
FALAK

… és ami mögöttük van

falak_001-009_4korr.indd   3falak_001-009_4korr.indd   3 2009.04.06   15:49:252009.04.06   15:49:25



Falak – …és ami mögöttük van

Írták: Bácskai Csilla, Falcsik Mari, Izsák Norbert, Keresztes Imre, Nagy Gábor, 
Németh András, Révész Ágota, Tálas Andrea, Vajna Tamás, Vass Péter, 
Weyer Béla

Szöveg © Vass Péter, 2009

Szerkesztette: Falcsik Mari és Vass Péter

Borítóterv: Juhász Gábor

Térképek: Kardos Sándor

HVG Könyvek
Kiadóvezetô: Budaházy Árpád
Felelôs szerkesztô: Falcsik Mari

ISBN 978-963-9686-84-7 

Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit tilos reprodukálni, 
adatrendszerben tárolni, bármely formában vagy eszközzel – elektronikus, fény-
képészeti úton vagy más módon – a kiadó engedélye nélkül közölni.

Kiadja a HVG Kiadó Zrt., Budapest, 2009
Felelôs kiadó: Szauer Péter

www.hvgkonyvek.hu

Nyomdai elôkészítés: HVG Press Kft.
Felelôs vezetô: Erényi Ágnes

Nyomás: Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt.
Felelôs vezetô: Vágó Magdolna vezérigazgató

falak_001-009_4korr.indd   4falak_001-009_4korr.indd   4 2009.04.06   15:49:252009.04.06   15:49:25



TARTALOM

Bevezetés a falak közé ……………………………………………  7

Modern válaszfalak ……………………………………………  11
01. A berlini fal ……………………………………………………  13
02. A vasfüggöny …………………………………………………  27
03. Északír békefalak ……………………………………………  37
04. Ütközôzóna Cipruson …………………………………………  45
05. Európa Afrikában ……………………………………………  53
06. Zsidó–arab válaszfal …………………………………………  63
07. Fal a szabadság földjén ………………………………………  73
08. Dél-afrikai falak – afrikaiak ellen ……………………………  83
09. Megakerítések Indiában ……………………………………  91
10. Falat húzó Pakisztán és Irán …………………………………  99
11. A szaúdi határzár ………………………………………………  107
12. Övezet a két Korea között ……………………………………  115
13. A bagdadi Zöld zóna …………………………………………  123

Birodalmak védelmében ………………………………………  133
14. Az athéni „hosszú falak” ……………………………………  135
15. Limes – a Római Birodalom védôhatárai ……………………  143
16. A kínai nagy fal ………………………………………………  153
17. Gorgan nagy fala Iránban ……………………………………  165
18. Dannevirke – a vikingek védfala ……………………………  173
19. A kijevi Kígyófal ………………………………………………  179

falak_001-009_4korr.indd   5falak_001-009_4korr.indd   5 2009.04.06   15:49:252009.04.06   15:49:25



20. A Maginot-vonal és egyéb háborús védrendszerek ………  185
21. Védvonalak szovjet módra …………………………………  191

Városok körül ……………………………………………………  199
22. Bevehetetlen Babilon …………………………………………  201
23. Jerikó pusztulása ……………………………………………  209
24. Égig érô inka falak ……………………………………………  215
25. Peking, Tiltott Város …………………………………………  225
26. A Kreml zordon falai …………………………………………  237 
27. Lucca város falainál …………………………………………  243
28. Az újjászületett Carcassonne ………………………………  249
29. Intramuros – Manila legrégibb kerülete ……………………  255
30. A varsói gettó …………………………………………………  263
                             
Különlegességek ………………………………………………  271
31. Déva vára tragédiája …………………………………………  273
32. Kapu az Egyesült Államokba …………………………………  279
33. A rövid életû cseh romafal …………………………………  291
34. A jeruzsálemi Siratófal ………………………………………  297
35. Lennon Prágában ……………………………………………  305
36. Falfirka-kultúra ………………………………………………  313
37. Fal zenébôl – The Wall Live in Berlin ………………………  325

Képek jegyzéke ……………………………………………………  335
Név- és tárgymutató ………………………………………………  337

falak_001-009_4korr.indd   6falak_001-009_4korr.indd   6 2009.04.06   15:49:252009.04.06   15:49:25



BEVEZETÉS A FALAK KÖZÉ

Falakat építünk és falakat bontunk. Falak elôttünk, falak mögöttünk, 

falak körülöttünk – és falak bennünk. Falak férfi  és nô, gyerek és 

szülô, diák és tanár, közlegény és tiszt, civil és rendôr, fekete és 

fehér, sovány és kövér, cigány és magyar, zsidó és arab, katolikus 

és muszlim – ember és ember között.

Ezeket az évezredes – mai szóhasználattal virtuális – falakat 

szinte lehetetlen lebontani, nehezebben dôlnek le, mint az örökké-

valónak hitt, azonban mégis sorra semmivé váló materiális falak, az 

alig néhány évtizednyi „tündöklése” után húsz évvel ezelôtt eltün-

tetett berlini fal, vagy a minden idôk legnagyobb, bevehetetlennek 

hitt fala, a pár száz éve emelt és feladatát soha be nem töltô kínai 

nagy fal.

Jelen könyvünkben az ilyen valódi – kôbôl, téglából, földbôl vagy 

éppen szögesdróttal magasított kerítésbôl, betonelemekbôl, fém-

lapokból, az átjutást lézerérzékelôkkel és aknazárral nehezítô föld-

sávból álló – falak közül mutatunk be néhányat. Megragadva bennük 

a közöst, kiemelve az egyedit – és korántsem teljes képet adva.

Meglepôen sok masszív elválasztó határt épített az ember a 

történelem során. Különösen a várakat, városokat övezô falakból 

maradt fenn máig igen sok, ha nem is teljességükben, de a múlt 

restaurált darabjaiként. Nagyobb részüket azonban a helyi lakosság 
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széthordta, ritka az olyan, mint az olaszországi Lucca, ahol sétánnyá 

alakították, vagy a spanyolországi városok, ahol lakóházak tapadnak 

az egykori falakra. Sajátosak a Vatikán falai is, amelyek máig ôrzik a 

várost a városban, az államot az államban.

Döbbenetes, hogy az ember hányszor próbált meg fallal kire-

keszteni vagy éppen bezárni másokat – olykor, mint a kínai csá-

szárok a Tiltott Városban, éppenséggel saját magát. És bár az élet 

bebizonyította, hogy egyszer minden fal leomlik, ma is ugyanúgy 

épülnek a válaszfalak, határkerítések, övezetek, zónák, sávok, kor-

látok és gátak szerte a világon, az USA-tól Dél-Afrikán át Izraelig 

és Indiáig. Dollármilliárdos költséggel húznak fel több száz – egyes 

helyeken több ezer – kilométer hosszú falakat, kerítéseket. 

De a túloldalukra – ki- vagy be- – jutni vágyó emberek akár az 

életük kockáztatásával is áthatolnak rajtuk, ma is épp úgy, mint a 

korábbi idôkben is bármikor. Mexikóban és a gázai övezetben ala-

gutat ásnak alattuk, embert, fegyvert, árut és drogot csempészve, 

Ceutánál létrát támasztanak hozzá, úgy másznak át rajta, Mozam-

bikban pedig egyszerûen kivágják a drótkerítést és átbújnak alatta. 

Rendületlenül épülnek tehát az új falak, míg a régiek sorra leomla-

nak, vagy az emberek maguk bontják le ôket, nemegyszer ugyan-

azok az emberek, akiket korábban épp ezekkel a falakkal próbáltak 

korlátozni a szabadságukban.
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A BERLINI FAL

1
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„Bármit is beszélnek ökrök és szamarak, a Fal még száz évig meg-

marad” – mondta magabiztosan 1989. október 7-én, az NDK fennál-

lásának 40. évfordulóján, a katonai díszszemlével, fáklyás parádéval 

körített ünnepségen Erich Honecker, a Német Szocialista Egység-

párt (NSZEP) fôtitkára, az Államtanács elnöke, a fegyveres erôk 

fôparancsnoka. Akkor még senki nem gondolta, hogy a száz évbôl 

mindössze egy hónap és két nap lesz. 

Mégpedig egyetlen elszólás nyomán. 

1989 októberében Egon Krenz lett az új keletnémet pártfôtitkár, 

aki – a Szovjetunió elsô embere, Mihail Gorbacsov jóváhagyásá-

Berlini falrészlet 1988-ban.
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val – eltávolította Honeckert a hatalomból. Miután Krenz és társai 

kénytelenek voltak tudomásul venni, hogy az NDK polgárai hazá-

juknak hátat fordítva tömegesen menekülnek a megnyitott magyar 

és csehszlovák határokon át, úgy döntöttek, legalizálják az utazási 

lehetôségeket. Afféle népfrontos módszerrel társadalmi vitára 

bocsátották az NDK új útlevéltörvényének tervezetét, miszerint 

minden keletnémet polgárnak joga lett volna külön indoklás nélkül 

évente 30 napra külföldre (tehát Nyugatra is!) utazni – igaz, valuta-

vásárlási lehetôség nélkül.

Akkoriban a nyilvánosságban is új szelek fújtak. A szovjet glasz-

noszty (nyíltság) politikájának NDK-s változata jegyében a párt köz-

ponti bizottságának ülései után a tévé által is közvetített rendszeres 

sajtótájékoztatókat tartottak. Így volt ez 1989. november 9-én dél-

után is, amikor még javában tartott az ülés, de Günter Schabowski, 

a politikai bizottság nyilvánosságfelelôse már indult a meghirdetett 

sajtótájékoztatóra. „Itt van, vidd, ez ma a világszenzáció” – vissza-

emlékezései szerint Krenz ezekkel a szavakkal nyomta Schabowski 

kezébe a rendelet kétoldalas szövegét. Schabowski azonban igen-

csak megváratta az újságírókat a világszenzációval. Elôbb hosszan 

beszélt a párt megújulásáról, és csak a sajtótájékoztató vége felé, 

szinte mellékesen említette meg a minisztertanács rendeletét az új 

utazási szabályokról. 

A világszenzáció kikürtölésébe azonban apró gikszer csúszott. 

Még nem volt meg a minisztertanácsi jóváhagyás, az irat oda-
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vissza járt a miniszterek között. Schabowski arról sem szólt, hogy a 

lap második oldalán ott áll: a végrehajtásról szóló közleményt más-

nap kell közzétenni. Mindezek tetejébe, amikor Riccardo Ehrmann 

újságíró, az olasz Ansa hírügynökség munkatársa megkérdezte, 

hogy mikortól lép hatályba a rendelet, Schabowski egy ideig lapoz-

gatott a papírjai között, majd a tévé nyilvánossága elôtt kimondta a 

valódi világpolitikai szenzációt kiváltó elszólást: „Ismereteim szerint 

azonnal ... ööö ...  igen, haladék nélkül”.

Bár a rendelet közjogi értelemben még nem is létezett, Berlin-

ben azon nyomban ezrek és ezrek indultak meg a határátkelôk felé. 

A legnagyobb tömeg a Bornholmer Strasse-i átkelônél gyûlt össze. 

Egyre többen és egyre türelmetlenebbül álltak és vártak, s egy idô 

múlva – Schabowski tévébeszédére hivatkozva – már követelni 

kezdték, hogy engedjék át ôket. A kétségbeesett határôrök láza-

san telefonálgattak instrukciókért, végül az állambiztonsági minisz-

térium, a Stasi ügyeletes tisztje azt javasolta: a leghangosabbakat 

engedjék át, de az útlevelükben pecsételjék le a fényképet, hogy ne 

tudjanak visszatérni. 

Ez lett a Stasi legrövidebb életû rendelkezése. Nem sokkal 

késôbb ugyanis a tömegnyomás már akkora volt, hogy felhagy-

tak az útlevél-ellenôrzéssel is – végül egyszerûen felnyitották a 

sorompókat az áramló sokaság elôtt. Az egymást ölelgetô keleti 

és nyugati németek megható képei bejárták a világot: ezeken a 

fotókon örömükben síró, egymás nyakába ugró emberek láthatók, 
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össze kapaszkodó kis csapatok, akik euforikus hangulatban korzóz-

nak Nyugat-Berlin utcáin az éjszakában, a fal tetején ülve boldogan 

sörözô fi atalok. Kelet- és nyugat-berliniek vállvetve álltak neki kéz-

zel, kalapáccsal, majd munkagépekkel a fal lerombolásának.

A két világrendszert elválasztó, áthatolhatatlannak tûnô fal, a Die 

Mauer építtetôi szándéka szerint azért épült, hogy az örökké-

valóságig álljon. Felépítését politikai szállóigévé vált mondások 

kísérték. 

„Senkinek nem áll szándékában falat építeni” – pontosan ezek-

kel a szavakkal hárította el Walter Ulbricht keletnémet államfô 1961 

nyarán egy nyugatnémet újságíró érdeklôdését, aki azt szerette 

volna megtudni, milyen intézkedéseket tervez az NDK a határainak 

védelmére. A helyzet ugyanis akkora már tarthatatlanná vált a hatá-

ron. A Marshall-tervtôl megerôsödött Nyugat-Németország olyan 

elszívóhatást gyakorolt a keletnémet oldalra, hogy 1949–61 között 

2,6 millió „endékás” vette az irányt Nyugatnak, ahol a fennmaradt 

kapitalista rendben mûködô másik Németország magasabb élet-

színvonalat és politikai szabadságot kínált nekik. Az átjutás azonban 

egyre nehezebbé vált, a keletnémet hatóságok ugyanis folyamato-

san építették a két ország közti határt, amit drótkerítéssel, határ-

sávval, akadályokkal, de mindenekelôtt állandóan cirkáló ôrökkel 
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erôsítettek meg. Olyannyira, hogy egy idô után már csak Nyugat-

Berlinen keresztül lehetett kijutni. 

1961-ben csak augusztusig már több mint kétszázezer NDK-

állampolgár távozott az országból ezen az úton, fôként értelmiségiek 

és fi atalok. „Ha így megy tovább, Hruscsov elveszíti Kelet-Németor-

szágot. De ezt nem engedheti meg, mert akkor elveszíti Lengyelor-

szágot és egész Kelet-Európát is. Valamit tennie kell, hogy megállítsa 

a disszidálási áradatot. Talán falat épít...” – latolgatta az esélyeket 

1961 nyarán John F. Kennedy amerikai elnök. Tanácsadója, Walt 

Rostow feljegyzései szerint J. F. Kennedy rögtön azt is hozzátette, 

hogy ha így történik, a Nyugat ezt nem fogja tudni megakadályozni.

Késôbb bebizonyosodott, hogy a Nyugat ezt nem is akarta meg-

akadályozni. Amikor 1961. augusztus 13-án az NDK – Walter Ulbricht 

minden elôzetes tagadó kijelentése ellenére – nekiállt a fal megépí-

tésének, hiába tiltakozott az akkori nyugat-berlini fôpolgármester 

(a késôbbi nyugatnémet kancellár), Willy Brandt, a Nyugat semmit 

nem tett az építkezés ellen. Az amerikaiak odaküldtek ugyan néhány 

tankot a két városrészt elválasztó vonalhoz, de amikor meglátták, 

hogy a másik oldalon ott állnak az oroszok, visszafordultak. A fal 

építése nem veszélyeztette Nyugat-Berlin biztonságát, a keletiek 

meg amúgy is a szovjet befolyási övezethez tartoztak – senki nem 

akart értük nagyhatalmi konfl iktust kirobbantani.

Így aztán az NDK vezetése szép lassan befejezhette a falat, amely 

kezdetben csak szögesdrót akadály volt, amit aztán fokozatosan 
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váltottak fel a szürke vasbeton elemek és a tankcsapdák, amelyek 

egymásnak keresztbe fordítva földbe betonozott és összehegesztett 

sínekbôl álltak. Már csak az ôrtornyokat kellett felhúzni, és készen állt 

a két világot mintegy három évtizedre elválasztó hírhedett berlini fal.

A berlini fal teljes hosszában 156,4 kilométeren át húzódott, ebbôl 

43,7 kilométert tett ki a két városrészt középen kettéválasztó sza-

kasz, a többi pedig a Nyugat-Berlint az NDK más részeitôl elszigetelô 

Integetés a túloldalra.
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külsô gyûrût képezte. Akár keleti, akár nyugati oldalról közelí-

tette meg valaki – ami kelet felôl persze kevésbé volt egyszerû, 

hiszen aki túl közel ment hozzá, bizton számíthatott legalább egy 

igazoltatásra –, olyannak látszott, mintha egyetlen monumentális 

betonkerítés lenne az egész. Pedig valójában kettô volt. Az egyik 

a tényleges határvonalat követve futott, a másik jóval beljebb a 

kelet-berlini területen. A kettô között drótkerítés, árok, felgereblyé-

zett homoksáv, járôrút húzódott, s e belsô sáv különbözô pontjain 

megfi gyelôtornyok álltak. Aki tehát keleti irányból átmászott volna 

a falon, még a legkevésbé sem volt odaát: ettôl a boldog állapottól 

még legalább harminc méter és azon belül sokféle akadály válasz-

totta el. Nem utolsósorban az ôrök fegyvere.

Ennek ellenére is sokan próbálkoztak meg az átjutással. Azonban 

máig nem tudni pontosan, hányan fi zettek az életükkel azért, mert 

nekigyürkôztek, hogy áthágjanak a duplára épített berlini falon, ami 

akkor a legszigorúbban ôrzött határ volt Európában. Az egyik civil 

szervezet 262 halálos áldozatot emleget, míg a berlini államügyész-

ség hosszadalmas vizsgálata 86 esetrôl állapította meg kétséget 

kizáróan, hogy azok halálos áldozatai határ-, pontosabban falátlépési 

kísérlet során vesztették életüket.

Jócskán akadtak persze olyanok is, akiknek sikerült. Különösen 

az elsô idôkben, amikor még csak a szögesdrót akadályok voltak 

meg, és a menekülésre lehetôség nyílt a fal mellett álló házakon 

keresztül is. Elôfordult, hogy valaki a kelet-berlini oldalon álló ház 
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nyugatra nyíló ablakából ereszkedett alá a szabad földre, az ablak-

ból kilógatott összecsomózott lepedôkön. Annak idején az egész 

világsajtót bejárta – mármint a világ nyugati felén, mert keleten ter-

mészetesen elhallgatták az ügyet – az a kép, amelyen a fegyverét 

eldobva egy NDK-s határôr ugrik át épp a szögesdróton, hogy Nyu-

gatra meneküljön.

A legális átkelés a falon sokáig teljesen lehetetlen volt – leszá-

mítva a megszálló hatalmak katonái és diplomatái számára fenntar-

tott átjárót a Friedrichstrassénál – ez volt a legendás Checkpoint 

Charlie. Több mint két évnek kellett eltelnie, hogy megszülessen az 

elsô megállapodás az egynapos átkelési engedélyek kiadásáról, ami 

lehetôvé tette, hogy a nyugat-berliniek meglátogassák kelet-berlini 

rokonaikat. A fal építésének egyik indoka ugyanis éppen az volt, 

hogy megakadályozza a nyugat-berliniek átjárását a város másik 

felébe. 1961-ig sokan használták ki a lehetôséget, hogy Kelet-Ber-

linben az NDK építette szocializmus szubvenciós árpolitikája követ-

keztében élelmiszereket, ruházati cikkeket, különösen gyerekhol-

mit lényegesen olcsóbban lehetett venni, mint Nyugaton. Hogy a 

lassan beinduló városrészközi forgalom során ez ne újulhasson ki, 

vagy legalábbis ne legyen ráfi zetéses az NDK-nak, a keletnémet 

hatóságok kötelezô átváltást írtak elô: minden nyugat-berlininek, aki 

átlépte a szektorhatárt, fejenként és naponként 25 nyugatnémet 

márkát kellett keletnémet márkára váltania – mégpedig 1:1 arány-

ban, miközben a feketepiaci árfolyam 1:4 volt.
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A híres politikai szállóige, a fallal kapcsolatos összes politikai szál-

lóigék legismertebbike, szintén John F. Kennedy nevéhez fûzôdik. 

Az amerikai elnök 1963-as nyugat-berlini látogatása során egy 

nagygyûlésen így fejezte be beszédét: „Ich bin ein Berliner” – 

vagyis: „Én is berlini vagyok”. A német mondattal – amit a néme-

tül nem beszélô Kennedy a tolmács fonetikus átírásában olvasott 

fel – az Egyesült Államok elnöke azt akarta megüzenni a körbezárt 

nyugat-berlinieknek, hogy érezniük kell, a szabad világ, a Nyugat 

velük van.

A bezártságot ugyanis a szabad Nyugat-Berlinben sem volt 

könnyû elviselni, még akkor sem, ha ennek valójában bizonyos 

elônyei is voltak. A nyugat-berlini fi úkat például nem vitték el kato-

nának; az ott mûködô cégeket állami támogatással segítették a 

munkahelyek fenntartásában; valamint – egyáltalán nem utolsó-

sorban – Nyugat-Berlinben mindig jutott pénz a pezsgô kulturális 

életre. Mindezek fejében a helybelieknek el kellett fogadniuk, hogy 

a várost csak repülôvel, vagy a zárt ajtókkal közlekedô, úgynevezett 

zónaközi gyorsvonattal lehetett elhagyni. Esetleg gépkocsival, de 

ez esetben az utazóknak azt is el kellett fogadniuk, hogy a kocsi 

a Nyugat-Berlint Nyugat-Németországgal összekötô autópálya-

szakaszt az elôírt idô alatt teszi meg, miközben folyvást rigorózus 

ellenôrzéseknek van kitéve.
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Míg Kennedy egykori szavaiban megjósolta a fal felépítését, kései 

utóda, Ronald Reagan a lebontását elôlegezte meg. 

„Mr. Gorbacsov, döntse le ezt a falat!” – fogalmazta meg a 

maga megszokottan laza és egyszerû módján Reagan elnök a szov-

jet pártfôtitkárnak címzett felszólítást, abban a beszédében, amely 

1987. július 12-én hangzott el Nyugat-Berlinben, a fal elôtt. 

És alig több mint két év múlva már nem állt a fal. Napjainkra 

már csak itt-ott látható néhány rövidebb-hosszabb eleme, a többit 

széthordták a világ minden tájára a romjaihoz látogató utazók. Jól 

értesült berliniek szerint még Honoluluba is került belôle. Sôt az 

amerikai titkosszolgálat, a CIA Langleyben mûködô központját is 

díszíti egy darabja, de rengeteg egyszerû turista vitrinjébe is jutott 

belôle egy-egy töredék. 

A fal legnagyobb részét persze az NDK hadserege bontotta le 

Hans Modrow, az utolsó keletnémet kormányfô utasítására. A több 

ezer tonnányi német történelmet kôzúzó gépekkel apróra törték, és 

csúszásmentesítô zúzalék lett belôle.

Az egyetlen egyben maradt hosszabb – 1300 méter hosszú – 

falszakasz az egykori keleti oldalon látható. A belvárosból kivezetô 

Stralauer Allee jobb oldalán, nem sokkal a falbontás után jött létre 

az East Side Gallery elnevezésû szabadtéri mûalkotássor, amelyet 

száznál több német és külföldi festô fi guratív és nonfi guratív alko-

tása tett Berlin újdonsült látványosságává. A graffi tival borított fal 

ma a kommunizmus bukásának emlékmûve. A fal lebontásának 
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20. évfordulójára elhatározták az idôközben igencsak megrongáló-

dott faldarab restaurálását, újrafestik a megkopott, megrongált vagy 

éppen átfestett eredeti képeket. 

A fal két darabját 1990-ben a budapesti Tabánban állították fel, 

majd 2004-ben átvitték a Zugligetbe, a Magyar Máltai szeretet-

szolgálat plébániának kertjébe, ahol a legendás események idején, 

1989-ben mintegy ötvenezer NDK-s menekültnek nyújtottak átme-

neti szállást és élelmet, amíg meg nem nyílt elôttük a határ.

A BERLINI FAL 

Jellegzetesség: a hidegháború megkövült lenyomata, Európa 
megosztottságának szimbóluma

Hely: Németország, Berlin
Funkció: Kelet- és Nyugat-Berlin elválasztása, a keletnémetek 

disszidálásának megakadályozása
Építés ideje: 1961-tôl
Építtetô: az NDK párt- és állami vezetése, a Szovjetunió 

jóváhagyásával és a nem tiltakozó Nyugat beletörôdésével
Méret: 

hosszúság: 156,4 km; ebbôl a két Berlin közt 43,7 km
magasság: fal 3,75 m; ôrtornyok 10–15 m 

Anyag: beton, vas, sínvas, tégla, drótkerítés
Jelenlegi állapot: lebontották; megmaradt elemei mementóként 

és mûalkotásként állnak, rajtuk a politikatörténeti graffitikkal; 
darabjaiból újra felállított szakaszok tekinthetôk meg a világ 
számos pontján, így Budapesten is

francia

szektor

angol

szektor

amerikai

szektor

szovjet

szektor

Berlin
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Útipasszus a falhoz

A berlini fal leomlása körüli napokban, 1989 ôszén, kiküldetésbôl 

utaztam hazafelé az NSZK-beli Dortmundból. Nem volt sima út: elôbb 

vonattal Düsseldorfba, onnan a Lufthansa-expresszel Frankfurt am 

Mainba kellett menni, ahonnan este indult a Malév-gép Pestre. Indult 

is – de egy ideig úgy tûnt, nélkülem. 

A Dortmund–Düsseldorf pályaszakaszon pályajavítási 

munkálatokat végeztek, s a szerelvény a jelzettnél sokkal többet 

késett, minden esély megvolt rá, hogy mire bedöcög a pályaudvarra, a 

csatlakozó expressz már valahol a Rajna völgyében száguld Frankfurt 

felé, ahonnan addigra elrepül a Malév. 

De nem csupán az idôveszteség miatt kellett izgulni. Akkoriban 

Magyarország és az NSZK között még vízumkötelezettség volt, és a 

német határôrök a tartózkodási idôt túllépôknek igencsak kellemetlen 

kérdéseket tehettek fel. Ráadásul addigra a napidíj és a szállásköltség 

is elfogyott – hitelkártyáról és forintkonvertibilitásról pedig akkoriban 

még legfeljebb csak álmodhattunk. A kalauz azonban megértô volt 

a magyar utassal, s nyomban intézkedett: a következô megállónál 

sürgönyzött, hogy a düsseldorfi állomáson várjon egy kísérô, aki átvisz 

a frankfurti gyorshoz, amely – ha nem is sokat, de pár percet – még 

várakozni is hajlandó volt rám. 

Düsseldorfba érve a peron végén valóban ott volt egy vasutas, 

átrohantunk a másik vágányhoz, és az expressz utolsó kocsijának 
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utolsó ajtajánál ott várt már a kollégája. Amint felugrottam, csukódott 

is az ajtó, és indult velem a vonat. 

„A határnyitással a magyarok ütötték ki az elsô téglát a berlini 

falból, hát miért ne segítenénk egy magyarnak!” – mondta szinte 

hálálkodva a kalauz. 

E szavakat azután a késôbbi években gyakran hallhattuk a 

legmagasabb rangú német politikusoktól is.

Weyer Béla
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