
a hanukát, hanem a karácsonyt is megünneplik,
szilveszterkor álarcosbált rendeznek, a születés-
napokra ajándékokkal készülnek. A Kin derheim
24-es szobájának ágyait barnára festik, az ablako-
kon zöld függöny, a falat lepedőre festett Prága-
kép díszíti. De ők maguk is érzik, hogy a németek
„komédiát rendeznek”, amikor az elkobzott bőrön-
dök tartalmából üzleteket hoznak létre, hogy egy
Vöröskereszt delegáció fogadására az ágyak
harmadik szintjét le kell fűrészel ni, hogy egy
olyan városba érkezik a küldöttség, ahol mo zi,
zenepavilon, kávézó, utcanévtáblák vannak.

Theresienstadtban három évig tartották fogva
őket, bár a transzport félelmével állandóan együtt
éltek. Azt nem tudták, hogy mi van ott, de sejtet -
ték, „hogy valami még rosszabb”. Előbb Helga ap -
ját vitték tovább egy másik gettó építéséhez, majd
három nappal később a családtagok is bekerül-
tek egy auschwitzi transzportba. Itt történt meg
a hírhedt sorban állás: a munkára alkalmasak
jobb ra, mindenki más (betegek, öregek, terhes
nők, kisgyermekes anyák, gyerekek) balra. Ma-
gukat egészségesnek mondva, s korukat meg-
változtatva Helga és édesanyja is az életben ma-
radók közé jutott. Ekkor még nem tudják, hogy
egy megsemmisítő táborba kerültek, de már lát-
ják, hogy Terezín „ehhez képest maga volt a paradi-
csom”. Az eddigi embertelenségeken túl itt már
meg kellett tapasztalniuk a kopaszra borotválást
(női mivoltukban sértik őket azzal is, hogy egé-
szen fiatal SS-katonák előtt kell mezítelenül tisz-
tálkodniuk), a testi fenyítést, az állandó appelt:
az étlen-szomjan, fagyban és hőségben egyaránt
órákon át tartó sorakozót és létszámellenőrzést,
a gáztól való rettegést. Tíz nap után azonban to-
vább vitték őket Freibergbe (a flossenbürgi mun-
katábor altáborába), ahol „egy kicsit ismét ember-
nek” érezhette magát Helga. Itt tizenkét órás
munkarendben egy repülőgépgyárban dolgoz-

tak, s mivel a gyárnak munkaerőre volt szük-
sége, valamelyest jobb életkörülményeket bizto-
sítottak a foglyok számára. Itt állt elő az az ab-
szurd helyzet, hogy „ugyan hülyén veszi ki magát,
hogy az embert a németeknek végzett munkájáért ju-
talmazzák, de annyira jól jönne” a prémium. A ko-
ra vénség ellenére gyermeki a hang, ami fájlalja a
születési évét megváltoztató egyszeri hazugság
következményét: neki két órával tovább tart a
munkaidő, nem részesül egy rendkívüli culágból.

A front közeledtével először bezárták a gyá-
rat (a foglyok számára azonban még találtak —
haszontalan — munkát, „csak azért, hogy úgy tűn-
jön, dolgozunk”), majd menekültek a németek, s
vit ték magukkal a táborlakókat is. A tizenhat na -
pos vonatozás során a fagyási sérülésektől, tetvek -
től, éhségtől és szomjúságtól szenvedő Helgá ban
felmerült a szökés gondolata is, de végül le gyen-
gült édesanyja miatt nem tette meg. A sze relvény
végül Mauthausenben állt meg, s az itteni ci-
 gánylágerben élték meg a felszabadítást. Utóbb
tudják meg, hogy négy napon múlt, hogy nem
kerültek gázkamrába. „16 nappal a felszabadulás,
12 nappal a háború befejezése után… Végre Prága…
Végre itthon” — zárul a napló.

A Helga feljegyzéseit követő harmincoldalas
interjúban még további adalékok tudhatók meg
a táborokról, főként Terezínről. Helga Weiss me -
sél arról is, hogy miként illeszkedtek vissza édes-
anyjával a prágai életbe, hogyan viszonyultak a
csehek a zsidókhoz, a holokauszthoz. A naplójá-
val kapcsolatos kérdések során szóba kerülnek a
kötetben is megtalálható rajzai, amiket egyko-
ron édesapja buzdítására kezdett el készíteni.
Ahogy az írás, úgy a rajzolás is annak eszköze
volt, hogy valahogyan feldogozza — ahogy
sokan mások is tették — azt a helyzetet, s hogy
„jó lenne, ha megőrződne ez az egész”. Tanulmá-
nyait is ennek megfelelően egy képzőművészeti
szakiskolában, később pedig a prágai Iparmű-
vészeti Főiskolán folytatta, s azt elvégezve kép-
zőművészként és íróként tevékenykedett. Elren-
dezett hagyatékát a fiataloknak ajánlja, „abban a
reményben, hogy eleven emlékezetük őrzi a múltat, s
hogy sosem tapasztalják meg azt, amit az én nemze-
dékem átélt”. (Ford. Varga György; Alexandra,
Pécs, 2013)
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