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ZÁHONYI VASUTAS 
IX. évfolyam, 44. szám 2020. május 25 

Pünkösdi gondolatok 
Május harmincegyedikén, e hét vasárnapján lesz pünkösd ün-
nepének első napja. Ezt az időszakot hívják pünkösd havának, de a 
szövetségek, vagy szövetségeink hónapjának is. Mert ugyan a 
szövetségek nem feltétlenül a virágillatú májusban születnek, de 
nem csodálkoznék, ha kiderülne, hogy a legtöbb szövetkezés 
gondolata – legyen az egy tartós kapcsolat vagy sok ember életére 
kiható jogi aktus – az éltető tavasz lelkesedésében fogant. Az első 
szövetségről az Ószövetségben olvashatunk, ami a zsidók és Isten 
között köttetett a Sínai-hegyen: Mózes „közvetítésével” a választott 
nép elfogadta a kőtáblákba vésett tíz parancsolatot. 

Valójában egy szerződésről van szó, amit aztán több-kevesebb sikerrel igyekeztek 
megtartani. Néha mi is törekszünk erre, legalábbis elvárjuk, hogy velünk szemben 
mindenki pontosan kövesse azt. Ebből aztán mindenféle bonyodalmak származnak, de 
mivel a mai napig nem találtunk ki olyan törvényt, ami büntetlenül felülírhatná azt az 
elsőt, kénytelenek vagyunk legalább nagyjából az alapján szervezni életünket. 

Nem mindegy, persze, hogy miféle szövetségnek vagyunk részesei, önként kötöttük-e, 
vagy némi ráhatás következtében, kényszeredetten bólintottunk rá. Előfordul, hogy 
valamely hatalmasságok bíztatnak az általuk diktált együttműködésre anélkül, hogy 
megkérdeznének bennünket is. Az önkéntesség hiánya a bólintás utáni hatékonyságon 

is meglátszik, majd szép lassan elvész 
a részvevők erkölcsi tartása. Gyakori 
végkifejlet, hogy az egykor volt közös-
séget már csak részérdekek, gyakran 
kétes értékű magánérdekek tartják 
össze valamennyire és valameddig. 

De gyakran megesik az is, hogy az 
önként és boldogan kötött barátság, 
szerelem vagy házasság névvel illetett 
szövetség egyik tagja visszaél a 
bizalommal. Vagy egyszerűen köt még 
a meglévővel rivalizáló két-három 
másik szövetséget is. A végén 
valószínűleg ő húzza a rövidebbet, amit 
önmaga előtt sem vall be, és mintegy 
mellékesen tönkre teszi egykori 
szövetségesét. 
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Meg lehet előzni a rossz véget, ha megújítjuk kopottas szövetségünket. A második, 
keresztény szövetség – Újszövetség – az, amit piros pünkösd napjaiban ünnepel a 
nyugati világ. A katolikus egyház születésnapja mellett az új törvény ünnepe is, ami 
felfogható a mózesi szövetség megújításaként. Persze, manapság egy közös lét 
megújítása nehezebb feladat, mint a létrehozás volt, pedig ha sikerül, jobb, tartalmasabb 
is lehet, mint egykor. A megújuláshoz ismét együttes szándék, közös célok kellenek. És 
valami olyan kötődés, a részvevők számára fontos összetartozás érzése, ami bizalmat 
és áldozatkészséget feltételez a szövetségesek között. 

Annak ellenére, hogy gyakran csodákra várunk, manapság már ritkán hiszünk bennük, 
némelyiken mégis érdemes volna elgondolkodnunk. Pünkösd havának előzményeihez 
kacsolódik egy történet, mely szerint, amikor a tanítványok az evangéliumot hirdették, a 
különböző nyelveket beszélő hallgatóság mindegyike a saját nyelvén hallotta, tehát 
megértette azt. Ezt hívják a nyelvek csodájának. A történetben a nyelvek csodája nem a 
nyelvek különbözőségének megszüntetését jelentette, hanem a különböző nyelveken 
beszélők közös hitben, gondolkodásban való egyesítését. 

A csodavárás békés nyugalmára is szükségünk van néha, az is lehet szép, mint a 
pünkösdi rózsa. De ne feledkezzünk meg az életünk szépségét adó sokféleségünk 
mellett a közös célokért történő együttgondolkodásról, együttműködésről sem. 

Dolhai József 
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Következő számunkkal június 2-án, kedden jelentkezünk. 

HUMORSAROK 

ELŐRELÁTÁS 

Egy fiatalember jegygyűrűt vásárol. 

– Belevéshetem a gyűrűbe a menyasszonya nevét? – kérdezi a vésnök. 

– Hát, rendben van, de ne nagyon mélyen... 

MAI VÁLLALKOZÓ  

Horváth, a fiatal vállalkozó találkozik skót szomszédjával a Velencei Szent Márk téren. 

– Ó, micsoda véletlen! Hogy kerülsz ide? 

– Nászúton vagyok, nemrég nősültem. 

– Jó, rendben van, de hol a feleséged? 

– Otthon. A boltot valakinek vinnie kell... 

 

MOZI 

– Jól látsz? 

– Igen. 

– Nincs huzat? 

– Nincs. 

– Kényelmesen ülsz? 

– Igen. 
– Akkor cseréljünk helyet!!! 

Balogh Attila 
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