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Az 1989-es év első felében a magyar–osztrák határon megszűnt a fizikai 
határsáv, a zöld határrá váló szakaszokon pedig a fokozódó mélységi ellenőrzés 
ellenére is egyre több keletnémetnek sikerült átjutnia Ausztriába. Az 1989-es nyár 
folyamán zajlottak azok az egyeztető tárgyalások, melyek során a három érintett 
ország: az NDK és Magyarország mellett az NSZK külügyminisztériumai, illetve a 
keletnémet és a magyar igazságügyi minisztériumok egyeztettek az új helyzet 
megoldásának lehetőségeiről. Mindezekkel a tárgyalásokkal párhuzamosan azonban a 
Stasi, a keletnémet állambiztonság képviselői is próbáltak megállapodásra jutni a 
Belügyminisztérium illetékeseivel, a Páneurópai Piknik során bekövetkezett 
határáttörés után pedig tovább fokozódott a várakozás: a menekültek ügyét egyre 
magasabb nemzetközi szinten tárgyalták, a három érintett ország külügyminiszterei 
napi szinten tanácskoztak a lehetséges megoldásokról.  

A magyar határőrség 1989 tavaszán elkezdte lebontani az ún. SZ 100-as 
elektromos jelzőrendszert, azaz a „vasfüggönyt” az osztrák–magyar határszakaszon. 
Erről egy 1989. május 2-án megtartott nemzetközi sajtótájékoztató keretében 
gyakorlatilag az egész világot tájékoztatták – előbb, mint arról a Stasi hivatalos 
csatornákon értesült volna. A vasfüggöny lebontásáról érkező hírek mellett egy másik, 
jogi szempontból sokkal jelentősebb változás is történt, mégpedig Magyarország 1989. 
március 17-i csatlakozása a Genfi Menekültügyi Konvencióhoz, amely június 12-én 
lépett hatályba. A Menekültügyi Konvencióhoz való csatlakozásunk részben 
megoldotta a romániai magyar menekültek ügyét, mindazonáltal tisztázatlan maradt a 
Magyarországon szintén tiltott határátlépés előkészületével vagy kísérletével elfogott 
keletnémetek kiadatásának kérdése. 1988–89-ben NDK-állampolgárok nemcsak 
Magyarországon keresztül távoztak az országukból, hanem elözönlötték a Német 
Szövetségi Köztársaság prágai, varsói nagykövetségét, kelet-berlini állandó 
képviseletét, sőt az ottani dán és amerikai nagykövetséget is. A tömeges menekülési 
hullám pedig végül a keletnémet állam összeomlásához vezetett. 
 
Információ tanár kollégák számára:  
Az órán állambiztonsági iratokból választott szemelvények mellett a határnyitás 
történetére vonatkozó változatos forrásbázissal dolgozom, ami a korszak magyar és 
európai politikatörténetének, a kelet-európai rendszerváltások történetének 
témaköréhez illeszthető. Az óra kooperatív tanulásszervezési módszer alkalmazásával 
is kérhető.  
 
Német tanítási nyelvű iskolákban az óra teljes körűen német nyelven, eredeti német 
valamint lefordított forrásanyag felhasználásával is kérhető.   
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