
„Ioannis Pantazis ter helt 1966 ok tó be ré ben Ke let-Ber lin ben megis mer -
ke dett Elke Kornátz1 NDK ál lam pol gár ral. Több ször ta lál koz tak, és ket -
te jük kö zött sze rel mi vi szony ala kult ki. An nak ér de ké ben, hogy
hosszabb idôt tölt hes se nek el együtt kö zö sen, 1967 ta va szán el ha tá roz -
ták, hogy sza bad sá gu kat Ma gyaror szá gon fog ják töl te ni. Ioannis
Pantazis ter helt a bé csi ma gyar kö vet ség nél ví zu mot szer zett és sa ját gép -
ko csi já val 1967. má jus 3-án Bu da pest re ér ke zett. Ugyanezen a na pon
ér ke zett meg Elke Kornátz is Ke let-Ber lin bôl re pü lô gé pen. Ta lál ko zásuk
után egy éj jelt a Sza bad ság szál ló ban töl töt tek, majd Ibusz- szo bát bé -
rel tek. Több na pot Bu da pes ten töl töt tek, és a Ba la ton hoz is leutaz tak.
Ioannis Pantazis ter helt és Elke Kornátz el ha tá roz ták, hogy há zas sá got
köt nek. Eh hez a dön tés hez az a kö rül mény ad ta meg a vég sô lö kést,
hogy Elke Kornátz a ter helt tôl gyer me ket várt. Az együtt élé sü ket a Német
Szö vet sé gi Köz tár sa ság ban kí ván ták meg va ló sí ta ni. Megegyez tek abban,
hogy Elke Kornátz nem tér vissza a Né met De mok ra ti kus Köz tár sa ság -
ba, ha nem va la mi lyen mó don a ter helt tel együtt az NSZK-ba uta zik.
Azt ter vez ték, hogy Ju go szlá via irá nyá ban hagy ják el Ma gyaror szá got…
1967. má jus 10-én, amint Csi ké riá nál a ter helt és Elke Kornátz a ha tár
fe lé kö ze le dett, a rend ôr ség szer vei mind ket tô jü ket iga zol tat ták, majd
ôri zet be vet ték.”2

NÉMETH LÁSZLÓ SÁNDOR–TÓTH ESZTER ZSÓFIA

A gö rög gép la ka tos, a Mer ce des hát só ülé se 
és a szür ke já ték mac kó
Pe rek Ma gyaror szá gon NDK- és NSZK-ál lam pol gá rok til tott ha tár át lé pé sei 
miatt az 1960-as évek má so dik fe lé ben[ ]

1 Elke Kornátz 1945. ja nuár 15-én szü le tett Arn stadt ban, any ja ne ve: Il se Bürth. Ioannis Pantazis 1933. feb -
ruár 12-én, Soufliban szü le tett, any ja ne ve: Tzu fa An tu la.

2 Ioannis Pantazis bün te tô ügye til tott ha tár át lé pé si kí sér let elô ké szü le te miatt. Bu da pest Fô vá ros Le vél -
tára, B 21711. Vád irat til tott ha tár át lé pés re irá nyu ló elô ké szü let miatt. 1967. jú nius 1. – Ezúton kö szön -
jük Ba logh Já nos Má tyás nak, hogy az ér té kes irat anyag ra fel hív ta a fi gyel mün ket.
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Be ve ze tés
Sok ha son ló bí ró sá gi per re, il let ve kiada tá si el já rás ra vo nat ko zó for rást
ôriz Bu da pest Fô vá ros Le vél tá ra. Job ban megért het jük-e a dik ta tú rá ban
élô em be rek dön té seit ezek ta nul má nyo zá sá val? Pe res for rás anyag ilyen
ese tek ben azért ke let ke zett, mert az ál lam ha ta lom és az egyén ér de kei
szö ges el len tét ben áll tak egy más sal. A dik ta tú rá ban a le zárt ha tá rok
miatt sze rel me sek nem le het tek egy má sé, nem él het tek együtt. A ta nul -
má nyunk ban elem zett há rom tör té net kö zül ket tô sze rel mi tör té net, a
har ma dik pe dig egy há rom éves kis fiú si ker te len Nyu gat ra jut ta tá sá nak
his tó riá ja. Ne héz eze ket a tör té ne te ket nem nor ma tí van ele mez ni, ugyanis
a pá rok sze rel mü kért bár mi lyen aka dályt meg pró bál tak le küz de ni. Aho -
gyan a Nyu gat ra, a sza bad vi lág ba ki ju tott édes anya és sze rel me is meg -
tett min dent azért, hogy a szo cia lis ta blokk ban ma radt gyer mek utá nuk
me hes sen. A for rá sok ban ol vas ha tó tör té ne tek te hát az iro dal mi mûfajok
sza bá lyai sze rint is mû köd nek. Iro dal mi pár hu za mot von va: a sze rel -
mese ket a til tott ha tár át lé pé si kí sér le tek után el sza kí tot ták egy más tól,
a fér fi le töl ten dô bör tön bün te tést ka pott, a nôt pe dig kiad ták az NDK-
ha tó sá gok nak. A sze re lem megélé sé nek ez is egy el kép zel he tô, ro manti -
kus ha gyo má nyo kon ala pu ló mód ja. A per szö ve gek bôl ke ve set tu dunk
meg az érin tet tek ér zé sei rôl. Ma is szív szo rí tó azon ban azo kat a fény -
ké pe ket néz ni, ame lyen az anya négy hó na pos cse cse mô jé vel áll a ha tár -
ôr fel vé te lén, és mu tat ja a nyo mo zó ha tó ság nak az au tó ban kiala kí tott
rej  tek he lyet, amely annyi ra szûk volt, hogy a cse cse mô a vám vizs gá lat
alatt fel sírt, és így le lep le zôd tek.
Ha y den Whi te nyo mán ezek a tör té ne ti szö ve gek is ol vas ha tók úgy,

hogy nem el sô sor ban a va ló ság tar tal muk ér de kes – ki és mi lyen mó don
pró bált meg til tott ha tár át lé pést el kö vet ni, eh hez mi lyen gép ko csit használt,
azt hon nan sze rez te stb. –, ha nem az el be szé lés mi ként je.3 A per szö vegek
sze rep lôi nek be széd mód ja egyér tel mû cél za tú: a til tott ha tár át lé pés sel
gya nú sí tot tak vagy pró bál ják úgy meg je le ní te ni ön ma gu kat, mint ha nem
is akar ták vol na át lép ni a ha tárt,4 vagy beis me rik tet tü ket, ar ra hi vatkoz -
va, hogy csak így, tör vény el le nes cse le ke de tet meg kí sé rel ve le het tek együtt
sze rel mük kel. A ha tó ság em be rei nek cél ja a tény fel tá rás, a ko ra be li törvé -
nyek be tar ta tá sa volt, az el já rá sok so rán azon ban él tek mér le ge lé si jog -
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3 Ha y den WHI TE: A nar ra ti vi tás sze re pe a va ló ság rep re zen tá ció já ban. Ae tas, 1996/1.; http://epa .oszk. hu/
00800/00861/00001/whi te.html; KI SAN TAL Ta más: Az iro dal mi al ko tás mint tör té nel mi szö veg. Ti szatáj,
2004. no vem ber. 76.

4 Lásd DU NAI And rea: Nya ra lók meg fi gye lés alatt. A Stasi a Ba la ton nál. In: TISCH LER Já nos (szerk.): Ká dá riz -
mus. Mély fú rá sok. 1956-os In té zet, Bu da pest, 2009. 418.



kö rük kel is – ahogy azt az el sô és a má so dik eset ben lát ni fog juk. Jog -
tör té ne ti szem pont ból ezek a mo men tu mok ér de ke sek. A mel lék sze rep -
lôk cse le ke de tei – ame lye ket je len ta nul mány ke re tei kö zött nem elem -
zünk rész le te sen – be pil lan tást en ged nek a ko ra be li hét köz na pok ba.5

A per ira tok alap ján megis mer tet jük az ol va só val a tör té ne te ket, ame -
lyek ér zel mi ha tást vált hat nak ki: rá cso dál koz ha tunk egy olyan le tûnt
vi lág ra, amely ben or szág ha tá rok vá laszt hat tak el vég le ge sen sze rel me -
se ket egy más tól. Tisz te let tel adóz ha tunk ezen em be rek bá tor sá gá nak,
akik meg pró bál ták a le he tet lent is, hogy együtt él hes se nek az zal, akit
sze ret nek. Ezek a tör té ne tek azon ban ku darc tör té ne tek is. Olyan ha tár -
át lé pé si kí sér le tek, ame lyek nem si ke rül tek, ezért ke let ke zett ró luk írásos
anyag. Azok, akik nek az il le gá lis ha tár át lé pés si ke rült, ma guk ban tartot -
ták az ese mé nyek mi ként jét, eset leg visszaem lé ke zé seik ben ve tik papírra.6

Úgy tû nik, a tör té né szek ér dek lô dé se a Ma gyaror szá gon át nyu gat ra
igyek vô NDK-sok kal kap cso lat ban fô leg az 1989-es ese mé nyek re, a tö -
me ges ha tár át lé pé si kí sér le tek re, a szim bo li kus nak tar tott ese mé nyek re
irá nyul: a „vas füg göny” meg nyi tá sá ra (Horn Gyu la és Alo is Mock oszt -
rák kül ügy mi nisz ter ál tal) 1989. jú nius 27-én és az 1989. au gusz tus 17-i
pán eu ró pai pik nik al kal má val meg nyi tott ha tár ra.7 En nek a meg nö ve -
ke dett ér dek lô dés nek az ap ro pó ja volt a rend szer vál tás hu sza dik év for -
du ló ja is. Iz gal mas kér dés nek tûnt a Stasi ba la to ni te vé keny sé ge, az NDK-s
nya ra lók év ti ze de ken át tar tó meg fi gye lé se is. Ke vés mun ka fog lal ko zik
vi szont a szo cia lis ta idô szak til tott ha tár át lé pé si kí sér le tei nek pe rei vel.
Ta nul má nyunk ban há rom konk rét pert elem zünk egy részt jog tör té ne ti
szem pont ból, más részt úgy, hogy a nar ra tív meg kö ze lí tés szem pont jait
szem elôtt tart va új ra konst ruál juk azo kat a tör té ne te ket, ame lyek a sze -
rep lôk el be szé lé sei bôl sa ját élet tör té ne tük re vo nat ko zóan megis mer he -
tôk. Fon tos hang sú lyoz ni, hogy a szö ve ge ket a sze rep lôk ha tó sá gi al kal -
ma zot tak (nyo mo zók, ügyé szek, ügy vé dek, bí rák) szá má ra fo gal maz ták
meg. Ér de kes len ne ki de rí te ni, ho gyan ala kult fô hô seink sor sa, ám ez
mind máig nem si ke rült. Ta nul má nyun kat gon do lat éb resz tô nek szán juk,

5 Pél dául a há rom éves NDK-s kis fiút fél éven át gon do zó idôs asszony a kis fiú tá vo zá sa után ru ha cso magot
ka pott Ham burg ból. A hol mit elad ta szom széd asszo nyá nak, mi vel nem volt rá szük sé ge. Vagy a per ira tok
ál tal em ber csem pész nek aposzt ro fált Ru di há ló já ba ke rült egy bu da pes ti gim na zis ta lány, aki sze rel met
re mélt édes ap ja üz let tár sá tól.

6 Egy si ker tör té net, me lyet in ter ne tes fó ru mon osz tott meg egy si ke re sen ki csem pé szett gyer mek: In di gob -
lue hoz zá szó lá sa. http://de .ans wers .y a hoo. com/qu e sti on/in dex?qid=20070826151212A AGG8HC. Utol só
le töl tés: 2011. jú nius 26.

7 GYAR MA TI György (szerk.): A Pán eu ró pai Pik nik és ha tár át tö rés húsz év táv la tá ból. L’Har mat tan Kiadó, Sop -
ron–Bu da pest, 2010; LO BEN WEIN Nor bert: A rend szer vál tás pil la na tai. Volt Pro duk ció, Bu da pest, 2009.
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s bí zunk ab ban, hogy más fel dol go zá sok is szü let nek a ke vés sé kiak ná -
zott, szo cia lis ta idô szak be li pe res ira tok alap ján.

NDK-tu ris ták és a til tott ha tár át lé pés 
mint „bûn cse lek mény” fo gal ma
A til tott ha tár át lé pés kér dés kö re szo ro san össze függ a szo cia lis ta or szá -
gok út le vél-po li ti ká já val. Pol gá rai uta zá si sza bad sá gá ról az ál lam dön -
tött. Al bá niá ban tel jes ti la lom volt, az or szá got csak hi va ta los ki kül de -
tés ke re té ben hagy hat ták el ál lam pol gá rai, Ro má niá ban és Bul gá riá ban
rész le ge sen el zár kó zó, Ma gyaror szá gon és Len gyelor szág ban va la me -
lyest megen ge dô 1956 után. Az NDK-ál lam pol gá rok moz gás te re Len -
gyelor szág tól Bul gá riáig ter jedt.8

Du nai And rea ku ta tá sai sze rint az NDK ál lam pol gá rai az 1960-as
évek kö ze pé tôl utaz hat tak kül föld re rend ôr ôr sö kön igé nyel he tô be tét -
lap pal, ame lyet a ha tár ál lo má so kon a sze mé lyi iga zol vá nyuk kal együtt
kel lett fel mu tat niuk. A ke let né met Ál lam biz ton sá gi Mi nisz té rium 1964
má ju sá ban úgy dön tött, hogy az em ber csem pé szet ha té ko nyabb fel tá -
rá sa cél já ból a szo cia lis ta or szá gok ban ope ra tív cso por to kat ál lít föl. Ez
a gya kor lat ban azt je len tet te, hogy Sta si -al kal ma zot tak fi gyel ték az NDK-
ból kiuta zó kat, így a Ba la to non nya ra ló kat is.9 A per ira tok alap ján nem
de rül ki, de el kép zel he tô, hogy az ál ta lunk elem zett pe rek fô sze rep lôit
is fo lya ma tos ál lam biz ton sá gi meg fi gye lés alatt tar tot ták, és fel ké szül -
tek ar ra, hogy le lep lez zék ôket, ami kor til tott ha tár át lé pést kö vet nek el.
El kép zel he tô azon ban az is, hogy so kan nem ke rül tek az ál lam biz tonság
lá tó kö ré be, és tény le ge sen ru tin el lenôr zés so rán szûr ték ki ôket a ha tár -
át lé pôk kö zül.
A til tott ha tár át lé pés az 1956-os for ra da lom után úgy ne ve zett el len -

for ra dal mi bûn cse lek mény nek szá mí tott.10 Ér tel me zé se azon ban nem
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18 DU NAI And rea: Nya ra lók meg fi gye lés alatt. I. m. 410.
19 DU NAI And rea: A Stasi és a Ba la ton. Tör té nel mi sze zon vég. Élet és iro da lom, 2009/28.; SLACH TA Krisz ti -

na: Ál lam biz ton ság és ide gen for ga lom a Ba la ton part ján. Né met–né met ta lál ko zá sok 1961–1989 kö zött
Ma gyaror szá gon. In: GYAR MA TI György (szerk.): A Pán eu ró pai Pik nik és ha tár át tö rés húsz év táv la tá ból.
L’Har mat tan Kiadó, Sop ron–Bu da pest, 2010. 39–58.

10 E kér dés kör rôl rész le te seb ben lásd NÉ METH Lász ló Sán dor: A Za la me gyei bí ró sá gok ítél ke zé si gya kor la -
tá nak kiala ku lá sa és az ügy vé di vé de lem az „el len for ra dal mi” bûn cse lek mé nyek ben. In: SZE DER JE SI Ce cí -
lia (szerk.): Meg tor lás év szá za da. Po li ti kai ter ror és erô szak a hu sza dik szá za di Ma gyaror szá gon. Sal gó -
tar ján–Bu da pest, 2008. 197–232.; Ma gyar Or szá gos Le vél tár (MOL), Iga zsá gügy mi nisz té ri um, Bí rói
Fô osz tály, 1959. XIX -E-1-J.



volt ilyen egy sze rû, mi vel a for ra da lom le ve ré se kor és köz vet le nül utána
kö zel két száz ezer em ber hagy ta el az or szá got, azaz az ak ko ri Ma gyaror -
szág la kos sá gá nak mintegy két szá za lé ka.11 Az új kor mány meg pró bálta
ha za csá bí ta ni a ko ra be li köz be széd ben disszi den sek nek ne ve zett emig -
rán so kat. A vissza té ré sek elô se gí té sé re a Nép köz tár sa ság El nö ki Ta nácsa
1956-ban kiad ta a 27. szá mú tör vényere jû ren de le tet, amely az 1956.
évi ok tó ber 23. nap ját kö ve tôen kül föld re tá vo zott sze mé lyek köz ke gye -
lem ben ré sze sí té sé rôl szólt. A til tott ha tár át lé pés sel kap cso la tos mi nô -
sí té si kér dé se ket az 1957. évi 24. szá mú tör vényere jû ren de let (1957.
már cius 29.) tisz táz ta rész le te sen. A jog el le ne sen kül föld re tá vo zott sze -
mé lyek ha za té ré sé nek meg könnyí té sé rôl szó ló tör vényere jû ren de let a kö -
vet ke zô ket tar tal maz ta:
1. til tott ha tár át lé pés bûn tet te miatt nem le he tett bün te tô el já rás alá
von ni azo kat, akik az or szág ha tá rát 1956. ok tó ber 23. és 1957.
ja nuár 31. kö zött lép ték át, és ha za té ré si szán dé ku kat 1957. március
31-ig be je len tet ték;

2. va la mint azo kat sem, akik az or szág ha tá rát 1956. ok tó ber 23. után
és a tör vényere jû ren de let ha tály ba lé pé se (1957. már cius 29.) között
lép ték át, fel té ve hogy ha za té ré sük idô pont jáig a 18. élet évü ket nem
töl töt ték be.

3. Azok a sze mé lyek, akik 1956. ok tó ber 23. és 1957. ja nuár 31. kö -
zött en ge dély nél kül kül föld re tá voz tak, és nem es tek a fen ti szakasz
ha tá lya alá, ám ha za té ré si szán dé ku kat va la me lyik kül kép vi se le ti
ha tó ság nál vagy ha za te le pí tés sel meg bí zott hi va ta los szerv nél 1957.
áp ri lis 1. után be je len tet ték, egyé ni el bí rá lás alap ján men te sül hettek
a til tott ha tár át lé pés miat ti bün te tô el já rás alól.

Az NDK és Ma gyaror szág kö zöt ti, 1957. ok tó ber 30-án alá írt jog se -
gély egyez mény, va la mint az 1964-es, pol gá ri, bûn- és csa lá di ügye ket
érin tô NDK–ma gyar mi nisz te ri szer zô dés ér tel mé ben a til tott ha tár át lé -
pé si kí sér let miatt le tar tóz ta tott NDK-s ál lam pol gá ro kat ki kel lett ad ni
a ke let né met ál lam biz ton sá gi szer vek nek.12

Az új ha ta lom kon szo li dá ló dá sa után a Bün te tô Tör vény könyv ben is
bûn cse lek mény nek szá mí tott a til tott ha tár át lé pé si kí sér let. A 203§ (4)
be kez dés ki mond ta: „Aki az or szág ha tárt en ge dély nél kül, vagy a ha tó -
ság fél re ve ze té sé vel szer zett úti ok mánnyal, vagy egyéb ként meg nem

11 LÉ NÁRT And rás: A Nyu gat ké pe éle tú tin ter júk ban. 1956-os ma gyar emig ráns diá kok élet út-el be szé lé sei
me ne kü lé sük rôl, a Nyu gat ról, a Ke let rôl. Disszer tá ció, EL TE BTK, 2009. 8.

12 DU NAI And rea: Nya ra lók meg fi gye lés alatt. I. m. 416.
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en ge dett mó don lé pi át, hat hó nap tól öt évig ter je dô sza bad ság vesz tés -
sel bün te ten dô.” Mi nô sí tett eset volt, ha va la ki fegy ve re sen, vagy ha há -
rom vagy több sze mély együt te sen kö vet te el a cse lek ményt. Mel lék bün -
te tés ként va gyon el kob zás és ki til tás volt ki szab ha tó.
Az 1978. évi IV. tör vény, az új BTK a tény ál lást annyi ban mó do sí tot -

ta (217. §), hogy a bûn cse lek ményt az va ló sí tot ta meg, aki az ál lam ha -
tárt en ge dély nél kül vagy meg nem en ge dett mó don lép te át. Ezért há -
rom évig ter je dô sza bad ság vesz tés sel bün tet het ték. Mi nô sí tett eset a
fegy ve res és a cso por tos el kö ve tés ma radt, mel lék bün te tés ként to vább -
ra is ki szab ha tó volt va gyon el kob zás. Ez a sza bá lyo zás ma radt ér vény -
ben a rend szer vál tá sig.
A ta nul mány ban elem zett pe rek fô sze rep lôi nagy részt NDK- és NSZK-

ál lam pol gá rok vol tak. Az 1960-as évek ele jé tôl cso por to san jár tak kelet -
 né met tu ris ták Ma gyaror szág ra, mi vel a ke le ti blokk or szá gai kö zül a gu -
lyás kom mu niz mus ha zá ja von zó úti cél nak szá mí tott. Bu da pes ten ol csó
szál lo dák ban, IBUSZ fi ze tô ven dég- szo bák ban, a Ba la to non kem pin gek -
ben száll tak meg a né me tek.13 Du nai And rea ku ta tá sai ból tud juk, hogy
1962-ben ti zen egy ezer ke let né met ál lam pol gár ér ke zett Ma gyaror szág -
ra szer ve zett ke re tek ben, har minc ez ren egyé ni leg.14 Kö zü lük há rom nô
si ke re sen „disszi dált” (Re pub likflucht) a ma gyar–oszt rák ha tá ron át a
sza bad vi lág ba. Ti zen hat nak a kí sér le te nem volt si ke res, le fü lel te ôket
a ma gyar ha tár ôr ség. Vagy ha mis nyu gat né met út le vél lel, vagy nyu gat -
né met ba rá tok gép ko csi já ban el búj va pró bál tak át jut ni a ha tá ron. Hat -
van  ket ten meg pró bál tak le gá li san át kel ni, ér vé nyes út le vél lel, ju go szláv
vagy oszt rák tran zit ví zum mal.15 1965-ben nyolc van öt ezer, 1966-ban
száz hu szon öt ezer NDK-s ál lam pol gár lá to ga tott Ma gyaror szág ra.16

1965-ben ma gyar ada tok sze rint nyolc van ket tô, NDK-s ada tok sze rint
hat van nyolc fôt fog tak el a ha tár ôrök, s átad ták ôket az NDK-s ha tó -
sá gok nak.17 Össze ha son lí tás képp: ugyaneb ben az év ben négy száz har -
minc hét ma gyar ál lam pol gár disszi dált Ma gyaror szág ról si ke re sen.18

12 jogtörténet

13 Uo. 411.
14 Uo. 414.
15 Egy si ker te len, ér vé nyes cseh szlo vák átuta zó ví zum mal ren del ke zô NDK-s kál vá riá ját lásd JOBST Ág nes:

Út ban a sza bad ság fe lé? Egy NDK-s tu ris ta me ne kü lé si kí sér le te a ber li ni fal megépí té se után.
http://www.na tarch. hu/ar chiv net/old/ro vat/cikk.phtml?cikk_kod=19; DU NAI And rea: Nya ra lók meg fi gye -
lés alatt. I. m. 415.

16 DU NAI And rea: A Stasi és a Ba la ton. Élet és Iro da lom, 2009/28. 10.
17 DU NAI And rea: Nya ra lók meg fi gye lés alatt. I. m. 419.
18 KRA HUL CSÁN Zsolt: A be- és kiuta zá sok ál lam biz ton sá gi és párt el lenôr zé se (1965–1970). Be te kin tô, 2010/2.;

http://www.be te kin to. hu/2010_2_kra hul csan. Egy si ke res ma gyar disszi dá lás tör té ne te: Frank AP PO NYI:
Disszi dá lá som. Egy ma gyar hip pi nap ló ja. Ba goly vár, Bu da pest, 2003.



Ezért is de le gált a Stasi tit ko sügy nö kö ket a Ba la ton part já ra, hogy
megelôz zék az NDK-ál lam pol gá rok disszi dá lá si kí sér le teit. Elô sze re tet -
tel épí tet tek be ide gen ve ze tô ket is ügy nö kök nek.
Az NDK-s és az NSZK-s ro ko nok ta lál ko zá sai nak han gu la tát a per -

ira tok alap ján ne héz len ne felidéz ni, a visszaem lé ke zé sek sok kal in kább
han gu lat fes tôk.19 Ko vács Emô ke így áb rá zol ta a ke let- és nyu gat né met
ro ko nok ta lál ko zá sait: „A nyu gat né me tek Mer ce des szel, BMW-vel ér -
kez tek, az tán ki pi ro sod va, Ho ne cker- pa pucs ban – ba la to ni szleng ben:
pacs ker ban – beál lí tot tak a ke le ti ro ko nok is. És ek kor ki nyílt a Mercedes
cso mag tar tó ja, s ab ban a Fa szap pan tól kezd ve a Ha ri bo gu mi cuk ron
át a do bo zos ita lo kig min den volt. Ahogy a ba la to ni ta lál ko zá suk meg -
tör tént, tér és idô meg szûnt, min den ki jól akar ta érez ni ma gát, a nyu -
ga tiak sze re tet tel for dul tak az NDK-sok fe lé, és a ma gyar ven dég lá tókat
is bô ven el lát ták mun ká val és bor ra va ló val.”20 Ez a rész let ar ra a nyil -
ván va lóan lát ha tó kü lönb ség re he lye zi a hang súlyt, amely a fogyasztási
ja vak hoz va ló hoz zá fé rés ben volt az NDK-sok és az NSZK-sok kö zött.
Szin tén Ko vács Emô ke idé zi Re gi ne Mö bi us no vel lá ját, amely ha son -

ló mo tí vu mo kat hang sú lyoz: „Az NDK-ból jött kem pin ge zô ket töb bek
kö zött ar ról le het megis mer ni, hogy va cso ra idô ben a kis 90 pfen ni ges
hús kon zerv jei ket te szik ki az asz tal ra: vé res, má jas, va dász fel vá gott és
mor ta del la. Eb bôl a négy faj tá ból könnyen át te kint he tô a vá lasz ték. Egy -
szer-két szer le het ven dég lô ben en ni… So kan van nak, akik itt, a Ba laton -
nál ta lál koz nak a nyu ga ti ro ko naik kal, akik nek na gyon so kat ér itt
a valu tá juk. Kü lö nö sen ked velt ve lük a né met–né met új ság cse re be re:
a nyu gat né met kem pin ge zôk egész ha lom fo lyó ira tot és he ti la pot hoz -
nak ma guk kal. A Spie gel tôl a Frau im Bil dig alá le het me rül ni a nyu gat -
né met saj tó va ló ság mély sé gei be.”21

1969. jú nius 20-án az NDK és Ma gyaror szág egyez ményt írt alá a két
or szág kö zöt ti ví zum men tes uta zás ról. Az egyez mény ré sze, hogy a ha -
tó sá gok átad ják egy más nak azok név so rát, akik nek beuta zá sát a sa ját

19 Az NDK-s és NSZK-s szét sza kadt csa lá dok kap cso lat tar tá sá ról, le ve le zé sé rôl lásd Ina DIETZSCH: Gren zen
übersch rei ben? Deutsch- deuts che Brief wech sel. 1949–1989. Böh lau Ver lag, Köln, 2004. – Az NDK–NSZK-s
ba la to ni ta lál ko zá sok ról és a ma gyar ven dég lá tók ról lásd DE ME Já nos: Tra bant de Lux az Arany par ton.
(A kor szak, a sze zon és a fa zon.) Ma gyar Lett re, 2009. ôsz. 74. sz.; lásd a Né met egy ség a Ba la ton nál
kiál lí tás hoz ké szí tett, vi de ó in ter jú kat és a Col le gi um Hun ga ri cum Ber lin ke re té ben For gács Pé ter ké szí -
tet te vi deoins tal lá ciót: Deuts che Ein heit am Ba la ton. Ei ne eu ro pa e si che Ges chich te. Ein in ter me di a les
Fors chungs- und Au stel lungsp ro jekt.http://www.hun ga ri cum. de/ba la ton.html.

20 KO VÁCS Emô ke: Wes si, Os si. Nép sza va, 2010. no vem ber 22.; http://www2.ma gyar hir lap. hu/ve le meny/
wes sie_os sie.html.

21 Uo. lásd még Re gi ne MÖ BI US: Szent es kü vés, avagy egy fél év szá zad Ba la ton. Ma gyar Lett re, 2009. ôsz.
74. sz.; KISS Noé mi: Ho ne cker pa pucs. (en dé ká sok a Bal csin). Uo.
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or szá guk ba nem kí vá na tos nak te kin tik, és ér vény te len uta zá si ok mány
bir to ká ban egy más ál lam pol gá rait nem en ge dik har ma dik or szág ba utaz -
ni.22 1978-ban ér te el a Ma gyaror szág ra lá to ga tó NDK-tu ris ták szá ma
a száz ezer fôt.23 1981-ben pró bál tak meg a leg töb ben át szök ni a magyar
ha tá ron, ja nuár 1. és szep tem ber 30. kö zött két száz he ten. A til tott ha -
tár át lé pés az év ti zed má so dik fe lé re vált tö me ges sé és szin te ke zel he tet -
len né.24 A belügy mi nisz té riu mi ál lam tit ká ri ér te kez le tek ta nú sá ga szerint
1987-ben egy mil li ó- hat száz hu szo ne gye zer, 1988-ban egy mil li ó- hat száz -
ezer NDK-ál lam pol gár, köz tük egy mil li ó- há rom szá ze zer tu ris ta ér kezett
Ma gyaror szág ra, és már 1989 ja nuár já ban a ha tár zár meg szün te té sét
ter vez ték. Össze ha son lí tás kép pen: hat száz har minc nyol ce zer ma gyar ál -
lam pol gár uta zott az NDK-ba 1987-ben. 25 Du nai And rea ku ta tá sai sze -
rint 1989. ja nuár és au gusz tus kö zött hét száz har minc ezer NDK-ál lam -
pol gár uta zott be Ma gyaror szág ra az zal a szán dék kal, hogy nyu gat ra
tá voz zék.26 De ez már egy má sik tör té net.

Elke és Jo an nis, Wolfgang és Ursula – sze rel mi tör té ne tek
Jo an nis Pantazis gö rög szü le té sû gép la ka tos, aki a had se reg ben mat róz -
ként szol gált,27 hu szon hét éves ko ra óta élt Nyu gat- Né metor szág ban.
Emig rá ció já nak konk rét mo ti vá ció ja a per ira tok ból nem de rült ki, va -
ló szí nû leg mun ka vál la lá si cél zat tal, a jobb élet re mé nyé ben ván do rolt
Né metor szág ba. Elô ször 1960-tól Stutt gart ban, majd 1962-tôl Nyu gat-
 Ber lin ben élt. A fô vá ros ban a te le fon gyár ban he lyez ke dett el. Jo an nis
csa lád ja, vas utas nyug dí jas édes ap ja, nô vé re és báty ja Gö rögor szág ban,
The sza lo ní ki ben ma radt, édes any ja már meg halt. Már négy éve élt Ber -
lin ben, ami kor egy szer át ruc can va Ke let-Ber lin be, megis mer ke dett Elke
Kor nátz zal egy szó ra ko zó he lyen. Az ira tok alap ján nem tud juk, rend -
sze re sen át járt-e a fô vá ros ke le ti ré szé be, avagy a vé let le nek sze ren csés
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22 DU NAI And rea: Nya ra lók meg fi gye lés alatt. I. m. 420.
23 SLACH TA Krisz ti na: Ál lam biz ton ság és ide gen for ga lom a Ba la ton part ján. In: A Pán eu ró pai Pik nik és ha -
tár át tö rés húsz év táv la tá ból. I. m. 41.

24 1987. ja nuár 1-jé tôl szep tem ber 30-ig száz nyolc van nyolc, 1988 ha son ló idô sza ká ban már há rom száz há -
rom il le gá lis ha tár át lé pôt tar tóz tat tak le és ad tak át a Sta si nak. (AB LON CZY Bá lint: A Ba la ton had mû ve let.
He ti vá lasz, 2009. au gusz tus 5. http://he ti va lasz. hu/itt hon/a- ba la ton- had mu ve let-23719/.

25 MOL XII a 3 127. BM Ál lam tit ká ri ér te kez le tek. 365-ös té tel 1988. 2-52/1988., 799. té tel 1989 2-63/1989.
26 DU NAI And rea: A Stasi és a Ba la ton. I. m.; az 1989-es hely zet rôl: JOBST Ág nes: Az ál lam biz ton ság és a ke -

let né met me ne kült ügy. Be te kin tô, 2010/3.; http://www.be te kin to. hu/De fault .aspx?cik kId=169.
27 Jo an nis Pantazis ki hall ga tá si jegy zô köny ve. 1967. má jus 12.



(sze ren csét len?) össze ját szá sa volt a do log. Ezután he ten te két szer, há -
rom szor is át ment a lány hoz, Jo an nis val lo má sa sze rint több nyi re sé tá -
lás sal töl töt ték az idôt.28 1967. már cius ele jén ha tá roz ták el, hogy kö -
zö sen men nek nya ral ni.
Elke Kornátz a tü rin giai Arn stadt ban szü le tett. 1947-ben, két éves ko -

rá ban a szü lei el vál tak, az édes ap ját nem is mer te. Az ál ta lá nos is ko la és
a két éves kö zép is ko la el vég zé se után édes any já val Wer neu chen be köl -
töz tek, Ber lin kö ze lé be. 1962 szep tem be ré ben Wald sie rer dorf ban óvó -
nô kép zô be kez dett jár ni, me lyet 1964-ben fe je zett be. 1964–l966 kö zött
óvó nô ként dol go zott Ah rens fel dé ben. 1966-tól Ber lin ben dol go zott a
Jun ge Welt új ság köny ve lô je ként. Két test vé re kö zül az 1940-es szü le -
té sû Jörg az NSZK-ban, Ha gen ben élt, nô vé re, az 1937-es szü le té sû Baer -
bel Hal lé ban (NDK) or vo si asszisz tens ként dol go zott. Édes any ja a Német
Uta zá si Iro da tiszt vi se lô je volt Ber lin ben.29

A fiata lok 1967. áp ri lis 23-án ta lál koz tak utol já ra Ke let-Ber lin ben.
1967. má jus 3-án ér ke zett Elke Bu da pest re, a re pü lô té ren ta lál koz tak.
Egy éj sza kát Bu da pes ten, a Sza bad ság Szál ló ban töl töt tek, majd a fô vá -
ros ban fog lal tak IBUSZ fi ze tô ven dég- szo bát. Köz ben ki rán dul tak a Bala -
ton hoz, Ti hany ra. Má jus 10-én Ba já ra, majd Sze ged re ter vez tek uta zást
– legalábbis a ha tó sá gok nak ezt ál lí tot ták –, de a ju go szláv ha tár fe lé,
Ke le biá ba vet ték az irányt. Ke le bián Jo an nis meg kér de zett egy fér fit, mi -
lyen messze van a ju go szláv ha tár, és mi rôl le het felis mer ni. A fér fi azt
mond ta, a ha tárt erô sen ôr zik, nem le het át men ni raj ta, aka dá lyok és
ra ké ták is van nak. Ezután Ba ja fe lé men tek, és Csi ké riá nál akar ták meg -
néz ni a ha tárt. Ott tar tóz tat ta fel ôket egy pol gá ri ru hás mo to ros rendôr,
és a kis kun ha la si rend ôr ôrs re vit te ôket.30

1967. má jus 15-i ki hall ga tá sa kor Jo an nis azt mond ta, hogy El ké vel
sze ret tek vol na együtt él ni. „Egy meg gon do lat lan öt let alap ján men tünk
a ha tár hoz, hogy le he tô sé get ke res sünk egy eset le ges szö kés re. Más
megol dást nem lát tunk prob lé mánk megol dá sá ra.” Elke Kornátz val lo -
má sá ban két mo tí vu mot hang sú lyo zott. Egy részt azt, hogy na gyon sze -
re ti Jo an nist, és az lett vol na az ideá lis megol dás, ha a fér fi köl tö zik az
NDK-ba, mi vel gyer me ket várt tô le, és félt at tól, hogy ha édes any ja meg -
tud ja, kül föl di tôl vár gyer me ket, ki dob ja ôt.31 Más részt azt, hogy fe le -
lôt len ség nek tar tot ta az il le gá lis ha tár át lé pést: „Be szél tünk ar ról, szép

28 Uo.
29 Elke Kornátz ki hall ga tá sa. Bu da pest, 1967. má jus 12.
30 Jo an nis Pantazis ki hall ga tá si jegy zô köny ve. 1967. má jus 12. Az IBUSZ- szo ba a XI. ker. Fad rusz u. 21.

III. em. 1. sz. alatt volt.
31 El sô fo kú nyil vá nos tár gya lás. 1967. jú lius 7.
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vol na, ha ve le tud nék men ni, hogy vé gül is há zas sá got köt hes sünk. Azon -
ban ko mo lyan so sem gon dol tam rá, ez csak egy il lú zió volt, mert ez
majd nem le he tet len, hogy va la ki az NDK-t il le gá li san el hagy ja, ah hoz,
hogy va la ki ne ki men jen a ha tár nak, nagy ri zi kót kell vál lal ni. Nem volt
ked vem hoz zá, hogy le lö ves sem ma gam a ha tá ron.”32

Jo an nis Pantazis és Elke Kornátz tör té ne te jog tör té ne ti leg annyi ban
más, mint a töb bi, elem zett per, hogy mi vel a fér fi gö rög ál lam pol gár
volt, ôt Ma gyaror szá gon ítél ték el, az NDK-ál lam pol gá ro kat pe dig a
jog se gély egyez mény ér tel mé ben ha za szál lí tot ták az NDK-ba.
Jo an nis Pan ta zist el sô ki hall ga tá sa kor még til tott ha tár át lé pés hez való

se gít ség nyúj tás sal vá dol ták.33 1967. má jus 13-án mind ket tô jü ket terhelt -
 nek nyil vá ní tot ták til tott ha tár át lé pés re ké szü lés miatt, és elô ze tes le tar -
tóz ta tás ba ke rül tek. Jo an nis a nyo mo za ti sza kasz ban azt val lot ta, hogy
Ba já ra már az or szág el ha gyá sá nak cél já val in dul tak, a tár gya lá son vi -
szont azt ál lí tot ta, hogy nem. Az zal vé de ke zett, hogy a nyo mo zás nál tol -
mács nem volt, a rend ôr rel né me tül be szél tek. Az zal is ér velt, hogy amikor
már a ha tár nál vol tak, ha tár ôr se gít sé gét kér ték vol na, hogy en ged je át
ôket, te kin tet tel a hely ze tük re, s csak ak kor men tek vol na át, ha a határ -
ôr megen ged te vol na ezt. Jo an nis Pan tza kist a Pes ti Köz ponti Ke rü le ti
Bí ró ság bû nös nek ta lál ta bûn se géd ként el kö ve tett til tott ha tár át lé pés kí -
sér le te bûn tett ben, és 1967. jú lius 7-én el sô fo kon hét hó na pi, szi go rí tott
sza bad ság vesz tés re ítél te, és utá na kiuta sí tot ta az or szág te rü le té rôl.
A bûn ügyi költ sé get meg kel lett té rí te nie, Ford Tau nus személy gép ko -
csi ját azon ban vissza kap ta. A fô vá ro si fô ügyész a Pes ti Köz pon ti Ke rü -
le ti Bí ró ság 1967. jú lius 7-i íté le tét megala po zott nak tar tot ta mind az
el já rá si sza bá lyok be tar tá sa, mind a tény ál lás fel de rí té se szem pont já ból.
A cse lek mény jo gi mi nô sí té sét is tör vé nyes nek ta lál ta. A má sod fo kú tár -
gya lás 1967. au gusz tus 14-én volt a Fô vá ro si Bí ró sá gon. A vád lott védô -
jé vel együtt eny hí té sért fel leb be zett, mond ván, hogy a vád lott és meny -
asszo nya nem ha tár át lé pé si cél ból in dult a ma gyar–ju go szláv ha tár fe lé,
s csak ak kor dön töt tek az or szág il le gá lis el ha gyá sa mel lett, ami kor ki -
de rült, hogy a lány ál la po tos. A má sod fo kú bí ró ság ezt az ér ve lést nem
fo gad ta el. Sze rin te az el sô fo kú bí ró ság ok fej té se élet sze rû és in do kolt
volt, a vád lott és meny asszo nya elô re el ha tá roz ta, hogy el hagy ják az or -
szá got. Ér de kes az a be széd mód, aho gyan a vád lott vé dô je és az ügyész
is elô ter jesz tet te ér veit: a vé dô tel je sen egyér tel mûen eny hí té si cél lal, az
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32 Elke Kornátz ki hall ga tá sa. Bu da pest, 1967. má jus 12.
33 Jo an nis Pantazis 1967. má jus 12-i ki hall ga tá si jegy zô köny ve.; SLACH TA Krisz ti na: Meg fi gyelt sza bad ság.
Ma gyar Lett re, 2009. ôsz. 74. sz.



ügyész sú lyos bí tá si cél lal. Ma, az egy ko ri pe ri rat szö ve ge ket ol vas va fel -
té te lez het jük, hogy a sze rel mes pár va ló ban il le gá lis ha tár át lé pé si szándék -
kal ér ke zett az or szág ba. A má sod fo kú bí ró ság ezt a tár sa da lom ra foko -
zot tan ve szé lyes nek tar tot ta, mi vel NSZK-ál lam pol gá rok gyak ran akar tak
NDK-ál lam pol gá ro kat Ma gyaror szá gon ke resz tül ki szök tet ni, akár hamis
ok mánnyal, akár gép ko csi ba rejt ve. A bün te tés ki sza bá sá nál a bí ró ság
sú lyos bí tó kö rül mény nek ér té kel te a cse lek mény gya ko ri sá gát, enyhítônek
pe dig azt, hogy Jo an nis meg bá nást mu ta tott és bû nös sé gét beis mer te.
A má sod fo kú bí ró ság a nyo mo za ti sza kasz ban ta lált egy el já rá si szabály -
sér tést, mi sze rint tol mács nél kül hall gat ták ki a fér fit. A má sod fo kú bíró -
ság vé gül a fel leb be zést eluta sí tot ta, a bün te tést nem eny hí tet te. Jo an nis
Pantazis 1967. de cem ber 10-én sza ba dult. To váb bi sor sa nem is me retes.
Wolfgang Berg sta edt és Ursula Witt ver34 ügye ha son ló, de az el já rás

le foly ta tá sa szem pont já ból kü lön bö zik a fen ti tôl. Wolfgang Berg sta edt35

szin tén NSZK-ál lam pol gár volt, szin tén fi zi kai mun kát vég zett, ha jó épí -
tô ként dol go zott elô ször Lü ne burg ban, majd 1966 ok tó be ré tôl Ham -
burg ban. Akár csak Jo an nis, ô is tel je sí tett ka to nai szol gá la tot.36

Wolfgang 1966-ban még Lü ne burg ból azért ment Nyu gat- Ber lin be,
hogy egy fo ci meccset meg néz zen. A meccs után S-Bahn nal át ment Kelet-
Ber lin be, s be tért egy ven dég lô be. El sô ta lál ko zá sát Ur su lá val így je lení -
tet te meg a nyo mo zó ha tó ság nak: „A he lyi ség zsú folt volt. Az egyik nagy
asz tal nál fiata lok ül tek, egye te mi hall ga tók, kö zé jük ül tem én is. En nél
az asz tal nál tar tóz ko dott Ursula Witt ver, aki eb ben az idô ben or vos tan -
hall ga tó volt, megis mer ked tünk.”37

A ta lál ko zás után le ve lez ni kezd tek. Há rom-négy ha von ta úgy ta lál -
koz tak,38 hogy Wolfgang Ham burg ból Ke let-Ber lin be re pült.39 A fér fi
ezt az idô sza kot ba rát ság ként áb rá zol ta, és hang sú lyoz ta: 1967-ben ta -
pasz tal ták azt, hogy na gyon szí ve sen van nak együtt, egé szen konk ré tan
1967 áp ri li sá ban, ek kor sze rel mi kap cso lat ala kult ki köz tük. Ta lál ko -
zá saik ha son lóan gya ko riak let tek, mint Jo an ni sék nak. 1967 szep tembe -
ré ben két hét re Bul gá riá ba utaz tak, ek kor már tud ták, hogy Ursula babát

34 Ursula Witt wer Wü ste giers dorf ban szü le tett 1941. szep tem ber 13-án. Fog lal ko zá sa: gyer mek or vos. Lak -
cím: Temp lin, Karl Liebk necht Str., any ja ne ve: El ter Elf rie de.

35 Wolfgang Berg sta edt 1940. de cem ber el se jén szü le tett Lü ne burg ban. Ap ja: Fritz Berg sta edt, meg halt a
má so dik vi lág há bo rú ban, any ja: An na Krieg ta ka rí tó nô. Lü ne burg, Ro thenb lei her weg 49. Vád irat, 1968.
jú nius 7. Bu da pest Fô vá ros Le vél tá ra. Wolfgang Berg sta edt til tott ha tár át lé pés. 21654/1968.

36 Wolfgang Berg sta edt rend ôr sé gi ki hall ga tá sa. 1968. má jus 14. Bu da pest.
37 Uo.
38 Wolfgang Berg sta edt ügyé szi ki hall ga tá sa. 1968. jú nius 4.
39 Wolfgang Berg sta edt rend ôr sé gi ki hall ga tá sa. 1968. má jus 14. Bu da pest.
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vár, és azt ter vez ték, hogy a lányt va la ho gyan ki jut tat ják az NSZK-ba,
hogy össze há za sod has sa nak. Wolfgang meg fo gal ma zá sa sze rint ezután
na gyon jól él tek együtt, már ami kor ta lál koz hat tak.
A gyer mek 1967. de cem ber 31-én meg szü le tett, és a Mat thi as ne vet

kap ta. A szü lôk meg be szél ték, hogy Ursula a ha tó sá gok tól úti ok mányt
kér Ma gyaror szág ra. Wolfgang sze rint azért Ma gyaror szá got vá lasztották,
mert több olyan cik ket ol vas tak mind a Frank fur ter All ge mei ne Zeitung -
ban, mind a Ham bur ger Abendb latt ban, hogy Ma gyaror szág ról könnyebb
ki szök ni nyu gat fe lé, mint Cseh szlo vá kiá ból.40 Jo an ni shoz és El ké hez
ké pest egy év vel ké sôbb, 1968 áp ri li sá ban ta lál koz tak utol já ra Ke let-
Ber lin ben, s akár csak Elke, Ursula is má jus ele jén szállt re pü lô gép re, és
ma gá val vit te cse cse mô fiát. 1968. má jus 10-én ér kez tek meg Fe ri hegyre,
ahol Wolfgang vár ta ôket. Rög tön elin dul tak a ju go szláv ha tár fe lé, hogy
Le te nye ha tár ál lo más nál át lép jék a ha tárt. A fér fi azt ta lál ta ki, hogy az
au tó ju kat átala kít ja. A ha tó ság elôtt egy pil la na tig sem ta gad ta, mi lyen
szán dék kal tet te ezt. Ki sze rel te a Mer ce des au tó hát só ülé sé nek ru gó -
szer ke ze tét, s oda rej tô zött el anya és gyer me ke.41 A ha tár elôtt negy ven
ki lo mé ter rel egy er dôs ré szen tet tek egy pró bát, ho gyan fér nek el. Köz -
ben be szél ge tést hal lot tak, azt hit ték, meg fi gye lik ôket,42 és úgy dön töt -
tek, hogy in kább Szom bat hely fe lé in dul nak, és Kô szeg nél pró bál ják át -
lép ni a ha tárt. Az éj sza kát egy er dô ben, az au tó ban töl töt ték. 1968.
má jus 11-én reg gel öt kor éb red tek, a ba bát el lát ták. A nagy hô ség miatt
úgy dön töt tek, es te kí sér lik meg a ha tár át lé pést, mivel a gyer mek érthetô
mó don rend kí vül nyug ta lan volt. Va ló szí nû leg ér zé kel te szü lei iz ga tott -
sá gát és azt is, hogy na pi rend je ki zök kent az ad dig meg szo kott ke rék -
vá gás ból. Ez ele gen dô ah hoz, hogy egy ba ba sí rós le gyen. Nem de rül ki
a per ira tok ból, édes any ja szop tat ta-e; egy uta lásból ar ra kö vet kez tet he -
tünk, hogy a kor ban nép sze rû mó don cu mis üveg bôl adott ne ki táp szert.
Rum köz ség nél, a Rá ba-par ton töl töt tek el egy na pot, bíz va ab ban,

hogy a gyer mek nyug ta lan sá ga meg szû nik, és a friss le ve gô ha tá sá ra
a bú vó he lyen is alud ni fog, ami kor át lé pik a ha tárt. In du lás elôtt a gyerek
és Ursula hol mi ját el rej tet ték az er dô ben, hogy ne szúr ja nak sze met a ha -
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40 Uo. – Ezt tá maszt ja alá Ma sát Ádám tör té nész nyi lat ko za ta is: Ma gyaror szág a me ne kül tek kö ré ben azért
lett ka pós, mert a nyu gat né met mé dia a si ke res szö ké si kí sér le te ket szen zá ció ként tá lal ta, s a ma gyar
ha tár ôrök nem lôt tek. (AB LON CZY Bá lint: A Ba la ton had mû ve let. He ti vá lasz, 2009. au gusz tus 5.; http://he -
ti va lasz. hu/itt hon/a- ba la ton- had mu ve let-23719/)

41 Töb bek kö zött ezt az in for má ciót is megerô sí tet te dr. Hor váth Je nô, Wolfgang Berg sta edt ügy véd je. Ezúton
mon dunk kö szö ne tet a se gít sé gért. In ter jú Hor váth Je nô vel. Ké szí tet te: Né meth Lász ló Sán dor és Tóth
Esz ter Zsófia. 2011.06.30.

42 Wolfgang Berg sta edt rend ôr sé gi ki hall ga tá sa. 1968. má jus 14. Bu da pest.
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tár ôrök nek.43 Es te Kám köz ség nél rej tô zött el anya és gyer me ke az autó -
ban kiala kí tott rej tek he lyen. A gyer mek te jé ben felol dot tak egy fél al ta -
tó  tab let tát, hogy elalud jon.44 Bíz tak ab ban, hogy a ha tár ôrök fi gyel me
es te már nem annyi ra éber.45 Rá ba fü zes ha tár ál lo má son es te ki lenc óra
kö rül46 az út le vél vizs gá lat nál a ha tár ôrök a gép ko csi hát só ülé sét is meg -
nyom ták, és ek kor gye rek sí rás ra let tek fi gyel me sek. Az ülést felhajtva
meg ta lál ták Ur su lát és a négy és fél hó na pos ba bát. Ursula Witt wert,
mi vel NDK-ál lam pol gár volt, a nyo mo zó ha tó ság til tott ha tár át lé pés kí -
sér le te miatt fe le lôs ség re von ta, majd a nyo mo zást meg szün tet te és átadta
az NDK ha tó sá gok nak, akik ôt gyer me ké vel együtt 1968. má jus 14-én
vissza  szál lí tot ták re pü lô vel Ke let-Ber lin be.47 A csa lád szét sza kadt, az anya
és gyer me ke to váb bi sor sa nem is me re tes. Dr. Hor váth Je nô, az Ügy védi
Ka ma ra ak ko ri el nö ke a ne künk adott in ter jú ban hang sú lyoz ta: el kép -
zel he tô, hogy Ur su lát akár öt év bör tön bün te tés re is ítél het ték az NDK-
ban, s ha hoz zá tar to zó ja nem vi sel te a gyer mek gond ját, ak kor az állami
gon do zás ba ke rült.48

43 Wolfgang Berg sta edt rend ôr sé gi ki hall ga tá sa. 1968. má jus 14. Bu da pest.
44 Wolfgang Berg sta edt ki hall ga tá sa a szom bat he lyi rend ôr ka pi tány sá gon. 1968. má jus 12.
45 In ter jú Hor váth Je nô vel.
46 Wolfgang Berg sta edt ügyé szi ki hall ga tá sa. 1968. jú nius 4.
47 Ha tá ro zat az ügyek el kü lö ní té sé rôl. 1968. má jus. 16.
48 In ter jú Hor váth Je nô vel.
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A vád irat sze rint Wolfgang Berg sta edt el len til tott ha tár át lé pés kí sér -
le té ben va ló se gít ség nyúj tás miatt in dí tot tak el já rást.49 A fér fi 1968.
május el se jé tô1 jú nius 7-ig volt elô ze tes le tar tóz ta tás ban. Az el sô fo kú
tár gya lás 1968. jú nius 28-án zaj lott le. Wolfgang hang sú lyoz ta, hogy
a ha tár át lé pést tar tot ták az egyet len le he tô ség nek ar ra, hogy csa lád juk
együtt le hes sen. Azt ter vez te, hogy az el já rás le foly ta tá sa után az NDK-ba
köl tö zik, hogy el ve hes se fe le sé gül Ur su lát. Kér dé ses, va jon NSZK-ál -
lam pol gár ként ko mo lyan gon dol ta-e ezt, vagy a ha tó sá gok elôtt, eny -
hébb íté let ben bíz va ál lí tot ta.
Míg Jo an nis nál nem vet ték fi gye lem be, hogy sze rel me, Elke gyer meket

várt, eb ben az ügy ben már az ügyész is a csa lá di hely zet re mint eny hí tô
kö rül mény re va ló te kin tet tel in dít vá nyoz ta: Wolf gan got „csak” til tott
ha tár át lé pés kí sér le té nek bûn se géd je ként ítél jék el. A bí ró ság en nek meg -
fe le lôen hoz ta meg íté le tét, és a há rom hó nap sza bad ság vesz tés vég re -
haj tá sát há rom év re fel füg gesz tet te. Mi vel Wolf gan gnak ideig le nes lakhelye
Bu da pest XI I. ke rü le té ben az Al ko tás ut cá ban volt, a bí ró ság a lak hely -
el ha gyá si ti lal mat is fel füg gesz tet te. To váb bi sor sá ról sem tu dunk.

A hét rend be li til tott ha tár át lé pô – Peter Schariot 
és a szür ke já ték mac kó tu laj do no sa: Stefan
Az elôb bi két ügy ben már-már re gény be il lô sze rel mi tör té ne te ket is mer -
het tünk meg. Sok kal szö ve vé nye sebb azon ban Peter Schariot50 his tóriája,
akit 1966. má jus 26-án a Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság hét rend be li
til tott ha tár át lé pé sért és kí sér le tért hal ma za ti bün te tés ként egy év és hat
hó na pi sza bad ság vesz tés re, Ma gyaror szág te rü le té rôl va ló ki til tás ra és
ezer hat száz negy ve nöt fo rint húsz fillér bûn ügyi költ ség meg té rí té sé re kö -
te le zett.
Az 1935-ös szü le té sû Peter Schariot Ber lin ben ne vel ke dett, ott vé gez -

te a kö zép is ko lát is. Édes ap ja mér nök volt, zsi dó szár ma zá sa miatt még
1938-ban el hagy ta az or szá got. A per ira tok ból nem de rül ki, de ér de -
kes, hogy a csa lád fô egye dül emig rált, és fe le sé gét ma gá ra hagy ta a gye -
re kek kel. Az édes anya gyer me kei vel a má so dik vi lág há bo rú alatt buj -
kált. „Fé le lem ben nôt tem fel – val lot ta Peter az el sô fo kú tár gya lá son. –
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49 BFL Wolfgang Berg sta edt til tott ha tár át lé pés. 34 Bü/128/1968.
50 BFL 1. B. 20/962./1966/14. sz. Peter Schariot til tott ha tár át lé pé si ügye. – Peter Schariot 1935. má jus 6-

án Ber lin ben szü le tett. Ham burg ban la kott az Ep pen dor fer Landstr. 46 alatt. Ap ja: Wolfgang Schariot,
any ja: An ge la Plon ke. 1959–1961 kö zött a ber li ni ze ne aka dé mia hall ga tó ja volt.



Min dig más ne vet kel lett hasz nál nom, a sa ját ne ve met min dig tit kol nom
kel lett.”51 Ez a val lo más mint ha je lez né is a ké sôb bie ket. El kép zel he tô,
a bí ró sá gon ezt azért is hang sú lyoz ta, hogy ma gya rá za tot ad jon több -
fé le iden ti tá sá ra. Ar ra, hogy vagy ba rá tai úti ok má nyai val, vagy ha mis
pa pí rok kal lép te át több ször is a ma gyar ha tárt.
Édes ap ja a má so dik vi lág há bo rú után az NDK-ban te le pe dett le, Meck -

len burg ban mér nök ként dol go zott. Két lány test vé re kö zül Ka ta ri na for -
ma ter ve zô mér nök, fér jé vel és há rom gyer me ké vel Hal lé ban élt. An gela
Ber lin ben, a Ze ne aka dé mián foly ta tott ta nul má nyo kat, ze ne ta nár férjé -
vel élt együtt.52

Peter Schariot bal sze mé re jó for mán vak volt. 1958-tól Ber lin nyu gati
ré szé ben élt, ott járt egye tem re, a nagy báty já nál la kott. 1961 nya rát Kelet-
Ber lin ben töl töt te, így 1961. au gusz tus 13., a ber li ni fal felépí té se után
Ke let-Ber lin ben ra gadt.53 Há zas sá got kö tött Gi se le Vo ge lei for ma ter -
vezô hall ga tó val 1960 már ciu sá ban.54 1960. jú lius vé gé tôl Gi se lé tôl
külön élt, mi vel az asszony Nyu gat- Ber lin be tá vo zott. 1962 te lén megis -
mer ke dett Ka rin Köh ler rel, aki di vat ter ve zést ta nult a Ber lin- Weis sen -
se e -i Kép zô mû vé sze ti Fô is ko lán.55 Ve le és szü lei vel egy ház tar tás ban la -
kott 1964 ta va száig egy négy szo ba-össz kom for tos la kás ban.56 Ka rin nak
már volt egy gyer me ke, az 1962. feb ruár 5-én szü le tett Stefan,57 de 1964.
feb ruár 5-én kö zös gyer me kük is szü le tett, Chri sti an Ja cob, aki az tán
Ka rin édes any já nál ma radt.58 Kap cso la tuk ról Schariot így val lott a rend -
ôr sé gen 1966. ja nuár 7-én: „Na gyon sze re tem Ka rin Köh lert, és nem
tudok nél kü le él ni.”
Peter bün te tett elôéle tû volt, ugyanis az NDK schwe ri ni kör ze ti bí ró -

sá ga 1962. áp ri lis 26-án gye rek kel va ló faj ta lan ko dás, tár sa dal mi tu laj -
don sé rel mé re el kö ve tett csa lás és til tott ha tár át lé pés kí sér le te miatt két
év sza bad ság vesz tés re ítél te. Utóbb, az 1966. má jus 26-i tár gya lá son er -
rôl a vád ról annyit mon dott, hogy any ja kez de mé nye zé sé re a lány test -
vé ré vel foly ta tott kap cso lat tal vá dol ták meg. A csa lás pe dig Peter sze -

51 El sô fo kú tár gya lás, 1966. áp ri lis 29.
52 Peter Schariot ki hall ga tá si jegy zô köny ve. 1966. ja nuár 5.
53 Peter Schariot ké rel me a Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság hoz. 1966. má jus 26.
54 El sô fo kú tár gya lás, 1966. áp ri lis 29.
55 Édes ap ja, Wil li Köhler ki hall ga tá si jegy zô köny ve. 1966. már cius 7.
56 Vád irat Peter Schariot el len.
57 Stefan édes ap ja Peter Jocks ál lat or vos volt, az NSZK-ban élt. (Wil li Köhler ki hall ga tá si jegy zô köny ve.

1966. már cius 7.)
58 El sô fo kú tár gya lás, 1966. áp ri lis 29. – Ka rin édes ap ja, Wil li Köhler 1908. ja nuár 3-án Schön berg ben szüle -

tett, ke res ke dô se géd nek ta nult, a bün te tô el já rás idô sza ká ban szak ta nács adó ként dol go zott az In ter flugnál
Ber lin ben. A Stasi 1966. már cius 7-én ki hall gat ta leá nya ügyé ben.
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rint ab ban állt, hogy diák bér let tel uta zott a fal fel hú zá sa után a két vá -
ros rész kö zött. Ke gye lem mel sza ba dult 1962. ok tó ber 30-án. Íme, is mét
egy szál, amely bi zony ta lan ság gal tölt het el ben nün ket: mi lyen oka volt
az anyá nak ar ra, hogy meg vá dol ja Pe tert? Mi lyen bi zo nyí té kok alap ján
ítél ték el? A fenn ma radt írá sos for rá sok alap ján er re a kér dés re nem tu -
dunk meg nyug ta tó vá laszt ad ni.
Peter sza ba du lá sa után Nyu gat- Ber lin be akart szök ni volt fe le sé ge, Gi -

se le se gít sé gé vel, aki tér ké pet kül dött ne ki egy olyan hely rôl, ahol még
il le gá li san át le het jut ni a fa lon. Ám ész re vet ték a ha tár ôrök, és elítél ték
til tott ha tár át lé pé si kí sér le tért.59

1964 feb ruár já ban Pe ter nek vé gül si ke rült Nyu gat- Ber lin be szök nie.60

1966. feb ruár 3-i val lo má sa sze rint a fe le sé ge cso ma go kat kül dött ne ki
Nyu gat- Ber lin bôl, egye te mis ták se gít sé gé vel. Ne kik mond ta el, hogy sze -
ret ne Nyu gat- Ber lin be ke rül ni, bár mi lyen úton-mó don. Az egye te misták
azt mond ták ne ki, hogy a ke let- ber li ni Né va Szál ló ban vá ra koz zon egy
megadott idô pont ban. A tör tén tek rôl 1966. ja nuár 5-i ki hall ga tá sán a
kö vet ke zô ket mond ta: „1964 feb ruár já ban Ke let-Ber lin ben a Né va nevû
szál ló ban ül tem, és új sá got ol vas tam. Asz ta lom hoz leült két ame ri kai,
akik tör ve be szél ték a né met nyel vet. Be szél get ni kezd tünk elô ször a fil -
mek rôl, majd az NDK-ban lé vô meg él he tés rôl és mun ka le he tô sé gek rôl.
Ôk el mond ták, hogy egye te mi hall ga tók, Nyu gat- Ber lin bôl jöt tek. Ezt
kö ve tôen kö zöl tem ve lük, hogy sze ret nék az NSZK-ba men ni, de sajnos,
er re nincs le he tô ség. Ôk er re azt vá la szol ták, na gyon szí ve sen a se gít sé -
gem re lesz nek, és ki visz nek gép ko csi juk ba el rejt ve az NSZK-ba.”
A si ke res ha tár át lé pés után elôbb a göt tin ge ni kór ház ba ke rült,61 majd

Ham burg ban te le pe dett le, ahol ze ne aka dé miai ta nul má nyo kat foly ta -
tott.62 Ka rin Köh lert és Stefan ne vû gyer me két is át akar ta szök tet ni.
Elô ször az em ber csem pé szet tel fog lal ko zók (Kurt Wor del lék)63 annyi
pénzt kér tek ér te (nyolc ezer már kát),64 hogy nem tud ta vol na ki fi zet ni.
1965 nya rán több ször ta lál koz tak Ka rin Köh ler rel, és úgy dön töt tek,
hogy Ste fant és Ka rint Ma gyaror szá gon ke resz tül pró bál ják Nyu gat ra
szök tet ni. Peter Schariot Bahr ke Klaus név re szó ló ha mis út le ve let
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59 Peter Schariot 1966. feb ruár 3-i val lo má sa.
60 El sô fo kú tár gya lás, 1966. áp ri lis 29.
61 Uo.
62 Vád irat Peter Schariot el len.
63 Az el sô fo kú tár gya lá son Peter azt val lot ta, tô lük ta nul ta ki az em ber csem pé sze tet. A bí ró ság firtat ta, részt

vett-e konk rét ak ciók ban, azon ban rá bi zo nyí ta ni nem tud ták. Az em ber csem pé szet iro dal mi áb rá zo lá sá -
ra vo nat ko zóan lásd Chri stoph HEIN: Hon fog la lás. Eu ró pa, Bu da pest, 2006. 249–273.

64 Vád irat Peter Schariot el len.



szerzett, és a ma gyar ha tó sá gok tól beuta zá si en ge délyt ka pott. 1965.
au gusz tus 10-én ér ke zett Ma gyaror szág ra au tó val, Kô szeg fe lôl. Ka rin
Köhler és a gyer mek 1965. au gusz tus 11-én uta zott Bu da pest re a Ke leti
pá lya ud var ra, ti zen egy óra har minc perc kor a Pan nó nia Exp resszel.
Augusz tus 12-én ta lál koz tak, egy éj sza kát IBUSZ- ven dég szo bá ban töl -
töt tek, majd más nap a Ba la ton ra men tek. 1965. au gusz tus 15-én a jános -
 há zi kocs má ban egy idô sebb úr átad ta ne kik a pár nap ra ná la ha gyott
au tó ju kat, amit a szö kés hez akar tak hasz nál ni. Kô szeg tôl kö rül be lül tíz
ki lo mé ter re le haj tot tak egy föld út ra, és egy szal ma ka zal nál meg pró bál -
ták az au tó ban kiala kí tott rej tek he lyen el he lyez ni Ste fant, de a gye rek
annyi ra sír ni kez dett, hogy eláll tak a terv tôl.
Mi vel a gyer me ket nem tud ták el rej te ni az au tó ban, úgy ha tá roz tak,

hogy egy ba rát juk nál hát ra hagy ják a kis fiút, és ha mis ok má nyok kal
Nyu gat ra tá voz nak. 1965. au gusz tus 18-án dél elôtt Ka rin Köhler el he -
lyez ke dett az au tó ban kiala kí tott rej tek he lyen, és elin dul tak Kô szeg felé.
A ha tár elôtt azon ban az asszony azt mond ta, nem bír ja to vább, na gyon
ide ges.65 Ezért be men tek Kô szeg re, pénzt vál tot tak, et tek, ita loz tak. Fél
négy kö rül in dul tak to vább, ek kor Ka rin azt mond ta, ki fog ja bír ni az
uta zást a rej tek he lyen el búj va. A ha tár nál egy „ola jos, sze re lô ru há ban
le vô sze mély” tíz-ti zen öt per cig is vizs gál ta az au tót, de nem ta lál ta meg
a rej tek he lyet, így to vábben ged te ôket.
A ha tár át lé pés te hát 1965. au gusz tus 18-án si ke res volt, Ka rin ki jutott

az NSZK-ba.66 Az asszony ban két ér zés vias kod ha tott: a Nyu gat ra jutás
vá gya és az, hogy gyer me ké nek sor sa meg nyug ta tóan ren de zôd jön. A síró
gyer me ket nem dug ta be az au tó ba, s vé gül ide ge nek gond já ra bíz ta. Nyil -
ván va lóan nem szá molt az zal, hogy hó na po kon át nem fog ja lát ni a fiát.
Ab ba az il lú zió ba rin gat ta ma gát, hogy csak pár nap ról lesz szó, és utána
Ste fant is si ke rül át jut tat ni a ha tá ron. Úgy tû nik, tel jes mérték ben meg -
bí zott Pe ter ben, aki nek már vol tak ta pasz ta la tai az em ber csem pé szetben.
Peter Schariot 1965. szep tem ber 4-én jött vissza a gyer me kért, egy

Hans Niels név re szó ló út le vél fel hasz ná lá sá val, köl csön au tó val. Stefan
1965. au gusz tus 18–30. kö zött Ro se ma rie Zett witz NSZK-ál lam pol gár -
ral a Bim bó úton, majd 1965. au gusz tus 30-tól szep tem ber 30-ig Dagmar
és Ernst Luk kal volt, szin tén a Bim bó úton.67

Peter Schariot egy na pot tar tóz ko dott Ma gyaror szá gon, de nem vit te
ma gá val a gyer me ket, mi vel úgy vél te, szi go rú a ha tár el lenôr zés. In kább

65 Peter Schariot ki hall ga tá sa. 1966. ja nuár 7.
66 El sô fo kú tár gya lás, 1966. áp ri lis 29.
67 Peter Schariot ki hall ga tá si jegy zô köny ve. 1966. ja nuár 3.
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a ko ráb ban ma gyar ál lam pol gár sá gú, ak kor már NSZK-ál lam pol gár
Ru dolf Wets chel re68 bíz ta a gyer mek át szök te té sét, aki há rom ezer már -
kát kért az ügy le tért, amely bôl ezer öt szá zat ki is fi ze tett ne ki. Ru dolf
gyak ran járt Ma gyaror szág ra üz le ti okok ból. A per irat ôt em ber csem -
pész nek ne vez te. A per so rán egy részt ez volt a ha tó sá gi ér ve lés fô mo -
tí vu ma: a szö ve vé nyes ügy ben Peter Scha ri o tot is em ber csem pé szet tel
vá dol ták. Más részt min denáron azo kat a té nye ket akar ták fel tár ni, ame -
lyek bi zo nyí tot ták a ha mis út le vél lel va ló több szö ri il le gá lis ha tár át lé -
pést. Peter Schariot vé gig azt bi zony gat ta, hogy mi vel Ka rin Köh lert na -
gyon sze re ti, ér te hoz ta meg azt az ál do za tot, hogy a Ma gyaror szá gon
re kedt há rom éves kis fiút akár tör vény sér tô esz kö zök kel is ki hoz za.
Szep tem ber 15-én Peter is mét ha mis (Hin rich Saut ter név re szó ló) ok -

má nyok kal és köl csön au tó val jött Ma gyaror szág ra. Ru dolf fal és a gyer -
mek kel a Nyu ga ti pá lya ud var nál le vô Bé ke Szál ló presszó já ban ta lál -
koz tak.69 Stefan ki szök te té se azon ban ek kor sem si ke rült, Ru dolf
nehéz sé gek re hi vat ko zott és az ta ná csol ta, vi gyék le in kább az ô édes -
any jához Kö lesd re. Így is tet tek.70 Ru dolf Wets chel 1965. szep tem ber
18-án el hagy ta Ma gyaror szá got, még ezer öt száz már kát át vett, de a gyer -
mek ki szök te té se ér de ké ben sem mit sem tett. Peter val lo má sa sze rint
a gyermek rôl két és fél hó na pig nem tud tak sem mit. „Ka rin az ôrü let
szé lén állt… éj sza ká kon át gyö tört en gem, hogy hoz zam el Ste fant.”71

A fér fi ezután is mét ha mis ira tok kal (Peter Ke e ler) és köl csön au tó val
Ma gyaror szágra jött. A név ha son ló volt Stefan ve ze ték ne vé hez, és Peter
bí zott ben ne, hogy egy eset le ges la zább el lenôr zés nél mind ket tô jü ket
áten gedik a ha tá ron.72 1966. ja nuár 1-jén ér ke zett meg Kö lesd re, dél -
után két óra har minc kor. Kér de zôs kö dött, hol van Wets chel né la ká sa.73

Ami kor meg ta lál ta, Stefan oda sza ladt hoz zá, és „Peter pa pá nak” szó lí -
tot ta.74 Körül be lül há rom ne gyed órát töl töt tek Wets chel né nél, majd
a gyer meket felöl töz tet ték. A kis fiú ra gasz ko dott ah hoz, hogy azt a sálat,
sap kát és ci pôt ad ják rá, amit Wets chel Je nô né Szek szár don vett ne ki.75
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68 Wets chel Je nô né ne velt fia. Szü le tett 1920-ban Bécs ben. Kó sa Ru dolf né ven anya köny vez ték, édes any -
ja Wets chel Je nô né nô vé re, Kó sa Má ria volt. Wets chel Je nô né ta nú ki hall ga tá si jegy zô köny ve. 1966. ja -
nuár 6., ja nuár 17. Szek szárd.

69 Peter Schariot ki hall ga tá si jegy zô köny ve. 1966. ja nuár 3.
70 El sô fo kú tár gya lás, 1966. áp ri lis 29.
71 Uo.
72 Uo.
73 Wets chel Je nô ne Bor já don szü le tett 1897. már cius 15-én. Ak kor Kö les den la kott, a Pe tôfi u. 51.-ben, ki -

si pa ros volt. 1946-ban elítél ték há bo rús és nép el le nes bûn cse lek mé nyért.
74 Wets chel Je nô né ta nú ki hall ga tá si jegy zô köny ve. 1966. ja nuár 3. Kö lesd
75 Wets chel Je nô né ta nú ki hall ga tá si jegy zô köny ve. 1966. ja nuár 6. Szek szárd.



Peter Schariot vé gül au tó ba ül tet te Sze fant, és Cseh szlo vá kia fe lé in dul -
tak. Nagy já ból négy ki lo mé ter meg té te le után a rend ôr ség fel tar tóz tatta
és ôri zet be vette ôket.
Wets chel né nek – bár az nem akar ta el fo gad ni – a gyer mek gon dozá -

sáért adott egy ta ka rót, száz már kát, egy nej lon in get és két száz öt ven
gramm bab ká vét. Az el já rás so rán a to váb biak ban vi tat ták, tény le ge sen
mit ka pott Wets chel né Pe ter tôl. Az asszony fô ként a pénz be ni jut ta tást
pró bál ta ta gad ni, mi vel a ko ra be li jog sza bá lyok sze rint csak bi zo nyos
mennyi sé gû va lu ta le he tett ná la. Va jon mi mo ti vál hat ta az asszonyt,
hogy majd nem fél éven át gon dos ko dott a szá má ra ide gen né met kis -
fiúról? A ha tó sá gok elôtt va ló szí nû leg nem fo gal maz ta meg a tény le ges
oko kat, csak annyit árult el, hogy ne velt fia kér te meg rá, vi gyáz zon
a gyer mek re, mert nem tesz jót ne ki a ham bur gi le ve gô. Túl egy sze rû
ma gya rá zat len ne az anya gi ér dek. Wets chel né egye dül élt, nyil ván va -
lóan színt vitt a min den nap jai ba, hogy egy há rom éves, szô ke, mo soly -
gós kis fiúról gon dos kod ha tott. Ta nú ki hall ga tá sá nál fel kel lett is mer nie
Ste fant, ami nem is volt ne héz, ugyanis a má sik két kis fiú, aki nek ké pét
mel lé kel ték, bar na ha jú volt. Stefan arc má sá val így mi, ku ta tók is megis -
mer ked he tünk. Va jon ho gyan él te meg a há rom éves gyer mek, hogy jó -
for mán egyik nap ról a má sik ra el tûnt lá tó kö ré bôl édes any ja, ne ve lô -
apja, elôbb né met anya nyel vûek gon dos kod tak ró la, akik kö zött volt
is me rôs is, de utá na majd fél év re be ke rült egy ide gen ma gyar kö zeg be,
ahol jó for mán csak az idôs né ni be szél te az anya nyel vét. Ezután ne velô -
ap ja fel buk kant a sem mi bôl, s mind ket tô jü ket le tar tóz tat ták a rend ôrök.
Va jon em lé ke zett-e ké sôbb er re a kál vá riá ra?
Azért, hogy élet tár sát, majd gyer me két Nyu gat ra vi gye, össze sen hét

eset ben (1965. au gusz tus 10., 18. szep tem ber 4., 6., 15., 18., 1966.
január 1.) lép te át ha mis ok má nyok kal a ma gyar ha tárt Peter Schariot.
Bár Peter fel leb be zett, a má sod fo kú bí ró ság ként el já ró Bu da pes ti Fô vá -
ro si Bí ró ság azt eluta sí tot ta, és az el sô fo kú íté let vált jog erôs sé. Peter
Schariot 1967-ben az igaz ság ügyi mi nisz té rium nak cí mez ve ke gyel mi
kér vényt ter jesz tett elô,76 fô képp ar ra hi vat koz va, hogy élet tár sa, Ka rin
Köhler, a gyer mek édes any ja idô köz ben au tó baleset ben el hunyt, így
közös gyer me kük rôl csak ô tud gon dos kod ni. Ér velt az zal is, hogy beis -
me rô val lo mást tett, és ne velt gyer me két akar ta ki szök tet ni. Peter
Schariot ke gyel mi kér vé nyét eluta sí tot ták, bün te té sét ki töl töt te, és 1967.
jú lius 1-jén sza ba dult. An nak, hogy élet tár sa baleset ben el hunyt, más
nyo ma nincs a per irat ban. Fel té te lez he tô, hogy Peter a ke gyel mi kér vény

76 Pon tos dá tum nem sze re pel a le vé len. Az eluta sí tó vá lasz dá tu ma: 1967. ja nuár 10.
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nyo ma té ko sí tá sa vé gett fo gal maz ta meg ezt az ál lí tást. Ha mégis igaz
volt, a kis Ste fant nagy va ló szí nû ség gel az anyai nagy szü lôk ne vel ték fel.
Utol só in for má ciónk a fiúcs ká ról, hogy 1966. ja nuár 4-én átad ták ôt az
NDK-ha tó sá gok nak. Ma is szív szo rí tó azt a lis tát ol vas ni, ame lyet ingó -
sá gai ról ké szí tet tek: a gyer mek ru háin kí vül egy szür ke já ték mac kót,
két me se köny vet, há rom cso mag fü gét, két táb la cso ko lá dét, egy au tót
és egy fá ból ké szült ba bát tar tal ma zott.
Össze gez ve: a til tott ha tár át lé pé si kí sér le tet mint bûn cse lek ményt a szo -

cia lis ta idô szak ban az ala poz ta meg, hogy a ha tá ro kat le zár ták. A szo -
cia lis ta ál lam kép vi se lôi tar tot tak at tól, hogy ál lam pol gá raik tö me ge sen
tá voz nak a sza bad vi lág ba, ahogy 1956-ban tet ték a ma gya rok vagy
a ke let né me tek ad dig, amíg fel nem húz ták a ber li ni fa lat. A ke le ti or -
szá gok ból job bá ra vagy azért me ne kül tek, mert ala cso nyabb volt az élet -
szín vo nal, vagy mert kor lá toz ták a sza bad ság jo go kat. Az NDK-s ha tá -
rok le zá rá sá val azok, akik min denáron át akar tak jut ni a sza bad vi lág ba,
csak il le gá lis uta kat vá laszt hat tak. Ilye nek vol tak a két ség be esett sze rel -
me sek, vagy a csa lád juk hoz, ro ko naik hoz igyek vôk. Stefan, a szür ke
játék mac kós há rom éves kis fiú ese te ta lán rit kább, mi vel az anyák csak
vég szük ség ese tén bíz ták más ra ide gen or szág ban a gyer me kü ket. Az
ügyek má sik ol da lon ál ló sze rep lôi nek, a ha tó ság em be rei nek vi sel kedése
el já rás jo gi lag ér de kes. Ôk a szo cia lis ta idô szak tör vé nyeit tar tot ták be,
de volt szûk mér le ge lé si jog kö rük, és ez zel él tek is, pél dául ami kor egy
négy és fél hó na pos cse cse mô vagy egy há rom éves kis fiú sor sá ról volt
szó. Jo an nis ese té ben a má sod fo kú bí ró ság an nak el le né re szi go rí tot ta
az íté le tet, hogy meny asszo nya vá ran dós volt, Wolfgang ese té ben azon -
ban pont azt is fi gye lem be vet ték az eny hébb íté let ki sza bá sa kor, hogy
kis fia, Mat thi as négy hó na pos volt. Peter Scha ri ot nak, úgy tû nik, pechje
volt. Ná la azt vé lel mez ték, hogy az em ber csem pész ban dá nak ál do zatul
esett egy há rom éves kis fiú. Le het, hogy a ha tó sá gi em be rek szá má ra
meg szo kott lát vány volt, hogy egy au tó hát só ülé sén kiala kí tott rej tek -
hely rôl egy anya négy és fél hó na pos cse cse mô vel ke rül elô. Min de nesetre
a ko ra be li fel vé te le ken lát szik a ré mü le tük. Az ilyen, spe ciá li san a dik -
ta tú ra idô sza ká hoz köt he tô bûn pe rek elem zé se mind jog tör té ne ti, mind
tár sa da lom tör té ne ti szem pont ból az el sô lé pést je lent he tik an nak jobb
megér té sé hez, hogy a dik ta tú ra ál tal kreált ha tár hely ze tek mi lyen el ke -
se re dett lé pé sek re sar kall hat ták az ál lam pol gá ro kat, ha úgy érez ték, pri -
vátsz fé rá juk im már tûr he tet le nül sé rül.

28 jogtörténet




