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Az ügynöktéma A mások élete címû
film német és magyar recenzióiban

Bámulatos, hogy az ügynöktéma mi mindenre használható. A körülmények szerencsés 
együttállása esetén jelentôs profittal elpiacosítható, megfelelô interpretációban a 

nagynémet megbékélés ügyének szolgálatába is állítható, sôt még a nemzetiszocialista múlt 
feldolgozásának sikerét is demonstrálhatja. Errôl tanúskodik legalábbis A mások élete címû 

film fogadtatásának története. Ami figyelmünkre azért méltó, mert a bemutatót követôen, 
de még inkább az egy évvel késôbb odaítélt Oscar-díj után, óriási közönséget szerzett az 

ügynöktémának – feltéve, hogy a film nem csak állítja magáról azt, hogy arról szól. 

Török Tamás 

A mások élete címû filmben mindenki találhat valami ked-
vére valót: tetszôlegesen hangsúlyozható a tragikus szerel-
mi szál, mint a cselekmény voltaképpeni magja, de a jó 
állambiztonsági tiszt és a minden rendszerben (tehát az 
1989 utániban is) konform író, illetve kettejük dialektikus 
viszonya éppúgy tekinthetôk az elbeszélés voltaképpeni tár-
gyának, mint a Stasi ügyködésérôl kimondott, univerzális 
igénnyel fellépô, illetve felléptetett igazság.

A mások élete nagyobbrészt 1984-ben játszódik. A Stasi-
tiszt Wiesler azt a feladatot kapja, hogy tartsa megfigyelés 
alatt a rendszerhez egyébként messzemenôen lojális drá-
maíró Dreymannt. Lakását bepoloskázzák, a szomszédokat 
megfélemlítik, s a padláson lehallgatóközpontot alakítanak 
ki. A megfigyelést mindenesetre nem nyugati kapcsolatok 
vagy valamilyen rendszerellenes tevékenység gyanúja, ha-
nem Dreymann felesége miatt rendelik el, aki az NDK egyik 
elismert színésznôje, s akire nem kisebb személyiség, mint 
a hájas kulturális miniszter vetett szemet. Az évtizedek óta 
a Stasinál szolgáló Wieslert azonban megváltoztatja a mû-
vészpár életébe nyert bepillantás. Szakít a rendszerrel, s 
hamarosan védeni kezdi a megfigyelteket. Wieslert a film 
elején mindenesetre még brutális kínzások kezdeménye-
zôjeként és végrehajtójaként látjuk a Stasi börtönében. Mi-
után publikálási tilalommal sújtott barátja öngyilkos lesz, 
az immár megfigyelt Dreymann az NDK-t bíráló pamfletet 
ír a nyugatnémet Spiegelnek az öngyilkossági statisztikák 
elhallgatásáról, illetve manipulálásáról. Wiesler nem tud-
ja megakadályozni, hogy a drámaíró gyógyszerfüggô fele-
ségébôl a Stasi kiszedje annak az írógépnek a rejtekhelyét, 
amellyel a pamfletet írta, s amelynek segítségével be lehet-
ne bizonyítani, hogy Dreymann a pamflet szerzôje. Amikor 
a Stasi emberei megérkeznek, hogy átkutassák a drámaíró 
lakását, Dreymann élettársa kirohan a ház elé, ahol egy te-
herautó halálra gázolja. Amikor Wiesler szabotázsakciójára 
fény derül, lefokozzák, s a Stasi magánleveleket ellenôrzô 
hivatalába kerül. Rendszerváltás. Dreymann megtudja, 

hogy megfigyelték, s megfigyelési aktáinak átfutása közben 
arra is rájön, hogy a megfigyelô védte ôket. Wiesler idôköz-
ben újságkihordásból tengeti a szabotázsakció óta mind 
nyomorúságosabb életét. Dreymann regényt ír Szonáta 
a jó emberrôl címmel, amelyet egykori megfigyelôjének 
ajánl, aki meghatottan megvásárolja a könyvet.

Történeti hitelesség és hiteltelenség

A német sajtóban megjelent bírálatok zömét fôként az 
a meggyôzôdés élteti, hogy A mások életében nem keve-
sebbet láthatunk, mint a megfigyelô állam adekvát, vagyis 
univerzális igazságokat tartalmazó, egyszersmind „az NDK 
belsô igazságának”1 ábrázolását. A német politika pedig 
még a sajtónál is gyorsabban reagál, már a hivatalos pre-
mier elôtt lestipistopizza a filmet, hogy aztán sietve a nagy-
német megbékélés ügyének, vagyis annak a törekvésnek a 
szolgálatába állítsa, hogy a nyugatnémetek végre teljes ér-
tékû németként fogadják el a keletnémeteket. A kulturális 
ügyek mai minisztere premier elôtti repivetítésre invitál-
ta a német parlamentet, majd a vetítés után kijelentette: 
gondoskodni fog arról, hogy a történelemórák keretében a 
német iskolákban is bemutassák A mások életét.2 A film 
megtekintése szinte észrevétlenül, még a hivatalos bemu-
tató elôtt minden jóravaló német állampolgár politikai kö-
telességévé vált. Szûk egy évvel késôbb a jelenlegi német 
kancellárasszony is nyilatkozott a filmrôl. Szóvivôje a kö-
vetkezô szavakkal üdvözölte A mások élete Oscar-díját: „Az 
Oscar-díj fantasztikus igazolása ennek a találó filmnek, en-
nek az autentikus német elbeszélésnek. A film nagyszerû 
bemutatkozása a filmrendezô F. H. von Donnersmarck-
nak, aki a Stasi-drámát érzékenyen jeleníti meg, és ezzel 
az embereket erélyesen megszólítja.”3 A jelenlegi kancel-
lárasszony üzenetének alapelemei: az autentikus német 
elbeszélés (vagyis a sikeres múltfeldolgozás, egyben a film 
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által is megénekelt megtérés sikerének) igazolása, az ér-
zékeny átültetés (vagyis a történeti hitelesség), valamint az 
erélyes megszólítás (vagyis a nyugatnémet részrôl immár 
halaszthatatlan megbékélés a vörös keletnémet múlttal és 
a keletnémetekkel) – mindez a filmet értékelô bírálatok 
döntô részének is visszatérô szólama.

Ha kiindulhatunk a rendezô nyilatkozataiból, A mások 
élete kezdetben nem akart politikai útmutatóvá válni. A ren-
dezô a premier után meglepôdik, hogy a „politikai interp-
retáció ily mértékben elôtérbe kerül”, hiszen „mindössze 
egy izgalmas filmet akartam forgatni”, amely „a félelemrôl, 
a szerelemrôl, a bizalomról és az árulásról szól. Örülnék, 
ha a közönség azzal az érzéssel távozna, hogy jól szórako-
zott.”4 Késôbb azonban, megpillantva a politika és az eszté-
tika összeölelkezésében rejlô lehetôségeket, sietve asszisz-
tál ahhoz: „Végsô soron csak a rendezô érti saját filmjének 
mágiáját. S ezért nem vonhatja ki magát annak elpiacosí-
tásából sem” – mondja egy interjúban.5 Egy évvel késôbb 
már úgy véli, hogy az Egyesült Államokban – „a nagyszerû 
színészi teljesítményeken túl” – azért lehetett ennyire si-
keres a film, mert az emberek rájöttek, hogy a Bush-kor-
mányzat ugyanolyan jövô képét vetíti elôre, mint amilyen a 
Stasi ügyködése volt az NDK-ban.6 A forgatást, mint a film 
médiakampányában hallhattuk, alapos történeti kutatás 
elôzte meg, s úgy tûnik, ennek már önmagában is elegen-
dô garanciának kellene lennie a történeti hitelességre. Hi-
szen a hitelesség voltaképpen az igazság szinonimája. Az 
elenyészô számú kritikus megjegyzés fôként a megfigyeltek 
oldalára átálló, a megfigyeléssel ôket védelmezô és végül a 
rendszer áldozataként megjelenô állambiztonsági tiszt fi-
gurájára, illetve többnyire a nem politikai nézetei, hanem 
a hájas kultuszminiszter által megkívánt szép jegyese miatt 
megfigyelt, bár tönkre korántsem tett, még Honecker hit-
vesét is baráti körében tudható íróra vonatkozik. A mások 
élete eszerint „tragikus figurává, a körülmények áldozatá-
vá, jó emberré változtat egy tettest – és elemberiesíti vele 
együtt a hozzá tartozó apparátust is”.7 Másutt: „A mások 
élete vajon miért arról szól, hogy egy párthû személyt egy 
hízott funkcionárius szexuális ösztöneivel üldöznek, ha a 
film egy társadalmi rendszerrôl akar beszélni?”8 

Mindenesetre Donnersmarck és védelmezôi a film ob-
jektíve kérdéses pontjainak felemlegetésekor felhördülve 
hivatkoznak a mûvészi ábrázolás sajátosságaira, köztük 
is fôként a „költôi sûrítésre”, illetve a „valóság enyhe el-
mozdítására és elidegenítésére”, amellyel a film dolgozik. 
Hiszen így a történeti hiteltelenség, például a megtérô tiszt 
alakja (az egészt, vagyis az állambiztonsági megfigyelés lé-
nyegét ábrázoló részként) is az igazságot szolgálja. Az igaz-
ság minden esetben garantált: ha a helyzet úgy kívánja, a 
történeti hitelesség által, ha másképp, akkor a mûvészi sza-
badság által.

Milyen elôzetes meggyôzôdések vezetik a német nyil-
vánosságot, hogy ennyire egyöntetûen állíthatja a filmrôl, 
hogy autentikusan ábrázolja a megfigyelô állam lényegét? 

Mindannak ellenére, hogy a megfigyeltek oldalára átálló 
állambiztonsági tiszt figurájának elôtérbe állításával a film 
éppen a történetileg objektíve kétségest hangsúlyozza? Ez 
az elôzetes meggyôzôdés, Magyarországhoz némileg ha-
sonlóan, mindenekelôtt a morálisan értett jó és rossz el-
lentétpárjához igazodik, mint ahogy a film alapkérdése is 
voltaképpen az, hogy mit jelent jónak lenni, illetve hogy 
mit jelent az emberi jóság.9 Az ügynöktéma felvetése és tár-
gyalása tehát összeszövôdik az emberi jóság problémájával, 
mint azt kezdetben a rendezô is hangsúlyozta, s amelyhez 
számos kommentár is csatlakozott.

Keletnémet részrôl A mások élete nem váltott ki eluta-
sítást. Ha valaki mégis szólásra emelkedett, és történeti 
hiteltelenséget emlegetett, azt szintén egykori keletnéme-
tek utasították rendre. Egy ízben nem kisebb személyiség, 
mint Joachim Gauck, aki 1990 és 2000 között az Egykori 
NDK Állambiztonságának Dokumentumaiért Felelôs Szö-
vetségi Megbízott, az ún. „Gauck-hatóság” vezetôje volt, s 
aki egy interjúban arra a kérdésre, hogy mi rejlik a tör-
téneti pontatlanság vádja mögött, azt válaszolta: „amikor 
ezt egy recenzióban olvastam, rögtön a keleti újságíró egy 
bizonyos típusára gondoltam, egy háborús nyerészkedôre 
úgyszólván, olyasvalakire, mint például Alexander Osang 
(újságíró és sportriporter az NDK-ban, 1990 után újságíró 
és szépíró), aki sohasem a lényegre kíváncsi. Ezek nem ref-
lektálnak arra, hogy mi volt a saját szerepük a rendszerben. 
Vagy ilyenekrôl van szó vagy pedig régi balosokról, akik az 
ilyen filmeket antikommunista hajtóvadászatnak tart-
ják – amit azonban nem mernek nyíltan kimondani.”10 
Gauck szerint tehát a film a „lényeget” ábrázolja, s a kol-
lektív belebonyolódásra hivatkozva el is utasít mindenfajta 
keletrôl érkezô bírálatot. Ugyanakkor elhallgatja a bírálatok 
jelentôs vonulatát, amelyeket nem „kommunista” szem-
szögbôl fogalmaznak meg. Wolf Biermann, az NDK-ból 
1976-ban kiutasított költô is méltatja a filmet, s úgy véli, 
hogy „A történeti pontatlanságok mellékesek”. Sokkal fon-
tosabb, hogy az „állambiztonság emberei, akik fantomként 
élnek a rendszerváltás óta, végre eleven emberként látha-
tóak. A kísértetek elôlépnek az árnyékból. A mûalkotásnak 
olykor nagyobb a bizonyítóereje, mint a dokumentumok-
nak. […] A mások élete megmutatja, hogy milyen ôrült és 
bonyolult módon képes a jó és a rossz egy ember kebelé-
ben kavarogni.”11

A vörös és a barna múlt, valamint 
az emlékezés szakértôi

Németországban az emlékezést elôszeretettel intézik el az 
áldozat-tettes viszony egyszerû megfordításával. Ebben az 
összefüggésben persze kritikus hangok is megcsendültek 
A mások életével kapcsolatban. Eszerint Donnersmarck 
filmje is csak azt mutatja, hogy „az egykori tettes-nép az 
elmúlt években áldozat-tömegként tetszeleg. […] S A bu-
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kás címû filmhez hasonlóan ezt a filmet is az emberforma 
bestiák melodramatikus kiemelése, valamint a bestialitás 
áldozatai iránti közömbösség jellemzi.”12 Azonban a kan-
cellárasszony fentebb idézett nyilatkozatával egybehang-
zóan még többen vélték úgy, hogy az ügynöktéma abban 
a formában, ahogyan A mások életében megjelenik, azt is 
jól demonstrálja, hogy Németország egyre sikeresebben ab-
szolválja a múltfeldolgozás feladatát, legyen szó a „barna” 
avagy a „vörös” múltról. Valójában persze mindegy, hogy 
melyikrôl, hiszen a két múlt feldolgozása között lényegi 
különbség nincsen. A filmben központi jelentôségû meg-
térés metaforája tehát a német nép 1945 utáni állapotáról 
ad hírt. Minden bizonnyal ez lehetett az oka annak, hogy 
miközben a filmet sokan össznémet érdekek szolgálatába 
igyekeztek állítani, feltûnôen gyakran és mintegy etalon-
ként hivatkoztak egyes, a Harmadik Birodalomról készült 
újabb filmekre, különösképpen A bukásra. A múltfeldolgo-
zás és a megtérés sikerét az elpiacosítás profitjának mér-
téke mutatja. „Az emlékezés elsô számú exportcikkünk” 
– mint egyszer egy német rendezô, igaz, ô legalább kese-
rûen, nyilatkozta.13

A Harmadik Birodalom, mint ismeretes, mindig is elô-
szeretettel prezentálta monumentális filmként önmagát 
– tanú rá Leni Riefenstahl korai munkássága –, de csak 
mostanában érkeztünk el abba a stádiumba, hogy a né-
met emlékezetben a Harmadik Birodalom szinte kizáró-
lag filmként van jelen. A filmrôl (is) szokás úgy vélekedni, 
hogy lényege szerint látvány, látszat, vagyis többnyire nem 
az, aminek látszik. Csak úgy tesz, mintha valami reális ese-
ményt képezne le, miközben létének alapja nem rajta kí-
vül, az általa bemutatott eseményekben, hanem csakis ön-
magában van. Az általában vett mûvészettôl, beleértve tehát 
a filmet is, nemcsak hogy nem vitatható el ez a – mondjuk 
így – „létmód”, hanem egyenesen mint a mûvészet leg-

sajátabb jegyeként szokás rá hivatkozni. Azonban a legtöbb 
film esetében, mely a Harmadik Birodalmat ún. dokumen-
tarista hûséggel próbálja bemutatni, botránnyá válik, hogy 
ezek a filmek is csak úgy tesznek, mintha e korszak borzal-
mait mutatnák be, miközben a felfoghatatlan szenvedést 
puszta látványossággá teszik. 

Egyes kommentárok szerint A mások élete megmutat-
ja, hogy az „emlékezés szakértôi”, ismét tanúbizonyságot 
tettek hozzáértésükrôl. A közelgô Oscar-gála bûvöletében a 
rendezô is egyre inkább úgy látja, hogy az Oscar-díjat ugyan 
a rendezô kapja, de „rajta keresztül egy ország is kapja. 
A szobrocska olyan, mint egy olimpiai aranyérem – ha 
megnyerném, akkor Németországért nyerném meg.”14 
S úgyszintén a fentiek alapján nyeri el teljes jelentését a 
Die Welt Oscar-díjhoz fûzött egyik kommentárjának címe: 
„Dieser Oscar ist gut für Deutschland”, vagyis: „ez az Oscar 
jól jön Németországnak”. Hiszen „fontos üzenet számunk-
ra az, hogy Hollywood elsô ízben tüntet ki egy olyan német 
filmet, amelynek nincs köze a nácikhoz. […] Olyan cezúra 
ez, amelynek jelentôségét aligha becsülhetjük túl. A nem-
zetközi filmszakma immár hajlandó nem csak a barna 
múlt miatt figyelmet szentelni a német filmszakmának”, 
vagyis „immár polgárjogot nyert a másik Németország.”15 
Elsô pillantásra úgy tûnhet, hogy a kommentátor itt azt ün-
nepli, hogy végre megszületett a keletnémet kultuszfilm, 
hogy végre a Kelet is megszólalhat a saját jogán. Mindössze 
aprócska szépséghiba, hogy a „másik Németország” erede-
tileg az ún. „jó nácik” metaforája, egyszersmind a háború 
utáni német önértelmezés bázisa, amely – kétes – legiti-
mációját a Stauffenberg-féle, Hitler likvidálását célzó 1944. 
július 20-i merényletben találta meg (lásd a keretes írást). 
Ugyanebben az újságban egy másik kommentár szintén 
A mások életérôl szólva értekezik arról, hogy a náci dikta-
túráról szóló filmek közös jegye, hogy „sorsokat” állítottak 

Florian Henckel von Donnersmarck

Az Egyesült Államokban az Oscar-díj-gálára várakozó ifjú rendezôvel készített interjú elsô negyedében 1 (kérdezô) 
+ 13 (Donnersmarck) alkalommal hangzanak el a perfekt, perfekció és perfekcionizmus szavak (Die Welt, 2007. 
febr. 22.). Az Oscar odaítélése után készített sok száz interjú egyikében pedig arról beszél az alkotó, hogy egyebek 
mellett azért fog Hollywoodba költözni, mert soha nem szerette igazán Berlint, ezt a „flegma” várost. Önértékelése 
immár azt követeli tôle, hogy abban a városban éljen, ahol olyan emberek laknak, akik nála is sikeresebbek, mert 
csak ez sarkallja igazi igyekezetre. Szintén ezekben az örömteli napokban árulta el az osztrák állampolgársággal is 
rendelkezô rendezô a világnak, hogy zsenge ifjúkora óta Arnold Schwarzenegger a példaképe, aki megtanította arra, 
hogy a „nem vagyok rá képes” kifejezést törölni kell a nyelvhasználatból (Vanity Fair, 2007. márc. 1.). Az 1973-as 
évjáratú Florian Henckel von Donnersmarck régi arisztokrata, s a háború elôtt és alatt leggazdagabb német családból 
származik. Gyermekkorát, köszönhetôen a Lufthansánál menedzserként dolgozó papának, fôként New Yorkban és 
Berlinben, ifjúkorát Frankfurtban (színötös érettségi), Brüsszelben, az egykori Leningrádban (orosz nyelvtanár szak 
2 évig) és Oxfordban (3 év politikatudomány, közgazdaságtan és filozófia az ottani egyetemen) töltötte. 1996-ban kezdi 
filmes tanulmányait a nem éppen a filmes elitképzés részét képezô filmes és tévés fôiskolán, Münchenben. Egykori 
diáktársai fôként rendkívüli magabiztosságára és nagyfokú igazságérzetére emlékeznek. Egy ízben üvöltve támadt rá 
rendezô tanárára, aki az egyik ifjú színésznôt felszólította, hogy önnön „betörése” érdekében vesse le ruháit a jelen 
lévô nagyszámú hallgatóság elôtt. 2006. március 23-án kerül a mozikba elsô, s mind ez idáig egyetlen nagyjátékfilmje 
A mások élete, amelyért 2007 februárjában veheti át a legjobb külföldi filmnek járó Oscar-díjat. Ezt követôen egyebek 
mellett a Bajor Szabadállam legmagasabb kitüntetését, a „Bajor Érdemrendet” is megkapta.

Török Tamás
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elôtérbe.16 A kommentár szerint ilyen például a 2006-ban 
Oscar-díjra jelölt Sophie Scholl, a 2003-as Oscar birtoko-
sa, a Sehol Afrikában, valamint a 2005-ben Oscarra jelölt 
A bukás. Ezeket a filmeket, folytatja a kommentár, az a vád 
érte, hogy „emberiesítenek”, vagyis például az emberarcú-
ként ábrázolt Hitlerrel relativizálják a múltat, mondván, dé-
monizálnánk a fô bûnösöket, ha nem így járnánk el.17

Hangok Magyarországon

Magyarországon érdemi említése A mások életének alig 
volt. Az egyik filmes folyóiratban mindenesetre mindjárt 
két ismert névtôl olvashatunk fenntartás nélkül dicsérô, 
s meglehetôsen homogén üzenetû recenziókat. Szerintük 
(is) a barna múlt feldolgozásában szakértônek számító 
„nyugatnémet »nagy testvér« bátorító-számonkérô jelen-
létének köszönhetô mindenekelôtt” az a „Magyarországon 
(és sehol másutt a szomszédságban)” nem ismert „inten-
zitású-mélységû viviszekció”, vagyis ôszinte szembenézés, 
amely A mások élete alapján a vörös múlt német feldol-
gozását jellemzi.18 Csakhogy az „ôszinte szembenézés” 
médiaipari formájának voltaképpen az szolgál alapjául, 
hogy bármily elvetemült gonoszok voltunk is mi németek, 
úgy mindez immár nem szolgálhat mást, mint hogy meg-
mutathassuk, mennyire jók vagyunk/lettünk végsô soron. 
Minél nagyobb a bûn tehát, annál látványosabb, egyszers-
mind annál kifizetôdôbb a szembesülés vele. S ebben az 
értelemben A mások élete címû film valóban megmutatja, 
hogy „a jó és a rossz végzetesen összefonódik, egymást át-
hatja, sôt a végére még utánozza is egymást. És ettôl igaz 
a film.”19 Egy másik lap egy ún. „Kelet-Európa-szakértô” 
nem annyira a filmre, mint inkább általában Németor-
szágra vonatkozó dicshimnuszával recenzálta A mások 
életét. A cikk szerzôjét nemigen hagyja nyugodni az „a ta-
lány, hogy a náci gonoszság miként keríthette hatalmába a 
magaskultúrának ezt a hazáját”. Ugyanakkor „nincs még 
egy ország, amely ragyogóbb tehetséggel, szívósabban, több 
innovációval nyomozná, tárná a nyilvánosság elé, re-pre-
zentálná saját múltbéli bûneit”. Így nézve nyilván tiszta sze-
rencse, hogy ugyanez az ország elkövethette ezeket az ún. 
múltbéli bûnöket, hogy aztán annál nagyobb szenzációként 
és annál kifizetôdôbben „re-prezentálhassa” ôket. S ennek 
megfelelôen a „Stasi-jelenség páratlan kulturális átvitelét” 
sem magyarázza más, „csakis Nyugat-Németország puszta 
léte és karaktere, a keserves múlt vizsgálatában érvényesü-
lô szigorúan morális, professzionális szemlélet”.20 

A film fogadtatását Magyarországon szinte kizárólag, 
Németországban pedig részben a nemzetiszocializmusról 
szóló német filmek határozták meg. Így állhatott elô az a 
helyzet, hogy bár az autentikus keleti történet ezúttal sem 
született meg, viszont mégis hozzájárulhatott a nagynémet 
történelem értelmezéséhez, hiszen a keletnémet történet 
ábrázolását is a nemzetiszocializmusról szóló filmek ana-

lógiájára képzelték el. A Stasi ügyködésének feldolgozása 
éppen ebben az értelemben válik tehát össznémet érdekek 
szolgálóleányává, mint ahogy a történelmi események is 
német és általános emberi tematikákká – bûn, bûnhôdés, 
megbocsájtás, vezeklés – szublimálódnak a filmben éppen 
úgy, mint ahogy a film recepciójában, köszönhetôen az 
ügyes és átgondolt egyensúlyozásnak a különös (mûvészi) 
és az általános (történeti, ill. történetileg hiteles) között.
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MEGFIGYELÉSI ÜGYEK

A „másik Németország”

Kétségtelen, a németek legsajátabb és kimeríthetetlennek tûnô filmes szenzációforrása továbbra is a Harmadik Bi-
rodalom. A felejtésnek ez a végtelenített folyamata – amelyet sokan a „múlt feldolgozásának” neveznek – úgy tûnt, 
A bukás címû filmmel, költségvetésileg legalábbis, a csúcspontjára érkezett. A német Wehrmacht tiszti egyenruhájába 
öltözött Tom Cruise Berlinben tavaly tavasszal készült fotói mégis azt mutatják, hogy a szenzációkeresletnek csak a 
kínálat, vagyis semmi nem szabhat határt. Tom Cruise a „német ellenállás” szimbolikus alakját, az 1944. július 20-i 
Hitler elleni bombamerénylet végrehajtóját Claus (Schenk Graf von) Stauffenberget alakítja a több elhalasztott pre-
mier után 2009 tavaszán végre bemutatott Valkûr címû filmben. Tom Cruise ebbéli szerepében kisebb belpolitikai 
vihart kavart Németországban, hiszen a kormányzó nagykoalíció mindkét pártjának számos politikusa úgy vélte, hogy 
egy szcientológus nem alakíthatja a nemzet eme szimbolikus figuráját. A protestálók azonban gyorsan rájöttek, hogy 
könnyen azt a látszatot kelthetik, hogy a németek nem akarják, hogy Tom Cruise-nak köszönhetôen emberek száz-
milliói ismerhessék meg, hogy létezett a hitleri rezsimmel szembeni német ellenállás, hogy létezett Stauffenberg, hogy 
létezett a „jó náci”. Ez a belátás talán annak is köszönhetô, hogy Florian Henckel von Donnersmarck, A mások élete 
címû nagy sikerû film rendezôje, az egyik nagy német napilapban megjelent terjedelmes cikkében (Frankfurter All-
gemeine Zeitung, 2007. júl. 3.) nekigyûrkôzött, hogy frissen megszerzett tekintélyének minden erejével odahasson, 
s mentse a nemzet, egyszersmind Tom Cruise becsületét. Németország reménységét Tom Cruise-nak hívják címû 
írása szenvedélyes védôbeszéd a „legnagyobb német”: Stauffenberg mellett.

Azonban a német ellenállásnak, leszámítva néhány inkább kivételnek, mint szabálynak tekinthetô sporadikus akci-
ót, valójában alig voltak látható jelei. Szimbolikus jelentôséget július 20. is csak azért kaphatott, mert legalább látvá-
nyos volt, s ezért a Hitler-ellenes összeesküvés kapóra jött, mint az új (nyugat)német identitás megkonstruálásának 
egyik bármikor gazdaságosan újrahasznosítható terméke. Az ilyen sûrítések azonban elkerülhetetlenül optikai csaló-
dáshoz, sôt torzuláshoz vezetnek, s így már szinte senki nem veszi észre, hogy Stauffenberg és a német katonai ellen-
állás mítosza valójában a tettes-áldozat viszony megfordításán alapul. A felejtést rövidebben definiálni aligha lehetne. 
S ezért még nagyobb szimbolikus jelentôsége van annak, hogy éppen a jelzett dátum vált a német ellenállás, az ún. 
„másik Németország” szimbólumává. Churchill, mint ismeretes, tömören a Harmadik Birodalom hatalmasságainak 
egymás kiirtását célzó hatalmi harcaként jellemezte a merényletet. A háború után a német társadalom nagy része, a 
még a merénylet napján rádiószózat formájában elhangzott hitleri útmutatást nem feledve, miszerint az összeesküvôk 
„becsvágyó, lelkiismeretlen és ostoba, bûnözô katonatisztek”, akiknek nincs helyük „a német nemzetközösségben”, 
hosszú ideig egyszerûen árulóknak tekintette az összeesküvôket. Július 20. háború utáni image-ét késôbb, a hideghá-
ború mellett olyan látványos perek segítették, mint a jeruzsálemi Eichmann-, illetve a frankfurti Auschwitz-per. Ezek 
a perek ugyanis a németek Keleten végrehajtott tömegmészárlásait széles körben ismertté tették, s ilyen körülmények 
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között német részrôl jelentôsen megnôtt a kereslet egy, a németeket kedvezôbb fényben megcsillantó „ellenemléke-
zésre”. Eszerint a németek nemcsak csatlósai voltak a Hitler-rezsimnek, hanem sok esetben ellenállást is tanúsítot-
tak. Július 20. idealizálódása, sôt ikonná válása a hatvanas évek elején érte el csúcspontját, az összeesküvôk árulókból 
egy csapásra hôsökké váltak, akik morális indíttatásból álltak ellen, éspedig már kezdettôl fogva. 

Egyidejûleg azonban néhány kritikus hang is megcsendült, s közöttük is különös figyelmet érdemelnek Hannah 
Arendt észrevételei, amelyek az Eichmann-perrôl készített beszámolójában olvashatóak. Arendt radikálisan kétségbe 
vonta az összeesküvésnek a „lelkiismeret lázadásaként” való leírását, amely a mai napig a háború utáni Németország 
önértelmezésének egyik legfontosabb eleme, s vitatta, hogy a merényletnek bármiféle morális indítékai lettek volna. 
Az összeesküvôk, így Arendt, meglepôen nagy számban voltak a nácizmus hívei, illetve a Harmadik Birodalom magas 
rangú hivatalnokai, akik kizárólag a háború elvesztése és a feltétel nélküli kapituláció miatti rettegésüktôl sarkallva 
szálltak szembe „Führerükkel”. Szakadatlan lelkiismereti problémáik „kizárólag a hazaárulásra és a hûségeskü meg-
szegésére vonatkoztak”, miközben a zsidók kiirtásával szemben teljes közönyt mutattak. Mint ahogy legtöbbjüknek 
semmilyen lelkiismereti válságot nem okozott, hogy a Wehrmacht tisztjeként fél Európát lángba borítsák. A Hitler el-
leni merénylet csak a felszín volt: az összeesküvô katonatisztek hôsies szíve a vaskereszt alatt dobogott, s így az utókor 
szerint általuk szimbolizált „másik Németországot – mondja Arendt – még mindig szakadék választja el a civilizált 
világtól.”  

És valóban: a Wehrmacht túlnyomórészt nemzeti-konzervatív arisztokrata katonatisztjei a hitleri hatalom-
átvételt megelégedéssel fogadták. Számos összeesküvô vett részt a Szovjetunió ellen vívott háborúban. Ma már 
jól tudjuk, hogy a Wehrmacht egyik hadseregcsoportját irányító Henning von Tresckow környezetébe tartozó ösz-
szeesküvôk pontos információkkal rendelkeztek a különbözô Einsatzgruppék és rendôri osztagok által a Szovjet-
unióban elkövetett tömegmészárlásokról, és semmit nem tettek azért, hogy ezeket megakadályozzák, sôt végre-
hajtásukat sok esetben segítették is. Az összeesküvôk számos tervet vázoltak fel a Hitler kiiktatása utáni idôszak 
társadalmi formájáról, de egyiken sem hagyta rajta nyomát a demokrácia iránti elkötelezôdés. Jellemzôen a te-
kintélyuralmi állam fenntartása lebegett a szemük elôtt, sôt, az ellenállás sokuk számára a nemzetiszocializ-
mus megmentése érdekében vált szükségessé, mert az összeesküvôk szerint Hitler saját hitvallását árulta el, 
amikor nacionalistából imperialistává lett. Abban azonban legtöbbjük egyetértett Hitlerrel, hogy a világra nem 
köszönthet béke és nyugalom, ameddig a „zsidókérdést” nem „oldották meg” végleg. Stauffenberg a szovjet 
hadjárat fôpróbájának számító Lengyelország elleni háborúból a feleségéhez írt levelében a népességet „csôcse-
léknek” nevezi, „amely zsidókból és mindenféle kevert népbôl áll”, s „csakis a korbács alatt érzi jól magát”.
Ô lenne tehát a „mi”, vagyis a németek „Übermensch”-e, ahogyan Donnersmarck említett cikkében fogalmaz. 
Mint beszámolójából kiderül, az ifjú rendezô már gyermekkorában megtanulta mindenekfölött tisztelni Stauffen-
berget. Hiszen amikor családi és baráti körben a július 20-i összeesküvôk kerültek szóba, Donnersmarck mamája 
szinte hisztérikus izgalomba esett, hiszen senkit az égadta egy világon nem csodált annyira, mint Stauffenberget. 
Az ifjú rendezô jóindulatúan elnézô mosolyokra számítva, színlelt pironkodással vallja be, hogy a július 20-i ösz-
szeesküvôre vetett pillantását némileg elhomályosítja ez az örökségként átvett feltétlen szimpátia („családalapú 
szenzibilizáció”). E pillantás számára mi más is lehetne a július 20-i merénylet filmes feldolgozásért kiáltó esz-
szenciája, mint az, hogy „egy sikeres, hazáját szeretô tiszt és családapa követte lelkiismerete szavát, és hajlandó 
volt a hozzá hasonlókkal együtt hûségfogadalmát megszegni, és a zsarnok Hitlert a levegôbe repíteni”. Ennek meg-
felelôen a német nemzet csakis a hála nyelvén szólhat Tom Cruise-ról, aki nagyvonalúan rábólintott Bryan Singer 
felkérésére, s így „szupersztár-fénye” ragyogásba boríthatja „a német történelem legsötétebb fejezetének e ritka 
dicsôséges pillanatát”. Donnersmarckból, úgy tûnik, még az unokák generációja számára sem anakronisztikus né-
met reflex szólal meg, miszerint a hûségfogadalom (nota bene: Hitlerhez) kötelez, így annak megszegése nagyfokú 
lelkierôt kíván, s csakis valami sokkal nemesebb, ha úgy tetszik, nemzetibb cél érdekében hajtható végre. Csak egy 
„Übermensch”, „a mi Übermenschünk” lehet erre képes. Talán nem vagyunk ünneprontók, ha a túlhevült Don-
nersmarck übermencsezését kiegészítjük azzal, hogy a magát egyebek mellett a szociáldarwinizmusból eredez-
tetô nemzetiszocialista fajelméletben az „Übermensch” az „Untermensch”-sel, azaz az „alsóbbrendû emberrel” 
szembeállítva nyeri el teljes jelentését. Mint Heinrich Himmler 1935-ben, egy SS-ünnepségen tartott elôadásában 
fogalmazott, az „Untermensch” kategóriába a zsidó és a bolsevik – mivel ugyanaz – egyaránt beletartozik. Ez a 
borzalmas képzôdmény, meséli Himmler, még az állatoknál is alacsonyabb rendû, s egyetlen cél vezérli: a nyugati 
kultúra elpusztítása. Ami Stauffenberget illeti, Donnersmarcknak – akirôl filmje alapján sokan gondolták azt, hogy 
átlagon felüli érzékenységgel viseltetik az elnyomottak és a szenvedôk iránt – valójában igaza van, hiszen, mint 
fentebb láttuk, Stauffenberg vérbeli árja felsôbbrendû ember volt. 

„Nehéz téma” – véli Donnersmarck, majd sietve hozzáteszi, hogy szerencsére a Valkûrt rendezô Bryan Singer tud-
ja, hogy „komoly filmet” nem szabad szupersztárok nélkül forgatni, mert csakis ôk képesek arra, hogy „egy nehéz té-
mát a publikummal megértessenek”, s így biztosak lehetünk abban is, hogy „Németország tekintélyének Tom Cruise 
többet fog használni, mint amennyit akár tíz futball-világbajnokság használhatott volna”.

Török Tamás

A „MÁSIK NÉMETORSZÁG”
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