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7 MEGVALÓSÍTÁS

FORRÁS 7
Áldozatok

Annelies Marie Frank 1929. június 12-én született Frankfurtban, 
Németországban. 1945 februárjában halt meg tífuszban Bergen-
Belsenben.

Edith Frank Holländer 1900. január 16-án született Aachenben, 
Németországban. 1945. január 6-án végelgyengülésben halt meg 
Auschwitzban.

Margot Betty Frank 1926. március 16-án született Frankfurtban, 
Németországban. 1945 februárjában halt meg Bergen-Belsenben. 

Otto Heinrich Frank 1889. május 12-én született Frankfurtban, 
Németországban. 1980. augusztus 19-én halt meg Bazelben, Svájcban. 

Hermann van Pels 1898. március 31-én született Gehrdeben, 
Németországban. 1944 oktoberében vagy novemberében halt meg 
Auschwitzban a gázkamrákban. Anne a naplójában Mr. van Daanként 
hivatkozik rá. Otto Frank üzleti partnere. 

Auguste van Pels 1900. szeptember 29-én született Buerben, 
Németországban. 1945 áprilisában vagy májusában halt meg egy 
Theresienstadtba tartó transzporton. Anne a naplójában Mrs. Van 
Daanként hivatkozik rá.
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Peter van Pels 1926. november 8-án született Osnabrückben, 
Németországban. 1945. május 5-én halt meg a mauthauseni 
koncentrációs táborban. Anne a naplójában Peter van Daanként 
hivatkozik rá.

Fritz Pfeffer 1889. április 30-án született Gießenben, Németországban. 
1944. december 20-án halt meg a Neuengammeni koncentrációs 
táborban. Anne a naplójában Albert Dusselként hivatkozik rá. Nem 
igazán kedvelte őt, ezért kapta a németül bolondot jelentő dussel 
nevet.

Homoszexuálisok
A náci rezsim alatt körülbelül 50.000 embert vádoltak és büntettek 
meg a homoszexualitása miatt. Hozzávetőlegesen 7000-en kerültek 
koncetrációs táborba. Körülbelül 3500-an meg is haltak. 

Romák és szintik
A nácik a cigányokat fajilag alsóbbrendűnek és veszélyesnek tartották 
az “árja társadalomra” nézve. A második világháború időszakában 
Európában megközelítőleg 1 millió roma élt. A történészek 220 és 500 
ezer fő közé teszik a nácik és kollaboránsaik által meggyilkolt roma és 
szinti emberek számát.
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Segítők

Miep Gies Otto Frank titkárnőjeként dolgozott. Bepel együtt segítette 
a rejtőzködőket. Étellel, ruhákkal, könyvekkel és információkkal látták 
el őket. 

Johannes Kleiman, akit Anne a naplójában csak Kleiman úrként 
emleget is a segítők közé tartozott. Ezzel egyidőben hivatalosan ő 
vezette az Opektát is.

Victor Kugler, akit Anne a naplójában csak Kugler úrként emleget, 
segítette pénzhez jutni a rejtőzködőket. Úgy érezte, hogy ő felelős a 
Hátsó traktus biztonságáért. 

Bep Voskuijl szintén az Opekta irodájában dolgozott. Apukája is a cég 
alkalmazottja volt, a raktárban dolgozott. A segítőket a leszámítva 
a férfi az egyetlen, aki tudott a rejtőzködőkről. Néha Miepnek még 
bevásárolni is segített.

A Fehér Rózsa egy erőszakmentes ellenállási mozgalom volt a náci 
Németország idején, aminek a tagjai a nácizmus elleni szórólapokat 
készítettek.
A fiatal egyetemista, Sophie Scholl is tagjuk volt. Őt és a többieket 
1943. február 18-án a müncheni egyetemen a 6. szórólap terjesztése 
közben tetten érték és halálbüntetéssel sújtották. 1943. február  
22-én a Népbíróságon Roland Freisler bíró elött Sophie Scholl a  
következőket mondta:
“Végtére is valakinek le kellett kezdenie. Amit mi írtunk és mondtunk azt rajtunk 
kívül még sokan mások gondolják így, csak ők nem merik úgy kifejezni magukat, 
ahogyan mi tettük.”
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Elkövetők

SS (Schutzstaffel)
A náci párt elit fegyveres testülete.  Részben az SS tekinthető felelősnek 
a mozgó kivégző alakulatok tetteiért, amelyek a nácik politikai 
ellenfeleit és “faji” kisebbségeket gyilkoltak meg. Alegysége, az ún. 
SS-Totenkopfverbände (halálfejes egység) felelős továbbá, több millió 
ember szisztematikus megyilkolásáért a megsemmisítő táborokban.

NSDAP és Adolf Hitler
Nemzetiszocialista Német Munkáspárt, röviden náci párt. (1920-1945). 
A pártot Anton Drexler alapította, ám már működése második évétől 
Adolf Hitler vezette. 1920-ban kevesebb, mint 60 tagot számlált, 1945-
ben 8,5 milliót.


