Takács Dániel
madik rész: Auschwitz, Freiberg, Mauthausen, otthon, vagyis a napló
befejezõ része a háború után, 45-46-ban keletkezett. Továbbá azt
sem szabad elfelejteni, ahogyan az a könyv szerkesztõi elõszavában
is említésre kerül, hogy eredetileg inkább feljegyzésekrõl volt szó,
mintsem szabályos naplóról. Így végeredményként egy, stílusában és

Helga

gondolati mélységeit tekintve igen rétegzett és sokszínû szövegrõl
beszélhetünk, amely napló formában megszerkesztve, a naplóíró feltételezett korára és az események idõrendjére tekintettel, helyenként
disszonáns kombinációkat ad ki. A Helga naplóját olvasva sokszor tá-

Helga Weiss naplófeljegyzései az 1938-as csehszlovák mozgósítással

madhat olyan érzésünk, hogy egy éppen adott szituáció leírását egy

kezdõdnek. A naplóíró számára, aki ekkor még csak kilenc-tíz éves

késõbbi tudás határozza meg. Igaz, a könyv tulajdonképpen nem árul

gyerek volt, a mozgósítás, majd Csehország náci megszállása nem

zsákbamacskát, amennyiben alcíme: Egy fiatal lány visszaemlékezé-

ugyanazt jelentette, mint a legtöbb cseh honfitársának. Helga naplója

sei. Csakhogy ebben az esetben nem biztos, hogy a naplóforma és

a második világháború szubjektív dokumentuma: prágai zsidó szen-

az egyes szám elsõ személy, jelen idõ használata, tökéletes választás

vedéstörténet. Az ország megszállása után, mintha egy halálos és

volt. Amikor például a 38-39-es részekben olvasható összetettebb,

kérlelhetetlen logika diktálná, sorra születnek az egyre inkább kire-

Csehszlovákia politikai helyzetére és társadalmának hangulatváltozá-

kesztõ zsidótörvények, rendeletek, mígnem Helgát és szüleit s egész

sára vonatkozó reflexiók is egyes szám elsõ személyû, jelen idejû fel-

prágai rokonságukat a terezíni koncentrációs táborba deportálják.

jegyzések formáját öltik, az olvasó számára kissé zavaró lesz ezeket

Helga Terezínben, vagyis a történelembõl ismertebb, német nevén

a gondolatmeneteket egy kilenc éves gyermek feljegyzésének tekin-

Theresienstadtban szüleitõl elválasztva, 1941-tõl 1944 végéig éli a lá-

teni. Anne Frank naplójának olvasásakor nincs olyan érzésünk, hogy

gerlakóknak a hétköznapok világától elválasztott szürreális, mégis

nem koherens szövegrõl lenne szó. A két napló összehasonlítása már

mindennapi, saját örömökkel és bosszúságokkal teli életét, és több-

csak ezért sem szerencsés. Ugyanakkor a Helga naplója, mint vissza-

kevesebb rendszerességgel készíti feljegyzéseit. Terezínbõl Ausch-

emlékezés is rendelkezhetne irodalmi értékekkel, vagyis amit elveszít

witzba, majd Freibergbe szállítják át õket, ahol a német hadigépezet

azzal, hogy hiányzik belõle az egyidejûség szuggesztiója, azt meg-

számára kell rabszolgamunkát végezniük. A felszabadulást Mauthau-

nyerhetné azzal, hogy egyéni nyelven és eredeti hangsúlyokkal, kont-

senben élik meg édesanyjával, apját valószínûleg Auschwitzban elgá-

rasztokkal meséli el a történetet. Ám ami egyfelõl megvan az Anne

zosították, csakúgy, mint Helga mindkét ági nagyszüleit. Miután pár

Frank naplójában, egy személynek a szövegen átütõ egyéni karakte-

hónapos kórházi lábadozás után visszatér Prágába, 45 és 46 táján

re, másfelõl pedig megvan a Holokauszt irodalom legismertebb írásai-

gyûjti össze és egészíti ki feljegyzéseit és visszaemlékezéseit. Jelen

ban, Kertésznél, Primo Levinél, Borowskinál, az objektivitás, a kegyet-

kötetben helyet kapott még egy Helga Weissel 2011-ben készített in-

lenség és a cinizmus ábrázolási elvvé formálása, mûvészi problémá-

terjú, valamint egy fényképválogatás Helga gyerekkori rajzaiból és

vá tétele, az hiányzik a Helga naplójából. Ez a történetmondás nem

családi vonatkozású fényképeibõl. E kettõ jól kiegészíti a naplófel-

kísérletezik azzal, hogy megértse és összeütközésbe hozza a nyelv-

jegyzéseket.

vel mindazt, amit a szerzõje átélt. Így nagyon valószínû, hogy meg-

Kézenfekvõ, s maga a fõcím és a fülszöveg is azt sugallja, hogy a

marad egy visszaemlékezésnek a sok között, s nem fog bekerülni

szóban forgó írásmûvet Anne Frank naplójához hasonlítsuk. Ám eh-

azok közé a mûvek közé, melyeket a témában a legjobbaknak, leghi-

hez az összehasonlításhoz néhány megjegyzést érdemes hozzáfûzni.

telesebbeknek tartunk. Mindezzel együtt, mint személyes kordoku-

Az egyik az a tény, amelyre egyébként a kötet szerkesztõje, s az elõ-

mentum, gazdagítja a múltról való tudást, s rávilágít arra, ami egyéb-

szóban maga Helga Weiss is utal, hogy a napló egy jelentõs része,

ként ilyenkor az egyik legközelebbi menedék lehetne: az embersé-

például a 38-39-es évekrõl szóló beszámolók „alaposan át lettek írva”,

gességre. (Helga Weiss: Helga naplója – Élet a koncentrációs tábor-

s az egész napló több ízben át lett dolgozva, ezenkívül a teljes har-

ban – Egy fiatal lány visszaemlékezései, Alexandra Kiadó, 2013.
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