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„Itt az idő,

hogy tegyünk valamit.

Mindenesetre azoknak,

akik készek tenni valamit,

tudniuk kell,

hogy a német történelembe

bizonyára árulóként

kerülnek be.

Ám elmulasztván a cselekvést,

áruló lenne az

a saját lelkiismerete előtt.”

 
Claus Schenk von Stauffenberg gróf  
főhadnagyként, 1933 körül

Claus Schenk Graf von Stauffenberg  
als Oberleutnant, um 1933

 
Claus Schenk von Stauffenberg gróf, 

röviddel 1944. július 20-a előtt

Claus Schenk Graf von Stauffenberg  
kurz vor dem 20. Juli 1944

Stauffenberg és a „Valkűr-hadművelet”
Az 1944. július 20-i Hitler elleni merénylet
Stauffenberg und die „Operation Walküre“ 
Das Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 



Claus Schenk von Stauffenberg gróf 1907-ben született a bajorországi 

Svábföldön. A katolikus neveltetésben részesülő Claus Schenk von 

Stauffenberg gróf már egész korán kitűnt társai közül felelősségtudatával, 

melynek szociális és morális alapjai voltak. Berthold bátyjával 

közösen, aki már őelőtte is a Hitler elleni összeesküvők belső köréhez 

tartozott, sokat foglalkoztak az emberi létezés és a politika alapelveinek 

kérdéseivel.A Stauffenberg testvérek szellemi és erkölcsi fejlődése 

szempontjából komoly jelentőséggel bírt a Stefan George (1868 – 1933) 

költővel való találkozás.

Stauffenberg a háború során ismerte fel a nemzetiszocialista politika 

bűnös jellegét. Stauffenberg gróf 1942-től kezdve a rezsim katonai 

ellenzékének legszűkebb köréhez tartozott. Egy súlyos sérülést követően 

1943 őszén a tartalékos haderő vezérkari főnöke lett, ahol a Hitlerrel 

szembeni hatalomátvételt készítette elő. Stauffenberg fáradhatatlanul 

igyekezett a katonai és civil köröket egyesíteni.

Miután 1943-ban ismételt merényletkísérletek hiúsultak meg, 

Stauffenbergnek pedig 1944 júniusának közepétől szabad bejárása lett 

Hitlerhez, elhatározta, hogy a súlyos sérülése és a berlini kulcspozíciója 

ellenére maga fogja megkísérelni a Hitler elleni merényletet. 1944. 

július 20-án Stauffenbergnek sikerült a robbanóanyagot a kelet-

poroszországi Rastenburg közelében található szigorúan őrzött 

„Farkasodú” főhadiszállásra becsempésznie, majd az eligazítás alatt 

felrobbantania. A délután során Berlinbe visszatérő Stauffenberg eleinte 

nem hitte el a Hitler életben maradásáról szóló híreket, türelmetlenül 

próbált magas rangú tiszteket a hatalomátvételhez megnyerni. A késő 

esti órákban Stauffenberg kénytelen volt beismerni a merénylet kudarcát. 

Friedrich Fromm vezérezredes még aznap éjfél körül parancsba adta Claus 

Schenk von Stauffenberg gróf, Werner von Haeften, Albrecht Mertz von 

Quirnheim lovag és Friedrich Olbricht kivégzését.
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Im bayerischen Schwaben 1907 geboren und katholisch erzogen, zeichnet 

sich Claus Schenk Graf von Stauffenberg schon früh durch ein sozialethisch 

begründetes Verantwortungsbewusstsein aus. Gemeinsam mit seinem 

Bruder Berthold, der schon vor ihm zum inneren Kreis der Verschwörer 

gegen Hitler zählt, setzt er sich mit den Grundfragen menschlicher Existenz 

und den Prinzipien politischer Gestaltung auseinander. Von großer Bedeu-

tung für die geistige und moralische Entwicklung der Brüder Stauffenberg  

ist die Begegnung mit dem Dichter Stefan George (1868 – 1933).

Im Verlauf des Krieges erkennt Stauffenberg den verbrecherischen Charakter 

der nationalsozialistischen Politik. Seit 1942 zählt er zum engsten Kreis 

der militärischen Regimegegner. Nach einer schweren Verwundung wird 

er im Herbst 1943 als Stabschef in das Allgemeine Heeresamt berufen und 

bereitet hier den Umsturzversuch gegen Hitler vor. Stauffenberg versucht 

unermüdlich, militärische und zivile Kreise zu einigen. 

Nachdem sich 1943 wiederholt Attentatspläne zerschlagen haben und 

er seit Mitte Juni 1944 selbst Zutritt zu Hitler hat, entschließt sich 

Stauffenberg, trotz seiner schweren Verwundung und seiner Schlüsselrolle 

in Berlin selbst den Anschlag auf Hitler zu wagen. Am 20. Juli 1944 gelingt 

es ihm, ein Sprengstoffpaket in das scharf bewachte „Führerhauptquartier 

Wolfschanze“ nahe dem ostpreußischen Rastenburg einzuschleusen und in 

der Lagebesprechung explodieren zu lassen. Am Nachmittag nach Berlin 

zurückgekehrt, kann Stauffenberg der Nachricht vom Überleben Hitlers 

zunächst keinen Glauben schenken. Er versucht fieberhaft, hohe Offiziere 

für den Umsturz zu gewinnen. In den späten Abendstunden muss er das 

Scheitern erkennen. Gegen Mitternacht befiehlt Generaloberst Friedrich 

Fromm die Erschießung von Claus Schenk Graf von Stauffenberg, Werner 

von Haeften, Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim und Friedrich Olbricht. 
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Claus Schenk von Stauffenberg gróf, 1912 körül

Claus Schenk Graf von Stauffenberg, um 1912 
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Családi háttér és gyerekkor
Herkunft und Kindheit 

Claus Schenk von Stauffenberg gróf 1907. november 15-én született 

Jettingenben. Édesapja, Alfred Schenk von Stauffenberg gróf ebben az időben 

II. Vilmos württembergi király főlovászmestere, majd 1908-tól főudvarmestere 

volt. Az 1918-as forradalom után a württembergi hercegi udvari kamara 

elnökeként szolgált 1928-as nyugdíjazásáig. Édesanyja, Caroline von Üxküll-

Gyllenbald grófnő a porosz reformer August Wilhelm Neidhardt von Gneisenau 

gróf dédunokája volt. Caroline 1904-es házasságáig udvarhölgy, később Sarolta 

Mária württembergi királyné közeli bizalmasa lett. A család 1919-ig a stuttgarti 

Altes Schlossban lévő szolgálati lakásban élt, majd később a Jägerstraße-n. Sok 

időt töltöttek el az Ebingenben álló családi lautlingi kastélyban is. Stauffenberg 

jó viszonyt tartott fenn a nála két évvel idősebb ikerbátyjaival, Alexanderrel és 

Berthold-dal. Ez utóbbi és Claus között különösen jó viszony alakult ki. 

Claus Schenk Graf von Stauffenberg wird am 15. November 1907 in  

Jettingen geboren. Sein Vater Alfred Schenk Graf von Stauffenberg ist  

zu dieser Zeit Stallmeister, seit 1908 Oberhofmarschall des württem- 

bergischen Königs Wilhelm II. Auch nach der Revolution 1918 dient er als 

Präsident der herzoglich-württembergischen Rentkammer dem herzoglichen 

Haus bis zu seiner Pensionierung 1928. Stauffenbergs Mutter Caroline, eine 

geborene Gräfin von Uxkull-Gyllenband, ist eine Urenkelin des preußischen 

Heeresreformers August Wilhelm Graf Neidhardt von Gneisenau. Bis zu ihrer 

Heirat 1904 ist sie Hofdame, später enge Vertraute der Königin Charlotte. Die 

Familie lebt bis 1919 in einer Dienstwohnung im Alten Schloss in Stuttgart, 

später in der Jägerstraße. Viel Zeit wird auch auf dem Familienstammsitz 

Schloss Lautlingen bei Ebingen verbracht. Stauffenbergs Geschwister, die 

Zwillingsbrüder Alexander und Berthold, sind zwei Jahre älter als er.  

Die Brüder haben ein gutes Verhältnis zueinander. Eine besonders  

enge Beziehung besteht zwischen Claus und Berthold. 
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Gróf Claus Schenk von Stauffenberg ( jobbra) testvéreivel, Bertholddal és Alexanderrel  
a stuttgarti Altes Schloss könyvtárának épületében, 1915

Claus Schenk Graf von Stauffenberg (rechts) mit seinen Brüdern Berthold und Alexander 
auf dem Archivbau im Alten Schloss in Stuttgart, 1915
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Sarolta württembergi királyné, 
Claus Schenk von Stauffenberg 
gróf, Caroline Schenk von 
Stauffenberg grófné és Berthold 
vagy Alexander Schenk von 
Stauffenberg gróf Lautlingenben, 
1917

Königin Charlotte von 
Württemberg, Claus Schenk Graf 
von Stauffenberg, Caroline Schenk 
Gräfin  von Stauffenberg, Berthold 
oder Alexander Schenk Graf von 
Stauffenberg in Lautlingen, 1917

 
Alexander, Claus és Berthold 
Schenk von Stauffenberg grófok  
a stuttgarti Altes Schlossban

Alexander, Claus und Berthold  
Schenk Grafen von Stauffenberg  
im Stuttgarter Alten Schloss

 
Alexander, Berthold és Claus Schenk  
von Stauffenberg grófok síelés közben  
a Sváb-Alpokban, 1914 körül

Alexander, Berthold und Claus  
Schenk Grafen von Stauffenberg  
beim Skilaufen auf der  
Schwäbischen Alb, um 1914
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Claus Schenk von Stauffenberg gróf a „tornyocskában”, 
Lautlingenben, 1925 körül

Claus Schenk Graf von Stauffenberg am  
„Türmchen“ in Lautlingen, um 1925
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Fiatalkor 
Jugend

Ahogy az idősebb ikertestvérek, Claus Schenk von Stauffenberg gróf is a stuttgarti 

Eberhard-Ludwig gimnáziumba járt. Sok minden érdekelte, zenei tehetségnek 

számított, csellón játszott. Különös figyelmet szentelt az építészetnek. Akárcsak 

testvérei, már ő is korán Stefan George költő csodálója lett. Diákéveik legvégén  

a Stauffenberg testvérek a Neupfadfinder, egy, a cserkészetből kifejlődött ifjúsági 

mozgalom tagjai voltak, mely a Wandervogel mozgalom ideáljait támogatta.  

A család sváb-katolikus jellegéből fakadóan a Stauffenberg testvérek számára  

a társadalmi felelősségvállalás magától értetődő kötelesség volt. 

Wie die älteren Zwillingsbrüder besucht auch Claus Schenk Graf von Stauffenberg 

das Eberhard-Ludwigs-Gymnasium in Stuttgart. Er ist vielseitig interessiert, 

musisch begabt und spielt Cello. Seine besondere Aufmerksamkeit gilt der 

Architektur. Wie seine Brüder begeistert er sich bald für den Dichter Stefan 

George. In den letzten Jahren der Schulzeit gehören die Brüder Stauffenberg den 

Neupfadfindern an, einer aus der Jugendbewegung hervorgegangenen und am 

Wandervogel orientierten Gruppe. Geprägt durch ihre schwäbisch-katholische 

Familie ist das Engagement für die Gemeinschaft für die Brüder Stauffenberg 

schon früh eine selbstverständliche Pflicht. 

 
Alexander, Berthold és Claus Schenk von Stauffenberg grófok  
a lautlingi kastély kertjében, 1918 körül 

Alexander, Berthold und Claus Schenk Grafen von Stauffenberg  
im Garten von Schloss Lautlingen, um 1918
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Claus Schenk Stauffenberg gróf szüleivel és testvéreivel,  
Bertholddal és Alexanderrel Lautlingenben, 1923 körül

Claus Schenk Graf von Stauffenberg mit seinen Eltern und den  
Brüdern Berthold und Alexander in Lautlingen, um 1923 
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Alfred Schenk von Stauffenberg gróf fiaival, Bertholddal,  
Claus-szal és Alexanderrel Stuttgartban, 1925 

Alfred Schenk Graf von Stauffenberg mit seinen Söhnen  
Berthold, Claus und Alexander in Stuttgart, 1925 

 
 
Berthold, Alexander és Claus  
Schenk von Stauffenberg grófok  
házi muzsikálás közben, 1917 

Berthold, Alexander und Claus  
Schenk Grafen von Stauffenberg  
bei der Hausmusik in Lautlingen,  
1917
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Stefan George költő mély benyomást tett Alexander, Berthold és Claus Schenk von Stauffenberg 

grófokra. A testvérek 1923-tól tartoztak a költő köréhez. George, akit „Mesterként” emlegettek, 

komoly hatást gyakorolt a testvérek politikai és filozófiai gondolkodására. Önmagukat egy 

felelősségteljes elit részeként határozták meg, akik úttörői lesznek egy „titkos Németországnak”, 

összhangban Stefan George elképzeléseivel. George halála 1933 decemberében nagyon 

megrázta Claus von Stauffenberget. A későbbiekben Stauffenberg gyakran emlékezett vissza 

a költő egyes soraira, amelyek tettei és viselkedése alapelveiként szolgáltak. Még az 1943-as 

és 1944-es években is idézett összeesküvő társainak George „Antikrisztusából”. Ugyanakkor 

Stauffenbergben mélyen gyökereztek a katolicizmus keresztény értékei.

 
Stefan George Claus és Berthold Schenk von 
Stauffenberg grófokkal Berlinben, 1924 novembere 
Fotó: Ludwig Thormaehlen 

Stefan George mit Claus und Berthold Schenk Grafen  
von Stauffenberg in Berlin, November 1924 
Aufnahme: Ludwig Thormaehlen 



Claus Schenk von Stauffenberg gróf és Stefan George  
Claus Schenk Graf von Stauffenberg und Stefan George

Der Dichter Stefan George beeinflusst die Brüder Alexander, Berthold und Claus Schenk Grafen von 

Stauffenberg tief. Seit 1923 zählen sie zu seinem Kreis. George, der als „Meister“ bezeichnet wird, prägt ihr 

politisch-philosophisches Denken entscheidend. Sie verstehen sich als Teil einer verantwortungsbewussten 

Elite, als Vorkämpfer für ein „geheimes Deutschland“, das am Denken Stefan Georges ausgerichtet ist.  

Georges Tod im Dezember 1933 erschüttert Claus von Stauffenberg. Später besinnt er sich immer wieder 

auf einzelne Verse des Lyrikers, die ihm als Maximen seines Handelns und Verhaltens dienen. Noch in 

den Jahren 1943 und 1944 zitiert er seinen Mitverschworenen gegen-über Georges „Der Widerchrist“. 

Doch tief sind in Stauffenberg auch Grundsätze des katholischen Christentums verankert. 



 
Az Antikrisztus 
Stefan George költeménye  
(Szabó Lőrinc fordítása)

Der Widerchrist  
Gedicht von Stefan George  18



AZ ANTIKRISZTUS

„Ott áll a hegyen; jön a ligeten át; 
láttuk: bor a víz, ha akarja; szavát 
a halottak is értik a sírban.”

Tudnák csak, éjszaka hogy kacagok; 
megjött az időm: és kész a horog 
és telik a, roskad a háló.

A bölcs, a bolond rohan, árad a nép, 
fákat kiszakítva, tiporva vetést 
tör utat diadalmenetemnek.

Mindent, mit az ég csak ígért, megadok; 
hajszál a csalás, de ki látja, mikor 
érzékeitek veri vakság?

 

Megadom, ami ritka, nehéz, ahelyett 
a Könnyűt; arany ez a sár s tietek 
ez az új zamat, illat, e fűszer –

és amit a nagy próféta se mert, 
megmondom a titkot: a munka helyett 
hogyan éltet a kész, ami megvan?

A Férgek Ura ma hazát alapít; 
kincs s pálma övé; s ha van maradék: 
pokolba a lázadozókkal!

Ujjongtok az ördögi Látszat előtt, 
pazarolva a vért, meg az ősi velőt, 
s a nyomort csak a vég szeme látja.

Nyalod akkor üres vályúimat, óh, 
futsz, csorda! … De lángol az udvar, az ól, 
s megdördül a kürt, az ítélet. 
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             Bad Kolberg, 1931. július 11.

 Szeretett Mesterem!

 Szívből kívánok Neked minden szépet 
születésnapodra! 
 Az itteni kúra, úgy vélem, jót tett. 
Hogy ez mennyiben segített a krónikus bajaimon, 
azt csak az idő múlásával tudjuk majd megállapítani. 
A gyomromról nem tudtak pozitív diagnózist 
megállapítani. Mindenesetre a vizsgálat nem volt 
éppen meggyőző. Ilyenkor persze a legegyszerűbb 
és legkönnyebb mód mindent az idegességre fogni. 
Mindenesetre a jól szabályozott és nyugodt élet a 
gyomromnak is jót tett, ezenkívül a dohányzásból 
is erősen visszavettem; nem csoda, hogy az olcsó 
kereskedelmi dohány káros az érzékeny gyomorra. Az idő 
ez idáig jó volt. Egyébként pedig leírhatatlanul unalmas 
itt. A kúra miatt az ember annyira korlátozva érzi 
magát, hogy semmi értelmesbe nem tud kezdeni, hogy 
valamivel legalább elüsse az időt. Egy jó időre elegem 
van a tengerből, és el tudom képzelni, hogy a Mesternek 
is mennyire elege volt a kieli tájképből. Jövő hét közepén 
utazok vissza Bbg.-be [Bamberg]. Hogy a nyár számomra 
hogy folytatódik, majd ott fog kiderülni. 
 Itt folyamatosan durva szóbeszédeket lehet 
hallani Berlinről. Idáig mind teljes képtelenség volt. 
Mindazonáltal nehéz szabadulni a gondolattól, hogy 
idén ősszel vagy télen komolyra fordulhatnak a dolgok. 
Ily módon előre tekinteni azonban éppoly hálátlan és 
értelmetlen. Az elkerülhetetlen úgyis be fog következni, 
és hogy ez mennyire nem néhány éven, emberi életen 
és sorson fog múlni, úgy hiszem, időközben már 
megtanultam. Sok csók Franknak.

 Ölel és csókol Téged,  
    a Te Clausod 

   Bad Kolberg, 11.7.31.

 Mein geliebter Meister!

 Die innigsten Wünsche und alles schöne 
zu Deinem geburtstag! 
 Die hiesige Kur hat glaube ich ganz gut getan. 
Inwieweit der chronischen sache abgeholfen ist kann sich 
natürlich erst im lauf der Zeit herausstellen. An meinem 
Magen ist nichts positives gefunden worden. Allerdings 
war die Untersuchung auch recht wenig überzeugend. Dass 
die Sache nervös sei ist die übliche und billige ausrede. 
Jedenfalls hat aber das sehr regelmässige und ruhige Leben 
hier auch dem Magen gut getan ausserdem habe ich das 
rauchen stark eingeschränkt; denn es ist kein wunder dass 
der handelsübliche misttabak für einen empfindlichen 
magen schädlich ist. Wetter war bis vor kurzem gut Im 
übrigen war es hier aber unbeschreiblich langweilig. 
Durch die Kur war man auch so behindert, dass man nichts 
vernünftiges anfangen konnte um die Zeit totzuschlagen. 
Ich habe jetzt für längere Zeit ziemlich genug von der See 
und kann mir gut denken wie satt der Meister die Kieler 
landschaft nach einiger Zeit hatte. Mitte nächster Woche 
fahre ich zurück nach Bbg. [Bamberg]. Wie sich der Sommer 
weiterhin für mich entwickeln wird wird sich erst dort 
herausstellen. 
Hier kommen ständig wilde gerüchte über Berlin an. Bisher 
war es ja immer unsinn. Trotzdem kann man sich des gefühls 
schwer erwehren, dass es dies jahr im Herbst oder Winter 
doch noch Ernst werden würde. Aber in solcher weise heute 
vorauszudenken ist ebenso undankbar als zwecklos. Das 
unvermeidliche wird doch kommen und dass es auf einige  
Jahre und einige menschenleben und schicksale mehr oder 
minder nicht ankommt glaube ich inzwischen gelernt zu  
haben. Küsse sehr den Frank.

 Es umarmt und küsst Dich 
   Dein   
    Claus 

Levél Claus Schenk von Stauffenberg gróftól  
Stefan George-nak Bad Kolbergből, 1931. július 11.

Brief von Claus Schenk Graf von Stauffenberg  
an Stefan George aus Bad Kolberg, 11. Juli 1931

 
A Stefan George köréhez tartozó személyek 
Balról: Max Commerell, Claus Schenk von Stauffenberg gróf, 
Johann Anton, Albert von Blumenthal (ülve), Alexander 
Schenk von Stauffenberg gróf, Walter Anton, Berthold Schenk 
von Stauffenberg gróf

Angehörige des Kreises um Stefan George  
Von links: Max Commerell, Claus Schenk Graf von 
Stauffenberg, Johann Anton, Albrecht Graf von Blumenthal 
(sitzend), Alexander Schenk Graf von Stauffenberg,  
Walter Anton, Berthold Schenk Graf von Stauffenberg
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Berthold Schenk von Stauffenberg gróf  
modellt ül A. Hedbloom szobrásznak, 1927

Berthold Schenk Graf von Stauffenberg als  
Modell für den Bildhauer A. Hedbloom, 1927
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Fiatalkori költemények
Jugendgedichte

1923 novemberében Claus Schenk von Stauffenberg gróf  

több versét is Berthold testvérének ajánlotta, melyeken  

erősen érződött Stefan George hatása.  

 

Im November 1923 widmet Claus Schenk Graf von Stauffenberg 

seinem Bruder Berthold mehrere Gedichte, die stark den Einfluss 

Stefan Georges spiegeln. 

 
Berthold és Claus Schenk von Stauffenberg grófok, 1925 körül 

Berthold und Claus Schenk Grafen von Stauffenberg, um 1925



 
So ist mir immer wenn ich land durchzeihe:  
Die scholle väterlichen seins tathafter boden 
Mein eigentum 
Die pflüger später ernte urbar machend 
Mein sassenvolk 
Die städte bild wo volkes kraft wo fürsten  
      sich einten

Zu meiner lust. 
     So ist in mir zu herrschen dunkles wissen 
     Und jugend künftig kraft und grösse ahnend.

 
Ich hört euch nach dem einen der des purpurs  
   würdig wäre 
Lechzen • keiner aber kam euch der das szepter  
           nähme 
Denn ihr täuscht euch in betrügerischen bildern 
Nein keiner ist der lose masse • ihr • als götzen ehre.

Nur kleine schar ist zu der sicht berufen 
Nur kleine schar hat von dem hehren held geträumt 
Sie schweigen stille · haben nichts mit euch gemein 
Sie knieen gläubig an des Meisters stufen.

Ich hörte oft von hohen lieder klingen 
Ich habe viel von Königen geträumt. 
Vom grössten Römer fern aus alter zeit 
Vernehmt und lasst mich traum so wahrheit  
                 singen.

 
 

Vidéken járva így érzek én mindig: 
Atyáink szelleme tovább él e földön, 
Mindez az örökségem 
Szüretelő 
Szántóvető népem 
Városok, hol népi tetterő, s hercegi akarat 
   örömömre

egybefolyt.

Így egyesül bennem a titkos tudás 
Mely a holnap fiatalságát, erejét, 
   s nagyságot látja.

 
Claus Schenk von Stauffenberg gróf  
versei Berthold testvérének , 1923  

Gedichte von Claus Schenk Graf von Stauffenberg  
für seinen Bruder Berthold, 1923

 

 
Hallgattalak titeket, kik arra sóvárogtok, 
   hogy elnyerjétek 
a bíbort · ám nem jött méltó senki, ki felemelhetné  
   a jogart 
Mert hamis képekkel ámítjátok magatok 
Nem, senki nem ad tartást a formátlan tömegnek 
· nektek · a tiszteletre vágyóknak.

Csak kevesek kiváltsága a látás 
Csak kevesek álmodhatnak fenséges hősökről 
Ők csendesen hallgatnak · hozzátok semmiben sem   
   foghatók 
Térden csúszva követik a Mestert

Oly sokszor hallottam himnuszt zengeni 
Oly sokszor álmodtam királyokról. 
Régi korok nagy római hőseiről 
Kik megértenek és hagynak álmom, mint valót 
   énekelni.
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Abendland I

Wir sind schicksal noch der welt und leben 
Müssen weh nicht schreien über uns 
Schweigen sollen jene ekle feile 
Bare münze nur auf fremd und falschheit gebend. 
Waren unsre mütter huren denn 
Dass unsrer abkunft stolz verächtlich sei?

Wo noch grösse gross und tat bekannt 
Nimmer solle feige hoheit heucheln. 
Denn war Alexander herrlich Cäsar mächtig 
Platon weise und Achilles schön 
Wo blieb macht dann weisheit herrlichkeit 
Ruhm und schönheit wenn nicht wir sie hätten 
Des Staufers und Ottonen blonde erben.

 
 

Nyugat I

A világ szemében végzete mi vagyunk, élnünk kell hát, 
Panaszra szánk ne nyíljon. 
Hallgasson inkább az, 
Ki pénzt csak idegenre, s rosszra ád. 
Hát anyáink szajhák voltak talán, 
Hogy származásunk szégyellni kellene?

Ott, hol nagyságé s tetté az érdem, 
Hiába színlel a gyáva. 
Mert Nagy Sándor dicső, Cézár hatalmas, 
Platón bölcs és Akhilleusz daliás volt. 
Hol marad hát hatalom, bölcsesség, dicsőség, 
Hírnév és szépség, ha nem nálunk, 
Staufok és Ottók szőke utódainál.

Abendland II

Ich wühle gern in alter helden sagen 
Und fühle mich verwandt so hehrem tun 
Und ruhmgekröntem blute.

Ich könnte nicht die alten zeiten missen 
Wo wäre dann dass ich mein leben schaute 
Wenn nicht in höchster sein?

Ich liebe drum die grossen ferner tage 
In ihrem bann kaum fassbar willen wachsend 
Nicht minder gottgeboren.

 
 

Nyugat II

Régi hősök mondái felett szívesen merengek el 
Oly közelinek érzem hőstettük 
És dicsőségkoronázta vérük.

A régi korokat elfeledni nem tudnám, 
Hisz hová fordulhatnék, 
Ha nem a legnemesebbek felé?

Ezért szeretem hát letűnt idők nagyjait 
Varázsukban oly fölfoghatatlan akarat ébred, 
Mely nem kisebb, mint isteni teremtmény.

   (saját fordítás)
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„Tanárának [George] nevelői 
példaképe, a cselekedet 
erkölcsössége és az új 
Németországban való 
reménység befolyásolhatta 
Stauffenberget abban, hogy 
olyan hivatást válasszon, 
melyben az összes készségét 
egyesíthette: pontos tervezés,  
az ember nevelése, felelősség  
és szolgálat a közösségért.”

„Das erzieherische Vorbild seines 
Lehrers [George], dessen Ethos 
der Tat und dessen Hoffnung 
auf ein neues Deutschland 
können Stauffenberg beeinflußt 
haben, sich einem Beruf 
zuzuwenden, bei dem er alle 
seine Neigungen vereinigen 
konnte: Exakte Planungsarbeit, 
Menschenerziehung, 
Verantwortung und Dienst an 
der Allgemeinheit.“

Nina Schenk von Stauffenberg grófné
Nina Schenk Gräfin von Stauffenberg

 
Claus Schenk von Stauffenberg gróf  
közkatonaként, 1926/27

Claus Schenk Graf von Stauffenberg  
als einfacher Soldat, 1926/27
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A hivatásos tiszt 
Der Berufsoffizier

Az 1925-ös év végére Claus Schenk von Stauffenberg gróf végleg elhatározta, 

hogy hivatásos tiszt lesz. Gyenge alkata ellenére, mely iskolai évei alatt 

szüntelenül csak gondot jelentett neki, a katonai életpálya mellett döntött, 

hogy a hazáját szolgálhassa. Stauffenberg 1926. április 1-jén lépett be a 17. 

(bajor) lovasezredbe Bambergben. 1927 októbere és 1928 kora augusztusa 

között tíz hónapig a drezdai gyalogsági iskolába járt. Zászlósként 

Stauffenberget 1928 őszén a hannoveri lovassági iskolába helyezték át, ahol 

kiképzését 1929. augusztus 1-jén főzászlósi rangban fejezte be. Kitűnő lovas, 

katonai képességei és ismeretei messze az átlag felett voltak. Stauffenberg 

évfolyamának hatodik legjobbjaként és a legjobb lovasaként végzett 

a katonai akadémián. 1929. augusztus 17-én a tiszti vizsgát követően 

díszkarddal tüntették ki „kiváló teljesítményéért”. 1930. január 1-jétől Claus 

von Stauffenberg hadnagyként szolgált bambergi lovasezredének kiképző 

századában.

Ende 1925 steht für Claus Schenk Graf von Stauffenberg der Entschluss fest, 

Berufsoffizier zu werden. Trotz seiner eher schwachen Konstitution, die ihm während 

der Schulzeit immer wieder Probleme bereitet hat, will er eine militärische Laufbahn 

einschlagen und so seinem Vaterland dienen. Am 1. April 1926 tritt Stauffenberg in  

das 17. (Bayerische) Reiter-Regiment in Bamberg ein. Zwischen Oktober 1927 und 

Anfang August 1928 besucht er zehn Monate die Infanterie-Schule in Dresden. Zum 

Fähnrich befördert, wird Stauffenberg im Herbst 1928 auf die Kavallerie-

Schule nach Hannover geschickt und hier zum Ende der Ausbildung am  

1. August 1929 zum Oberfähnrich befördert. Er ist ein ausgezeichneter 

Reiter, auch seine militärischen Fähigkeiten und Kenntnisse liegen weit über 

dem Durchschnitt. Stauffenberg ist Sechstbester des Kriegsschuljahrgangs 

und Bester der Kavallerie und erhält nach der Offiziersprüfung in Hannover 

am 17. August 1929 einen Ehrensäbel „für hervorragende Leistungen“. Seit 

dem 1. Januar 1930 ist Claus von Stauffenberg Leutnant in der Bamberger 

Ausbildungs-Eskadron seines Regiments.  
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Claus Schenk von Stauffenberg gróf  
Bambergben, 1930 

Claus Schenk Graf von Stauffenberg  
in Bamberg, 1930

 
Claus Schenk von Stauffenberg gróf  
„Jagd“ nevű lován  

Claus Schenk Graf von Stauffenberg  
auf seinem Pferd „Jagd“



 
Claus és Berthold Schenk von Stauffenberg grófok 
édesanyjukkal, Caroline Schenk von Stauffenberg grófnéval, 
1928 körül 

Claus und Berthold Schenk Grafen von Stauffenberg  
mit ihrer Mutter Caroline Schenk Gräfin von Stauffenberg,  
um 1928
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Claus Schenk von Stauffenberg gróf és felesége, Nina, 
a bambergi Szt. Jákob templom előtt a templomi 
esküvőjük után, 1933. szeptember 26.

Claus Schenk Graf von Stauffenberg und seine Frau  
Nina vor der Bamberger St.-Jakobs-Kirche nach der 
kirchlichen Trauung am 26. September 1933
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Házasság és család 
Heirat und Familie

1930 novemberében Claus Schenk von Stauffenberg gróf eljegyezte Nina 

von Lerchenfeld bárónőt, egy korábbi császári főkonzul lányát. Mivel 

Stauffenberg a birodalmi hadsereg házassági engedélyére vonatkozó 

kritériumait – betöltött 27. életév vagy nyolc év szolgálat – először 

csak 1934-ben teljesítette, az eljegyzés kezdetben titkos volt. Egy külön 

engedélyt követően az esküvőt végül 1933 szeptemberében, Bambergben 

tartották meg. Fiúk, Berthold 1934 júliusában született, őt követte újabb 

fiúgyermekük, Heimeran 1936 júliusában, majd Franz Ludwig 1938 

májusában, első lányuk, Valerie 1940 novemberében született. Második 

lányuk, Konstanze, Stauffenberg halála után született 1945 januárjában, 

miközben Nina Schenk von Stauffenberg grófnét „a család büntetőjogi 

felelősségével” vádolták.* A család 1936 és 1938 között Berlinben élt, 

1938-tól 1943-ig Wuppertalban, 1943 júliusától pedig ismét Bambergben. 

Stauffenbergnek igen szoros és szeretetteljes kapcsolata volt gyermekeivel. 

Im November 1930 verlobt sich Claus Schenk Graf von Stauffenberg mit 

Nina Freiin von Lerchenfeld, der Tochter eines früheren kaiserlichen 

Generalkonsuls. Weil Stauffenberg die Kriterien der Reichswehr für eine 

Eheerlaubnis – 27 Lebensjahre oder acht Dienstjahre – erst 1934 erfüllt 

hätte, bleibt die Verlobung zunächst geheim. Nach einer Sondererlaubnis 

findet die Hochzeit dann im September 1933 in Bamberg statt. Im Juli 1934 

wird der Sohn Berthold, im Juli 1936 der Sohn Heimeran, im Mai 1938 der 

Sohn Franz Ludwig geboren, im November 1940 folgt die Tochter Valerie. 

Die zweite Tochter Konstanze wird erst nach Stauffenbergs Tod im Januar 

1945 während der „Sippenhaft“ von Nina Schenk Gräfin von Stauffenberg 

geboren. Zwischen 1936 und 1938 lebt die Familie in Berlin, von 1938 

bis 1943 in Wuppertal, seit Juli 1943 wieder in Bamberg. Stauffenbergs 

Verhältnis zu seinen Kindern ist eng und herzlich.

 *A „Sippenhaft“ elnevezés alatt léptette Hitler újra hatályba  

 azt az állítólagos „germán” jogelvet, amely a család valamely  

 tagja által elkövetett bűnökért mind a felmenőket, mind a  

 leszármazottakat felelősnek nyilvánította.
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Nina Schenk von Stauffenberg 
grófné gyermekeivel, Bertholddal, 
Heimerannal, Valerie-vel és Franz 
Ludwiggal Wuppertalban, 1941 áprilisa 

Nina Schenk Gräfin von Stauffenberg 
mit ihren Kindern Berthold, Heimeran, 
Valerie und Franz Ludwig, Wuppertal, 
April 1941

 
 

Nina von Lerchenfeld bárónő és  
Claus Schenk von Stauffenberg gróf, 1931

Nina Freiin von Lerchenfeld und  
Claus Schenk Graf von Stauffenberg, 1931



 
Claus Schenk von Stauffenberg gróf  
fiaival, Bertholddal, Franz Ludwiggal és 
Heimerannal Wuppertalban, 1940

Claus Schenk Graf von Stauffenberg  
mit seinen Söhnen Berthold,  
Franz Ludwig und Heimeran in  
Wuppertal, 1940

 
 

Claus Schenk von Stauffenberg gróf 
fiaival, Franz Ludwiggal és Heimerannal 
Wuppertalban, 1940

Claus Schenk Graf von Stauffenberg  
mit seinen Söhnen Franz Ludwig und 
Heimeran in Wuppertal, 1940
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Claus Schenk von Stauffenberg gróf Bingen, Stefan George 
szülővárosa közelében, 1935 körül 

Claus Schenk Graf von Stauffenberg nahe der Geburtsstadt  
von Stefan George, Bingen, um 1935 

„A nemzetiszocializmus belpolitikára 
vonatkozó elképzeléseinek nagy részével 
teljesen egyetértettünk: a vezérelvűség, a 
felelős és hozzáértő vezetés, egyesülve egy 
egészséges rangsorral és a népközösség 
koncepciójával, a ‚közjó az önzés előtt’ 
alapelve és a korrupció elleni harc, a vidéki 
életmód hangsúlyozása és a nagyvárosi 
szellem ellen való küzdés, a rasszelmélet 
és az akarat egy új, német szellem által 
meghatározott jogrendszerhez számunkra 
egészségesnek és sokat ígérőnek tűnt. (…)
A nemzetiszocializmus alapeszméi a 
rezsim működése során azonban teljesen a 
feje tetejére lettek állítva.”

Berthold Schenk von Stauffenberg gróf vallomása  
a Gestapo előtt, 1944. július 20-át követően  

„Auf innerpolitischem Gebiet hatten  
wir die Grundideen des Nationalsozia-
lismus zum größten Teil durchaus 
bejaht: Der Gedanke des Führertums, 
der selbstverantwortlichen und 
sachverständigen Führung, verbunden 
mit dem einer gesunden Rangordnung 
und dem der Volksgemeinschaft, der 
Grundsatz ‚Gemeinnutz geht vor 
Eigennutz’ und der Kampf gegen die 
Korruption, die Betonung des Bäuerlichen 
und der Kampf gegen den Geist der 
Großstädte, der Rassegedanke und der 
Wille zu einer neuen, deutsch bestimmten 
Rechtsordnung erschien uns gesund und 
zukunftsträchtig …
Die Grundideen des Nationalsozialismus 
sind aber in der Durchführung durch das 
Regime fast alle in ihr Gegenteil verkehrt 
worden.“ 

Aussage von Berthold Schenk Graf von Stauffenberg  
bei einem Verhör durch die Geheime Staatspolizei  
nach dem 20. Juli 1944  
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Stauffenberg és a nemzetiszocialista hatalomátvétel 
Stauffenberg und die nationalsozialistische Machtübernahme

A Stefan George köréhez tartozó személyek szkeptikusak voltak a weimari köztársaság 

parlamentáris demokráciáját illetően. Az 1932-es birodalmi elnökválasztáson 

Stauffenberg Hitler mellett szállt síkra, jóllehet, katonaként ő nem szavazhatott. 

Kezdetben Stauffenberg pozitívan ítélte meg a nemzetiszocializmust, Hitler birodalmi 

kancellárrá való kinevezését 1933. január 30-án pedig üdvözölte. Ezen a napon, 

miközben egyenruhát viselt, a Hitlert ünneplő tömeggel találta szembe magát,  

ő pedig a felvonulás élére állt.

Stauffenbergnek nagy reményei voltak a „nemzeti felemelkedéssel” kapcsolatban. 

Nemcsak a hitleri fegyverkezési- és külpolitikával értett egyet, hanem a 

„vezérelvűség” és „népközösség” gondolatisága is elnyerte tetszését. Akárhogy is, 

Stauffenberg még mindig Stefan George intellektuális hatása alatt volt. A fiatal 

tisztnek a nemzetiszocialista hatalomátvétellel kapcsolatos értelmezései egyrészről 

tartózkodóak az aktuális korszellemre vonatkozólag, ugyanakkor vissza is tükröződik 

nála az elitista vezérelvűség gondolata. Stauffenberg összeesküvő társaihoz képest 

csak jóval később tagadta meg végül a nemzetiszocialista ideológiát. 

Die Angehörigen des Kreises um Stefan George stehen der parlamentarischen 

Demokratie der Weimarer Republik mit Skepsis gegenüber. Vor der 

Reichspräsidentenwahl 1932 spricht sich Stauffenberg für Hitler aus, obwohl er als 

Soldat nicht wählen darf. Den Nationalsozialismus beurteilt er anfänglich positiv und 

begrüßt die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933. An diesem Tag 

gerät er in Uniform in eine begeisterte Menschenmenge, die Hitler feiert, und setzt 

sich mit an die Spitze des Zuges.

Stauffenberg setzt viele Hoffnungen in eine „nationale Erhebung“. Nicht nur Hitlers 

Aufrüstungs- und Außenpolitik finden in den 1930er Jahren seine Zustimmung, 

sondern auch die Gedanken von „Führertum“ und „Volksgemeinschaft“. Stauffenbergs 

Denken bleibt jedoch immer geprägt vom Einfluss Stefan Georges. Auch seine 

Betrachtungen zur nationalsozialistischen Machtübernahme zeigen den jungen 

Offizier einerseits zurückhaltend gegenüber Zeitströmungen, spiegeln aber auch 

Gedanken elitären Führertums. Erst später als viele seiner Mitverschworenen löst sich 

Stauffenberg vom nationalsozialistischen Gedankengut. 35



 
„Nem pártok, hanem férfiak hozzák 

el a forradalmi változásokat, és 
minden embert, aki uralmának 
biztos talapzatot épít, csak dicsérni 
lehet okosságáért. Ezt itt most nem 
cinizmusként kell érteni, hanem 
mindazok által megszívlelendőek, 
akik – akár emellett, akár ez ellen –  
ismét elvesztek a szellemi alapok 
meghatározásában stb.” 

 
Claus Schenk von Stauffenberg gróf :  
Elmélkedések a nemzetiszocialista 
hatalomátvételről egy Stefan 
Georgne-nak írt levélben  
1933. június 21-én

Claus Schenk Graf von Stauffenberg:  
Betrachtungen zur national-
sozialistischen Machtübernahme  
in einem Brief an Stefan George  
vom 21. Juni 1933
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Claus Schenk von Stauffenberg gróf 
egy aknavető szakasz parancsnokaként 
Bambergben, 1933

Claus Schenk Graf von Stauffenberg als  
Führer eines Minenwerferzuges, Bamberg, 
1933
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Claus Schenk von Stauffenberg gróf  
a 6. páncéloshadosztály vezérkari tisztjeként, 
Hachenburg, 1940

Claus Schenk Graf von Stauffenberg als 
Generalstabsoffizier der 6. Panzerdivision, 
Hachenburg 1940 
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Katonai karrier 
Militärische Karriere

Stauffenberget 1933. május 1-jén főhadnaggyá nevezték ki, ekkor egy aknavető szakaszt 

vezetett. 1934 nyarán Stauffenberget a bambergi lovassági ezred feloszlatása után a 

hannoveri lovassági iskolába helyezték át. 1936 októberében Berlin Moabit kerületében 

kezdte meg tanulmányait a Katonai Akadémián, ahol 1937. január 1-jén lovaskapitánnyá 

léptették elő. Vezérkari képzése során Stauffenberget nemcsak unokatestvéréhez, 

Peter Yorck von Wartenburg grófhoz fűzték szoros szálak, hanem itt találkozott két 

évfolyamtársával, Albrecht Mertz von Quirnheim lovaggal és Eberhard Finckkel, akik 

később barátai és összeesküvő társai lettek. Az ellenséges ejtőernyős egységek elleni 

védekezésről szóló tanulmányával Stauffenbergnek sikerült kitűnnie társai közül. 1938. 

augusztus 1-jén második vezérkari tisztként (I b) a wuppertali 1. könnyű hadosztályhoz 

helyezték át, melyet páncéloshadosztállyá fejlesztettek ki. 1938 októberében a 

hadosztály Erich Hoepner altábornagy vezetése alatt részt vett a Szudéta-vidék 

megszállásában, 1939 szeptemberében a hadosztályt, Lengyelország német megszállása 

során báró Friedrich-Wilhelm von Loeper vezérőrnagy irányítása alatt vetették be. Mikor 

1939 novemberében gróf Nikolaus von Uxkull és gróf Fritz-Dietlof von der Schulenburg 

Stauffenberget egy puccskísérletre akarták rávenni, ő elutasította azt. Stauffenberg 

egysége 1940 májusában részt vett a Franciaország elleni offenzívában, még e hónap 

végén Stauffenberget a hadsereg vezérkarába helyezték át.

 
Claus Schenk von Stauffenberg gróf  
a 6. páncéloshadosztály vezérkari tisztjeként, 
Hachenburg, 1940

Claus Schenk Graf von Stauffenberg als 
Generalstabsoffizier der 6. Panzerdivision,  
Hachenburg 1940
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Stauffenberg wird zum 1. Mai 1933 zum Oberleutnant ernannt und führt einen 

Minenwerferzug. Nach der Auflösung des Bamberger Reiter-Regiments im Sommer 1934 

wird er an die Kavallerieschule Hannover versetzt, im Oktober 1936 beginnt er das Studium 

an der Kriegsakademie in Berlin-Moabit und wird am 1. Januar 1937 zum Rittmeister 

(Hauptmann) befördert. Während der Generalstabsausbildung hat er nicht nur enge 

Kontakte zu seinem Vetter Peter Graf Yorck von Wartenburg, sondern trifft hier in seinen 

Lehrgangs- und Hörsaalkameraden Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim und Eberhard 

Finck auf spätere Freunde und Mitverschwörer. Mit einer Studie über die Abwehr feindlicher 

Fallschirmtruppen tritt Stauffenberg besonders hervor. Zum 1. August 1938 wird er als 

zweiter Generalstabsoffizier (I b)  zur 1. Leichten Division in Wuppertal versetzt, die zu einer 

Panzerdivision ausgebaut wird. Im Oktober 1938 nimmt die Division unter Generalleutnant 

Erich Hoepner an der Besetzung des Sudeten-landes teil, im September 1939 wird sie beim 

deutschen Überfall auf Polen unter Generalmajor Friedrich-Wilhelm Freiherr von Loeper 

eingesetzt. Als im November 1939 Nikolaus Graf von Uxkull und Fritz-Dietlof Graf von der 

Schulenburg Stauffenberg für einen Umsturzversuch gewinnen wollen, lehnt dieser ab.  

Im Mai 1940 nimmt Stauffenbergs Einheit an der Offensive gegen Frankreich teil,  

Ende Mai 1940 wird er zum Generalstab des Heeres versetzt.

 
Claus Schenk von Stauffenberg gróf, Staedtke vezérkari százados,  
von Blomberg százados és Werner Kempf vezérőrnagy a nyugati  
offenzíva idején, Montherme közelében, 1940. május 13.  
A háttérben a 6. páncéloshadosztály I a osztagának álcázott  
parancsnoki busza látható. 

Claus Schenk Graf von Stauffenberg, Hauptmann i.G. Staedtke,  
Hauptmann von Blomberg, Generalmajor Werner Kempf während  
der Westoffensive, bei Montherme, 13. Mai 1940 
Im Hintergrund ist der getarnte Befehlsomnibus der I a Staffel der  
6. Panzerdivision zu erkennen.
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Claus Schenk von Stauffenberg 
gróf és Hans Kreller egy 
lovastornán Heiligenhausban, 
1939 májusa

Claus Schenk Graf von 
Stauffenberg und Hans Kreller  
bei einem Reitturnier in 
Heiligenhaus, Mai 1939 

„Ebben az összefüggésben egy dolog még fontos számomra: bármennyire is 
bizalmatlan vagyok a ‚totális’ jelszóval szemben, és bármennyi disznóságot 
is követtek el e szó címén a hadseregnél, olyannyira helyénvaló a kifejezés 
a tiszt lényegének megfogásánál. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy 
visszavonuljunk a puszta katonai létbe, vagyis a tisztán szakmai életbe. Jóllehet, 
a jelenlegi helyzet és a sorainkon kívül álló erők elképesztő hatékonyságának 
szempontjából, melyek gazdagították a birodalmat, minket pedig első ránézésre 
a saját közreműködésünk nélkül ültettek nyeregbe, a legjobbjainkat akár erre 
is sarkallhatná. Katonának lenni, főként katonai vezetőnek, tisztnek lenni 
azt jelenti, az állam szolgájának, az állam részének lenni az összes ezzel járó 
felelősséggel együtt. Ennek az érzésnek nem szabad elvesznie. Számomra 
ma a legnagyobb feladatunknak az tűnik, hogy a katonai feladat eme átfogó 
felfogását ébren tartsuk és fejlesszük. Mindnyájan tudjuk, mit is tud elérni a 
rendíthetetlen hit és a következetesség, mely semmitől nem riad vissza, amint 
felismerte, hogy mi is a helyes. A kérésem az, hogy nekünk, fiainknak vagy 
unokáinknak ne kelljen újból elölről kezdeniük, hogy a kapocs itt ne szakadjon 
félbe, hogy a generáció, mely sem a háború előtti időszak külsőségeiben, sem a 
négyéves háborúban, sem pedig a háború utáni átrendeződésben és zűrzavarban 
a katonai alapelvek lényegétől nem távolodott el, ne valljon kudarcot. Úgy vélem, 
gondolataim elég következetesek ahhoz, hogy meg tudjam ítélni, ez mit is jelent: 
nem csak azzal kell tisztában lennünk, hogy kell a hadseregért a szó szoros 
értelmében harcolni, nem, nekünk a népünkért, az államért kell harcolnunk, 
abban a tudatban, hogy a katonai alapelvek, valamint azok fenntartója, a 
tisztikar, az állam legfőbb támaszát és a nemzet megtestesítőjét jelentik.”

Részlet Claus Schenk von Stauffenberg gróf Georg von Sodenstern  
vezérőrnagynak írott leveléből, 1939. március 13.
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Friedrich-Wilhelm von Loeper 
vezérőrnagy, Claus Schenk von 
Stauffenberg gróf (középen), 
Lehnert őrnagy és Werner 
Reerink segédtiszt az 1. könnyű 
hadosztály parancsnoki állása 
előtt a német-lengyel határon, 
1939. szeptember 1.

Generalmajor Friedrich-Wilhelm 
Freiherr von Loeper, Claus 
Schenk Graf von Stauffenberg 
(Mitte), Major Lehnert und 
Ordonnanzoffizier Werner Reerink 
vor dem Divisionsgefechtsstand 
der 1. Leichten Division an der 
deutsch-polnischen Grenze  
am 1. September 1939

„In diesem Zusammenhang liegt mir noch eins am Herzen: So misstrauisch 
ich gegen das Schlagwort ‚total‘ bin und so sehr mit diesem Schlagwort in 
unserem militärischen Bereich allenthalben Schindluder getrieben worden 
ist, so sehr ist es für den Begriff des Offiziers am Platz. Wir können es uns nicht 
leisten, uns in den rein soldatischen, soll heissen rein fachlich beruflichen 
Bereich zurückzuziehen, wiewohl es angesichts der Lage und der gewaltigen 
Wirksamkeit ausserhalb unsrer Reihen stehender Kräfte, die das Reich gemehrt 
und uns scheinbar allein, ohne unser eignes Zutun, in den Sattel gehoben 
haben, gerade unsre Besten zu tun geneigt sind. Soldat sein, und insbesondere 
soldatischer Führer, Offizier sein heisst, Diener des Staats, Teil des Staats sein 
mit all der darin inbegriffenen Gesamtverantwortung. Das Gefühl für diese darf 
nicht verloren gehen. Diese umfassende Auffassung der soldatischen Aufgabe 
wach zu halten und zu erziehen scheint mir heute unsre grösste Aufgabe. 
Was ein unerschütterlicher Glaube und eine vor nichts zurückschreckende 
Folgerichtigkeit im einmal für Recht Erkannten zu leisten vermag, steht uns 
allen vor Augen. Dass wir oder unsre Söhne und Enkel hier nicht von neuem 
beginnen müssen, dass hier nicht die Verbindung abreisst, dass hier eine 
Generation, die sich weder durch Äusserlichkeiten der Vorkriegszeit noch 
durch vierjährigen Krieg noch durch die Umschichtungen und Wirrungen 
der Nachkriegszeit vom Kern des Soldatentums hat abziehen lassen, sich nicht 
versagt, ist meine Bitte. Ich glaube, ich bin in meinem Denken folgerichtig 
genug, um abmessen zu können, was das bedeutet: Wir müssen nicht nur um die 
Armee im engeren Sinne zu kämpfen wissen, nein, wir müssen um unser Volk, 
um den Staat selbst kämpfen, im Bewusstsein, dass das Soldatentum und damit 
sein Träger, das Offizierkorps, den wesentlichsten Träger des Staates und die 
eigentliche Verkörperung der Nation darstellt.“

Aus einem Brief von Claus Schenk Graf von Stauffenberg  
an Generalmajor Georg von Sodenstern, 13. März 1939
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Claus Schenk von Stauffenberg gróf  
Werner Kempf vezérőrnaggyal és az  
1. könnyű hadosztály többi tisztjével,  
1939 késő ősze

Claus Schenk Graf von Stauffenberg mit 
Generalmajor Werner Kempf und anderen  
Offizieren der 1. Leichten Division im  
Spätherbst 1939
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Claus Schenk von Stauffenberg gróf 
Ludwig Thormaehlen műtermében, 
vélhetően 1929-ben

Claus Schenk Graf von Stauffenberg 
im Atelier von Ludwig Thormaehlen, 
vermutlich 1929
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Stauffenberg és Frank Mehnert 
Stauffenberg und Frank Mehnert

Szoros barátság alakult ki Claus Schenk von Stauffenberg gróf, valamint  

Ludwig Thormaehlen és Frank Mehnert szobrászok között, akiket még Stefan George 

köréből ismert. Stauffenberg többször is állt modellt Mehnertnek, így a magdeburgi 

Elba-hídon lévő utászszobor esetében is, melyet az 1939-es év végén ünnepélyesen 

adtak át. A szobrot 1942 márciusában ismeretlenek ledöntötték, darabjait pedig az 

Elbába dobták. 

Eine enge Freundschaft verbindet Claus Schenk Graf von Stauffenberg mit den 

Bildhauern Ludwig Thormaehlen und Frank Mehnert, die er aus dem Kreis um Stefan 

George kennt. Mehrfach steht Stauffenberg für Mehnert Modell, so auch für ein 

Pionierstandbild an einer Magdeburger Elbbrücke, das Ende 1939 feierlich aufgestellt 

wird. Im März 1942 wird das Standbild von Unbekannten zerstört, die Bruchstücke 

werden in die Elbe geworfen. 

 
Claus Schenk von Stauffenberg gróf  
Frank Mehnert műhelyében, 1939 tavasza

Claus Schenk Graf von Stauffenberg in der  
Werkstatt von Frank Mehnert, Frühjahr 1939

 
 
Claus Schenk von Stauffenberg gróf mellszobra, 
Frank Mehnert alkotása

Büste Claus Schenk Graf von Stauffenbergs  
von Frank Mehnert
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Claus Schenk von Stauffenberg gróf 
Frank Mehnert modelljeként 

Claus Schenk Graf von Stauffenberg  
als Modell für Frank Mehnert 

 

 
A „magdeburgi utász”, 1939 

Der „Magdeburger Pionier“, 1939 
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Újságcikk a „magdeburgi utász“ 
avatásának alkalmából, 1939 decembere
A magdeburgi utász jelképe 
Helyi építővállalatok ajándéka –  
Avatás az utászok hídján
 Szombat dél óta áll a magdeburgi utászok hídjának 
keleti végén az utász szobra, melyet Viktor Frank szobrász 
készített. Az alkotás, a magdeburgi utász jelképe, 
tekintetét kelet felé szegezi, egy országra néz, mely 
mindig is az életteret igénylő német ember vágyának 
számított. Ezen követelés mostantól mindörökké 
egybefonódott városunk nevével. A szobor egyszerűséget 
és energiát sugároz, egyszerre emlékeztet a katonára és 
a munkásra. Acélsisak és málhazsák található az alkotás 
mellett, mely gondtalanul tekint a jövőbe.
 Nagy ünnepségre nem került sor. Farenholtz úr, 
a magdeburgi ipari- és kereskedelmi kamara elnöke 
vállalta, hogy a szobrot a város gondozásába veszi. 
Kedves gesztus volt ez tőle a magdeburgi utászok 
hídjának öt éves átadási évfordulójára időzíteni. 
Farenholtz elnök úr számos magdeburgi építővállalat 
nevében beszélt, akik közösen Viktor Frank művét a 
városnak ajándékozták. 
 Creutzburg alezredes, Magdeburg városának 
parancsnokaként volt jelen. A magdeburgi utászokat 
Kuhne százados képviselte, egy köztisztviselő, Günther 
úr pedig a főpolgármestert helyettesítette, aki hivatali 
útja miatt nem tudott jelen lenni az átadáson. A 
híd keleti hídfője mostantól egy olyan szoborral 
büszkélkedhet, amely az összes utász előtt tiszteleg, 
akiket a laktanyáinkban valaha is elszállásoltak. A szobor 
ugyanakkor megemlékezik az összes olyan férfiról, akik 
utászként szolgálták a hazát. Közéjük tartozik Loeper 
százados, Magdeburg-Anhalt első körzetvezetője. Az Elba 
mentén fekvő Magdeburg olyan szobrot kapott, amely 
elismeréssel adózik a város katonai és történelmi múltja 
előtt, és amely a figyelmet Magdeburg sorsa felé fordítja.

 
Zeitungsartikel zur Aufstellung des  
„Magdeburger Pioniers“, Dezember 1939
Symbol des Magdeburger Pioniers 
Geschenk heimischer Baufirmen –  
Aufstellung an der Brücke der Pioniere
 Seit Sonnabend Mittag erhebt sich am Ostende  
der Brücke der Magdeburger Pioniere die Gestalt eines Pioniers, 
die von dem Bildhauer Viktor  F r a n k   geschaffen wurde. Die 
Figur, Symbol des Magdeburger Pioniers, hat den Blick nach 
Osten gerichtet, in ein Land, dem immer die Sehnsucht des 
raumbedürftigen deutschen Menschen galt und dessen Forderung 
immer an den Namen unserer Stadt geknüpft sein wird. 
Schlichtheit und Energie strahlt die Gestalt aus, die Soldat und 
Arbeiter zugleich zu sein scheint. Stahlhelm und Tornister liegen 
neben der Figur, die unbeschwert den Blick in die Zukunft richtet.
 Von einer großen Feier hatte man Abstand genommen. 
Präsident  F a r e n h o l t z  der Industrie- und Handelskammer 
zu Magdeburg hatte es übernommen, die Figur in die Obhut 
der Stadt zu geben, und es war ein glücklicher Gedanke, es an 
dem Tage zu tun, an dem die Brücke der Magdeburger Pioniere 
fünf Jahre besteht. Präsident Farenholtz sprach im Namen einer 
Anzahl Magdeburger Baufirmen, die gemeinsam das Werk von 
Viktor Frank der Stadt zum Geschenk machen.
 Oberstleutnant  C r e u t z b u r g  war in seiner Eigen-
schaft als Kommandant von Magdeburg zugegen. Hauptmann  
K u h n e  vertrat seine Kameraden von den Magdeburger 
Pionieren, Amtmann  G ü n t h e r  den durch eine Dienstreise 
verhinderten Oberbürgermeister. Der östliche Brückenkopf der 
Brücke weist nun eine Gestalt auf, durch die alle Pioniere geehrt 
werden sollen, die in unserer Garnison gelegen haben. Mit 
ihnen aber soll aller Männer gedacht werden, die als Pioniere 
ihrem Vaterland gedient haben. Zu ihnen zählt auch der erste 
Gauleiter von Magdeburg-Anhalt, Hauptmann  L o e p e r . 
Magdeburg als Stadt am Elbstrom hat ein Standbild erhalten, 
das sich der militärischen und geschichtlichen Vergangenheit 
in rechter Weise bedient und das Augenmerk in eine Richtung 
lenkt, die immer das Schicksal Magdeburgs war.
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Claus Schenk von Stauffenberg gróf  
és Albrecht Mertz von Quirnheim lovag  
a „Führer főhadiszállásán“ Vinnyicában, Ukrajna, 1942 

Claus Schenk Graf von Stauffenberg und  
Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim 
„Führerhauptquartier“ Winniza/Ukraine, 1942
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Stauffenberg a hadsereg legfelsőbb vezérkarában 
Stauffenberg im Oberkommando des Heeres

Claus Schenk von Stauffenberg gróf 1940 májusát követően a hadsereg 

vezérkarának szervezési részlegében szolgált, valamint különféle tisztségeket 

töltött be a hadsereg legfelsőbb vezérkarában, 1941 májusában a vezérkar 

őrnagyává léptették elő. 1942-re már nemcsak katonai szempontból 

kritizálta Hitler hadviselését és stratégiai döntéseit, de teljesen el is fordult a 

nemzetiszocialista rendszertől. A nemzetközi joggal szembemenő hadviselés, 

a zsidók elleni tömeggyilkosságok és a megszállt területeken élő lakosság 

elnyomásának hatására 1942 nyarára Stauffenberg arra a következtetésre 

jutott, hogy a Hitler elleni merénylet nemcsak jogos, de szükséges 

is. Stauffenberg 1942-43 telén hasztalanul próbált több tábornokot és 

tábornagyot megnyerni egy Hitler elleni akcióhoz. Egyik összeesküvő társának 

a következőket jegyezte meg: „ezeknek a fickóknak vagy tele van a gatyájuk, 

vagy fűrészpor van a fejükben, ezek nem akarnak semmit…” Mivel fennállt 

a veszélye annak, hogy tevékenykedésére fény derül, Stauffenberg elintézte, 

hogy az észak-afrikai hadszíntérre helyezzék át.  

 

Seit Mai 1940  ist Claus Schenk Graf von Stauffenberg in der Organisations-

abteilung des Generalstabs des Heeres und in wechselnden Funktionen 

im Oberkommando des Heeres eingesetzt und wird im Mai 1941 zum 

Major im Generalstab befördert. 1942 kritisiert er nicht nur militärfachlich 

Hitlers Kriegsführung und dessen strategische Entscheidungen, sondern 

hat sich grundsätzlich vom nationalsozialistischen System abgewandt. Die 

völkerrechtswidrige Kriegsführung, der Massenmord an den Juden und die 

Unterdrückung der Bevölkerung in den besetzten Gebieten lassen ihn im 

Sommer 1942 zu dem Schluss kommen, dass ein Attentat auf Hitler nicht nur 

berechtigt, sondern auch notwendig ist. Stauffenberg versucht im Winter 

1942/43 vergeblich, mehrere Generale und Feldmarschälle für eine Aktion 

gegen Hitler zu bewegen, und bemerkt gegenüber einem Mitverschwörer:  

„Die Kerle haben ja die Hosen voll oder Stroh im Kopf, sie wollen nicht …“ 

Weil die Gefahr einer Entdeckung seiner Aktivitäten besteht, lässt sich 

Stauffenberg an die Front nach Tunesien versetzen.
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Reinhald Gehlen vezérkari ezredes, Coelestin von Zitzewitz 
vezérkari alezredes és Claus Schenk von Stauffenberg 
gróf a hadsereg legfelsőbb vezérkarának mauerwaldi 
főhadiszállásáról a vinnyicai „Führer főhadiszállására” való  
út közbeni pihenő során, 1942 nyara

Oberst i.G. Reinhard Gehlen, Oberstleutnant i.G. Coelestin 
von Zitzewitz und Claus Schenk Graf von Stauffenberg 
während einer Pause auf der Fahrt vom OKH-Hauptquartier 
„Mauerwald“ zum „Führerhauptquartier“ in Winniza,  
Sommer 1942
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Claus Schenk von Stauffenberg gróf ( jobbra) a  
hadsereg legfelsőbb vezérkarában, 1942 nyara

Claus Schenk Graf von Stauffenberg (rechts) im 
Oberkommando des Heeres, Sommer 1942

 
Levél Claus Schenk von Stauffenberg gróftól  
Friedrich Paulus tábornoknak, 1941. június 12.

Brief von Claus Schenk Graf von Stauffenberg  
an General Friedrich Paulus, 12. Juni 1942
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Mélyen tisztelt Tábornok úr!

 A déli hadseregcsoport arról tájékoztatott, hogy nekik már nem kell jelentést 

tegyek, mivel a Führer látogatása miatt a kérdéses napon rám már nem lesz idő. 

Ezen okból kifolyólag elhatároztam, hogy azonnal visszarepülök a hadsereg 

legfőbb parancsnokságának repülőgépével, hogy így nyerjek egy teljes napot.

 Ezen körülmények lehetetlenné tették számomra, hogy elköszönjek a 

Tábornok úrtól, és kifejezzem a Tábornok úrnak legalázatosabb hálámat a 

főhadiszálláson való barátságos fogadtatásért. Így ezt most írásban szeretném 

megejteni, kiváltképp a legalázatosabb hálámat szeretném kifejezésre juttatni 

azon vendégszeretetért, melyet a Tábornok úrnál élvezhettem.

 A napok, amelyeket Harkovban és környékén eltölthettem, valamint 

a hadosztályoknál tett látogatás nagy örömömre szolgált, és újból „nagy 

lendületet adott”. Bevallom, különösképp arra lettem figyelmes, mit is szalajt el 

az ember, amikor távol van az egységétől. Mi is lehet szebb annál, mint közvetlen 

felelősséget vállalni és hatékonyan cselekedni! Ezzel szemben minden olyan 

megelégedés, amelyhez bizonyos értelemben természetesen itt is hozzá lehet 

jutni, legfeljebb nyomorúságos pótlék lehet. Ez annál is inkább igaz, mivel 

beavatottként – és két éves tevékenységem után én ilyennek tartom magam – 

nem lehet hibázni, hogy rosszul mérjük fel tetteink korlátait, még mielőtt azokat 

meglépnénk. Nagyon is tisztában vagyok vele, hogy mindennek ellenére tovább 

kell harcolnunk, és ezt igyekszem minden bajtársamnak a tudtára adni. Viszont 

még számomra sem mindig könnyű, hogy ne veszítsem el a belső késztetést. 

Így talán Ön, Tábornok úr, értheti meg mindenki közül a leginkább, mily üdítő 

hatású a látogatás egy olyan helyen – tekintve a légkört, ahonnét jövök – ahol 

félelem nélkül vállalják akár a legnagyobb veszélyeket, ahol zokszó nélkül 

készek kockázatni az életüket, miközben vezetőink és elöljáróink a hírnéven 

civakodnak, vagy képtelenek összeszedni a bátorságukat, hogy kiálljanak 

véleményük, sőt meggyőződésük mellett, mely ezrek életére lehet hatással.

 Ez a szemlélet minden bizonnyal nem könnyíti meg a dolgok értelmezését. 

Viszont ha valaki ezt nem látja, úgy könnyen abban a helyzetben találhatja 

magát, hogy már nem ő az úr a házban!

 Tábornok úr, amint újból hadműveletet indít, a szívünk egy ritmusra fog 

dobbanni, úgy követjük magát. Ha erre ismét sor kerülne, kísérje Önt továbbra  

is jó szerencse!

 Mély tisztelettel és hálával

   adózok Önnek mindvégig,

               Tábornok úr,

       Stauffenberg.
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Hochzuverehrender Herr General!

 Die Heeresgruppe Süd teilte mit, dass ich nicht mehr mich dort melden 

sollte, da durch den Führerbesuch am in Frage kommenden Tage doch keine Zeit 

für mich sei. Aus diesem Grunde entschloss ich mich, doch sofort mit der OKW 

Maschine zurückzufliegen, um auf diese Weise einen ganzen Tag zu gewinnen.

 Diese Umstände machten es mir unmöglich, mich bei Herrn General 

abzumelden und Herrn General meinen gehorsamsten Dank für die gütige 

Aufnahme im Hauptquartier auszusprechen. Ich bitte, dies schriftlich nachholen 

und insbesondere meinen gehorsamsten Dank für die Gastfreundschaft, die ich 

als persönlicher Gast von Herrn General geniessen durfte, aussprechen zu dürfen.

 Die Tage in und um Charkow mit der Berührung mit all den besuchten 

Divisionen war eine grosse Freude und hat wieder „viel Auftrieb gegeben“. 

Freilich kam auch wieder in besonderem Masse zum Bewusstsein, was man fern 

der Truppe versäumt. Was kann schöner sein, als dies unmittelbar sorgen und 

sich auswirken dürfen! Demgegenüber bleibt alle Befriedigung, die in gewissem 

Sinn natürlich auch hier zu finden ist, ein klägliches Surrogat. Und dies umso 

mehr, als ein Eingeweihter - und als solchen rechne ich mich nach 2jähriger 

Tätigkeit hier - ja bei der Sache sofort die, keineswegs immer im Sachlichen 

begründeten, Grenzen jeder Aktion schon vor ihrem Beginn erkennen muss. 

Mir ist wohl bewusst, dass trotzdem gekämpft werden muss, und ich versuche, 

dies auch allen Mitspielern immer wieder klar zu machen. Dabei aber selbst 

den inneren Schwung nicht zu verlieren, fällt nicht immer leicht. Herr General 

werden am besten verstehen, wie erquickend ein Besuch aus solcher Luft dann 

dort ist, wo bedenkenlos der höchste Einsatz gewagt wird, wo ohne Murren das 

Leben hingegeben wird, während sich die Führer und Vorbilder um das Prestige 

zanken oder den Mut, eine das Leben von Tausenden betreffende Ansicht, ja 

Überzeugung zu vertreten, nicht aufzubringen vermögen.

 Freilich macht es das Leben hier nicht leichter, die Dinge so zu sehen. Sieht 

man aber das nicht mehr, dann gehört man schleunigst aus diesem Haus gejagt!

 Herr General stehen wieder in einer Operation und mit heissem Herzen 

verfolgen wir jeden Schritt. Möge diese wie die kommenden unter einem guten 

Stern stehen.

 In Verehrung und Dankbarkeit

  bin ich Herrn General

   stets gehorsamster

     Stauffenberg.
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Claus Schenk von Stauffenberg gróf 
Tunéziában, Kasserine állomás,  
1943. február 20.

Claus Schenk Graf von Stauffenberg  
in Tunesien, Bahnhof Kasserine,  
20. Februar 1943
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Bevetés a fronton és a tunéziai sebesülés 
Der Fronteinsatz und die Verwundung in Tunesien

Stauffenberget 1943. január 1-jén vezérkari alezredessé léptették elő.  

Néhány napos berlini szabadságot követően, melyet az összeesküvő  

társaival való egyeztetésekre is felhasznált, 1943. február 14-én a  

10. páncéloshadosztályhoz vezényelték Tunéziába, mely Erwin Rommel 

vezértábornagy tunéziai visszavonulásának biztosításával volt megbízva. 

1943. április 7-én Stauffenberg egy légitámadás során súlyosan megsérült: 

elveszítette jobb karját, a bal kezének kisujját és gyűrűsujját és a bal 

szemét. Még az afrikai egységek kapitulációja előtt sikerült Stauffenberget 

Olaszországon keresztül egy müncheni katonai kórházba szállíttatni. 

Stauffenberg még épphogy csak lábadozott, amikor Friedrich Olbricht 

tábornok, aki 1940 óta a hadsereg főparancsnokságában a tartalékos haderők 

vezetője Berlinben, kinevezte Stauffenberget vezérkari főnökének. Olbricht 

tudatosan ültetett be olyan embereket fontos pozíciókba, akik ellenzői voltak 

a nemzetiszocializmusnak, és már 1942-től kezdve „Valkűr-hadművelet“ 

fedőnéven terveket készített elő a katonai puccsra. 

 

Stauffenberg wird zum 1. Januar 1943 zum Oberstleutnant i.G. (im Ge-

neralstab) befördert. Nach einigen Urlaubstagen in Berlin, die er auch 

für Gespräche mit Mitverschworenen nutzt, trifft er am 14. Februar 1943 

bei der 10. Panzerdivision in Tunesien ein, die Generalfeldmarschall 

Erwin Rommels Rückzug in Tunesien decken soll. Am 7. April 1943 wird 

Stauffenberg bei einem Luftangriff schwer verwundet. Er verliert die rechte 

Hand, den kleinen und den Ringfinger der linken Hand und das linke Auge. 

Kurz vor der Kapitulation der deutschen Afrika-Truppen kann Stauffenberg 

über Italien ins Lazarett nach München gebracht werden. Noch während 

der Genesungszeit fordert General Friedrich Olbricht, seit 1940 Chef des 

Allgemeinen Heeresamtes im Oberkommando des Heeres in Berlin, Claus von 

Stauffenberg als seinen Stabschef an. Olbricht schleust bewusst Gegner der 

Nationalsozialisten in wichtige Positionen und bereitet seit 1942 unter dem 

Decknamen „Operation Walküre“ Pläne für einen militärischen Umsturz vor.  
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Claus Schenk von Stauffenberg 
gróf (balra) Tunéziában,  
1943 tavasza

Claus Schenk Graf von 
Stauffenberg (links) in Tunesien, 
Frühjahr 1943

 
Claus Schenk von Stauffenberg gróf fiával, Heimerannal, 
lányával, Valerie-vel, Elisabeth unokahúgával, Alfred 
unokaöccsével és fiával, Franz Ludwiggal Lautlingenben,  
1943 nyara 

Claus Schenk Graf von Stauffenberg mit seinem Sohn Heimeran, 
seiner Tochter Valerie, der Nichte Elisabeth, dem Neffen Alfred 
und seinem Sohn Franz Ludwig in Lautlingen, Sommer 1943 
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Claus Schenk von 
Stauffenberg gróf levele 
barátjának, Willy Bürklinnek, 
a müncheni katonai 
kórházból, 1943. június 9. 
Stauffenberg csak  
nehézkesen tud írni a bal 
kezén megmaradt három 
ujjával.

Brief von Claus Schenk Graf 
von Stauffenberg an seinen 
Freund Willy Bürklin aus 
dem Lazarett in München, 
9. Juni 1943. Stauffenberg 
schreibt mühsam mit den 
verbliebenen drei Fingern  
der linken Hand.

 
 
Claus Schenk von Stauffenberg gróf  
(balra) a 10. páncéloshadosztály 
vezérkarának elsőtisztjeként  
feletteseivel, báró Friedrich  
von Broich vezérőrnaggyal és  
Erwin Rommel vezértábornaggyal, 
Tunézia,1943 tavasza 

Claus Schenk Graf von Stauffenberg  
(links) als Erster Generalstabsoffizier  
der 10. Panzerdivision mit seinem  
Vorgesetzten Generalmajor Friedrich  
Freiherr von Broich und General- 
feldmarschall Erwin Rommel,  
Tunesien, Frühjahr 1943

57



 

 
Henning von Tresckow (szül. 1901-ben), aki 1941 óta 
a Középső Hadseregcsoport vezérkari elsőtisztje (Ia), 
már az 1942-es év közepétől többször is megpróbált 
merényleteket szervezni Hitler ellen, amelyek végül 
is a kedvezőtlen körülmények miatt mind kudarcba 
fulladtak. Von Tresckow és Stauffenberg voltak a fő 
irányítói a hatalomátvételi tervek átdolgozásának 
1943-ban. Közvetlenül az 1944. július 20-án 
végrehajtott merénylet előtt Tresckow többször is 
megerősítette Stauffenberget a terv végrehajtásában. 
Amikor Tresckow 1944. július 21-én az ostrowi fő 
harcvonalon értesült a megbukott államcsínyről,  
véget vetett az életének.

 
Henning von Tresckow, geboren 1901, seit 1941 Erster 
Generalstabsoffizier (I a) in der Heeresgruppe Mitte, 
versucht seit Mitte 1942 mehrmals, Anschläge auf Hitler 
zu organisieren, die jedoch immer wieder wegen widriger 
Umstände scheitern. Er ist gemeinsam mit Stauffenberg 
1943 hauptverantwortlich für die Überarbeitung der 
Umsturzpläne und bestärkt diesen unmittelbar vor 
dem 20. Juli 1944, das Attentat durchzuführen. Als er 
die Nachricht vom gescheiterten Staatsstreich erhält, 
setzt Tresckow am 21. Juli 1944 seinem Leben an der 
Hauptkampflinie bei Ostrow ein Ende.
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Út a hatalomátvételi kísérlethez  
Der Weg zum Umsturzversuch

1943 augusztusában Stauffenberg több alkalommal is találkozott Berlinben 

Henning von Tresckow-val és számos más összeesküvő társával. Szeptember 

közepétől Stauffenberg a tartalékos haderők vezérkari főnöke, pozícióját pedig  

a merénylet és a hatalomátvételi előkészületek további tervezésére használja.  

A Stauffenberg és Tresckow körüli összeesküvők törekvéseiket Hitler eltávolítására, 

a katonai parancsnokság átvételére és a kormányzati hatalom országos 

megszerzésére összpontosították.

Olyan tervekre alapoztak, melyeket eredetileg a belső zavargások és a 

kényszermunkások felkelésének leverésére dolgoztak ki. Ezen események 

bekövetkeztekor a végrehajtó hatalom és a katonai vezetés a tartalékos haderő 

parancsnokságához kerülne át. Az összeesküvők többször is módosítottak ezeken 

a terveken, melyet a „Valkűr” kódszóval láttak el, és folyamatosan igazították az 

éppen aktuális viszonyokhoz. A „Valkűr” segítségével az összeesküvők a berlini 

kormányzati-, pártbeli- és katonai kulcspozíciókat vennék át, megteremtve  

ezzel a hatalomátvétel előfeltételeit.

 

Im August 1943 trifft Stauffenberg in Berlin mehrfach mit Henning von Tresckow 

und anderen Mitverschworenen zusammen. Seit Mitte September ist er Chef 

des Stabes im Allgemeinen Heeresamt und nutzt seine Position für die weiteren 

Attentats- und Umsturzvorbereitungen. Die Verschwörer um Stauffenberg und 

Tresckow richten ihre Bemühungen auf die Ausschaltung Hitlers, die Erlangung der 

militärischen Befehlsgewalt und die Übernahme der Regierungsverantwortung in 

Deutschland.

Sie stützen sich auf Pläne, die zur Niederschlagung von inneren Unruhen und 

Aufständen von Zwangsarbeitern entwickelt worden sind. In diesen Fällen sollen 

die vollziehende Gewalt und die militärische Führung auf den Befehlshaber 

des Ersatzheeres über-gehen. Die Verschwörer wandeln diese Pläne, die mit 

dem Stichwort „Walküre“ bezeichnet werden, mehrmals ab und passen sie den 

jeweiligen Verhältnissen an. Mittels „Walküre“ wollen sie die Berliner Regierungs-, 

Partei- und Wehrmachtsstellen in ihre Gewalt bringen, um so die Voraussetzungen 

für den Umsturz zu schaffen. 
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Margarete von Oven,  
1945 után készült felvételen

Margarete von Oven már 1933-tól kezdve 
báró Kurt von Hammerstein-Equord tábornok 
titkárnőjeként dolgozott, a későbbiekben pedig 
báró Werner von Fritsch vezérezredesnél. Mint 
megbízható beavatottja az Olbricht, Tresckow 
és Stauffenberg összeesküvői körnek, Erika von 
Tresckow-val és Ehrengard von der Schulenburg 
grófnéval közösen fogalmazta meg, majd 
gépelte le a „Valkűr-tervezetet“. 

Margarete von Oven, 
Aufnahme nach 1945

Margarete von Oven arbeitet 1933 bereits 
als Sekretärin für General Kurt Freiherr von 
Hammerstein-Equord und später auch für 
Generaloberst Werner Freiherr von Fritsch. 
Gemeinsam mit Erika von Tresckow und 
Ehrengard Gräfin von der Schulenburg schreibt 
sie als zuverlässige Mitwisserin der Verschwörer 
um Olbricht, Tresckow und Stauffenberg die 
„Walküre“-Entwürfe nieder und fertigt die 
Reinschriften an. 

 
A hatalomátvétel napjára írt napiparancs 
tervezete

Ilyen és ehhez hasonló, a hatalomátvételi 
kísérletre vonatkozó tervezeteket ástak 
el az összeesküvők 1944-ben a hadsereg 
legfőbb parancsnokságának „mauerwaldi” 
főhadiszállásának közelében, melyeket 
Joachim Kuhn őrnagy információi szerint 
szovjet hatóságok találtak meg. Ezeket a 
dokumentumokat ma az Orosz Föderáció 
Szövetségi Biztonsági Szolgálatának 
archívumában őrzik. 

Entwurf eines Tagesbefehls für den  
Tag des Umsturzes

Dieser und andere Entwürfe für den 
Umsturzversuch werden von den Verschwörern 
1944 in der Nähe des OKH-Hauptquartiers 
„Mauerwald“ vergraben und nach Angaben von 
Major Joachim Kuhn 1945 von sowjetischen 
Behörden ausgegraben. Heute liegen 
diese Dokumente im Archiv des Föderalen 
Sicherheitsdienstes der Russischen Föderation.  



 

 
A hadsereg legfőbb  
parancsnokságának  
bejárata (Bendler-tömb),  
Berlin 1940

Der Eingang zum Oberkommando  
des Heeres (Bendlerblock),  
Berlin 1940



   

              Főhadiszállás, dátum

               _N_a_p_i_p_a_r_a_n_c_s_._

   A  F ü h r e r  h a l o t t .

 Erkölcstelen és tisztességtelen erők, melyek a korlátlan hatalom 
védelme alatt már hosszú ideje a saját, önkényes céljaikat követik, 
kísérletet tettek arra, hogy átvegyék az ország irányítását. Tudatában 
voltak annak, hogy a nép és a hadsereg növekvő elkeseredéssel követni 
fogja őket törvénytelen tetteikben. Közömbösen áldoznak fel német 
életeket, érzéketlenül döntik romba a hazát, egyedül a saját jólétükre 
gondolnak, remélvén, hogy a korlátlan hatalom birtokában menthetik 
saját irhájukat, biztosíthatják zsákmányukat és vérzivatarral elfojthatják 
az igazság hangját.
 A hazára leselkedő legnagyobb veszély pillanatában a Wehrmacht 
közbelépett, az árulókat ártalmatlanította, a végrehajtó hatalmat átvette.  
 
   E g y  k a t o n a 
vette át a birodalom és a Wehrmacht legfelsőbb irányítását. Tapasztalt, 
hozzáértő és szeplőtlen tisztességű férfiak a nép minden rétegéből, a 
birodalom minden körzetéből állnak az oldalán.
   K a t o n á k !
A Wehrmacht fölötti legfelsőbb parancskiadás jogával felruházva, 
kezeskedni fogok a hozzáértő vezetésért. Ezentúl csak a haza 
megmentése érdekében szükséges áldozatot fogjuk megkövetelni 
Tőletek. Egyetlen egy vezetőtök tanácsát és hozzáértő, felelősségteljes 
cselekvését sem fogjuk tiszteletlenül elutasítani. A birodalom katonai 
vezetése kezeskedik, hogy a haza olyan lesz, amilyenné Ti, harcolók, 
tenni szeretnétek, amint visszatértek. Ez a haza minden erejével a Ti 
harcotokat fogja szolgálni. Cserébe Ő pedig Rátok fog építeni, hiszi és 
elvárja, hogy meg fogjátok Őt menteni.

   K a t o n á k ! 

 és mindenekelőtt

  T i, a k i k  a  k e l e t i  f r o n t o n  k ü z d ö t ö k !

Ezért a hazáért kell Nektek helytállni. Négy év folyamatos küzdelem után 
harcoljatok az utolsó nagy csatában ezért a hazáért. Nem fantasztikus 
tervekért, határtalan hódításokért, hanem az egyszerű célért: megvédeni 
az otthonotokat, a családi tűzhelyet, asszonyaitokat és gyermekeiteket. 
Ha Ti meginogtok, oda lesz minden, ami számotokra kedves. Ha 
megnyerjük ezt a csatát, úgy a szabadságban kereshetjük a megbékélést, 
olyan békében, mely méltó halottainkhoz.
 A haza nevében újból hűségre, engedelmességre és bátorságra 
kötelezlek Titeket.
 A haza érdekében bízom rendíthetetlen bátorságotokban, mely a 
félelemmel csak még inkább növekedni fog.
 Bízom erőtökben és a Németországba vetett hitetekben.

      Aláírás.
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     Hauptquartier den

  _T_a_g_e_s_b_e_f_e_h_l_._

          D e r   F ü h r e r   i s t   t o t .

 Verderbte und gewissenlose Elemente, die unter dem Schutz 
unumschränkter Macht seit Langem ihre eigenmächtigen Ziele verfolgten, 
haben den Versuch unternommen, die Herrschaft an sich zu reissen. 
Sie wussten, das Volk und Wehrmacht mit steigender Erbitterung ihr 
gesetzloses Treiben verfolgten. Gleichgültig gegen die Opfer deutschen 
Lebens, unbekümmert um die Trümmer der Heimat, allein auf ihr eigenes 
Wohl bedacht, hofften sie durch den Besitz schrankenloser Gewalt sich 
selbst zu retten, ihre Beute zu sichern, in einem Strom von Blut die Stimme 
des Rechts zu ersticken.
 Im Augenblick höchster Gefahr für das Vaterland hat die 
Wehrmacht eingegriffen, die Verräter unschädlich gemacht, die 
vollziehende Gewalt übernommen.
 
           E i n   S o l d a t   ,
hat die Führung des Reiches und den obersten Befehl über die 
Wehrmacht.
Erprobte Männer mit sachlichen Kenntnissen und unbefleckter Ehre aus 
allen Schichten des Volkes, allen Gauen des Reiches stehen ihm zur Seite.
            S o l d a t e n   
Mit dem Oberbefehl über die Wehrmacht betraut, bürge ich Euch für 
sachkundige Führung. Nur die Opfer werden fortan von Euch verlangt 
die zur Rettung des Vaterlandes notwendig sind. Keinem Eurer Führer 
wird mehr sein Raten und Handeln aus sachlicher Kenntnis und 
Verantwortung mit schmählicher Entfernung vergolten werden. Die 
soldatische Führung des Reiches ist Euch Bürge, dass die Heimat so wird, 
wie Ihr, die Kämpfenden sie wollt, wie Ihr sie, wenn Ihr zurückkommt, zu 
finden hofft. Diese Heimat wird mit allen Kräften Eurem Kampf dienen. Sie 
hinwiederum baut auf Euch. Sie glaubt und erwartet, dass Ihr sie rettet.

   S o l d a t e n   ! 

 und noch vor den Anderen
 
  I h r   K ä m p f e r   d e r   O s t f r o n t   !

Für diese Heimat sollt Ihr einstehen. Für diese Heimat nach 4 Jahren 
grössten Ringens einen letzten Kampf kämpfen, nicht für fantastische 
Pläne, grenzenlose Eroberungen, sondern für das schlichte Ziel: Euern 
Herd, Euer Haus, Eure Frauen und Kinder zu bewahren. Wenn Ihr wankt, 
verfällt alles, was Euch teuer ist der Verwüstung und dem Untergang. 
Besteht diesen Kampf, damit wir in Freiheit die Versöhnung suchen 
können, einen Frieden, der unserer Toten würdig ist.
 Ich verpflichte Euch im Namen des Vaterlandes erneut zu Treue, 
Gehorsam und Tapferkeit.
 Ich hoffe für das Vaterland auf Euren unbeugbaren Mut, der stets 
mit der Gefahr gewachsen ist.  
 Ich vertraue auf Eure Kraft und Euren Glauben an Deutschland.

     Unterschrift.
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Generaloberst Ludwig Beck, geboren 1880, ist 
von 1933 bis 1938 Generalstabschef des Heeres. 
Nach seinem Rücktritt wird er zum Mittelpunkt 
der militärischen Opposition. In kompromissloser 
Ablehnung des Kriegsrisikos trifft sich Beck mit 
Carl Goerdeler. Im Krieg tritt Beck in das Zentrum 
des Widerstandes. Nach einem gelungenen 
Anschlag auf Hitler soll er Staatsoberhaupt 
werden. Am Abend des 20. Juli 1944 wählt 
Ludwig Beck den Freitod.

 
Ludwig Beck vezérezredes (szül. 1880-ban), 
1933-tól 1938-ig a hadsereg vezérkari főnöke. 
Lemondását követően Beck a katonai ellenzék 
középpontjába került. A háborús kockázatot 
megalkuvást nem tűrő módon utasította el, nézete 
egybecsengett Carl Goerdelerével. A háború alatt 
Beck az ellenállás központi figurájává lépett elő. Egy 
Hitler elleni sikeres merénylet esetén Ludwig Beck 
lett volna az államfő. 1944. július 20-ának estéjén 
Ludwig Beck végzett magával. 
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Kapcsolatok az ellenállással 
Verbindungen im Widerstand

Az 1944. július 20-i hatalomátvételi kísérlet a háború és a nemzetiszocialista 

háborús bűnök befejezését, valamint a német jogállam visszaállítását tűzte 

ki céljául. Ehhez szükség volt a katonai és civil összeesküvői körök közötti 

egyeztetésre. Egy sikeres puccskísérlet esetén Ludwig Becket és Carl Friedrich 

Goerdelert jelölték ki, hogy vegyék át a politikai irányítást. Stauffenbergnek 

nagy volt a személyes vonzereje, szakmai kompetenciája pedig elismert.  

A rezsim sok ellenzőjét képes volt egyesíteni, közülük sokakkal szoros 

barátságot kötött. Peter Yorck von Wartenbur gróf közbenjárásának 

köszönhetően Stauffenbergnek sikerült kapcsolatba lépnie Julius Leberrel, 

korábbi szociáldemokrata parlamenti képviselővel, aki, akárcsak Yorck, 

szintén a Helmuth James von Moltke gróf körüli kreisaui körhöz tartozott. 

Stauffenberg a szakszervezeti mozgalmak képviselőivel, így Wilhelm 

Leuschnerrel, Jakob Kaiserrel, Hermann Maaß-szal és Max Habermann-nal is 

intenzív tárgyalásokat folytatott 1943 őszén. Julius Leber és Adolf Reichwein 

Stauffenberg tudtával 1944 júniusában titkos megbeszéléseket folytattak  

a betiltott Kommunista Párt rejtőzködő belföldi vezetésével. 

 

Der Umsturzversuch vom 20. Juli 1944 hat die Beendigung des Krieges und 

der nationalsozialistischen Gewaltverbrechen sowie die Wiederherstellung 

des Rechtsstaats in Deutschland zum Ziel. Immer ist daher die Abstimmung 

zwischen militärischen und zivilen Kreisen der Verschwörung notwendig. 

Die politische Verantwortung nach dem gelungenen Umsturz sollen Ludwig 

Beck und Carl Friedrich Goerdeler übernehmen. Stauffenbergs persönliche 

Ausstrahlung ist groß, seine fachliche Kompetenz anerkannt. Er führt viele 

Gegner des Regimes zusammen und findet unter ihnen enge Freunde. 

Peter Graf Yorck von Wartenburg vermittelt ihm Kontakt zu dem früheren 

sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten Julius Leber, der ebenso wie 

Yorck zum Kreisauer Kreis um Helmuth James Graf von Moltke zählt. Auch 

mit Vertretern der Gewerkschaftsbewegung wie Wilhelm Leuschner, Jakob 

Kaiser, Hermann Maaß und Max Habermann führt Stauffenberg im Herbst 

1943 intensive Gespräche. Mit Stauffenbergs Wissen führen Julius Leber und 

Adolf Reichwein im Juni 1944 Gespräche mit der illegalen Inlandsleitung der 

Kommunistischen Partei.  
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Adam von Trott zu Solz (szül. 1909-ben) 1940-et követően 
a külügyminisztérium információs részlegénél dolgozott, 
az ellenállás egyik vezető külpolitikai gondolkodójának 
számított. A népi bíróság 1944. augusztus 15-én halálra 
ítélte, 1944. augusztus 26-án Berlin-Plötzensee-ben 
kivégezték.  

 
Adam von Trott zu Solz, geboren 1909, arbeitet seit 1940 in 
der Informationsabteilung des Auswärtigen Amtes und gilt 
als führender außenpolitischer Denker im Widerstand. Am 
15. August 1944 wird er vom „Volksgerichtshof “ zum Tode 
verurteilt und am 26. August 1944 in der Hinrichtungsstätte 
Berlin-Plötzensee ermordet.

 

 
 
Carl Friedrich Goerdeler (szül. 1884-ben) 1930 óta Lipcse 
főpolgármesteri tisztségét töltötte be, 1935-től kezdődően pedig 
komoly nézeteltérései voltak az NSDAP-vel. Főpolgármesteri 
címéről való lemondását követően Goerdeler a Bosch-konszern 
tanácsadójaként tevékenykedett, számos helyen megfordult 
Németország-szerte és külföldön egyaránt. Utazásai során 
Goerdeler igyekezett támogatást szerezni a nemzetiszocialista 
politikát elítélő ellenzéki célkitűzésekhez. 1938-at követően Carl 
Goerdeler a civil ellenállási körök egyik központi figurájának 
számított. Egy sikeres merényletet követően ő töltötte volna be a 
birodalmi kancellári tisztséget. Az 1944. július 20-i hatalomátvételi 
kísérletet követően Goerdelernek sikerült megszöknie, később aztán 
feljelentették, majd 1944. szeptember 8-án a népi bíróság halálra 
ítélte. Carl Goerdelert csak öt hónappal később, 1945. február 2-án 
végezték ki Berlin Plötzensee-ben.

 
Carl Friedrich Goerdeler, geboren 1884, ist seit 1930 Oberbürger- 
meister von Leipzig und hat seit 1935 heftige Auseinandersetzun-
gen mit der NSDAP. Nach seinem Rücktritt als Oberbürgermeister 
ist er als Berater des Bosch-Konzerns tätig und unternimmt in 
Deutschland und im Ausland ausgedehnte Reisen. Dabei wirbt er 
für die oppositionellen Ziele seiner gegen die Nationalsozialisten 
gerichteten Politik. Ab 1938 wird Carl Goerdeler ein Mittelpunkt 
der zivilen Widerstandskreise. Nach einem gelungenen Anschlag 
soll er Reichskanzler werden. Nach dem Umsturzversuch vom  
20. Juli 1944 kann er zuerst entkommen, wird denunziert und am 
8. September 1944 vom „Volksgerichtshof“ zum Tode verurteilt. 
Erst fünf Monate später, am 2. Februar 1945, wird Carl Goerdeler 
in Berlin-Plötzensee ermordet.

 
Carl Friedrich Goerdeler 

 
Adam von Trott zu Solz
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Wilhelm Leuschner (szül. 1890-ben) a weimari köztársaság 
egyik legbefolyásosabb szociáldemokrata szakszervezeti 
vezetőjének és politikusának számított. Egy sikeres 
hatalomátvételi kísérletet követően Leuschner mindenek 
előtt egy egységes szakszervezetet akart létrehozni, 
mely az összes dolgozó érdekképviseleti szerveként 
működött volna, továbbá az alkancellári hivatalt is neki 
szánták. 1944. augusztus 16-án a Gestapo őrizetbe vette, 
szeptember 8-án a népi bíróság halálra ítélte, 1944. 
szeptember 29-én Berlin-Plötzensee-ben kivégezték. 

 
Wilhelm Leuschner, 1890 geboren, gehört in der Weimarer 
Republik zu den einflussreichsten sozialdemokratischen 
Gewerkschaftsführern und Politikern. Nach einem 
gelungenen Umsturzversuch will er vor allem die 
Einheitsgewerkschaft als Interes-senvertretung aller 
Arbeitenden schaffen und ist für das Amt eines Vizekanzlers 
vorgesehen. Er wird am 16. August 1944 von der Gestapo 
festgenommen, am 8. September vom „Volksgerichtshof “ 
zum Tode verurteilt und am 29. September 1944 in  
Berlin-Plötzensee ermordet.

 

 
 
 
Julius Leber (szül. 1891-ben) a szociáldemokraták  
egyik legprominensebb politikusának számított,  
a nácik 1933-ban börtönözték be,1937-ben szabadult, 
1941-től a kresaui kör tagja volt. Leber, akinek egy sikeres 
hatalomátvételi kísérletet követően a birodalmi kancellári 
vagy a belügyminiszteri posztot szánták, egy Gestapónak 
dolgozó besúgó feljelentését követően 1944. július 5-én 
letartóztatták, október 20-án a népi bíróság halálra ítélte, 
majd 1945. január 5-én Berlin-Plötzensee-ben kivégezték.

 
Julius Leber, geboren 1891, ist als prominenter sozial-
demokratischer Politiker von den Nationalsozialisten  
zwischen 1933 und 1937 inhaftiert und gehört ab 1941 
dem Kreisauer Kreis an. Leber, der nach einem gelungenen 
Umsturz Reichskanzler oder Innenminister werden soll, 
wird am 5. Juli 1944 nach einer Denunziation durch einen 
Gestapo-Spitzel festgenommen, am 20. Oktober 1944  
vom „Volksgerichtshof “ zum Tode verurteilt und am  
5. Januar 1945 in Berlin-Plötzensee ermordet.

 

 
Wilhelm Leuschner

 
Julius Leber
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A hatalomátvételre vonatkozó kormányzati tervek,  
a titkos rendőrség rekonstrukciójában, 1944 nyara

A Gestapónak a sikertelen hatalomátvételi kísérletet követően sem sikerült 
minden résztvevőt azonosítania. Akárhogy is, még ez a hiányos áttekintés is 
remekül ábrázolja a civil és katonai összeesküvők közötti szoros kapcsolatot. 

 
Kabinettsplanungen für den Umsturzversuch  
Rekonstruktion durch die Geheime Staatspolizei, Sommer 1944

Auch nach dem gescheiterten Umsturzversuch gelingt es der Gestapo nicht,  
sämtliche Beteiligten der Verschwörung zu identifizieren. Doch auch diese  
unvollständige Übersicht macht die tiefe Verbundenheit zwischen zivilen  
und militärischen Verschwörern deutlich.
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Friedrich Olbricht tábornokot (szül. 1888-ban) 
1940-ben a hadsereg főparancsnokságában 
a tartalékos haderők vezetőjének nevezték ki 
Berlinben. Olbricht 1942-től a Ludwig Beck és 
Carl Goerdeler körül szerveződő civil ellenzéki 
csoportokkal egyetértésben dolgozta ki a 
„Valkűr-terveket”, hogy az összeesküvők számára 
lehetővé tegye a végrehajtó hatalom átvételét. 
A hatalomátvételi kísérlet bukását követően 
1944. július 21-én éjszaka Friedrich Fromm 
vezérezredes parancsára Olbrichtot is kivégezték 
a Bendler-tömb belső udvarán.

  

 
General Friedrich Olbricht, geboren 1888, wird 
1940 zum Chef des Allgemeinen Heeresamtes 
beim Oberkommando des Heeres in Berlin 
ernannt. Er betreibt in Abstimmung mit zivilen 
Oppositionsgruppen um Ludwig Beck und Carl 
Goerdeler seit 1942 die Ausarbeitung der „Walküre“-
Pläne, um den Verschwörern die Übernahme der 
vollziehenden Gewalt zu ermöglichen. Auch er 
wird nach dem Scheitern des Umsturzversuches 
in der Nacht zum 21. Juli 1944 auf Befehl von 
Generaloberst Friedrich Fromm im Innenhof des 
Bendlerblocks erschossen. 
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Az összeesküvésben résztvevők 
Mitverschworene 

Ebben az időben Stauffenberg legközelibb összeesküvő társai közé tartozott Fritz-

Dietlof von der Schulenburg gróf, Ulrich Wilhelm von Schwerin von Schwanenfeld 

gróf és Eduard Brücklmeier, akikkel közösen dolgozta ki a hatalomátvétel terveit. 

Stauffenberg személyes barátja, Albrecht Mertz von Quirnheim lovag, valamint 

fivére, Cäsar von Hofacker is részt vesznek az előkészületekben. Von Hofacker volt 

a legfontosabb összekötő személy a csoport és a Párizsban tartózkodó  

Carl-Heinrich von Stülpnagel tábornok között. 

Jóllehet, egyik összeesküvő sem rendelkezett magas katonai ranggal, bizonyos 

körökben meghatározó befolyással bírtak. A csoport a Hitler elleni merényletet, 

valamint a hatalomátvételt a rendszeren belül képzelte el. Ebbéli törekvésükhöz 

személyes barátok, bajtársak és a fronton, valamint katonai körökben lévő 

bizalmasok nyújtottak segítséget. Az összeesküvőknek több esetben is olyan 

emberek megbízhatóságára kellett alapoznia, akiket semmi esetre sem a 

Harmadik Birodalom biztos ellenzőiként tartottak számon.

Zu den engsten Mitverschworenen in dieser Zeit gehören Fritz-Dietlof  

Graf von der Schulenburg, Ulrich-Wilhelm Graf von Schwerin von  

Schwanenfeld und Eduard Brücklmeier, die gemeinsam mit Stauffen- 

berg den Umsturzversuch intensiv vorantreiben. Stauffenbergs Freund Albrecht 

Ritter Mertz von Quirnheim beteiligt sich daran ebenso wie  

Stauffenbergs Vetter Cäsar von Hofacker. Dieser arbeitet als wichtigs- 

ter Verbindungsmann mit der Gruppe um General Carl-Heinrich von  

Stülpnagel in Paris. 

Obwohl keiner der Verschwörer einen hohen militärischen Rang bekleidet, 

verfügen sie in einigen Bereichen über entscheidenden Einfluss. Sie wollen 

von innen heraus den Anschlag auf Hitler und den Sturz des Systems wagen. 

Dabei leisten ihnen einzelne Freunde, Kameraden und Vertraute an den 

Frontabschnitten und in den Wehrkreisen wichtige Hilfe. Niemals aber ist das 

Netz der Konspiration lückenlos. Vielfach müssen die Verschwörer sogar auf die 

Zuverlässigkeit von Personen setzen, die ihnen keineswegs als sichere Gegner  

des „Dritten Reiches“ bekannt sind. 
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Albrecht Mertz von Quirnheim lovag (szül. 1905-ben) 
1944 júliusában váltotta Stauffenberget Friedrich 
Olbricht tábornok irányítása alatt álló tartalékos haderő 
vezérkari főnöki tisztében. A német-szovjet fronton 
szerzett tapasztalatok hatására von Quirnheim a rezsim 
elkötelezett ellenzőjévé vált. 1944. július 21-én éjszaka 
a Bendler-tömb belső udvarán végezték ki, mert 
segédkezett a „Valkűr-hadművelet“ megvalósításában.

 
Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim, geboren 1905, 
tritt im Juni 1944 die Nachfolge Stauffenbergs als Chef 
des Stabes im Allgemeinen Heeresamt bei General 
Friedrich Olbricht an. Seine Erfahrungen an der deutsch-
sowjetischen Front haben ihn zum entschlossenen 
Regimegegner werden lassen. Er wird in der Nacht 
zum 21. Juli 1944 im Innenhof des Bendlerblocks 
erschossen, weil er entschlossen die „Operation Walküre“ 
vorangetrieben hat.

 

 
Cäsar von Hofacker (szül. 1896-ban) Claus Schenk 
von Stauffenberg gróf unokatestvére. Von Hofacker 
jelentette a Berlin és Párizs közötti kapcsot, valamint 
ő kivitelezte Carl-Heinrich von Stülpnagel tábornokkal 
együtt a nyugati fronton tervezett hatalomátvételi 
kísérletet. Hofackert 1944. augusztus 30-án a népi 
bíróság halálra ítélte, és 1944. december 20-án 
végezték ki Berlin-Plötzensee-ben. 

 
Cäsar von Hofacker, geboren 1896, ist ein Vetter 
von Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Er stellt 
die Verbindung zwischen Paris und Berlin her und 
führt mit General Carl-Heinrich von Stülpnagel den 
Umsturzversuch an der Westfront aus. Hofacker wird 
am 30. August 1944 vom „Volksgerichtshof “ zum  
Tode verurteilt und am 20. Dezember 1944 in  
Berlin-Plötzensee ermordet.

 

 
Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim

 
Cäsar von Hofacker
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Ulrich Wilhelm von Schwerin von Schwanenfeld 
gróf (szül. 1902-ben) már az 1920-as évektől 
kezdve szoros kapcsolatot ápolt Peter Yorck von 
Wartenburg gróffal és a külügyminisztérium több 
munkatársával. 1938-tól kezdve a Hans Oster és 
Erwin von Witzleben körül szerveződő összeesküvő 
kör tagja. A hatalomátvételi kísérlethez morális 
kötelességből csatlakozik. Gróf Ulrich Wilhelm von 
Schwerin von Schwanenfeldet 1944. augusztus 21-én 
a népi bíróság halálra ítélte, 1944. szeptember 8-án 
végezték ki Berlin-Plötzensee-ben.

 
Ulrich-Wilhelm Graf von Schwerin von Schwanenfeld, 
geboren 1902, pflegt seit den 1920er Jahren enge 
Kontakte zu Peter Graf Yorck von Wartenburg und 
zu Mitarbeitern des Auswärtigen Amtes. Schon  
1938 gehört er zum Kreis der Verschwörer um  
Hans Oster und Erwin von Witzleben. Aus sittlicher 
Verpflichtung stellt er sich dem Umsturzversuch zur 
Verfügung. Am 21. August 1944 wird Schwerin vom 
„Volksgerichtshof “ zum Tode verurteilt und am  
8. September 1944 in Berlin-Plötzensee ermordet.

 

 
 
Werner von Haeften (szül. 1908-ban), miután 
felépült súlyos sérüléseiből, 1943 novemberétől 
Claus Schenk von Stauffenberg gróf segédtisztje 
volt a tartalékos hadsereg parancsnokságán. 
1944. július 20-án Haeften Stauffenberggel a 
kelet-poroszországi Rastenburgnál lévő Führer 
főhadiszálláshoz, a „Farkasodúhoz” repült, és 
segédkezett Stauffenbergnek a merénylet utolsó 
előkészületeiben. 1944. július 21-én éjszaka, a 
hatalomátvételi kísérlet bukását követően őt is 
kivégezték a Bendler-tömb belső udvarán  
Friedrich Fromm vezérezredes parancsára. 

 
Werner von Haeften, geboren 1908, ist seit 
November 1943 nach der Genesung von einer 
schweren Verwundung als Adjutant von Claus 
Schenk Graf von Stauffenberg beim Befehlshaber 
des Ersatzheeres eingesetzt. Am 20. Juli 1944 
fliegt Haeften gemeinsam mit Stauffenberg ins 
„Führerhauptquartier Wolfschanze“ bei Rastenburg 
in Ostpreußen und unterstützt ihn bei den letzten 
Vorbereitungen für den Anschlag. Auch er wird nach 
dem Scheitern des Umsturzversuches in der Nacht 
zum 21. Juli 1944 auf Befehl von Generaloberst 
Friedrich Fromm im Innenhof des Bendlerblocks 
erschossen. 

 

 
Werner von Haeften 

 
Ulrich-Wilhelm Graf von Schwerin von Schwanenfeld
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Claus Schenk von Stauffenberg gróf, 1941 körül

Claus Schenk Graf von Stauffenberg, um 1941
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A merénylet előkészületei  
Attentatsvorbereitungen

Hitler eligazításai lehetőséget kínáltak arra, hogy a diktátort ártalmatlanná tegyék. 

Stauffenberg ezért többszöri próbálkozás után arra összpontosított, hogy Hitlert a 

Führer-főhadiszálláson egy pokolgépes merényletben ölje meg. A tartalékos hadsereg 

parancsnokságának vezérkari főnökeként Stauffenbergnek 1944. június 1-jétől szabad 

bejárása volt a főhadiszállásra. Ugyan Stauffenberg hajtotta végre a merényletet, 

mégis folyamatosan barátai támogatására volt utalva: a robbanószert be kellett 

szerezni és el kellett szállítani, a főhadiszállásról való szökést elő kellett készíteni, 

valamint teljes hírzárat kellett elrendelni. Csak ezek után nyílt esély arra, hogy  

a merényletből hatalomátvétel legyen, melyet „Valkűr-hadművelet” kódnév  

alatt készítettek elő. 

Stauffenberg a Hitler elleni merényletet már 1944. július 15-én végrehajtaná. 

Friedrich Olbricht tábornok Berlinben meg is hirdette a „Valkűr-hadműveletet”, 

melynek során fontos állami, párt, valamint katonai kulcspontokat kellett elfoglalni 

Berlinben. Olbricht tábornok a hadműveletet csak komoly nehézségek árán tudta 

megszakítani, melyet később próbariadónak próbált beállítani. 

 

Die Lagebesprechungen Hitlers scheinen eine Möglichkeit zu bieten, den Diktator 

auszuschalten. Deshalb konzentriert sich Stauffenberg nach mehreren Versuchen 

anderer darauf, Hitler durch einen Bombenanschlag im „Führerhauptquartier“ zu 

töten. Seit Mitte Juni 1944 hat Stauffenberg hier Zugang als Chef des Stabes des 

Befehlshabers des Ersatzheeres. Obwohl er persönlich die Tat übernimmt, bleibt 

er auf die Unterstützung seiner Freunde angewiesen: Sprengstoff muss be-schafft 

und transportiert werden, die Flucht aus dem Hauptquartier muss vorbereitet und 

eine weitgehende Nachrichtensperre verhängt werden. Erst dadurch entsteht die 

Chance, das Attentat in einen Umsturz des Systems münden zu lassen, der unter 

dem Stichwort „Operation Walküre“ vorbereitet wird. 

Stauffenberg plant den Anschlag auf Hitler bereits für den 15. Juli 1944. In Berlin 

löst General Friedrich Olbricht bereits die „Operation Walküre“ aus, in deren Verlauf 

wichtige Schaltstellen von Staat, NSDAP und Wehrmacht in Berlin besetzt werden 

sollen. Er kann sie mühsam unterbrechen und nachträglich als Probealarm tarnen. 

 

75



 

 
Claus Schenk von Stauffenberg gróf (balra), Adolf 
Hitler és Wilhelm Keitel tábornagy (jobbra), a 
Wehrmacht legfelsőbb parancsnokságának vezetője 
„Farkasodú” Führer főhadiszállás a kelet-poroszországi 
Rastenburgban, 1944. július 15.

Claus Schenk Graf von Stauffenberg (links), Adolf 
Hitler und Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel 
(rechts), Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, 
„Führerhauptquartier Wolfschanze“ bei Rastenburg 
in Ostpreußen, 15. Juli 1944 



  

 
A robbanószer beszerzése  
az 1944. július 20-i merénylethez 
A Gestapo ábrája, 1944. augusztus 9.

Az ábra a Gestapo azon kísérletét mutatja be, hogy 
rekonstruálják a robbanószerkezet beszerzésének 
útvonalát, egyben megvilágítja, hány személy is  
vett részt a merénylet előkészületeiben.

Die Sprengstoffbeschaffung für das  
Attentat vom 20. Juli 1944  
Zeichnung der Gestapo vom 9. August 1944 

Das Schema zeigt den Versuch der Gestapo, die Wege 
der verschiedenen Sprengkörper zu rekonstruieren, und 
macht deutlich, wie viele Personen an der Vorbereitung 
des Attentats beteiligt gewesen sind.



 

„Das Attentat auf Hitler muß erfolgen, um 
jeden Preis. Sollte es nicht gelingen, so 
muß trotzdem der Staatsstreich versucht 
werden. Denn es kommt nicht mehr auf den 
praktischen Zweck an, sondern darauf, daß 
die deutsche Widerstandsbewegung vor der 
Welt und vor der Geschichte unter Einsatz  
des Lebens den entscheidenden Wurf gewagt 
hat. Alles andere ist daneben gleichgültig.“

Henning von Tresckow

„Hitler ellen bármi áron merényletet  
kell elkövetni. Ha ez nem sikerülne,  
a hatalomátvételt még így is meg kell 
próbálni. Mert ez innentől fogva már 
nem a gyakorlati célon múlik, hanem 
azon, hogy a német ellenállási mozgalom 
a világ és a történelem előtt a saját élete 
árán is meg merte tenni a döntő lépést. 
Ez az egyetlen dolog, ami számít.”

Henning von Tresckow

 

 

Hiszünk a németek jövőjében.

Tudjuk, hogy a németségben ott lakozik az erő, mely arra készteti,  

 hogy a nyugati népek közösségét egy szebb élet felé vezesse.

Kinyilvánítjuk elköteleződésünket gondolatban és cselekedetben  

 népünk nagy örökségéhez, mely a hellén és keresztény  

 gyökerekből, germán természetben, a nyugati embert  

 megformálta.

Egy Új Rendet akarunk, mely minden németet az állam  

 tartópillérévé tesz, amely jogot és igazságosságot garantál,  

 egyúttal azonban megveti az egyenlőség hazugságát és  

 megköveteli az elismerést meghajlik a természet által  

 kiszabott rang előtt.

Olyan népet akarunk, mely mélyen kötődik az anyaföldhöz és  

 közel marad a természet erőihez, mely az adott környezetében  

 való munkálkodással megtalálja boldogságát és  

 megelégedését, szabad büszkeségében pedig felülemelkedik  

 az irigység és a rosszindulat alantas ösztönein.

Olyan vezetőket akarunk, melyek a nép minden rétegéből  

 származnak, melyek kapcsolódnak az isteni hatalmakhoz,  

 melyek példával járnak elől nagy értelemben, fegyelemben  

 és áldozatvállalásban.

Egy  elválaszthatatlan közösségé kötjük össze magunkat,  

 mely tartással és tettel cselekedettel szolgálja az Új Rendet,  

 és képezi a jövő harcosait, akikre leendő vezetőinknek  

 szüksége lesz.

 

 Fogadjuk,

  hogy kifogástalanul fogunk élni,

  hogy lelkiismeretesen engedelmesen fogunk szolgálni,

  hogy megingathatatlanul fogunk hallgatni,

  és egymásért ki fogunk állni.

 
Stauffenberg 1944. július 4-ei „fogadalma“

Claus Schenk von Stauffenberg gróf kézirata  
a beleírt helyesbítésekkel

1944 júliusának elején Claus Schenk Graf von 
Stauffenberg gróf Berthold testvérével és 
Rudolf Fahrnerrel közösen fogalmazza meg 
a „fogadalmat”, melyben a hatalomátvételi 
kísérlet utáni időkre vonatkozó politikai 
céljaikat foglalták össze. A „fogadalmat” 
csak kevesen ismerték. Közéjük tartozott 
gróf Fritz-Dietlof von der Schulenburg, báró 
Axel von dem Bussche és Peter Yorck von 
Wartenburg gróf. A „fogadalom” szövege 
ismételten híven adja vissza Stefan George 
gondolatainak hatását Claus Schenk von 
Stauffenberg grófra és közeli barátaira.

Stauffenbergs „Schwur“ vom 4. Juli 1944 
Manuskript mit handschriftlichen 
Korrekturen von Claus Schenk Graf von 
Stauffenberg

Gemeinsam mit seinem Bruder Berthold 
und Rudolf Fahrner verfasst Claus Schenk 
Graf von Stauffenberg Anfang Juli 1944 
einen „Schwur“, in dem sie ihre politischen 
Ziele für die Zeit nach dem Umsturzversuch 
zusammenfassen. Der „Schwur“ ist nur 
wenigen bekannt; zu ihnen gehören Fritz-
Dietlof Graf von der Schulenburg, Axel 
Freiherr von dem Bussche und Peter Graf 
Yorck von Wartenburg. Der „Schwur“ spiegelt 
noch einmal den starken Einfluss des 
Denkens von Stefan George auf Claus Schenk 
Graf von Stauffenberg und seine engen 
Freunde.
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A felrobbant tárgyaló a Führer főhadiszállásán,  
a „Farkasodúban“, közvetlenül a Hitler elleni  
merényletet követően 1944. július 20-án

Der zerstörte Besprechungsraum im „Führerhauptquartier 
Wolfschanze“ unmittelbar nach dem Attentat auf Hitler  
am 20. Juli 1944 



 

Az 1944. július 20-i merénylet
Das Attentat vom 20. Juli 1944

Gróf Claus Schenk von Stauffenberg ezredesnek csak nagy nehézségek árán 

sikerült 1944. július 20-án a kelet-poroszországi Rastenburgban lévő „Farkasodú” 

főhadiszálláson néhány perccel az eligazítás előtt a robbanószerkezetet élesítenie, 

majd a térképasztal alá helyeznie. Stauffenbergnek sikerült észrevétlenül 

elhagynia a helyszínt, és biztos távolságból figyelnie a detonációt, röviddel du. 

1 óra előtt. A szerencsétlen véletlennek köszönhetően a merénylet nem érte el 

célját: Hitler életben maradt. A tömör tölgyfa asztal, amely fölé Hitler a robbanás 

pillanatában hajolt, megvédte testi épségét. 

Stauffenberg azonban meg volt győződve arról, hogy a merénylete sikerült. Még a 

főhadiszállás lezárása előtti utolsó pillanatban el tudta hagyni a területet Berlinbe 

repült, hogy Bendlerstraße-n található hadsereg legfelsőbb parancsnokságáról, 

amely az összeesküvés központja volt, segítse a hatalomátvételi kísérletet. A Hitler 

kelet-poroszországi főhadiszállásán történt merényletet követően értékes órák 

múltak el Berlinben addig, amíg végül kiadták a „Valkűr-parancsot”. A végrehajtó 

hatalmat a tartalékos hadseregnek kellett átvennie, a hírközlés kulcsfontosságú 

pozícióit pedig el kellett foglalni és biztosítani. 

 

Unter großen Schwierigkeiten gelingt es Oberst Claus Schenk Graf von 

Stauffenberg, am 20. Juli 1944 wenige Minuten vor einer Lage-besprechung 

in Hitlers Hauptquartier „Wolfschanze“ bei Rastenburg in Ostpreußen einen 

Sprengkörper zu schärfen und kurz darauf unter dem Kartentisch abzulegen. 

Stauffenberg kann den Raum unbemerkt verlassen und aus einiger Entfernung 

die Detonation kurz vor 13 Uhr beobachten. Unglückliche Zufälle verhindern den 

Erfolg des Anschlags: Hitler bleibt am Leben. Der schwere Eichentisch, über den er 

sich zum Zeitpunkt der Explosion beugt, hat seinen Körper geschützt. 

Stauffenberg glaubt aber fest, dass sein Attentat gelungen ist, und kann das 

Hauptquartier im letzten Moment vor der Abriegelung verlassen. Er fliegt nach 

Berlin, weil er dort im Oberkommando des Heeres in der Bendlerstraße, der 

Zentrale der Verschwörung, den Umsturzversuch vorantreiben will. Nach dem 

Anschlag in Rastenburg vergehen in Berlin wertvolle Stunden, ehe die „Walküre“-

Befehle ausgegeben werden können. Die vollziehende Gewalt soll auf den 

Befehlshaber des Ersatzheeres übergehen, wichtige Schaltstellen der Macht und 

des Nachrichtenwesens müssen besetzt und gesichert werden. 
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Adolf Hitler és Benito Mussolini megtekintik a 
felrobbant épületet, 1944. július 20-a délutánja

Adolf Hitler und Benito Mussolini besichtigen  
am Nachmittag des 20. Juli 1944 die zerstörte  
Lagebaracke

 
 
A csípőfogó, mellyel Stauffenberg a gyutacs savkapszuláját 
összenyomta. Mivel Stauffenbergnek csak három ujja 
maradt a bal kezén, ezért a csípőfogót egy speciális nyéllel 
kellett ellátni. A Stauffenberg aktatáskájában hátrahagyott 
csípőfogót törött állapotban találták meg a romok között.  
A Gestapo különbizottságának bizonyítéka (fotó),  
1944 júliusa

Zange, mit der Stauffenberg die Säureampulle des 
Zeitzünders zerdrückt. Wegen der zwei fehlenden Finger 
an Stauffenbergs linker Hand muss die Zange einen 
anderen Hebel als gewöhnliche Zangen besitzen. Die von 
Stauffenberg in der Aktentasche zurückgelassene Zange 
wird zerbrochen in den Trümmern gefunden.  
Beweisfoto der Gestapo-Sonderkommission, Juli 1944

 
A robbanóanyag, melyet Werner von Haeften a Führer 
főhadiszállásáról történő menekülés során kihajított az 
autóból. Egy ehhez hasonló robbanóanyagot használt 
Stauffenberg a merényletnél.  
A Gestapo különbizottságának bizonyítéka (fotó),  
1944 júliusa

Sprengstoffpaket, das Werner von Haeften bei der Flucht  
aus dem „Führerhauptquartier“ aus dem Wagen wirft.  
Das zweite Sprengstoffpaket  hat Stauffenberg beim  
Attentat benutzt. 
Beweisfoto der Gestapo-Sonderkommission, Juli 1944

 
Gróf Claus Schenk von Stauffenberg  
aktatáskájának darabjai a robbanást követően.  
A Gestapo különbizottságának bizonyítéka (fotó),  
1944 júliusa

Einzelteile der Aktentasche von Claus Schenk Graf   
von Stauffenberg nach der Explosion am 20. Juli 1944 
Beweisfoto der Gestapo-Sonderkommission, Juli 1944
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Részlet a Gestapo különbizottságának 
1944. július 26-án tett jelentéséből, 
mely a merénylet végrehajtásáról, 
a robbanás hatásáról, az aktatáska 
megtalált maradványairól, valamint  
a második robbanótöltetről szól.

Auszug aus dem Bericht der Gestapo-
Sonderkommission vom 26. Juli 1944  
über den Ablauf des Attentats, die  
Wirkung der Explosion, die aufgefun-
denen Reste der Aktentasche und des 
Zeitzünders sowie über das zweite 
Sprengstoffpaket
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Friedrich Fromm vezérezredes irodája, a tartalékos hadsereg parancsnoka,  
Berlin-Tiergarten, Bendlerstraße 13-14, 1944 nyara

Ebből az irodából kísérelték meg Claus Schenk von Stauffenberg gróf és összeesküvő társai szüntelenül cselekvésre  
bírni a katonai körzeti parancsnokságokat. Itt parancsolta meg Friedrich Fromm röviddel éjfél előtt Claus Schenk  
von Stauffenberg gróf, Werner von Haeften, Friedrich Olbricht és Albrecht Mertz von Quirnheim lovag kivégzését,  
valamint itt ajánlotta fel Ludwig Becknek, hogy önszántából vessen véget az életének.  
 
Dienstzimmer von Generaloberst Friedrich Fromm, Befehlshaber des Ersatzheeres,  
Berlin-Tiergarten, Bendlerstraße 13-14, Sommer 1944

Von hier aus versuchen Claus Schenk Graf von Stauffenberg und seine Mitverschworenen am Nachmittag und  
Abend des 20. Juli 1944 immer wieder, die Wehrkreiskommandos zum Handeln zu bewegen. Hier befiehlt  
Friedrich Fromm kurz vor Mitternacht die Erschießung von Claus Schenk Graf von Stauffenberg, Werner von Haeften, 
Friedrich Olbricht und Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim und gibt Ludwig Beck die Möglichkeit zum Freitod. 
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Az 1944. július 20-i hatalomátvételi kísérlet
Der Umsturzversuch vom 20. Juli 1944

 

Miután Stauffenberg megérkezett a Bendlerstraße-ra, Albrecht 

Mertz von Quirnheim lovaggal és Friedrich Olbricht tábornokkal 

közösen igyekeztek drámai küzdelmek közepette tiszteket megnyerni 

a hatalomátvételi kísérlet támogatásához. Erőfeszítéseik ugyanúgy 

kudarcot vallottak, mint Ludwig Beck vezérezredesé. Mire késő 

délután kézhez kapták a „Valkűr-parancsot”, a legtöbb katonai körzeti 

parancsnokság teljesen cselekvésképtelenné vált, mivel a személyzet 

szolgálati ideje aznapra már lejárt. A helyzetet tovább nehezítette, 

hogy ezzel egyidejűleg a kelet-poroszországi Führer főhadiszállásról 

is táviratok érkeztek. A kora esti órákban Bécsben, Prágában és 

Kasselben, ahol az összeesküvők parancsait eleinte részben sikerült 

végrehajtani, a hangulat hirtelen fordulatot vett. 

Párizsban a berlini összeesküvők bizalmasai vállalták a 

hatalomátvételt, akik Stauffenberg unokatestvére, Cäsar von  

Hofacker és Carl-Heinrich von Stülpnagel tábornok köré szerveződtek. 

A B Hadseregcsoport főparancsnoka, Erwin Rommel vezértábornagy, 

akibe az összeesküvők komoly bizalmat helyeztek, 1944. július 17-én 

egy légitámadás során súlyosan megsérült. A párizsi összeesküvők 

a Gestapo és az SS tagjait tervezték lefegyverezni és foglyul ejteni. 

Egyidejűleg arra is kell ügyelniük kellett, hogy Günther von Kluge 

tábornagyot megnyerjék maguknak. Miután a tábornagy este 

hírét veszi, hogy Hitler túlélte a merényletet, megtagadja, hogy az 

összeesküvők követeléseit végrehajtsa, a hatalomátvételt támogassa 

és a nyugati fronton részleges fegyverszünetet érjen el. Ugyanakkor 

a késő esti órákban egy rövid időre sikerült a Gestapo és az SS párizsi 

irányító központjait meglepetésszerűen és vérontás nélkül elfoglalni.
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Nachdem Claus Schenk Graf von Stauffenberg in der Bendlerstraße 

eingetroffen ist, versucht er zusammen mit Albrecht Ritter Mertz von 

Quirnheim und General Friedrich Olbricht in dramatischem Ringen, überall 

Offiziere zur Unterstützung des Umsturzversuches zu gewinnen. Ihre 

Bemühungen scheitern ebenso wie die von Generaloberst Ludwig  

Beck. Als ab dem späten Nachmittag die „Walküre“-Befehle empfangen  

werden, sind die meisten Wehrkreiskommandos wegen des Dienst-

schlusses nicht mehr handlungsfähig. Gleichzeitig eintreffende Fern-

schreiben aus dem „Führerhauptquartier“ in Ostpreußen verwirren die 

Lage. In den frühen Abendstunden schlägt die Stimmung auch in Wien, 

Prag und in Kassel um, wo die Befehle der Verschwörer zunächst teilweise 

ausgeführt werden können. 

In Paris wagen Vertraute der Berliner Verschwörer, die sich um Stauffen- 

bergs Vetter Cäsar von Hofacker und um General Carl-Heinrich von 

Stülpnagel gesammelt haben, den Umsturz. Der Oberbefehlshaber der  

Heeresgruppe B, Generalfeldmarschall Erwin Rommel, auf den die Ver-

schwörer große Hoffnungen setzen, wird am 17. Juli 1944 bei einem 

Luftangriff schwer verwundet. Die Verschwörer in Paris wollen Gestapo 

und SS entwaffnen und gefangen setzen. Gleichzeitig müssen sie sich  

bemühen, Generalfeldmarschall Günther von Kluge zu gewinnen. Als  

dieser am Abend erfährt, dass Hitler den Anschlag überlebt hat, weigert  

er sich, dem Drängen der Verschwörer nachzugeben, den Umsturz zu 

unterstützen und im Westen einen Teilwaffenstillstand anzustreben. 

Dennoch werden am späten Abend für kurze Zeit in Paris hunderte 

Angehörige von Gestapo und SS festgesetzt.
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Erwin von Witzleben (szül. 1881-ben) már 1938-tól  
kezdve a Hitlerrel szembeni katonai ellenállás 
középpontjában állt. Witzleben a hatalomátvétel 
után készen állt arra, hogy átvegye a Wehrmacht 
fölötti irányítást. Amikor 1944. július 20-án este a 
merénylet kudarca nyilvánvalóvá vált, Witzleben 
elhagyta a Bendler-tömböt. Másnap fogták el,  
1944. augusztus 8-án a népi bíróság halálra ítélte,  
és még aznap Berlin-Plötzensee-ben kivégezték.

Erwin von Witzleben, geboren 1881, steht 
bereits 1938 im Zentrum der militärischen 
Opposition gegen Hitler. Er ist bereit, bei einem 
Umsturz den Oberbefehl über die Wehrmacht zu 
übernehmen. Als am Abend des 20. Juli 1944 das 
Scheitern des Attentats offen-kundig ist, verlässt 
Witzleben den Bendlerblock. Er wird am nächsten 
Tag festgenommen, am 8. August 1944 vom 
„Volksgerichtshof “ zum Tode verurteilt und am 
selben Tag in Berlin-Plötzensee ermordet. 

 
Erich Hoepnert (szül. 1886-ban) jelölték ki az 
összeesküvők 1944. július 20-i hatalomátvételi 
terveikben a „belföldi háborús övezet legfőbb 
parancsnokának”. Hoepnert a hatalomátvételi 
kísérlet bukását követően őrizetbe vették,  
1944. augusztus 8-án a népi bíróság halálra ítélte,  
és még aznap Berlin-Plötzensee-ben kivégezték. 

Erich Hoepner, geboren 1886, übernimmt in der 
Umsturzplanung der Verschwörer am 20. Juli 1944  
die Funktion des „Oberbefehlshabers im Heimat-
kriegsgebiet“. Er wird nach dem Scheitern des 
Umsturzversuches festgenommen, am 8. August  
1944 vom „Volksgerichtshof “ zum Tode verurteilt  
und am selben Tag in Berlin-Plötzensee ermordet. 

 
Erich Hoepner

 
Erwin von Witzleben 
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A „Valkűr-hadművelet“ megindítása, 2. szint, egy Albrecht Mertz von 
Quirnheim lovag által aláírt távirat 1944. július 20-án, 18:15-kor

Auslösung der „Operation Walküre“, 2. Stufe, durch ein von Albrecht  
Ritter Mertz von Quirnheim unterschriebenes Fernschreiben vom  
20. Juli 1944, 18.15 Uhr
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Távirat Claus Schenk von Stauffenberg gróf  
kézjegyével 1944. július 20-án, 19:47-kor,  
melyben cáfolja a Hitler túléléséről szóló hírt

Fernschreiben mit der Paraphe von Claus Schenk  
Graf von Stauffenberg vom 20. Juli 1944, 19.47 Uhr,  
mit dem er die Nachricht von Hitlers Überleben dementiert
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A „Valkűr-hadművelet” első számú szükségállapoti rendelete 1944. július 20-án, 20:26-kor, Erich Hoepner  
aláírásával és Albrecht Mertz von Quirnheim lovag kézjegyével, mely megtilt minden nyilvános gyülekezést, 
csoportosulást, a fegyverviselést, valamint a röpcédulák előállítását és szétosztását.

Die Standrechtverordnung Nr. 1 der „Operation Walküre“ vom 20. Juli 1944, 20.26 Uhr, gezeichnet von Erich Hoepner 
und mit der Paraphe von Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim versehen, verbietet alle öffentlichen Kundgebungen, 
Gruppenbildungen, das Tragen von Waffen sowie die Herstellung und Verteilung von Flugblättern.
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A hatalomátvételi kísérlet központja

Claus Schenk von Stauffenberg gróf, a tartalékos  
haderő vezérkari főnökének irodája, Berlin-Tiergarten, 
Bendlerstraße 13-14, 1944 nyara 
 
Zentrale des Umsturzversuches

Dienstzimmer von Claus Schenk Graf von  
Stauffenberg als Chef des Stabes des Befehlshabers  
des Ersatzheeres, Berlin-Tiergarten, Bendlerstraße 13-14, 
Sommer 1944
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Martin Bormann, az NSDAP birodalmi 
pártminisztere 1944. július 20-án  
20:35-kor parancsba adta a 
hatalomátvételi kísérletben résztvevő 
személyek letartóztatását

NSDAP-Reichsleiter Martin Bormann 
befiehlt am 20. Juli 1944, 20.35 Uhr, 
die Festnahme aller am Umsturzversuch 
beteiligten Personen.



  

A hatalomátvételi kísérlet bukása 
Das Scheitern des Umsturzversuches

 
Egy SS-tiszt és egy Wehrmacht-
tiszt 1944. július 21-én a hadsereg 
főparancsnokságának udvarán  
Waffen-SS-es katonák sorfalánál. 

Ein SS-Offizier und ein Wehrmachts-
offizier am 21. Juli 1944 im Innenhof 
des Oberkommandos des Heeres in 
einem Spalier von Soldaten der  
Waffen-SS

Mivel Hitler túlélte a pokolgépes merényletet, az összeesküvők bizalmasai a „Farkasodú” 

Führer főhadiszálláson csak rövid ideig tudták megszakítani a külvilággal való rádiós 

összeköttetést. A kifutott parancsok azonban maradék erőfeszítéseiket is semmissé 

tették. Több tiszt a katonai esküjére hivatkozva továbbra is hű maradt Hitlerhez. A délután 

folyamán Goebbels birodalmi propagandaminiszternek náci tisztek segítségével meglepő 

gyorsasággal sikerült ismét átvennie az irányítást. Mivel a berlini rádióadók elfoglalása is 

meghiúsult, az összeesküvők nem tudták céljaikat a német lakosság felé közvetíteni. 

A Bendler-tömbi tartalékos hadsereg egyes vezérkari tisztjei, akik nem lettek beavatva 

a tervekbe, szembeszálltak az összeesküvőkkel. A tisztek kiszabadították a rövid 

ideig fogságban tartott Friedrich Frommot, a tartalékos hadsereg parancsnokát, aki 

szembeszegült az összeesküvőkkel. Röviddel éjfél előtt Fromm parancsba adta Claus 

Schenk von Stauffenberg gróf, Friedrich Olbricht, Albrecht Mertz von Quirnheim lovag és 

Werner von Haeften kivégzését a Bendler-tömb belső udvarán. Ludwig Beck megkapta a 

lehetőséget, hogy saját kezével vessen véget életének; sikertelen próbálkozása után egy 

őrmester végzett vele. 

A sikertelen merényletet követően Hitler egy rádiós beszédben szólt a német 

nyilvánossághoz. Hitler a meghiúsult merényletet a „gondviselés” eszközeként állította 

be, és egy nagyravágyó „kis klikket” gyanúsított, akik hatalomvágyból árulást követtek 

el. A propaganda rövidesen hatni kezdett. Sok német ítélte el a Hitler ellen elkövetett 

merényletet.
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Katonák és tisztek 1944. július 21-én a hadsereg legfelsőbb parancsnokságának  
Bendler-tömbi udvarán. Az előtérben az a homokhalom látható, amely előtt kivégezték  
a négy összeesküvőt.

Soldaten und Offiziere am 21. Juli 1944 im Innenhof des Oberkommandos des Heeres  
in der Bendlerstraße. Im Vordergrund ist der Sandberg erkennbar, vor dem die vier 
Verschwörer erschossen worden sind. 

Da Hitler das Attentat überlebt hat, können die Vertrauensleute der Verschwörer im 

„Führerhauptquartier Wolfschanze“ die Nachrichtenverbindungen nach außen nur kurz 

unterbrechen. Gegenbefehle machen alle Bemühungen der Verschwörer zunichte. Viele 

Offiziere berufen sich jetzt auf ihren Soldateneid und bekennen sich zu Hitler. Im Laufe des 

späten Nachmittags gelingt es Reichspropagandaminister Goebbels in Berlin mit der Hilfe 

nationalsozialistischer Offiziere überraschend schnell, das Gesetz des Handelns an sich 

zu reißen. Weil auch die Besetzung des Berliner Rundfunksenders misslingt, können sich 

die Verschwörer nicht an die deutsche Bevölkerung wenden und für ihre Ziele öffentlich 

eintreten. 

Im Allgemeinen Heeresamt im Berliner Bendlerblock gehen einige Generalstabsoffiziere, 

die nicht eingeweiht worden sind, gegen die Verschwörer vor. Sie befreien den für kurze 

Zeit inhaftierten Befehlshaber des Ersatzheeres Friedrich Fromm, der sich den Verschwörern 

verweigert hat. Kurz vor Mitternacht befiehlt Fromm die Erschießung von Claus Schenk Graf 

von Stauffenberg, Friedrich Olbricht, Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim und Werner von 

Haeften im Innenhof des Bendlerblocks. Ludwig Beck erhält  

die Möglichkeit zum Freitod. 

Nach dem misslungenen Attentat wendet sich Hitler in einer Rundfunkansprache an die 

deutsche Öffentlichkeit. Er stellt sich als Werkzeug der „Vorsehung“ dar und beschuldigt 

eine „kleine Clique“ ehrgeiziger Offiziere, aus Machtgier Verrat verübt zu haben. Diese 

Propaganda zeigt bald Wirkung. Viele Deutsche lehnen den Anschlag auf Hitler ab.  
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1944. július 21-én 00:21-kor 
Friedrich Fromm vezérezredes 
jelentette, hogy kivégeztette 
Stauffenberget és összeesküvő 
társait, az összeesküvők 
parancsainak pedig nem 
engedelmeskedett.

Generaloberst Friedrich Fromm 
berichtet am 21. Juli 1944, 
00.21 Uhr, dass er Stauffenberg 
und dessen Mitverschworene 
hat erschießen lassen und dass 
den Befehlen der Verschwörer 
nicht Folge zu leisten ist. 

„(…)
Dacára annak, hogy a tartalékos 
haderő parancsnokságát 
Himmler vette át, Fromm 
vezérezredes a következőket 
jelentette:
Fromm vezérezredest, akit 
Olbricht tábornok tartóztatott 
le, a tartalékos haderő 
vezérkari tisztjei szabadították 
ki. Fromm vezérezredes ezt 
követően azonnal kivégeztette 
az összeesküvőket, Olbricht 
tábornokot, gróf Stauffenberg 
ezredest, von Merz ezredest és 
von Haften főhadnagyot.
 
Fromm vezérezredes Beck 
vezérezredes számára felkínálta  
a lehetőséget, hogy saját  
maga vessen véget életének  
– melyre sor került –, Höppner 
vezérezredest pedig börtönbe 
záratta.

Fromm jelenleg megpróbál 
személyes kapcsolatot  
létesíteni a Führerrel.
(…)”

 
Részlet Fromm vezérezredes  
1944. július 21-én, 02:10-kor  
tett jelentéséből 

Aktennotiz über Mitteilungen  
von Generaloberst Fromm vom  
21. Juli 1944, 02.10 Uhr
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Alfred Kranzfelder (balra) és Berthold Schenk von Stauffenberg gróf  
a nemzetiszocialista népi bíróság előtt 1944. augusztus 10-én.

Néhány órával a halálos ítélet kihirdetése után kivégezték őket az összeesküvésben résztvevő  
Fritz-Dietlof von der Schulenburg gróffal együtt Berlin-Plötzensee-ben. Alfred Kranzfelder tengerésztiszt  
közeli barátja volt Berthold Schenk von Stauffenberg grófnak, ő maga fenntartások nélkül támogatta a hatalomátvételi 
kísérletet; Fritz-Dietlof von der Schulenburg grófot még 1944. július 20-án este vették őrizetbe a Bendler-tömbben. 

 
 
Alfred Kranzfelder (links) und Berthold Schenk Graf von Stauffenberg  
vor dem nationalsozialistischen „Volksgerichtshof “ am 10. August 1944

Wenige Stunden nach dem Todesurteil werden sie gemeinsam mit dem Mitverschworenen Fritz-Dietlof Graf von der 
Schulenburg in Berlin-Plötzensee ermordet. Der Marineoffizier Alfred Kranzfelder ist eng mit Berthold Schenk Graf von 
Stauffenberg befreundet gewesen und hat sich dem Umsturzversuch vorbehaltlos zur Verfügung gestellt; Fritz-Dietlof  
Graf von der Schulenburg ist noch am Abend des 20. Juli 1944 im Bendlerblock festgenommen worden.   
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A hatalomátvételi kísérlet után
Nach dem Umsturzversuch

 
A népi bíróság tárgyalásai Roland Freisler elnöksége alatt 1944. július 20-át követően 
A náci propaganda a hatalomátvételi kísérletet úgy akarta beállítani, mint egy maroknyi tiszt akcióját.  
Ennek céljából a népi bíróság első peréből kirakatpert csináltak, amelyről az újságok és folyóiratok  
részletesen beszámoltak. A cél a vádlottak megalázása volt.

Verhandlung des „Volksgerichtshofes“ nach dem 20. Juli 1944 unter dem Vorsitz von Roland Freisler 
Die nationalsozialistische Propaganda will den Umsturzversuch als eine Tat weniger Offiziere darstellen.  
Daher wird das erste Verfahren vor dem „Volksgerichtshof “ als Schauprozess durchgeführt, über den  
Zeitungen und Zeitschriften ausführlich berichten. Die Angeklagten sollen gedemütigt werden.

1944. július 20-át követően a náci terror Németországban újabb tetőpontját érte el. A gyűlölet 

először a hatalomátvételi kísérletben résztvevőkre összpontosult, akiket először a Wehrmacht 

„becsületügyi bizottságából” zártak ki, majd a Roland Freisler vezetésével összeült népi bíróság 

halálra ítélte őket. A népi bíróság összesen legalább 55 perben több mint 170 embert ítélt el, 

közülük több mint 110-et végeztek ki a Berlin-Plötzensee-i kivégzőhelyen, vagy más helyeken. 

A puccskísérlet egyéb résztvevőit tárgyalás nélkül börtönözték be, sokuk kivégzésére csak 1945 

áprilisában került sor. Összesen több mint 150 halálos áldozattal számolnak az 1944. július 20-i 

eseményekkel kapcsolatban. Közöttük volt Stauffenberg testvére, Berthold is, és több másik 

barátja.

1944. július 30-án Hitler elrendelte a család büntetőjogi felelősségének kimondását az 1944. 

július 20-i hatalomátvételi kísérletben résztvevők hozzátartozói ellen, de azon katonák és tisztek 

családtagjai ellen is, akik szovjet hadifogságban csatlakoztak a „Szabad Németország” Nemzeti 

Bizottsághoz. Több száz embert tartóztattak le az elkövetkezendő hetekben a család büntetőjogi 

felelőssége alapján, sok gyereket sikerült álnéven nemzetiszocialista gyerekotthonokba adni.

1944 augusztusában Hitler és Himmler parancsba adta a weimari köztársaság összes egykori 

politikusának bebörtönzését, hogy megakadályozzanak Németországban egy demokratikus 

visszarendeződést. A „Vihar-akcióval” több mint 5000 embert zártak börtönbe, amelyet sokan 

közülük nem éltek túl.
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„Das Furchtbarste ist zu 
wissen, daß es nicht gelingen  
kann und daß man es dennoch  
für unser Land und unsere  
Kinder tun muß.“ 
 
Berthold Schenk   
Graf von Stauffenberg  
kurz vor dem 20. Juli 1944

„A legszörnyűbb dolog tudni 
azt, hogy nem sikerülhet, 
viszont mégis muszáj lenne 
megtenni országunkért és 
gyerekeinkért.” 
 
Berthold Schenk von  
Stauffenberg gróf,  
röviddel 1944. július 20-a előtt

Nach dem 20. Juli 1944 erreicht der nationalsozialistische Terror in Deutschland einen 

neuen Höhepunkt. Zuerst richtet sich der Hass auf die direkt am Umsturzversuch 

Beteiligten, die von einem „Ehrenhof “ aus der Wehrmacht ausgestoßen und danach 

vom „Volksgerichtshof “ unter Roland Freisler zum Tode verurteilt werden. In mindestens 

55 Prozessen werden mehr als 170 Menschen vom „Volksgerichtshof “ verurteilt, 

darunter mehr als 110, die danach in der Hinrichtungsstätte Berlin-Plötzensee oder 

an anderen Orten ermordet werden. Andere am Umsturzversuch Beteiligte werden 

ohne Prozess in Haft gehalten und vielfach noch im April 1945 ermordet. Insgesamt ist 

von mehr als 150 Todesopfern im Zusammenhang mit dem 20. Juli 1944 auszugehen. 

Darunter sind auch Stauffenbergs Bruder Berthold und viele seiner Freunde.

Am 30. Juli 1944 befiehlt Hitler die „Sippenhaft“ gegen die Familien der am 

Umsturzversuch vom 20. Juli 1944 Beteiligten und gegen die Familien der Soldaten 

und Offiziere, die sich in der sowjetischen Kriegsgefangenschaft dem Nationalkomitee 

„Freies Deutschland“ angeschlossen haben. Mehrere hundert Menschen werden in den 

folgenden Wochen in „Sippenhaft“ genommen, viele Kinder unter falschen Namen in 

nationalsozialistische Kinderheime verschleppt. 

Im August 1944 beschließen Hitler und Himmler die Verhaftung aller ehemaligen 

Politiker der Weimarer Republik. Damit soll ein demokratischer Neuaufbau in 

Deutschland verhindert werden. Mit dieser „Aktion Gewitter“ geraten mehr als 5.000 

Menschen in Haft, die viele von ihnen nicht überleben.
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Nikolaus von Uxkull-Gyllenband gróf a 
nemzetiszocialista népi bíróság előtt 
1944. szeptember 14-én

Von Uxkull gróf már 1939 őszén igyekezett 
barátjával, Fritz Dietlof von der Schulenburggal 
Stauffenberget meggyőzni az államcsíny 
szükségességéről. Az összeesküvők 1944-ben  
a cseh-és morvaországi katonai körzetekkel  
való kapcsolattartó tiszt szerepével bízták  
meg Uxkullt. A sikertelen merényletet követően 
a Gestapo 1944. július 23-án vette őrizetbe. 
Uxkull a kihallgatása során a koncentrációs 
táborokban tapasztalt borzalmakat jelölte  
meg motivációjaként. A népi bíróság  
1944. szeptember 14-én Uxkullt halálra  
ítélte, kivégzése még aznap megtörtént  
Berlin-Plötzensee-ben.

Nikolaus Graf von Uxkull-Gyllenband vor dem 
nationalsozialistischen „Volksgerichtshof “ am  
14. September 1944

Graf von Uxkull versucht bereits im Herbst 1939 
zusammen mit seinem Freund Fritz-Dietlof Graf  
von der Schulenburg, Stauffenberg von der  
Notwendigkeit eines Staatsstreiches zu über-
zeugen. Die Verschwörer übertragen Uxkull  
1944 die Aufgaben des Verbindungsoffiziers  
für den Wehrkreis Böhmen und Mähren.  
Nach dem gescheiterten Attentat wird er am  
23. Juli 1944 von der Gestapo festgenommen. 
In seinen Vernehmungen nennt Uxkull die 
Gräuel in den Konzentrationslagern als Motiv 
für seine Beteiligung an dem Umsturzversuch. 
Am 14. September 1944 verurteilt ihn der 
„Volksgerichtshof “ zum Tode, noch am selben 
Tag wird er in Berlin-Plötzensee ermordet.

 
Heinrich Himmler 1944. július 30-án írt feljegyzése  
egy Hitlerrel folytatott megbeszélést követően

Hitler 1944. július 30-án elrendelte a népi bíróságok előtti 
perek lefolytatását, és megparancsolta a Stauffenberg-család 
minden hozzátartozójának bebörtönzését, valamint Walther 
von Seylitz-Kurzbach tábornok családjának bebörtönzését, 
aki szovjet hadifogságban a „Német Tisztek Szövetségét” 
vezette. 
 
Notiz Heinrich Himmlers vom 30. Juli 1944  
nach einer Besprechung bei Hitler

Hitler ordnet am 30. Juli 1944 die Durchführung der 
Gerichtsverfahren vor dem „Volksgerichtshof “ an und 
befiehlt die Verhaftung aller Angehörigen der Familie von 
Stauffenberg und der Familie des Generals Walther von 
Seydlitz-Kurzbach, der in der sowjetischen Gefangenschaft  
an der Spitze des „Bundes Deutscher Offiziere“ steht. 
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Nina Schenk von Stauffenberg grófné gyerekeivel, 
Bertholddal, Franz Ludwiggal és Konstanze-cal, 
vélhetően 1954-ben

A merénylő feleségeként már 1944. július 23-án 
őrizetbe vették az 1913-ban született Nina Schenk von 
Stauffenberg grófnét. Négy gyerekét, Bertholdot, Franz 
Ludwigot, Heimerant és Valerie-t elrejtették a Gestapo 
gyermekotthonában. Nina von Stauffenberg 1945 
januárjában hozta világra az Odera menti Frankfurtban 
lányát, Konstanze-t. Ezután mindkettőjüket a potsdami 
Szt. József kórházba szállították, ahol „Schank” néven 
éltek 1945 áprilisáig. Az édesanya és gyerekei csak a 
háború befejeztével szabadultak. 
 
Nina Schenk Gräfin von Stauffenberg mit ihren Kindern 
Berthold, Franz Ludwig und Konstanze, um 1954

Als Frau des Attentäters wird die 1913 geborene Nina 
Schenk Gräfin von Stauffenberg bereits am 23. Juli 
1944 festgenommen. Ihre vier Kinder Berthold, Franz 
Ludwig, Heimeran und Valerie werden verschleppt. 
Im Januar 1945 bringt Nina von Stauffenberg in 
Frankfurt an der Oder ihre Tochter Konstanze zur Welt, 
danach werden beide in das St.-Josephs-Krankenhaus 
in Potsdam eingeliefert und dort unter dem Namen 
„Schank“ bis April 1945 stationär behandelt. Erst 
bei Kriegsende kommen Nina Schenk Gräfin von 
Stauffenberg und ihre Kinder wieder frei. 
 



 



 
Stauffenberg és a „Valkűr-hadművelet”. Az 1944. július 20-i Hitler elleni merénylet

 A Gedenkstätte Deutscher Widerstand és a Stiftung 20. Juli 1944 kiállítása 

Stauffenberg und die „Operation Walküre“. Das Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944

 Eine Ausstellung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand und der Stiftung 20. Juli 1944

Elképzelés, szerkesztés, szövegek | Konzeption, Redaktion, Texte

 Prof. Dr. Peter Steinbach, Ute Stiepani M.A., Prof. Dr. Johannes Tuchel

Közreműködés | Mitarbeit 

 Dr. Ekkehard Klausa, Julia Albert M.A.

Szerkesztés és a magyar változat koordinálása |  
Redaktion und Koordination der ungarischen Fassung 

 Dr. Ulrich Schlie

Fordítás | Übersetzung

 Molnár Tamás Levente 

Képek | Bildrecherche

 Dipl.-Museol. Susanne Brömel

Kiállítás-szervezés és megvalósítás | Ausstellungsgestaltung und Realisation

 Dipl.-Designer Karl Lehmann

Kiállítási paravánok előállítása | Herstellung der Ausstellungsbanner

 Kopie & Druck Berlin

Nyomtatás, katalógus | Druck Katalog

 PieReg Druckcenter Berlin GmbH

Képek | Abbildungen

 Az FSB levéltára, Moszkva (1), Szövetségi levéltár, Berlin (14), Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Berlin (30),  
 National Archives and Records Administration, Washington D.C. (3), magántulajdon (41) Stefan George-levéltár,  
 Stuttgart (6)

Borító | Umschlag

 Claus Schenk von Stauffenberg gróf főhadnagyként, 1933 körül 
 Claus Schenk Graf von Stauffenberg als Oberleutnant, um 1933

 A felrobbant tárgyaló a Führer főhadiszállásán, a „Farkasodúban“,  
 közvetlenül a Hitler elleni merényletet követően, 1944. július 20. 
 Der zerstörte Besprechungsraum im „Führerhauptquartier Wolfschanze“  
 unmittelbar nach dem Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 

A vándorkiállítást a Gedenkstätte Deutscher Widerstand társaságnál lehet kölcsönözni. 
Die Ausstellung kann bei der Gedenkstätte Deutscher Widerstand entliehen werden.

© Gedenkstätte Deutscher Widerstand | 2016  
 Stauffenbergstraße 13 - 14, D-10785 Berlin

  
 
 
www.gdw-berlin.de  

 ISBN 987-3-945812-09-9






