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Az ördög szerencséje

A könyv szerzője, Ian Kershaw, az egyik legismertebb és talán a legelismer-
tebb történész Angliában. A Sheffield-i Egyetem professzora már számos 
alkalommal volt szakértője a BBC történeti sorozatainak, és több brit, illet-
ve egyéb külföldi elismerést is magáénak tudhat. A legnagyobb kitüntetést 
azonban a Hitlerről írt kétrészes, monumentális terjedelmű biográfiájáért 
kapta. A második kötet megjelenése után 2002-ben a királynő lovaggá ütöt-
te a professzort.

Az ördög szerencséje című könyve is szorosan kötődik Hitler szemé-
lyéhez, hiszen az ördög nem más, mint maga a diktátor, a szerencse pedig 
arra utal, hogy a Führer valamennyi ellene kezdeményezett merényletet 
élve megúszta. Hatalomra kerülésétől állítólag több mint negyven valóban 
elkövetett akció, illetve meg nem valósult merénylet-tervezet irányult a 
Harmadik Birodalom vezetőjének kiiktatására. Köztük volt a Ian Kershaw 
könyvének témájául szolgáló is, amelyik a leghíresebbnek számít a kísér-
letek hosszú sorában, bár ugyancsak eredménytelenül végződött. A kötet 
alcímében is szereplő „Valkyrie” néven elhíresült akcióról van szó, amely 
Claus von Stauffenberg nevéhez kötődik, és amelyben fizikailag is megsé-
rült a náci vezető. Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy egy ilyen ünnepelt 
szerzőtől miért adnak ki egy olyan könyvet, amely szemben az eddigi átfo-
gó történeti témákkal, most „csupán” egy történelmi epizódról szól. Nos, az 
ok, amiért 2009-ben megjelentették Angliában ezt a művet az, hogy abban 
az esztendőben mutatták be a „Valkyrie” című amerikai mozifilmet, amely a 
Stauffenberg-féle merényletről szól. A Tom Cruise főszereplésével forgatott 
film ismét reflektorfénybe helyezte a történetet, és a kiadó úgy gondolta, 
hogy jó alkalom ez arra, hogy a történész szakma is letegye a névjegyét, ele-
get téve a megnövekedett közönségigénynek. Igyekeztek tehát a téma egyik 
legjobb szakértőjét megnyerni, aki a korábbi Hitler-életrajzra is alapozva 
végül elkészítette ezt a munkáját. 

Az alcím szerint – The story of operation Valkyrie – az 1944. július 20-
án Adolf Hitler kelet-poroszországi főhadiszállásán, a Wolfschanze (Far-
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kasverem) néven ismert helyen elkövetett merénylet részletezését és ismer-
tetését várhatnánk el, ám ennél sokkal többet kap az, aki elolvassa Kershaw 
könyvét. A szerző ugyanis alapos képet fest arról a hangulatról, amely 1944 
nyarán uralkodott a német hadvezetés köreiben, illetve a Führer környeze-
tében. Sőt, arról is számos információt kapunk, hogy vajon milyen okokkal 
magyarázza a „vezér”, hogy a korábbi sikerek ünneplése helyett, most a 
sorozatos katonai kudarcok kommunikálása az egyik fő feladata Goebbels 
propagandaminiszternek. Ez az ok pedig röviden és tömören nem más, mint 
az, hogy Hitler szerint a tisztjei, tábornokai nem alkalmasak az adott felada-
tok elvégzésére. Ennek következtében meg is indulnak a sorozatos áthelye-
zések, amelyek némelyikét a könyv is részletezi, nyomon követi. Teszi ezt 
főként azért, hogy a leírás alapján képet kaphassunk arról, valóban milyen 
erős feszültség húzódott meg a magas szintű katonai, stratégiai kiképzést 
kapott, esetenként már az I. világháborúban is bizonyított tisztek és az ebből 
a szempontból botcsinálta stratéga, Hitler között. Kershaw könyve bemutat-
ja a katonai ellenállás legjelentősebb személyeit és csoportosulásait is, hogy 
betekintést nyerünk az egyes személyek előéletébe, és megismerhetjük vi-
lágnézetük legmarkánsabb vonásait is. A leírás egyáltalán nem terjengős, 
inkább lényegre törő. A náci ellenes konzervatív politikus, Carl Friedrich 
Goerdeler szándékai, valamint a Kreisau-kör tevékenysége mellett számos 
olyan merénylet-kísérletről is képet kaphatunk, amelyek megelőzték 1944. 
július 20-át. A kötet fejezeteiből jól kiolvasható, Ian Kershaw mindenképpen 
érzékeltetni akarja, hogy lényegében ad hoc jellegű kivitelezés és időnként 
nem kellően átgondolt egyéni kezdeményezések jellemzik ezeket a próbál-
kozásokat. Két fontos momentum mellett azonban hosszabban elidőzhetünk 
a kiadványt forgatva. Egyrészt bizonyítottan egyértelművé válik, hogy a 
szövetségesek nem igényelték a német ellenállás segítségét, sőt egyesek 
úgy gondolták, hogy ennek sikere esetén a háború lezárásakor majd valami-
féle alkudozás veheti kezdetét. Ezenkívül attól is tartottak, hogy bármiféle 
együttműködés a német ellenállással veszélyeztetheti a Szovjetunióval való 
szövetséget is. Vagyis minden, Hitler személye és az általa képviselt politika 
ellen irányuló szövetkezés lényegét tekintve egyfajta belső igényből fakadt, 
amelynek legfőbb mozgatója a hazaszeretet volt. A másik – némileg ezzel 
összefüggő – sajátosság pedig az, hogy mit jelentett abban az időben a hű-
ségeskü, vagy akár a becsület fogalma azoknak a tiszteknek, akik bármikor 
készek voltak az életüket áldozni a hazájukért. Hogyan feszült egymásnak 
ellentmondóan az a tény, hogy láthatóan Hitler a pusztulásba viszi Német-
országot és az, hogy az ellene tenni szándékozó, hazájukat menteni akaró 
tisztek személyesen Hitlerre esküdtek fel. Kershaw szerint, ha ezt a dilem-
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mát nem értjük meg és nem kezeljük kellő súllyal, akkor nem érthetjük meg 
ezeknek a katonáknak a lelki gyötrődését sem, amelynek során, lényegében 
önmagukat is átlépve döntenek arról, hogy megölik a Führert.

A merénylet és a tervezett katonai puccs leírása nagyon részletes, pontos. 
Ennél csak a sikertelen gyilkossági kísérletet és a szintén eredménytelen 
államcsínyt követő megtorlás leírása részletesebb. A könyv megdöbbentő 
alapossággal számol be a bírósági pernek álcázott megaláztatásról és arról 
a körülbelül 200 halálos ítéletről, amelyet végrehajtanak. Az imént említett 
dilemma mellett figyelemre méltó az az összegzés, amelyben a szerző a 
szervezkedés bukásának legfontosabb okait veszi számba. Ezek között is 
első helyen említi azt, hogy minden további lépés arra volt alapozva, sike-
rül Hitlert megölni. Ennek nem volt alternatívája, pedig ez nem alapvető 
feltétele egy eredményes puccsnak. Ugyanakkor viszont a szervezkedés 
rendkívül elszigetelt volt, mivel nem próbált társadalmi bázist maga köré 
szervezni. Ez szintén végzetesnek bizonyult. Itt viszont Kershaw áttér arra, 
hogy minden katonai kudarc ellenére, a láthatóan közeledő katasztrófa ár-
nyékában is mennyire komoly népszerűsége és elismertsége volt a társada-
lomban Adolf Hitlernek. Ezt a rokonszenvet tovább erősítette az, ahogyan 
a puccsot kommunikálták. Ennek középpontjában az állt, hogy a hosszú 
ideje tartó katonai vereségeknek az az oka, hogy a vezérkarban lévő tisztek 
egy csoportja gyakorlatilag folyamatosan szabotálja a legfelső utasításokat, 
ezért nem vezetnek sikerre a német kezdeményezések. A könyv rámutat arra 
a párhuzamra, amely szorosan összefügg az 1918-ban keletkezett elmélet-
tel, miszerint az első világháborús fronton küzdő csapatokat lényegében 
hátba szúrta az az összeesküvés, amely az ország belsejében bontakozott ki. 
A hivatalos magyarázat szerint 1944 nyarán is ez történt. Ugyanakkor rövid 
időre az is új lendületet ad a náci vezetés propagandájának, hogy az isteni 
gondviselésre utalhattak, amely megmentette Hitlert a több áldozatot is kö-
vetelő robbanástól. A könyv szerint sokan hittek ebben akkor Németország-
ban. A náci vezértől idézett mondatok alapján az is világos, hogy ő maga 
is hitt ebben, és további megerősítést látott küldetésének, a végsőkig tartó 
küzdelemnek a folytatására. A szerző kitér arra is, hogy milyen felbecsül-
hetetlen károkat okozott az egész akciónak az, hogy jónéhány olyan tiszt is 
részese volt a cselekményeknek, akik próbáltak úgy helyezkedni, hogy akár 
Hitler, akár a puccsisták jönnek ki győztesen az akcióból, számukra mind-
két lehetőség csak előnyökkel járjon. A karrierlovagok ugyanakkor gyakran 
nem hajtották végre azokat a feladatokat, amelyeket eredetileg nyíltan, vagy 
hallgatólagosan vállaltak. Sőt, Fromm tábornok, aki végig tudott a tervezett 
akcióról, maga fordult szembe a lázadó tisztekkel, és még azon az éjjelen 
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kivégeztette Stauffenberget és három társát, hogy ne maradjon élő tanú, aki 
az ő szerepére is terhelő vallomást tudna tenni. A kiadvány számos olyan 
eredeti dokumentumot is közöl, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy a 
cselekményekben résztvevők, illetve a kortársak véleményét alaposabban 
megismerhessük, némiképp az ő szemükkel láthassuk és értékelhessük az 
eseményeket. Ezek közé a források közé tartozik – a teljesség igénye nélkül 
– az úgynevezett Valkyrie Parancs néhány részlete, a Kreisau-kör elképze-
lése az új német berendezkedésről, a merényletet követően Hitler által mon-
dott rádióbeszéd, és nem utolsó sorban egy börtönőr beszámolója a kivég-
zésekről, valamint Peter Graf Yorck von Wartenburg búcsúlevele, amelyet 
az anyjának és a feleségének írt. Az eredeti források mellett számos fotó is 
illusztrálja a könyvet, amelyek az ellenálló tisztek arcképe mellett felidé-
zik a korabeli helyszíneket. Láthatjuk a felrobbant bomba okozta pusztítást, 
Hitlert, amint látogatást tesz az egyik sérült tisztjénél, de a bírósági tár-
gyalás egy pillanatát is megörökítették, valamint a kivégzések helyszíne is 
feltűnik a felvételeken.

Összegezve, a Luck of the Devil annak ellenére, hogy terjedelmét te-
kintve össze sem hasonlítható Ian Kershaw korábbi munkáival, rendkívül 
alapos, sokrétű és árnyalt képet ad Hitler és a német katonai vezetés végnap-
jairól, középpontba állítva a Stauffenberg-féle akciót. 
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