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Dietrich Bonhoeffer és Hans  
von Dohnányi tragédiája

1933 januárjában a politikai patthelyzettel szem-
benézQ német konzervatívok megnyitották a ha-
talomhoz vezetQ utat Adolf Hitler, a legnagyobb 
német párt vezetQje számára. Mivel Hitler ka-
binetjében a konzervatív miniszterek voltak 
túlnyomó többségben, úgy gondolták, hogy a 
Führer ezáltal majd a „foglyuk” lesz.  Ez volt az 
elsQ azoknak a végzetes illúzióknak a sorában, 
amelyek egyengették Hitler totális hatalomhoz 
vezetQ útját. Hamarosan világossá vált, hogy 
a nemzetiszocialista rezsim megsemmisít min-
denfajta politikai ellenzéket és teljes ellenQrzés 
alá vonja az addig politikailag és kulturálisan 
is sokszín_, bár polarizált német társadalmat. 
Intézkedéseiket a törvényesség megtévesztQ 
köntösébe öltöztetve, a nemzetiszocialisták a 
maguk oldalára állították Németország nélkü-
lözhetetlen közszolgáinak többségét – beleértve 
tanárokat, egyetemi professzorokat és bírákat is 
–, miközben a terror és a politikai gyilkosságok 
eszközére támaszkodva megfélemlítettek és el-
hallgattattak bárkit, aki ellenállt. A szüntelenül 
m_ködQ propagandagépezetnek köszönhetQen, 
amely ügyesen kihasználta a nemzetiszocia-
listák hazai és külpolitikai sikereit, a rezsim 
hamarosan rendkívül népszer_ lett.

Ritka dolog volt, hogy valaki szembeszálljon 
egy ilyen rendszerrel, az pedig még ennél is 
ritkább, hogy ezt a törvény és a hit szentségé-
nek védelme érdekében tegye. Írásunkban két 
olyan kivételes férfiúval foglalkozunk, akik a 
Harmadik Birodalom születésének kezdetétQl 
fogva szembeszegültek a nemzetiszocialisták 
túlkapásaival; Hans von Dohnányit, az alig 
ismert ügyvédet és sógorát, a neves lelkészt, 
Dietrich Bonhoeffert fogjuk bemutatni.

Dohnányi feljegyezte a nemzetiszocialisták 

b_neit, segítette az áldozatokat és minden tQle 
telhetQt megtett, hogy szabotálja a nemzeti-
szocialista politikát, végül segédkezett a Hitler 
elleni merényletben. Hans sógora, Dietrich 
Bonhoeffer lelkészként harcolt azok ellen a 
nemzetiszocialista erQfeszítések ellen, amelyek 
célja a német protestáns egyházak irányításának 
átvétele volt. Mindkettejük számára rendkívül 
fontos kérdés volt az, hogy a rezsim hogyan 
bánik a zsidókkal. Míg a holokauszttal fog-
lalkozó szakirodalom bQséges, addig a német 
ellenállásról alig akad szakmunka, ám a két 
férfi élete és halála a két terület közötti fontos 
összefüggésekre mutat rá.

Dohnányi és Bonhoeffer közeli barátok let-
tek, különösen azt követQen, hogy Hans be-
vonta sógorát a rezsim elleni aktív ellenállásba. 
Családjuk is méltó az elismerésre, hiszen annak 
elvi alapokon álló támogatása erQfeszítéseikhez 
nélkülözhetetlen volt. Ám végül Dohnányit is és 
Bonhoeffert is legyQzték: 1943 áprilisában letar-
tóztatták Qket, majd – Hitler kifejezett utasításá-
ra – alig néhány héttel a Führer öngyilkossága 
és a német kapituláció elQtt, mindkettejüket 
kivégezték.1

Az 1906-ban született Dietrich Bonhoeffer dr. 
Karl Bonhoeffer és felesége, Paula legkisebb fia 
volt. A nyolcgyerekes család 1912-ben költözött 
1 Ez a kijelentés publikált források tucatjain és né-

hány interjún alapul. Ezek közül három könyv ér-
demel különös figyelmet: Dietrich Bonhoeffer’és 
Letters and Papers from Prison (elsQ angol nyelv_ 
fordítása megjelent 1953-ban; áttekintve és ki-
bQvítve 1972-ben; új és tovább bQvített kiadása 
Christian Gremmels, John de Gruchy és Victoria 
Barnett szerkesztésében Dietrich Bonhoeffer’és 
Collected Works, Vol. 8 (Fortress, 2010) cím-
mel). Eberhardt Bethge: Dietrich Bonhoeffer: 
A Biography (elsQ angol nyelv_ kiadása 1967; 
második, átdolgozott kiadása megjelent Victoria 
Barnett szerkesztésében a hetedik német nyelv_ 
kiadás alapján (Fortress, 2000)). Marikje Smid: 
Hans von Dohnanyi, Christine Bonhoeffer: Eine 
Ehe im Widerstand gegen Hitler (München, 
Gütersloher, 2002), amely angol fordításban még 
nem jelent meg.
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Breslauból Berlinbe, miután az apát kinevezték 
a berlini Charité Kórház pszichiátriai osztályá-
nak fQorvosává. A szülQk a szabadság és fegye-
lem figyelemre méltó keverékének szellemében 
nevelték fel a gyerekeket, a család tagjai pedig 
azután is közel maradtak egymáshoz, hogy a 
következQ nemzedék tagjai kamaszkorba lép-
tek, majd felnQttek lettek. Dietrich 14 évesen 
döntötte el, hogy lelkipásztor lesz, és késQbb 
ennek szellemében folytatta egyetemi tanul-
mányait is. 1927-ben megszerezte a teológiai 
doktorátust, majd külföldre utazott, ahol elQször 
egy barcelonai német templomban szolgált vi-
káriusként, majd a New York-i Union Teológiai 
Szeminárium hallgatója lett. Pappá szentelték, 
ám egyházi munkája ellentétes volt a nemze-
tiszocialisták azon törekvésével, hogy a német 
evangélikus egyház alkotórészeit egyetlen bi-
rodalmi egyházban egyesítsék, amelyet meg-
tisztítanak annak – ahogy a nemzetiszocialisták 
nevezték – „zsidó elemeitQl”.

Ennek az egyházi harcnak (Kirchenkampf) a 
kezdetén Bonhoeffer írt egy máig vitatott tanul-
mányt „Az egyház és a zsidókérdés” címmel.2 
Jó lutheránusként elismerte, hogy az egyház fel-
adata nem az, hogy „akár dicsérje, akár kritizál-
ja az állam törvényeit”, de felteheti és fel is kell 
tennie a kérdést, hogy az állam intézkedéseinek 
(például a zsidókkal szemben intézkedéseknek) 
a „jogszer_sége igazolható-e”. Továbbá, az egy-
ház „feltétel nélküli kötelezettséggel tartozik 
bármely társadalmi berendezkedés áldozatai 
iránt, még akkor is, ha azok nem a keresztény 
közösség tagjai”; „a megkeresztelt zsidó is 
egyházunk azonos jogú tagja”. Az egyháznak 
továbbá „nem csupán be kell kötöznie azoknak 
a sebeit, akik az állam szekerének kereke alá 
estek”, hanem „néha meg kell állítania magát a 
kereket is”. Az egyházon belül akkor senki más 
nem képviselt ilyen potenciálisan felforgató esz-
méket. Csakhogy a Bonhoeffer család minden 
tagja már a kezdetektQl fogva bizalmatlan volt a 
nemzetiszocialista mozgalom iránt.
2 Ezt a rendkívüli írást sokszor minQsítették antisze-

mitának, mivel elfogadja Luther jól ismert nézetét, 
miszerint a zsidók szenvedése a keresztre feszítés 
miatti büntetés (ehhez a doktrínához a római kato-
likusok is ragaszkodtak).

Látván, hogy a nemzetiszocialistáknak feltett 
szándéka, hogy rákényszerítsék dogmájukat – 
miszerint a faj és nem a vallás határozza meg az 
ember állampolgári identitását – az egyházakra, 
Bonhoeffer csatlakozott azokhoz a lelkipász-
torokhoz, akik vitába szálltak az ezen néze-
teket képviselQ konzervatív-reakciós egyházi 
vezetQkkel. A másként gondolkodók tömörülése 
késQbb a német Hitvalló Egyház (Bekennende 
Kirche) néven vált ismertté, amelyhez több mint 
kétezer lelkipásztor csatlakozott, Bonhoeffer pe-
dig felhívta a külföldi ökumenikus szervezetek 
figyelmét a nemzetiszocialisták által jelentett 
veszélyekre. 1935-ben készségesen elfogadott a 
távoli Pomerániában egy tanári állást egy félig 
illegális „papi szemináriumban”. Három évet 
töltött ott, de közben gyakran hazatért Berlinbe 
is, hogy meglátogassa szüleit – és hogy beszél-
hessen sógorával, Hansszal, aki más frontokon 
harcolt a nemzetiszocialisták ellen.

Az 1902-ben született Hans von Dohnányi, a 
magyar zeneszerzQ Dohnányi ErnQ fia, szintén 
Berlinben nQtt fel és már gyerekkora óta ismer-
te a Bonhoeffer családot. Hans 1925-ben jogi 
doktorátust szerzett és feleségül vette Dietrich 
nQvérét, Christinét. Hamarosan fontos posz-
tokra nevezték ki kormányzati és tudományos 
intézményekben, ahol kivételes intellektusa és 
tisztességessége révén vált ismertté. A Weimari 
Köztársaság feltétel nélküli, hazafias támogatá-
sával együtt, demokratikus meggyQzQdésének 
megfelelQen, igen szókimondó volt.

1929-ben Dohnányi a Birodalmi Igazságügy-
minisztérium munkatársa lett a zsidó szár-
mazású és szigorú konzervatív államügyész, 
Kurt Jöel segédjeként. 1933 júniusában Franz 
Gürtner igazságügy-miniszter asszisztense lett. 
A konzervatív, a nemzetiszocialistákkal nem 
szimpatizáló Gürtnert Hitler csak azért nem 
mozdította el hivatalából, mert azt a látszatot 
akarta kelteni, hogy a „törvény” a nemzetiszoci-
alistáktól független maradt. Gürtner fQ asszisz-
tenseként Hans tudomással bírt a nemzetiszoci-
alisták b_ntetteirQl, 1934-re pedig már idQrendi 
sorrendbe szedett nyilvántartást vezetett róluk, 
és gy_jtötte a bizonyítékként szolgáló iratokat 
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is. A listát és a dokumentumokat a Berlin mel-
letti Zossen laktanya egyik páncélszekrényében 
tartotta, melynek sérthetetlenségérQl biztosí-
tották. A dokumentumokat arra szánta, hogy a 
rendszer bukása után megkönnyítsék a nemzeti-
szocialista b_nösök elítélését.

Hans tudta, hogy 1937 novemberében Hitler a 
hadsereg fQparancsnokságának bemutatta titkos 
terveit egy új, németek által irányított európai 
rend megteremtésérQl. Miután különféle aljas 
módszerekkel megszabadult azoktól a magas 
beosztású katonatisztektQl, akiket „megbízha-
tatlannak” tartott és az Anschluss után Ausztria 
is a Birodalom részévé vált, következQ célpontja 
Csehszlovákia lett; az egyetlen megmaradt kö-
zép-európai demokrácia, és egyben egy kato-
nailag is erQsnek mondható ország. Dohnányi 
közeli ismeretségbe került olyan Wehrmacht 
tisztekkel, akiket megrémített a Csehszlovákia 
elleni háború lehetséges következményeinek 
gondolata. Hogy a felelQtlen kalandot megaka-
dályozzák, ezek a tisztek készek voltak akár arra 
is, hogy Hitlert elmozdítsák a hatalomból.

Ludwig Beck vezérkari fQnök volt e próbál-
kozás vezetQje, egy rendkívül intelligens és tisz-
tességes hazafi. Hans közel került Hans Oster 
ezredeshez is, aki a Wilhelm Canaris admirá-
lis által irányított katonai hírszerzés (Abwehr) 
kötelékében dolgozott. Ezek az összeesküvQk 
biztosítékot szerettek volna Nagy-Britanniától 
arra nézve, hogy egy Hitler leváltása utáni 
Németországgal lovagiasan bánnak majd. Ám 
a Hitler megbékítésén dolgozó angol–francia 
politika magasabb sebességfokozatba kapcsolt, 
és 1938 szeptemberében Münchenben a nyugati 
hatalmak gyakorlatilag arra kényszerítették a 
cseheket, hogy eleget tegyenek a német köve-
teléseknek. Ez a diadal felbátorította Hitlert, és 
a nemzetiszocialista rezsim egyre erQszakosabb 
lett. Vajon kiadták volna az utasítást a kristály-
éjszakára (Kristallnacht) 1938 novemberében, 
ha tartottak volna a nyugati hatalmaktól? Hans 
és Dietrich is megrendült azon az Qszi éjszakán, 
amikor a zsinagógákat felgyújtották, az egyhá-
zak hallgattak és 30 000 zsidót tereltek koncent-
rációs táborokba.

Ekkor már a Gestapo, bár külön-külön, mind-

két férfit megfigyelés alatt tartotta. Gürtner ki-
nevezte Dohnányit a német legfelsQbb bíróság-
hoz, azt gondolván, hogy ez a pozíció biztonsá-
gosabb a számára, mint az igazságügy-minisz-
tériumban végzett munka. Amikor a Hitvalló 
Egyház is erQteljes támadások célpontjává vált 
– 1937-ben több mint 800 lelkipásztorát tartóz-
tatták le és vetettek börtönbe – Dietrich prédi-
kációi és nemzetközi kapcsolatai felkeltették a 
nemzetiszocialisták gyanúját. 1938 januárjában 
megtiltották, hogy Berlinben nyilvános összejö-
veteleken vegyen részt, de folytatta hallgatóinak 
tanítását és szellemi irányítását Pomerániában.

Amikor 1939 márciusában a Wehrmacht be-
vonult Prágába és Csehszlovákia gyakorlatilag 
megsz_nt létezni, még a megbékítési politi-
ka hívei is felocsúdtak. Az ellenállás erQsö-
dött a nyugati országokban, és új erQre kapott 
Németországon belül is. Hitler következQ cél-
pontja Lengyelország volt, és mindenki tudta, 
hogy az ország megtámadása egész Európára 
kiterjedQ háborúhoz vezet. 

A megviselt és elkeseredett Dietrich arra 
gondolt, hogy – ahogy 1934-ben és 1935-ben is 
tette – ismét külföldre utazik; remélve, hogy ta-
lán valamilyen munka Amerikában ideiglenesen 
kiválthatná a számára félelmetes és erkölcsileg 
teljesen elfogadhatatlan lehetQségnek számító 
katonai szolgálatot. Mentora, Reinhold Niebuhr 
állást szerzett neki New Yorkban, ahová 1939 
júniusának végén érkezett meg. Ám rögtön 
lelki válságba került: hogyan is élhetne egy 
idegen országban békében, amikor saját hazája 
a háború és pusztulás szélén áll? Elhatározta, 
hogy visszatér Európába. DöntésérQl így írt 
Niebuhrnak:

Németország keresztény polgáraival 
együtt kell átélnem nemzetünk történel-
mének e nehéz idQszakát… A németor-
szági keresztények hamarosan szembenéz-
nek azzal a szörny_ alternatívával, hogy 
vagy saját nemzetük vereségét kívánják 
a kereszténység túlélése érdekében vagy 
Németország gyQzelmében bíznak, tudván, 
hogy ezzel a civilizációnk megsemmisül. 



106 KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL

Én tudom, hogy a kettQ közül melyik lehe-
tQséget kell választanom.3

Kevés német volt, aki akárcsak megértette 
volna ezeket az alternatívákat, és még keveseb-
ben voltak azok, akik meg merték volna kockáz-
tatni, hogy Dietrichhez hasonlóan döntsenek.

1939 augusztusában, a Lengyelország sor-
sát megpecsételQ Molotov–Ribbentrop paktum 
aláírása után, Canaris felkérte Dohnányit, hogy 
legyen Oster helyettese az Abwehrben. Az új 
beosztás révén Hans mentesült a besorozás 
alól. HírszerzQi munkája mellett idejének leg-
nagyobb részében Osternek segített egy Hitler 
hatalmának megdöntésére – azaz ténylegesen a 
Führer megölésére – irányuló puccs megszerve-
zésében. Hans feladatainak részét képezte az is, 
hogy olyan korábbi szocialista vezetQket vonjon 
be a tervbe, akik készek tisztséget vállalni egy 
Hitler utáni politikai rendszerben.

Canaris segítségével Hans elérte, hogy 
Dietrich – akinek kiterjedt ökumenikus kap-
csolatai hasznosak lehetnek Németország szá-
mára – az Abwehr összekötQ tisztje legyen. Így 
Dietrich is „jelenlegi feladatában nélkülözhetet-
lenné” vált, és ezzel mentesült a besorozás alól. 
Miközben folytatta lelkipásztori és teológiai 
munkáját, Dietrich, ellenzéki beállítottságának 
megfelelQen, csatlakozott Hans összeesküvQ-
inek csoportjához. Közben mindketten Hans 
feleségére, azaz Dietrich nQvérére, Christinére 
támaszkodtak, aki a bátorság és méltóság minta-
képe volt. A két férfi barátsága egyre mélyebbé 
vált, ahogy a közös veszélyekkel szembe kellett 
nézniük. A veszélyek pedig világosak voltak 
egy olyan országban, amelyet elárasztottak a 
besúgók, és ahol minden megfigyelés alatt állt. 
A hazaárulás vagy felforgatás legcsekélyebb 
jele is azonnali büntetést: börtönt, a családjaik 
megfélemlítését, kínzást, vagy halálbüntetést 
vont maga után.

3 A Bonhoefferrel kapcsolatos munkák legtöbbje 
úgy idézi ezt a levelet, mint Bonhoeffer saját sza-
vait; valójában a szöveg Niebuhr erQfeszítésének 
eredményeként maradt fenn, aki hat évvel késQbb 
rekonstruálta Bonhoeffer eredeti, 1939-es levelét, 
amely elveszett. Lásd: „The Death of a Martyr,” 
Christianity and Crisis, 1945. június 25.

Németországnak a Szovjetunió elleni, 1941. 
júniusi inváziója volt a kezdete annak a szerve-
zett barbarizmusnak, amelyhez foghatót Európa 
addig még soha nem látott. Hans tudta, hogy a 
zsidó férfiak, nQk és gyerekek szisztematikus 
legyilkolásáról szóló jelentések igazak, tudta, 
hogy a Wehrmacht igyekszik elrejteni az atroci-
tásokat a nyilvánosság elQl, miközben lengyelek 
és oroszok millióit ölik meg vagy éheztetik 
halálra.

A Beck köréhez tartozó összeesküvQk fo-
kozták erQfeszítéseiket. Hans állt terveik kö-
zéppontjában, míg Dietrich eközben semleges 
országokba utazott, hogy ott olyan, velük ro-
konszenvezQ egyháziakkal találkozzon, akik 
üzeneteket juttatnak el a brit kormányhoz. 
Mindannyian felismerték, hogy a Németország 
nevében elkövetett b_nök kitörölhetetlenül 
megbélyegzik az országot – eközben németek 
milliói sebesülnek vagy halnak meg a háború-
ban, családjaik pedig az egyre erQsebbé váló 
bombázásoktól szenvednek otthon.

Amikor megkezdQdött a német zsidók kelet-
re deportálása, ahol a szinte biztos halál várt 
rájuk, Dohnányi egy rendkívüli vállalkozásba 
kezdett, hogy hivatali lehetQségeit latba vetve 
legalább néhányukat megmentse, köztük olya-
nokat is, akiknek korábban már védelmet ígért. 
A bonyolult, vakmerQ terv – amely késQbb 
Unternehmen 7 néven vált ismertté – célja az 
volt, hogy hét olyan embert (ez a szám késQbb 
14-re nQtt), akiknek neve szerepelt a deportá-
landók listáján, az Abwehr ügynökeiként és a 
Gestapo beleegyezésével Svájcba küldjenek. 
1942 szeptemberére 14 zsidó talált biztos me-
nedékre, és Hans erQfeszítéseinek köszönhetQen 
további pénzügyi segítséget is kaptak, hogy 
fenntarthassák magukat.

Mind Hans, mind Dietrich segítette a zsidó és 
„nem-árja”4 áldozatokat, ám 1941-ben a nemze-
tiszocialista politika megváltozott és a kitelepí-
tés, a deportálás helyett a fizikai megsemmisítés 
került elQtérbe, és csak a nemzetiszocialista 
uralom vége menthette meg az embereket. Az 

4 A nemzetiszocialista terminológiában nem-ár-
ja volt a zsidó származású megkeresztelkedett 
személy.
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1942. januári wannsee-i konferencia összhang-
ba hozta a rezsim terveit a „végsQ megoldással”, 
az Endlösunggal. 

1943 márciusának elején Dohnányi és Canaris 
Szmolenszkbe repült. Hans egy brit gyártmá-
nyú pokolgépet vitt magával, amit összeesküvQ 
társának, Henning von Tresckow ezredesnek 
kellett felcsempésznie annak a repülQgépnek 
a fedélzetére, amely Hitlert Oroszországból 
visszaszállítja kelet-poroszországi fQhadiszál-
lására. Tresckow el is rejtette a két üveg aján-
dék Cointreau likQrnek álcázott pokolgépet a 
gépen, ami a Führerrel a fedélzetén felszállt, 
ám az idQzítQszerkezet csütörtököt mondott, 
és Hitler sértetlenül érkezett vissza fQhadiszál-
lására. Március 21-én újabb merényletkísérlet 
maradt sikertelen, minthogy a Führer tervezett 
napirendjét az utolsó pillanatban megváltoztat-
ták. (Amíg Hans életben volt, addig sem az SS, 
sem a Gestapo nem szerzett tudomást ezekrQl a 
sikertelen merényletkísérletekrQl.)

Tíz nappal késQbb került sor a Bonhoeffer-
család utolsó családi összejövetelére Berlinben 
Bonhoeffer doktor hetvenötödik születésnapja 
alkalmából. Barátok és kollégák emelték po-
harukat az idQs pszichiáter egészségére, köztük 
Ferdinand Sauerbruch, a leghíresebb német 
sebész és kolléga a Charité Kórházból, illetve 
Paula unokatestvére, Paul von Hase tábornok, 
aki ekkor már Berlin katonai parancsnoka volt. 
Hivatalos értesítés érkezett HitlertQl is, aki 
a „M_vészetért és a Tudományért” Goethe-
éremmel tüntette ki Bonhoeffer doktort – az 
üzenet megdöbbenthette volna a családot, de Qk 
tudták, hogy a nemzetiszocialisták a dicsérete-
ket és a szégyenbélyeget egyforma könnyedség-
gel osztogatják.

A nemzetiszocialista vezérek bizalmatlansága 
közben egyre nQtt a németekkel szemben is. 
Több német ellenállási mozgalmat derítettek 
fel és zúztak szét – például a Fehér Rózsa 
(Weiße Rose) nev_ müncheni diákcsoport bátor 
akcióit 1942–1943-ban –, és azt is tudták, hogy 
a megtizedelt német csapatok kapitulációja 
Sztálingrádban 1943 februárjában megrendítette 
a harci szellemet. Ekkor határozták el, hogy le-
csapnak az Abwehren belüli „árulókra”. Április 

3-án Wilhelm Keitel tábornagy és Heinrich 
Himmler SS-vezér Manfred Roeder katonai 
ügyész (Göring egyik kedvence) kezelésébe 
adta Dohnányi és Bonhoeffer ügyét. Roeder 
április 5-én az irodájában letartóztatta Hansot, 
míg mások Christinét és Dietrichet vették Qri-
zetbe, mindannyiukat árulás és „valuta-vissza-
élések” vádjával. A letartóztatottakat különbözQ 
berlini börtönökbe szállították: Dohnányit a 
Lehrterstrassén levQ tiszti börtönbe, Dietrichet 
a tegeli katonai kihallgató börtönbe, Christinét 
pedig a charlottenburgi nQi börtönbe vitték.

Április 23-án, nagypénteken, Hans levelet 
írt Dietrichnek – nem tudva persze, hogy vajon 
célba ér-e a levél. Hans üzenete önvizsgálatot és 
megbánást tükröz:

Nem is hinnéd, mennyire elszomorít en-
gem, hogy én vagyok a felelQs azért, hogy 
neked, Christelnek, a gyerekeknek és a szü-
leidnek el kell t_rniük azt a fájdalmat, hogy 
szeretett feleségemet és téged megfosztot-
tak a szabadságtól […] Ha tudnám, hogy 
egyikQtök sem gondol rám szemrehányóan, 
nagy tehertQl könnyebbülne meg a lelkem.

Dietrich gyorsan megnyugtatta sógorát:

Egy szemernyi szemrehányás vagy ke-
ser_ség sincs bennem amiatt, ami veled és 
velem történt. Az ilyen dolgok IstentQl és 
csak TQle származnak. És tudom, hogy te 
és Christel egyetértetek velem, hogy az P 
színe elQtt csak alázat, kitartás, türelem és 
hála létezik.

Április 25-én, húsvét vasárnapján a még 
mindig börtönben levQ Christine (akit egy héttel 
késQbb engedtek szabadon) levelet írt fiainak, 
Klausnak és Christophnak, amit a következQ 
sorokkal zárt:

…Még egy dolgot szeretnék elmondani 
nektek. Ne legyen szívetekben gy_lölet 
azok iránt, akik ezt tették velünk. Ne tölt-
sétek meg ifjú lelketeket keser_séggel; ez 
megbosszulja magát és elveszi tQletek a 
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világ legszebb dolgát, a bizalmat… Hiszen 
az ember lényének csak egy nagyon ki-
csiny része az, amit börtönbe lehet vetni…  
Ölelem mindkettQtöket. 

Dietrichet kezdetben magánzárkában helyez-
ték el, ám Dohnányihoz hasonlóan neki is 
sikerült kapcsolatban maradnia a családdal és 
a barátokkal – cenzúrázott levelek, kódolt üze-
netek és a személyes látogatások segítségével. 
A Bonhoeffer-család tagjai idQrQl idQre élel-
met, tiszta ruhákat, könyveket, sQt még virágot 
is vittek nekik. Az elsQ hónapokban, hosszas 
kihallgatásokon – amelyek során fizikai kín-
zásokat ugyan nem alkalmaztak, de azok így 
is durva és megfélemlítQ hangnem_ek voltak 
– Roeder arra összpontosított, hogy hogyan és 
miért lett Dietrich felmentve a katonai behívás 
alól, mi volt az oka számos külföldi útjának, 
és a Pomeránia és Berlin közötti ingázásainak 
– mindezeket b_ncselekménynek tekintették. 
Dietrich tagadta, hogy tudomása lett volna azok-
ról a dolgokról, amelyeket Roeder igyekezett 
rábizonyítani, Roeder pedig szerencsére kevés 
figyelmet szentelt Dietrich a Kirchenkampf so-
rán végzett bátor nemzetiszocialista-ellenes te-
vékenységének. Bár Dietrich szigorú napirendet 
tartott hogy megQrizze energiáját a rémálomsze-
r_ kihallgatásokra, mélyen elkeserítették a lel-
ketlen, trágár Qrök, a kosz, a tikkasztó hQség és 
a rideg hatékonyság, amellyel a börtön elkülöní-
tette a rabokat; ahogy azt egyik jegyzetében írja, 
elzártsága „az emberektQl, a munkától, a múlttól, 
a jövQtQl, a becsülettQl, IstentQl… elhalványuló 
emlékek… múló idQ – gyilkos idQ… cigarettázás 
és az idQ üressége.” De az, hogy nevének tisztá-
ra mosására összpontosított a soron következQ 
tárgyaláson és igyekezett elviselhetQbbé tenni a 
börtönélet mindennapjait – fogolytársainak fel-
vidításával és az Qrökkel (sokan közülük egészen 
emberségesnek bizonyultak) folytatott beszélge-
tések révén – helyreállította belsQ egyensúlyát, 
ami egyfajta békét biztosított a számára, mint 
ahogy a Zsoltárok napi olvasása is.

Hans számára a börtönben töltött idQ az 
elmondhatatlan szenvedés idQszaka volt. Most 
saját bQrén tapasztalhatta meg mindazt, amit a 

rendszerben az elmúlt tíz évben gy_lölt – a nem-
zetiszocialisták fékevesztett b_nös és szadista 
hajlamát arra, hogy lelkileg is megsemmisítsék 
az embert, mielQtt megölik. Amint Christinét 
szabadon engedték, az asszony megadhatta az 
oly szükséges lelki és erkölcsi támaszt férjének 
és testvérének, ám Hans a börtönben a felesége 
nélkül, egyedül volt, veszélyben és betegen. 
Mégis, bár Roeder brutális kihallgatásai az 
Unternehmen 7-tel kapcsolatban szüntelenül 
zajlottak, Hans kifogott vallatóján és a lényeges 
információk helyett a valuta-átutalásokkal kap-
csolatos kusza technikai részletek útvesztQjébe 
vezette – mindeközben folyamatosan el kellett 
t_rnie a gyalázkodások áradatát, az emlékez-
tetést arra, hogy egyik nagyapja zsidó volt, és 
a fenyegetéseket, hogy feleségét újra börtönbe 
vetik.

1943 nyarának közepére Keitel elismerte, 
hogy a hazaárulás vádját mindkét férfi esetében 
el kell ejteni. Dietrichnek és Hansnak végül 
bemutatták a vádiratokat, melyekben a valutával 
való visszaélés vádja mellett egy új, a nemzeti-
szocialisták által kreált és akár halállal is bün-
tethetQ fQb_n, a Wehrkraftzersetzung (a katonai 
szervezet gyengítése – egyfajta hazaárulás) is 
szerepelt.

Mindketten rendíthetetlenek maradtak és so-
ha egyetlen nevet sem árultak el. Ám ott volt 
még állandó kiszolgáltatottságuk a fogvatartóik 
irányában, helyzetük bizonytalansága, és a min-
dig jelen levQ félelem: vajon megtörnek-e a 
kínzások alatt? Maradt néhány feljegyzésük 
ezekrQl a belsQ megpróbáltatásokról: Dietrich 
híres levelei a Tegel börtönbQl szívbe marko-
lóan illusztrálják a szabadságától megfosztott 
ember spirituális vívódását; és itt vannak azok a 
titkos, kódolt üzenetek is, amelyeket hihetetlen 
leleményességgel írt a két férfi. Hansot vissz-
érgyulladás gyötörte, ám annak ellenére, hogy 
egy fullasztó levegQj_ cellába volt bezárva, 
amibQl alig-alig lehetett kilátni a külvilágra, 
találékonysága révén akadt valamicske öröme 
is: a börtönben tanult meg rajzolni és festeni, 
itt rajzolta meg Roeder Qrült, eltorzult arcát, 
Christine megkapó szépség_ portréit és egy cso-
kor virágot a felesége születésnapjára. Gyakran 
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fordult a Bibliához, és eddig talán ki sem feje-
zett hite is erQsítette Qt.

1943 novemberében a szövetséges légitáma-
dások elérték a Lehrterstrassét is. Egy gyújtó-
bomba eltalálta Hans celláját, és a férfi agyi 
embóliát szenvedett. Fogvatartóinak nem volt 
más választása, mint átszállítani Qt a Charité 
Kórházba, ahol Ferdinand Sauerbruch gondjaira 
bízták, aki újra és újra meghiúsította Roeder 
kísérleteit, hogy visszaszállíttassa a börtönbe. 
1944. január 21-én azonban, Sauerbruch távol-
létében, egy katonaorvos és két SS-legény jelent 
meg Hans betegágyánál, ismét Qrizetbe vették, 
és egy katonai kórházba szállították. RoedertQl 
ekkor elvették a Dohnányi-Bonhoeffer ügyet, 
ám a kihallgatások folytatódtak – immár a 
Roedernél csak egy kicsivel durvább Walther 
Huppenkothen (Rajna-vidéki jogász és SS-
tiszt), illetve F. X. Sonderegger (a Gestapo 
ügynöke) által vezetve.

Dietrich arra használta fel cellájának ma-
gányát, hogy mélyebben is tanulmányozzon 
általa nagyra becsült szövegeket; a szüleinek 
írt levelekben sokszor kéri, hogy hozzanak neki 
könyveket. 1944 áprilisában feljegyezte, hogy 
mennyire más most számára a börtön egy évnyi 
raboskodás után; azon dolgozott, hogy meg-
ragadja ennek értelmét és arra használja, hogy 
erQt és reményt merítsen belQle. Egyre többször 
írt Eberhard Bethgének, korábbi tanítványának 
és barátjának, akivel meg tudta osztani teológiai 
elmélkedéseit:

Egyre gyötör a kérdés, hogy mi is valójában 
a kereszténység, illetve kicsoda is Krisztus a mi 
számunkra ma?

Ez az alapvetQ kérdés volt Dietrich töpren-
géseinek középpontjában. Miután tanúja volt a 
német egyházaknak a nemzetiszocialista köve-
telésekkel szemben kapitulációjának, feltehetQ, 
hogy a keresztény vallásról az intézményesített 
társadalmi jelenlététQl elvonatkoztatva akart 
gondolkodni, hogy felfedezze azt, amit úgy 
hívott: „vallás nélküli kereszténység”.

Az 1943-as évvel ellentétben, amikor Hans 

és Dietrich egy hamarosan megtartandó tárgya-
lás gyors ítéletében reménykedett, 1944-re a 
túlélési stratégiában a kivárásé lett a fQszerep: 
tudtak arról, hogy folyamatban van a rezsim 
megbuktatását célzó terv végrehajtása, és tudtak 
a szövetségesek újabb és újabb sikereirQl is, így 
hát ki akartak tartani Hitler vereségéig – és a fel-
szabadulásukig. Ahogy Hans egészsége javult, a 
férfi úgy gondolta, hogy csak egy újabb beteg-
ség mentheti meg Qt a Gestapótól. Májusban ar-
ra kérte a feleségét, hogy valamilyen módon fer-
tQzze meg diftériával. A rendíthetetlen Christine 
eleget tett férje kérésének és megfertQzött némi 
ételt, amit egyik engedélyezett látogatása alkal-
mával vitt be a férjének. A szörny_ terv sikerült: 
Hansot átszállították egy fertQzQ betegeknek 
fenntartott katonai kórházba Potsdam közelébe; 
és bár Huppenkothen ott is folytatta a kihallga-
tását, nem ment vele semmire.

Július közepén (a szövetségesek normandiai 
partraszállása után) a hatóságoknak be kellett 
látniuk, hogy nincs elegendQ bizonyítékuk ah-
hoz, hogy a két férfi közül bármelyiket is bí-
róság elé állítsák. Ám minden jóvátehetetlenül 
megváltozott, amikor 1944. július 20-án Hitler 
túlélte az utolsó és a célt majdnem elérQ me-
rényletkísérletet.

Bonhoeffer és Dohnányi akkor rögtön nem 
tudhatott a kudarc brutális utóhatásairól – Beck 
és Olbricht tábornokok, Claus von Stauffenberg, 
Werner von Haeften és mások meggyilkolásá-
ról a berlini katonai fQparancsnokságon, még 
ugyanaznap éjjel. Ostert másnap tartóztatták 
le, Canarist július 23-án vették Qrizetbe. Ernst 
Kaltenbrunnert, Himmler helyettesét gyorsan 
kinevezték egy bizottság élére, amelynek fel-
adata az volt, hogy a legeslegutolsó gyanúsí-
tottat is kézre kerítse. A letartóztatásokat és a 
kegyetlen kihallgatásokat megalázó látszattár-
gyalások követték, melyek közül sokat Roland 
Freisler büntetQbíró elQtt tartottak a nemze-
tiszocialista Népbíróságon (Volksgerichtshof). 
Freisler üvöltözött a vádlottakkal és válogatott 
sértéseket vágott a fejükhöz. Mégis voltak olyan 
pillanatok, amikor a vádlottak nagyfokú bá-
torságról tettek tanúbizonyságot, például ami-
kor Hans-Bernd von Haeften csendesen azzal 
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válaszolt Freisler indokait firtató kérdéseire, 
hogy „Hitler a Gonosz eszköze volt”. Mintegy 
hatezer embert vettek Qrizetbe, fogtak perbe és 
legtöbbjüket kivégezték, beleértve von Hase 
tábornokot is.

Augusztus 22-én Sonderegger elrendelte 
Hans átszállítását a sachsenhauseni koncent-
rációs tábor gyengélkedQjébe, ahol a férfi 
elkapta a skarlátot is, ami a lassú lefolyású 
diftériával együtt megbénította a lábait. Ezt is 
hQsiesen viselte, sQt, azt is megtanulta, hogyan 
kell színlelni a betegséget, miután már javult 
az állapota. E késQnyári hetekben Dietrich és 
Hans abban reménykedhetett, hogy legalább 
az a veszély nem fenyegeti Qket, hogy a július 
20-ai puccskísérlettel összefüggésbe hozzák 
Qket. Kihallgatóiknak nem lehetett erre bizo-
nyítékuk.

Ám szeptember 22-én a Gestapo megtalált 
néhányat azok közül a Zossen-dokumentumok 
közül, melyeket korábban Hans gy_jtött össze. 
Kihallgatói elQtt ekkor világossá vált, hogy 
1938-tól kezdQdQen Hansnak szinte minden, 
a rezsim megdöntésére irányuló kísérletben 
szerepe volt. Október 5-én Huppenkothen be-
viharzott Hans betegszobájába és „Itt van, 
amit már két éve keresünk!” felkiáltással az 
ágyára dobott néhány dokumentummásolatot. 
A Gestapo ügynökei arra a következtetésre 
jutottak, hogy Dohnányi volt a Hitler-elleni 
összeesküvés „szellemi vezetQje”.

Hitlernek bemutattak néhányat a Zossen-
papírok közül, Q pedig bosszúért kiáltott. 
Valószín_leg sosem bízott ezekben a felsQ 
osztálybeli, kiváló képesség_ emberekben, 
ezekben a nagynev_, kifinomult modorú arisz-
tokratákban. Most pedig, a haragtól elvakultan 
megszégyenítve és holtan akarta látni Qket.

Október 8-án Dietrich Bonhoeffert a TegelbQl 
átszállították a berlini Prinz-Albrecht-Straßén 
levQ Gestapo fQhadiszállás pincéjébe, ahol 
1933-ban szocialisták és kommunisták ezreit 
vették Qrizetbe és kínozták meg. Oster, Canaris 
és mások, akiket július 20. után tartóztattak le, 
már hónapok óta ezen a pokoli helyen szenved-
tek. Hamarosan Dietrich testvérét, Klaust és 

egy másik sógorát Rüdiger Schleichert (mind-
kettQjük jogász és ellenálló volt), valamint 
Bethgét is letartóztatták, és a Lehrterstrasse 
börtönbe vitték, ahol annak idején Klaust is 
vallatták.

1945. február 1-jén vette kezdetét a hosszú 
tavaszi rémálom. A még mindig részlege-
sen lebénult Dohnányit hordágyon szállítot-
ták SachsenhausenbQl a Gestapo pincéjébe. 
Kihasználva egy légitámadást követQ káoszt, 
Dietrichnek csodával határos módon sikerült 
eljutnia barátja cellájához egy rövid beszélge-
tés erejéig. Hans, egyik Christinének írt levelé-
ben, amit hetekkel késQbb csempésztek ki, így 
ír: „[A börtönparancsnok] a túlélésre játszik, az 
egyetlen megoldás: idQt nyerni.”

Sziklaszilárd maradt a kihallgatások során. 
Arra a kérdésre, hogy mi volt az oka annak, 
hogy szembeszegült a nemzetiszocializmus-
sal, azt válaszolta: „az önkényesség a jogi 
ügyekben és a nemzetiszocialista eljárások 
a zsidó- és egyházi kérdésekben.” Az Qreit 
arra utasították, hogy hagyják magára, így a 
mozgásképtelen férfinek hetekig kellett szeny-
nyes ágyában feküdnie. Ám semmi sem tudta 
megtörni.

Február 2-án Freisler halálra ítélte Klaus 
Bonhoeffert és Rüdiger Schleichert. Február 
3-án Berlin elszenvedte az addigi legsúlyo-
sabb nappali bombázást; a Népbíróság lán-
gokban állt, és a Biztonsági FQhivatal 
(Reichssicherheitshauptamt, RSHA) épülete is 
közvetlen találatot kapott. Rüdiger Schleicher 
testvérét, Rolfot (aki maga is orvos volt), 
a Népbíróság felé menet arra kérték, hogy 
segítsen egy vérzQ sebesült ellátásában. Rolf 
látta, hogy a férfi már halott és felismer-
te, hogy Freisler az. Néhány nappal késQbb 
a Bonhoeffer-szülQk egy megkésett születés-
napi ajándékkal eljutottak a Prinz-Albrecht-
Straßéra. Ám ekkorra Dietrichet már elszál-
lították BerlinbQl, és senki sem tudta, hogy 
hová…

Március 8-án a teljesen kimerült Hans így írt 
feleségének: „Mindenre, de mindenre rájöttek. 
El sem tudom képzelni, hogy ki árulhatott el 
bennünket… és hogy mindezt mikor mondta és 
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tette, nem érdekel.” Március 19-én átszállítot-
ták egy berlini börtönkórházba, ahol Albrecht 
Tietze, egy humánus (és nemzetiszocialista-
ellenes) katonaorvos mindent megtett, hogy ja-
vítson az állapotán, és közben összebarátkozott 
vele. Sok beszélgetést folytattak, amelyekre 
Tietze úgy tekintett, mint Hans szellemi vég-
rendeletére.

Dohnányi elmondta: felismerte, hogy a rend-
szer a háború és a katasztrófa felé halad, és 
csak egy forradalom állíthatja meg, de „a 
tulajdonnal és befolyással bíró emberek korlá-
toltsága és gyávasága, és a legtöbb katonatiszt 
ostobasága minden erQfeszítést meghiúsított”; 
csak az olyasféle bátor munkásokban és fe-
gyelmezett szocialistákban volt meg a képes-
ség, hogy igazi ellenállók legyenek, akikkel 
Sachsenhausenben találkozott – „a szenvedés 
által megkeményített idealisták”, ahogy Hans 
jellemezte Qket, az Q ellenállásuk volt a jövQ 
utolsó reménysége.

Dietrich nem akarta, hogy az Q és Hans 
tapasztalatainak értelme elvesszen. Ahogy egy 
fiatalabb barátjának írta:

Felismerjük, hogy a világ Isten haragos 
és könyörületes kezében van… Túl ké-
sQn tanultuk meg, hogy nem a gondolat, 
hanem a felelQsségvállalás készsége a 
cselekvés fQ hajtóereje. A te nemzedéked 
már egy új módon keresi majd a gondolat 
és a tett összefüggését.

A vég különféle módokon érte utol a két férfit.
Április 5-én Hitlernek újabb Zossen-aktákat 

mutattak meg. A felbQszült Führer elrendelte 
a Canaris-csoport tagjainak likvidálását, és a 
nemzetiszocialistáknak még a közelgQ vereség 
miatti káosz közepette is sikerült az utolsó 
gyilkosságsorozatukat végrehajtani. Tietze, 
akit arra utasítottak, hogy szállítsa vissza 
Dohnányit a sachsenhauseni táborba, elintézte, 
hogy Christine még egyszer, utoljára láthassa 
Hansot. A találkozót követQen nagy mennyi-
ség_ nyugtatót adott be Hansnak, aki másnap, 
amikor „tárgyalására” sor került, még mindig 
a szerek hatása alatt állt és csak idQnként volt 

magánál, így nem kellett elt_rnie az elQre 
megírt ítélettel tartott látszattárgyalás minden 
megaláztatását. Április 9-én hordágyon vitték 
az ítélet végrehajtásának színhelyére, ahol 
felakasztották.

Dietrichet és a Gestapo más foglyait átszál-
lították a buchenwaldi koncentrációs táborba. 
Április 3-án, amikor már a táborból is hallani 
lehetett az amerikai ágyúk dörgését, az Qrök 
kiválasztottak néhányat a foglyok közül és át-
szállították Qket a délebbre fekvQ flossenbürgi 
koncentrációs táborba, ahol a Gestapónak és 
az SS-nek a kapott parancsokat végre kellett 
hajtani; nem számított, milyen közel van az 
ellenség és ezzel együtt a saját vereségük. A 
hátborzongató utazás túlélQinek emlékezete 
szerint, Bonhoeffer végig nyugodt maradt, je-
lenléte biztatást jelentett a számukra.

Április 8-án Huppenkothen és felesége, 
más hivatalnokok társaságában megérkezett 
Flossenbürgbe. A bíró az út nagy részét teher-
vonaton utazva, az utolsó húsz kilométert pe-
dig kerékpárral tette meg. Néhány fogoly arra 
kérte Dietrichet, hogy tartson nekik egy rövid 
vasárnapi istentiszteletet. Hitszónoklatának 
mottójául egy Ézsaiás idézetet választott: „Az 
Q sebeivel gyógyulánk meg.”5 Az aznap éj-
jel, a kerékpáron érkezett bíró elnökletével 
megtartott rögtönítélQ bírósági tárgyaláson 
Bonhoeffert, Canarist, Ostert és több személyt 
halálra ítéltek; másnap kora reggel felakasztot-
ták Qket. Dietrich az utolsó pillanatig megQriz-
te lélekjelenlétét.

Egyet biztosan leszögezhetünk: Hitlernek 
nem voltak nagyobb, bátrabb és csodálatra 
méltóbb ellenségei, mint Hans von Dohnányi és 
Dietrich Bonhoeffer. A két férfi és a hozzájuk 
legközelebb állók megérdemlik, hogy tiszteljék 
Qket és megQrizzék az emléküket. Dohnányi 
nemes egyszer_séggel foglalta össze munkáju-
kat és szellemiségüket: „azon az úton mentünk, 
amelyen a tisztességes ember jár, anélkül, hogy 
letértünk volna róla.” Néhányan végigmentek 
azon az úton – akárhová vitte is Qket az.

(The New York Review of Books)

5 Ézs 53,5; Károli Gáspár fordítása.


