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Wanderausstellung über den Deutschen Widerstand macht Halt am Eötvös-

Gymnasium / a német ellenállásról szóló vándorkiállítás az Eötvösbe is betért 
 
 

Von Oberstudienrat Richard Guth / Guth Richard német nyelvi lektor 
 

 (26. März 2019) „Dieses Jahr ist wahrlich ein 
Megaerinnerungsjahr, denn 2019 gedenken wir unter anderen der Verabschiedung 
der ersten demokratischen Verfassung in Deutschland und der Einführung des 
Frauenwahlrechtes vor hundert Jahren, dem Überfall auf Polen im Jahre 1939 und 
dem Fall der Berliner Mauer vor dreißig Jahren. Aber auch der Attentatsversuch 
gegen Hitler am 20. Juli 1944 ist fester Bestandteil dieses besonderen Jahres”, so 
Andreas Neidhart, Fachberater der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA), 
die zusammen mit der Deutschsprachigen Andrássy-Universität die 
Wanderausstellung in Ungarn ausrichtet. Die Wanderausstellung ist eine 
Dokumentation der Gedenkstätte Deutscher Widerstand Berlin und der Stiftung 20. 
Juli 1944.  
 
Andreas Neidhart, Geschichtslehrer von Beruf, stellte in seiner Ansprache vor 
versammelten Absolventen des József-Eötvös-Gymnasiums den Werdegang des 
Claus Graf Schenk von Stauffenberg vor und wies auf die kontroverse Beurteilung 
des Offiziers und Attentäters hin: „Zu Beginn seiner Karriere war er Anhänger Hitlers. 
Deswegen gilt er heute in Deutschland als Held, Verräter oder Opportunist”, so der 
Gast der Veranstaltung, Andreas Neidhart. Aber in einem Moment hätte er eine 
Entscheidung getroffen, was beispielhaft gewesen sei, resümmierte der Fachberater 
der ZfA. So sei das Gedenken den Männern des 20. Juli mehr als gerechtfertigt. 100 
von ihnen bezahlten den Versuch mit ihren Leben. 
 
Nach der feierlichen Eröffnung wussten die Anwesenden, dass nun eine Woche zur 
Verfügung steht, um sich über den Lebensweg dieses Mannes zu informieren, ehe 
sich die Ausstellung wieder auf den Weg macht, um auch anderen ungarischen 
Schülerinnen und Schülern eine kritische Betrachtung der Ereignisse vor zwei 
Generationen zu ermöglichen.    

____________________________________ 
 



 
(2019. március 26.) Ez az év valóban az emlékezések szuperéve, tekintettel arra, 
hogy 2019-ben emlékezünk meg arról, hogy száz évvel ezelőtt került elfogadásra 
Németország első demokratikus alkotmánya és ezzel egy időben vált lehetővé, hogy 
nők is szavazhassanak, emellett megemlékezünk Lengyelország 1939-es 
lerohanásáról és a berlini fal leomlásáról harminc évvel ezelőtt, hogy csak néhány 
eseményt említsek. De a Hitler elleni merényletkísérlet 1944. július huszadikán is 
szerves része ennek a különleges évnek – hangsúlyozta Andreas Neidhart, a Külföldi 
Német Iskolák Szövetségi Hivatalának (ZfA) budapesti szaktanácsadója. A ZfA az 
Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetemmel karöltve jegyzi a vándorkiállítás 
magyarországi turnéját. A vándorkiállítás a berlini Német Ellenállás 
Emlékközpontjának (Gedenkstätte Deutscher Widerstand) és az 1944. Július 20. 
Alapítvány (Stiftung 20. Juli 1944) közös dokumentációja.  
 

   
 
Andreas Neidhart, aki történelemtanár, bemutatta a gimnázium végzőseinek gróf 
Claus Schenk von Stauffenberg életútját és kitért személyének ellenmondásos 
megítélésére is: Stauffenberg kezdetben Hitler követője volt. Ezért ma 
Németországban Stauffenberget hősnek, árulónak vagy opportunistának tartják – 
emelte ki a rendezvény vendége, Andreas Neidhart. Azonban egy adott pillanatban 
hozott egy döntés, amely példás volt – összegezte a ZfA-szaktanácsadó. Ezért 
teljesen jogos, hogy megemlékezzünk a „július 20-i férfiakról”.   
 
A kiállítás ünnepélyes megnyitója után tudatosult a jelenlévőkben, hogy csak egy hét 
áll a rendelkezésre, hogy megismerjék ennek a férfinak az életútját, mielőtt a 
vándorkiállítás újra útra kel, hogy más magyarországi intézmények diákjai számára is 
lehetőséget nyújtson az egy emberöltő előtt történt események kritikus 
szemlézésére. 
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Weitere Infos: https://www.gdw-berlin.de/angebote/ausstellungen/wanderausstellungen/ 
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