
“HA AZ LEHETEK, 
AKI VAGYOK”

Anne Frank élete

KÁRTYA 1A
1-2-3. panel
1929 - 1933

• Anne Frank 1929. június 12-én született (Frankfurt am Main, Németország)
• A Frank család zsidó.
• Edithnek és Ottónak két lánya van: Margot és Anne.
• Az első világháború időszaka (1914-1918).
• Gazdasági válság és munkanélküliség Németországban a korai harmincas 

években.
• Ebben az időben 550 ezer zsidó élt Németországban, ami kevesebb, mint a 

lakosság 1%-a.
• Adolf Hitler és politikai pártja (NSDAP) 1933-ban kerül hatalomra.
• Erősödik az antiszemitizmus.
• A zsidókat diszkriminálják, egymás után fosztják meg őket a jogaiktól.
• Anne szülei elhatározzák, hogy elhagyják Frankfurtot.

KÁRTYÁK 
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© Anne Frank Stichting / 2015





KÁRTYA 2A
 4-5-6. panel
1933 - 1938

• 1933-ban a Frank család Amszterdamba költözik.
• Otto Frank céget alapít, melynek neve Opekta.
• A cég dolgozói között van: Victor Kugler, Johannes Kleiman, Miep Gies és Bep 

Voskuijl. 
• Anne a Montessori általános iskolába kezd járni.
• Németországban a nácik ténylegesen rajtaütnek a zsidókon. 1938. november 

9-éról 10-re virradó éjszaka, többek között zsinagógákat és zsidó üzleteket 
gyújtanak fel. Ez az úgynevezett “Kristályéjszaka”. (6. panel, alsó kép).

Kártya 1B
KÉRDÉSEK:  
1  A Frank család 1933-ban úgy dönt, hogy elhagyja Németországot. Miért történt 

ez?
2  Milyen problémákkal kellett Németországnak szembenéznie ebben az időben?
3  Az 1. panel alsó képén a graffiti a falon azt írja: “Szavazz Hitlerre”. Miért 

választották Hitler támogatói pont ezt a falat?
4  Nehéz volt Anne szüleinek elhagynia Németországot? Miért?



Kártya 2B
KÉRDÉSEK:  
1  Mely országokba költöztek el a Frank család tagjai?
2  Milyen zsidóellenes rendelkezéseket vezettek be a nácik ebben az időszakban?
3  Mit veszel észre, ha megnézed az 5. panel alsó képét, ami egy iskolás osztályról 

készült Németországban?
4  Mit gondolsz, hogyan reagáltak a Frank család tagjai a Kristályéjszaka hírére?

Kártya 3B
KÉRDÉSEK:  
1  Milyen hatással voltak Otto Frank cégére a zsidóellenes rendeletek?
2  Milyen helyzetben voltak a lengyel zsidók a háború első hónapjaiban?
3  Nézd meg a 9. panel alsó képét. Hogyan befolyásolta Rotterdam lebombázása a 

harcot Hollandiában?
4  Sok németországi zsidó élt abban a szomszédságban, ahol a Frankék éltek. 

Mit gondolsz, mi volt a  reakciójuk a német megszállásra? (Nem reagáltak/ 
elköltöztek, emigráltak / öngyilkosságot követtek el)

KÁRTYA 3A
7-8-9. panel 
1939 - 1940

• 1939. szeptember 1-én a német hadsereg megtámadja Lengyelországot, ezzel 
kezdetét veszi a második világháború.

• 1940 májusában a németek lerohanják Hollandiát.
• Rotterdam belvárosát porig bombázzák, ekkortól Hollandia német megszállás 

alatt áll.
• Anne ezt írja naplójába: “1940 májusa után a jó napoknak befellegzett: először a 

háború, utána a fegyverletétel és a németek bevonulása, és elkezdődött a zsidók 
sanyargatása.”

• A zsidóellenes törvények Hollandiában is bevezetésre kerülnek és hatással vannak 
Otto Frankra is.

KÁRTYA 4A
10-11-12. panel
1941 - 1942

• 1941 nyarától, a zsidó tanulóknak külön iskolába kell járniuk.
• A zsidóknak több és több helyre tilos a belépés, mint pl.: parkok, mozik, 

könyvtárak, sőt a strand is.
• 1942. június 12-én, Anne egy naplót kap a 13. születésnapjára.
• Amikor július 5-én Margot behívót kap németországi kényszermunkára, 

elhatározzák, hogy már másnap a rejtekhelyre vonulnak.
• Rejtekhelyük a Prinsengracht 263. hátsó épülete, ahol az Opekta irodája van.



KÁRTYA 5A
13-14-15. panel 
1942 - 1944

• A Frank család a Hátsó traktusban együtt rejtőzött el a Van Pels családdal; 
Hermannal, Augustéval és a fiúkkal Peterrel.

• Négy hónappal később csatlakozott hozzájuk Fritz Pfeffer.
• Fritz beszélt nekik a razziákról. A 13. panel alsó képe egy azok közül a ritka 

felvételek közül, melyen egy amszterdami razzia látható. 1943. május 26-án 
történt, a kora reggeli órákban. Amszterdam központját körbevették. Háromezer 
zsidót hurcoltak el az otthonából, hogy előbb vonaton Westerborkba aztán 
onnan vagonokban koncentrációs- és megsemmisítőtáborokba deportálják őket.

• A Hátsó traktusban Anne gyakran ír a naplójába. Hiányoznak neki a barátai, ezért 
úgy tesz, mintha a naplója lenne a legközelibb barátja: Kitty.

• Anne arról álmodik, hogy a háború után híres író vagy újságíró lesz belőle.
• Elhatározza, hogy könyvet ír a Hátsó traktusban bujkálással töltött időről.

KÁRTYA 6A
13-14-15. panel
1942 - 1944

Olvasd el az Anne naplójából származó idézeteket! Anne írt a Hátsó traktus 
életéről, a gondolatairól és a kinti világról is.
Idézetek Annétól a panelen: 
Csütörtök, 1942. november 19.
“(...) a világ valaha volt leggonoszabb hóhérainak vannak kiszolgáltatva”.

 Péntek, 1942. október 9.

“Kedves Kitty,
Ma csak csupa szörnyű és lesújtó dolgokról adhatok hírt. Sok zsidó ismerősünket 
csoportosan elhurcolják. A Gestapo nem bánik velük kesztyűs kézzel, egyszerűen 
marhavagonokba rakják, és Westerborkba, a Drente megyei nagy zsidótáborba szállítják 
őket. Miep mesélt valakiről, aki megszökött Westerborkból. Szörnyű lehet ott.”

KÁRTYA 4B
KÉRDÉSEK:  
1  Miért választotta Otto és Edith a Hátsó traktust rejtekhelyül?
2  Miért vezettek be zsidóellenes rendeleteket? Mi volt a nácik célja ezekkel a 

rendelkezésekkel?
3  Nézd meg az alsó képet a 11. panelen! Minden 6 évnél idősebb zsidó embernek 

Dávid csillagot kellett viselnie a felsőruházatán. Milyen következményei voltak 
ennek a zsidóellenes rendeletnek?

4  Mit gondolsz, Anne szülei megosztották vele a bujkálás tervét? Indokold meg ha 
igen / ha nem miért!

KÁRTYA 5B
KÉRDÉSEK:  
1  Mit írt Anne a külvilágban zajló eseményekről?
2  Mit jelent a razzia?
3  A 15. panel alsó képén a D-napot láthatod. Mi történt azon a napon?
4.  Milyen mértékben volt fontos Anne számára a naplója a bujkálás időszakában?



KÁRTYA 6B
Hétfő, 1942. szeptember 28. (Kiegészítés)
"Az, hogy nem mehetek ki, jobban felbosszant minthogy azt ki tudnám fejezni, 
rettegek, hogy rejtekhelyünket felfedezik és mindannyiunkat agyonlőnek. Ez, persze egy 
meglehetősen lehangoló kilátás."

Csütörtök, 1942. november 19.
“Nekünk itt nagyon jó dolgunk van, jól és nyugodtan élünk. Nem is volna közünk 
ezekhez a szörnyűségekhez, ha nem riadoznánk azok sorsától, akik nekünk kedves 
embereink voltak, és akiken már nem segíthetünk. Milyen rossz érzés, hogy miközben a 
legkedvesebb barátnőimnek valahol a szabad ég alatt a földre rogyva kell éjszakázniuk, 
én meleg ágyamban alszom.”

Szombat, 1944. február 12.
“Drága Kitty,
A nap süt, az ég mélykék, pompás kis szél fúj, és én úgy vágyakozom... mindenre... 
Beszélgetésre, szabad életre, barátok után, arra, hogy egyedül legyek. Úgy szeretnék... 
sírni! Úgy érzem, menten szétrobbanok, ha sírhatnék, segítene; de nem tudok. Tele 
vagyok nyugtalansággal, megyek egyik szobából a másikba, beszívom a levegőt egy 
csukott ablak résénél, hangosan ver a szívem, mintha ezt dobogná: ‘Teljesítsd már be a 
vágyamat!’” Tiéd, Anne

KÁRTYA 7B
KÉRDÉSEK: 
1  Miért voltak Anne és a többiek büntetőbarakkokban Westerborkban?
2  Mi a különbség az átmeneti tábor, koncentrációs tábor és megsemmisítő tábor 

között?
3  Nézd meg a felső képet a 17. panelen! Mi volt a peronon zajló szelekció célja 

Auschwitz-Birkenauban?
4  Más bujkáló embereket is elárultak a második világháború idején. Miért követtek 

el az emberek ilyesmit?

KÁRTYA 7A
16-17-18. panel
1944 - 1945

1944-1945
• A rejtőzködők több, mint két évet töltöttek a Hátsó traktusban.
• 1944. augusztus 4-én letartóztatták őket. Arra sosem derült fény, hogy ki árulta el 

a bujkálókat.
• Anne naplója és különálló papírjai a Hátsó traktusban maradtak, Miep és Bep 

talált rájuk. Miep egy fiókba tette őket olvasatlanul, megőrizvén Annénak, míg 
visszajön.

• A Hátsó traktusban bujkáló embereket előbb börtönbe, majd a westerborki 
átmeneti táborba hurcolták. A westerborki büntetőbarakkokból 3 héttel később 
az auschwitz-birkenaui koncentrációs- és megsemmisítő táborba deportálták 
őket. 

• Otto a birkenaui vasúti rámpán látta feleségét és lányait utoljára.
• Mikor a Vörös Hadsereg visszaszorította a német hadsereget keleten, 1944 

november elején a lányokat Bergen-Belsenbe, (egy németországi koncentrációs 
táborba) viszik át. Anne és Margot Bergen-Belsenben halnak meg 1945 
februárjában, két hónappal a tábor felszabadítása előtt.  

KÁRTYA 8A
19-20-21. panel
1945-től napjainkig

• Otto Frank a rejtőzők közül egyedüliként élte túl a háborút.
• 1945 júniusában visszatért Amszterdamba. 
• Miután értesült lányai haláláról Miep átadta neki a naplót, amit Otto lassan 

olvasni kezdett.
• Elhatározta, hogy teljesíti lánya kívánságát, aki íróvá szerett volna válni, és 

kiadatta a naplót.
• Anne Frank naplóját mára több, mint 70 nyelvre fordították le világszerte. 
• A nácik összesen mintegy 6 millió zsidó embert öltek meg, ebből másfél millió 

gyermeket.
• Más csportok is áldozatául estek a náciknak: romák és szintik, testi- és szellemi 

fogyatékkal élők, Jehova tanúi és homoszexuálisok.
• A másodk világháború és a holokauszt áldozatairól világszerte megemlékeznek.  

Otto mondta: 
“Már nem tudunk változtatni azon, ami megtörtént. Az egyetlen dolog amit tehetünk, 
hogy tanulunk a múltból és felfogjuk, mit jelent ártatlan emberek diszkriminációja és 
üldözése. Hiszem, hogy mindannyiunk felelőssége az előítéletek elleni harc.”



KÁRTYA 9
A rejtekhelyet bemutató panelek

Ezeken a paneleken két idézetet olvashatsz Anne Frank naplójából. Olvasd fel őket 
hangosan a csoportnak! Az egyik panelen a Hátsó traktus keresztmetszeti rajza 
látható, valamint az utcafront felöli épületrész, ahol az Opekta (Otto Frank cége) 
irodahelyiségei helyezkedtek el. Hol található az elmozdítható könyvespolc? A másik 
panelen rövid leírást találsz a rejtőzködőkről és az őket segítő emberekről. Mi volt a 
feladata Jan Giesnek?

KÁRTYA 8B
KÉRDÉSEK:  
1  Mely táborokban vesztették életüket a Hátsó traktusban bujkáló emberek?
2  Felelősségre vonták a nácikat a háború után?
3  Nézd meg a felső képet a 20. panelen! Otto Frank látható rajta, az Anne Frank Ház 

megnyitásának napján. Mit gondolsz, miért volt ez nehéz nap Otto számára?
4  Otto Frank szerint mindenkinek erkölcsi kötelessége az előítéletek ellen harcolni. 

Mi az az előítélet, és hogyan tudnál küzdeni ellene?


