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A csinos dobozban egy darabka szögesdrót fekszik a nemzetiszínű szalagon. Hitelességét Bán József
ezredes szignója igazolja. Ő egykoron a Magyar Néphadsereg Fegyverzeti és Technikai Anyagátvételi
Központjának parancsnoka volt. A csomagolást egy vérvörös viaszpecsét egészíti ki, pontos dátum nincs,
csak annyi, hogy „Budapest, 1989”. A Vasfüggöny állítólagos szögesdrótdarabjáért 40 dollárt kérnek az
interneten, és azon morfondírozom, hogy megveszem, és meglepem vele a barátomat.
A dobozka falán angol és magyar nyelvű felirat: Ez a szögesdrótdarab része annak a Magyarország
ausztriai határán kiépített „Vasfüggöny”-nek, amely ﬁzikailag is jelképezte az európai kontinens
kettéosztottságát. Lebontását a magyar nép akarata, a népek közötti békés együttélés és az egymásra
utaltság felismerése tette lehetővé. Hiszünk benne, hogy a világon még meglévő mesterséges ﬁzikai és
szellemi válaszfalak egyszer mindenütt leomlanak!
Nejem gyanakszik. Egy cikket nyom a kezembe. Az arról szól, hogy Németországban évente milliónyi
„autentikus” berlini faldarabkát adnak el a turistáknak, amelyeken „eredeti” graﬃti is látható. Szemfüles
újságírók kiderítették, hogy a „színezést” egy Volker Pawlowski nevű vállakozó gyártja, az üzem Berlin
Reinickendorf negyedében található. Ott állítják elő a berlini fal eladásra kínált betondarabkáinak 90
százalékát. Pawlowski azt állítja, hogy jutányosan megvásárolt néhány háromtonnás betontömböt, amikor
a falat elbontották, és azokat színezi.
Az Ebay-n felfedezek egy másik Vasfüggöny-darabot, az 20 dollárba kerül, de nincs nemzetiszínű szalag,
vörös viaszpecsét vagy aláírás, csak egy magyar nyelvű felirat. A csehek is árulják a Vasfüggönyt. Náluk a
drót fehér dobozban van, és egy térképet is mellékelnek hozzá. A Szabad Európa Rádió is osztogatta a
kerítés darabjait egykoron, de a pálmát az a hirdetés viszi, amelyik 315 dollárt kér egy szögesdrótdarabért,
amelyet a német Hilders városka közelében levő egykori Vasfüggönyből vágtak ki.
Leteszek a Vasfüggöny-darab birtoklásáról. Inkább kivárom az Orbán-kormány által épített déli határzár
elbontását, mert én egyetértek Bán ezredessel, „hogy a világon még meglévő mesterséges ﬁzikai és
szellemi válaszfalak egyszer mindenütt leomlanak”. Honﬁtársaimat ismerve biztosra veszem, hogy előbbutóbb annak darabjait is árulni fogják az interneten.

