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Számos megemlékezést, rendez-
vényt tartottak a német főváros-
ban a magyarországi határnyi-
tás 30. évfordulója alkalmából. 
A Bundestag kereszténydemok-
rata elnöke tegnap Berlinben 
kijelentette: a németek részben 
a magyaroknak köszönhetik 
államiságuk egységét.

 » KRÓNIKA

A németek soha nem felejtik el 
a magyarok 1989-ben tanúsí-
tott bátorságát, amellyel hoz-

zájárultak Németország egységének 
helyreállításához – hangsúlyozta a 
német szövetségi parlament elnöke 
tegnap Berlinben. A Bundestag őszi 
ülésszakát megnyitó beszédében 
Wolfgang Schäuble a magyarországi 
határnyitás 30. évfordulójáról meg-
emlékezve kiemelte, az egykori keleti 
blokk kommunista uralom alá vetett 
népei 1989-ben békés forradalmak-
kal kivívták szabadságukat és füg-
getlenségüket. „Ezeknek a népeknek 
köszönhető a második világháború 
végén tartott jaltai konferencián ki-
alakított világrend meghaladása, és 
nekik köszönjük nem utolsósorban 
államiságunk egységét is” – idézte az 
MTI a Bundestag elnökét.

Schäuble aláhúzta, hogy a ma-
gyar–osztrák határ 1989. szeptember 
10-i megnyitása az NDK-s menekül-
tek előtt „új dinamikát indított el”, 
aminek révén „két hónappal később 
ledőlt a berlini fal, a hidegháború 
jelképe”. Rámutatott, hogy a határ 
megnyitása idején csak Budapesten 
30 ezer, az egész országban pedig 

200 ezer keletnémet menekült tar-
tózkodott, várva a lehetőséget, hogy 
távozhasson Ausztriába. Wolfgang 
Schäuble külön köszöntötte a díszt-
ribünön helyet foglaló magyar kül-
döttséget, amelyet Kövér László, az 
Országgyűlés elnöke vezet, és a Ma-
gyar–Német Ifj úsági Fórum tagjait, 
akik kétnapos tanácskozást kezdtek 
a német fővárosban. Kiemelte, hogy 
nagy szükség van az ilyen kezdemé-
nyezésekre, hiszen mindenkinek, de 
különösen a fi ataloknak „tovább kell 
vinniük, és az alapjaiban átalakuló 
világban élettel kell megtölteniük a 
háború örökségeként született egye-
sült Európa gondolatát”. Mint mond-
ta, állandó párbeszédre van szükség 

az eltérő történelmi tapasztalatokkal 
rendelkező, más-más kulturális ha-
tások révén formálódott és a jövővel 
szemben is eltérő elvárásokat támasz-
tó népek között. Németország kül-
ügyminisztere a Magyar–Német Ifj ú-
sági Fórum tanácskozását megnyitó 
beszédében leszögezte: a magyarok 
1989-es segítsége nélkül nem sikerül-
hetett volna a német egység helyreál-
lítása. Heiko Maas a tegnapi berlini 
megemlékezésen közölte, a magya-
rok megnyitották a szabadság felé 
vezető utat a keletnémet menekültek 
előtt, továbbá „kiütötték az első tég-
lát a berlini falból”, és ez a tégla lett 
a mai szabad, békés és szolidáris Eu-
rópa alapja. 

 » KRAJNIK-NAGY KÁROLY

A páneurópai piknik korszakos 
jelentőségű határáttörése a me-

nekültügy megoldásának csak a kez-
detét, korántsem a végét jelentette. 
1989. szeptember 11-éig, amikor a 
keletnémetek ezrei előtt hivatalosan 
is megnyílt végre a magyar–osztrák 
határ, még hosszú, fájdalmas és el-
lentmondásos utat kellett megten-
niük. Az endékás áttelepülőknek is, 
de még inkább az érdekelt országok 
felelős politikusainak. Mert a dolgok 
nemcsak magyar–NDK-viszonylat-
ban kuszálódtak szinte átláthatatla-
nul össze, de legalább annyira a két 
Németország között, a nagy kérdőjel-
ről, a gorbacsovi Szovjetunió elkép-
zelhető reakcióiról nem is beszélve. 
„Ha Mihail Gorbacsov bukik, börtön 
vár rám” – mondotta odahaza a pik-
nik estéjén Bella Árpád, az ideigle-
nes határátkelő parancsnoka, akire 
dörzsöltebb elöljárói a meghökke-
nés első riadalmában a felelősséget 
próbálták áthárítani. Ma már tud-
juk, hogy az igazi felelősséget, és a 
későbbi döntések felelősségét is az 
akkor hivatalban lévő miniszterel-
nök, Németh Miklós viselte. De nem-
csak hogy viselte, becsületére legyen 

mondva, fel is vállalta, egészen a 
szeptember 11-i sikeres megoldásig. 
De addig még, fi noman szólva, két-
esélyes volt a helyzet.

Noha a szovjetek hozzáállását a 
vasfüggöny lebontásához korábban 
már többször letesztelték, a magyar 
titkosszolgálatok szeme a piknik 
napján végig a szovjet katonák lak-
tanyáin csüngött. Hogy vajon nem 
indulnak-e el onnan gyanús csapat-
mozgások? Mi több, visszaemléke-
zései szerint Németh Miklós még öt 
teljes napon át érthető feszültségben 
várta Moszkvából és Kelet-Berlinből 
a nem éppen barátságosnak ígérke-
ző hívásokat. Csak akkor nyugodott 
meg némiképp, amikor a telefonké-
szülék következetesen néma maradt. 
Ma, harminc esztendő után már tisz-
tábban látjuk, hogy Gorbacsovban a 
Nyugat vezetői sokkal jobban meg-
bíztak akkor, mint saját kelet-euró-
pai „elvtársai”. 

A páneurópai piknik idején több 
mint hatszázan jutottak át Ausztriá-
ba, majd onnan a Német Szövetségi 
Köztársaságba (NSZK), több ezren 
viszont, akik Magyarországon ma-
radtak, egyre nagyobb csoportokban 
rohanták meg az újra lezárt határ-
állomásokat. Az egyiknél például 

komoly sérülésekkel járó „csata” is 
kialakult az elkeseredett keletnéme-
tek és a magyar határőrök között. Sőt 
az a tragikus eset is megtörtént, hogy 
egy mindenre elszánt keletnémet, 
amikor váratlanul magyar határőrrel 
találta szembe magát, pánikba esett, 
és magyarázkodás helyett dulakodni 
kezdett vele. Esetének sajnos halál 
lett a vége… Őt tartják a vasfüggöny 
utolsó áldozatának, éppen egy olyan 
helyen, ahol szögesdrót már nem is 
létezett. 

Következett a budapesti NSZK-
nagykövetségen tartózkodó 140 
endékás Ausztriába szállítása egy 
titkos repülőúton, majd augusztus 
31-én döntötték el a teljes határ-
nyitást Gymnichben, Helmut Kohl 
kancellár, Hans-Dietrich Genscher 
külügyminiszter és Németh Miklós 
kormányfő, valamint Horn Gyu-
la külügyminiszter „szupertitkos” 
tárgyalásain. Amelyek annyira 
„szupertitkosaknak” bizonyultak, 
hogy a döntésekről Kohl kancellár 
másnap már telefonon egyeztetett 
Gorbacsovval. De hát mit is mond-
hatott erre egy szovjet pártfőtitkár? 
A válasz („a magyarok jó emberek”) 
formailag ugyan kitérő volt, de felért 
egy rábólintással.

BERLIN MEGKÖSZÖNTE MAGYARORSZÁGNAK, HOGY 30 ÉVVEL EZELŐTT MEGNYITOTTA HATÁRAIT A KELETNÉMETEK SZÁMÁRA

Német tisztelgés a magyar bátorság előtt

Omlik a vasfüggöny. Az 1989. szeptember 11-én hatályba lépett határnyitás pillanatai NDK-polgárokkal 
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A magyarországi határnyitás 30. 
évfordulója alkalmából számos meg-
emlékezést, rendezvényt tartanak a 
német fővárosban. Kövér László és 
Wolfgang Schäuble tegnap közö-
sen virágot helyezett el a magyar–
német barátság tiszteletére és a 
határnyitás emlékére a Bundestag 
épülete, a Reichstag falára 1991-ben 
felfüggesztett emléktáblánál, és este 
szintén együtt vettek részt a berlini 
magyar nagykövetség ünnepi meg-
emlékezésén. A magyar kormány 
harminc éve, 1989. szeptember 10-
én jelentette be, hogy egyoldalúan 
felfüggeszt egy 1969-ben kötött ma-
gyar–NDK-megállapodást, misze-
rint a felek nem engedik tovább egy-
más állampolgárait olyan harmadik 
országba, ahová nincs érvényes 
úti okmányuk. Ezzel elhárult a jogi 
akadálya annak, hogy a Magyaror-
szágon veszteglő NDK-s menekültek 
átkeljenek Ausztriába, és onnan el-
érjék menekülésük célországát, az 
akkori NSZK-t.

Az intézkedés 1989. szeptember 
11-én nulla órakor lépett hatályba. 
Három nap alatt 12 ezer NDK-ál-
lampolgár távozott Ausztrián át az 
NSZK-ba, november végéig pedig 
összesen mintegy 60-70 ezer kelet-
német hagyta el hazáját Magyaror-
szágon keresztül. A magyar döntés 
lavinát indított el; két hónap sem 
kellett hozzá, és november 9-én le-
döntötték a berlini falat, ami mint-
egy előrevetítette a kelet-európai 
kommunista rendszerek küszöbön, 
álló összeomlását. Így a határnyi-
tással Magyarország ütötte az első 
rést a berlini falon, amely Európát 
évtizedeken keresztül a szabadság 
és az elnyomás övezetére osztotta.

Augusztus 19. és szeptember 11. 
között még számos érdekes dolog 
történt, de most, befejezésül csak a 
„legzaft osabb” kulisszatitkot árul-
nánk el. Gymnichben a magyarok 
a teljes határnyitásra még szeptem-
ber 17-ét javasolták, csak Kohl kan-
cellár határozott kérésére hozták 
a dátumot előbbre. Mára már az is 
kiderült, hogy miért.

Szeptember 11-ére Brémába hív-
ták össze a német kormánypárt, a 
Kereszténydemokrata Unió (CDU) 
kongresszusát, ahol Helmuth Kohl 
párton belüli riválisai (akik nagyon 
sokan voltak) a kancellár leváltá-
sára készülődtek. A kongresszus 
előestéjén robbant a budapesti 
bomba: Horn Gyula A Hét című 
televíziós műsorban bejelentette 
a másnapi határnyitást. Német-
ország örömmámorban úszott, 
Helmuth Kohl ismét nyeregben 
érezhette magát. Nemcsak hogy 
kormányfői székét sikerült meg-
mentenie, de esztendőre rá úgy vo-
nulhatott be a történelembe, mint 
a német újraegyesítés atyja.

(További részletek a témáról
a szerző Anno domino ’89 című 
könyvében olvashatók)

 » Heiko Maas 
német külügy-
miniszter szerint 
a magyarok „ki-
ütötték az első 
téglát a berlini 
falból”, és ez a 
tégla lett a mai 
szabad, békés és 
szolidáris Európa 
alapja. 

Titkos tárgyalások, majd happy end a piknik után

 » Az a tragikus 
eset is megtör-
tént, hogy egy 
mindenre elszánt 
keletnémet, 
amikor várat-
lanul magyar 
határőrrel találta 
szembe magát, 
pánikba esett, és 
magyarázkodás 
helyett dula-
kodni kezdett 
vele. Esetének 
sajnos halál lett 
a vége… 




