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ZÁHONYI VASUTAS 
VI. évfolyam, 36. szám 2017. február 13. 

Béke és barátság? 

Forog a záhonyi vasutas, mintha idegen volna saját állomásán. Kapkodja fejét az 
új hírek hallatán, kérdezi ettől-attól, majd ismét rákérdez, és próbálja összerakni a 
kockákat. Kicsit csodálkozik, és régi magyar szokás szerint mihamar felüti fejét 
gondolataiban a kétkedés csírája is. Amit természetesen meg is oszt kollégáival, 
mert hogy a vasutasok nincsenek szokva kellemes újdonságokhoz. Furcsállják, 
hogy lassan mindenki mindenkivel megegyezik, barátságot és békét keresve, 
ajánlva egymásnak. Örülnek is, persze, az örök kétkedőknek meg úgyis mindegy, 
mennyi az annyi, és miért pont. 

Szó se róla, van miről elmélkedni, bár, ahogy a szállóige tartja, gondolkodás a tett 
megrontója. Igaz, most nem a halandó vasutasra várnak tettek, vagy ha mégis, 

akkor az munka formájában nyilvánul meg, az meg nem újdonság. Eddig is tette, amit tehetett, ezután 
is fogja, amíg teheti. De vajon mégis, mire ez a nagy beindulás, kérdezi néha magától is, aztán 
legyintve tovább megy. Hiszen a lényeg az, hogy valami lesz, amit már rég nem láttak a vasúton. 

Itt van például ez a béremelés, ami azon túl, hogy máskor is volt, semmiben nem hasonlít az elmúlt 
sok-sok évihez. Mert elismerésre méltó megegyezéseken át vezetett az út idáig. Először is összeálltak 
a nagy vasutas-szakszervezetek, ami nem különleges, de valljuk be, nem is rutinból ment az elmúlt 
években – tegyük hozzá, nem a Vasutasok Szakszervezetének hibájából. No, a lényeg, hogy később 
a három nagy megegyezett a munkáltatóval is, ami végképp nem mindennapos történet, főleg 
bérügyben, ráadásul az idei javaslat többszöröse az elmúlt évek százalékainak. Részévé válik 
vasutasnaptól a hűség külön elismerése, sőt, valamennyire benne van a bértáblák igazításának a 
szándéka is. Mindez ugyan még nincs kőbe vésve, de talán nem szakad meg a megegyezések lánca, 
és a közeljövőben összejön valami jó a tulajdonossal is.   

De komoly megegyezés született nemrég a Záhonyban érdekelt vasútvállalatok és a dunaújvárosi 
vasmű vezetői között is. Ez alapján a már eddig is növekvő belépő, tehát átrakni való még tovább nő, 
és évekre ígéri a mennyiség tartását. Erre is felkapja fejét a záhonyi vasutas, hiszen olyan számok 
röpködnek, amelyek nagyon rég voltak reálisak erre felé. Mondhatnánk, a boldog békeidőkre 
emlékeztetnek, itt is többszörös az ígéret, és egyelőre a valóság is. Egész annyira, hogy felvetődik, 
bírja-e majd a nép a munkát, hiszen nem csak a vagonok és mozdonyok, de sok helyen az emberek 
száma is nagyon lecsökkent az elmúlt évtizedekben. 
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Még tél van, hideg, hó és fagy. Ám nemsokára elmúlik ez is, felenged a föld, kiolvadnak a vagonok, és 
kiderül, maradnak-e az ígéretek. Működnek-é az egyezségek, valóban örömre van-e okuk a 
vasutasoknak. Jól tudják, hogy az ígéretekből sosem lesz gyorsan még aprópénz sem, és bár 
türelmesek, mint mindig, most inkább kihagynák már a várakozást. 

Mindenesetre közeleg Bálint nap, ami nem csak a szerelmesek, de a barátok, barátságok ünnepe is. 
Köszöntsük egymást, és akár a megegyezőket is barátsággal, hogy rajtunk ne múljon a jövő, Bálint 
nap után is tesszük, ami ránk hárul. 

Dolhai József   

 

 

Örökzöldek 

Munkába menet a szokásos csapat, a szokásos rendben elhelyezkedve. 
Kakukktojás az, szegény, nem vasutas utas, akire rátelepedtünk. Kései 
harmincas, korai negyvenes nő, talán még örül is, hogy nem valami rossz hírű 
csapat lepte meg. 

A kolléga megszólítja a másikat: Nyomtad öcsém? Jön a válasz: Négyszer is! És 
milyen volt? (az utas szemében undorral vegyes kíváncsiság) Az első három 
semmilyen, de negyedjére átmentem. És neked? (az útitársban még mindig 
bujkál a kíváncsiság, ez látszik rajta, talán még tanulhat ő is pár trükköt). Á, 
egyszer sem sikerült, de a gyerek feltöltötte a gépre, így sokkal gyorsabb, és 
nem kell várni a netre. Útitársunknak ez már egy kicsit sok volt a jóból, elkezdett 
hát szedelőzködni, ami nem is baj, mert kellett a hely az újabb kollégának. Ő 
meg, sajna soha nem fogja megtudni, hogy a fiúk csak a vizsgára gyúrnak. 

Meg is érkezett a várt cimbora, aki temperamentumából adódóan nem vár, nem köszön, hanem 
csípőből tüzel: Na, mit hallottatok a béremelésről? Repkednek a százalékok, a variációk, mindenkinek 
van valami tromfja, amivel a másikat felül lehet múlni. Mindenki jól értesült, mindenkinek van 
bennfentes ismerőse, csak hát senki sem tud semmit. Ilyenkor múlik hamar az idő… 

A csupa nyugalom kolléga megunván a vitát, megpróbál pontot tenni a vita végére: Majd akkor hiszem 
el, amikor alá kell írnom a papírt! Persze, hogy jön a replika: Majd ha a telefonom csilingel, hogy 
megérkezett a számlára a pénz! Rekontra: Barátom, ha majd a pontozott részre írod a neved. 

Még jó, hogy közben Záhonyba értünk, mert a Fedák Sárira már a nevem is elfelejtettem volna. 

Márta István 
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Távollét 

Tél van. 
Hófehér köpenyét 
Elteríti a természet. 

A föld állatai 
Életükért küzdenek, 
Fenyőágak hajlanak meg a hó súlya alatt. 

Valahol egy busz rója 
Végtelen 
Útjait. 

Nincs tovább… 
A csend elnyeli 
A szörnyű baleset zaját. 

Riadt fiatalok kiáltanak 
A végtelen 
Ürességbe. 

Valahol, a távolban 
Urrá lesz a félelem. 
Édesanyák szíve rosszat sejt… 

Távol vagy gyermekem. 
Nincs semmi baj, 
Mondják maguknak. 

Istenem! 
Mondd, 
Merre jártál? 

Halott fiatalok 
Keresik a jövőt 
Egy távoli világban… 

Megszakadt szívek 
Hiányzó darabjaikért 
Könyörögnek. 

S, egyre csak könyörögnek. 
A remény angyalai 
Pedig halkan súgják: 

Messze járnak. 
Hozzájuk már, 
Nem vezet út… 

Pokol István 
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HUMORSAROK 

IGÉNYES 

A férfi elmegy a társközvetítő irodába, és leadja az igényeit: Legyen a nő magas, szép, gazdag, jól 

főzzön, és legyen nagyháza. 

– Már bocsásson meg, de ha akad is ilyen nő, hülye lesz magához menni. 

- Nem bánom. Hülye, az lehet. 

ELŐRELÁTÁS 

Székely megy a szekerével. Egyszer csak egy nőt vesz észre az út mellett. Megáll, felveszi, és 

megkérdezi, merre megy. 

– Csíkszeredára. 

– Ma magácska a harmadik állapotos, akit Csíkszeredára viszek. 

Mire a hölgy felháborodottan: De hát én nem is vagyok állapotos! 

A székely csak úgy a bajusza alatt: 

– Nem is vagyunk még Csíkszeredán… 

 

ISMERETSZERZÉS 

A feleség három férfival van együtt, hazajön a férj. Gyorsan az egyiket bedugja a tévészobába, a 

másikat a fürdőszobába, a harmadikat meg a szekrénybe. Jön a férj, benéz a tévészobába, és 

megkérdezi: 

– Ki maga? 

– A tévészerelő vagyok. 

Benéz a fürdőszobába, és kérdezi: 

– Ki maga? 

– Én a vízvezeték szerelő vagyok! 

Benéz a szekrénybe, és elcsodálkozik, mire a férfi a szekrényből: 

– Mi van, nem láttál még molylepkét?! 

Balogh Attila 
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