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ZÁHONYI VASUTAS 
V. évfolyam, 38. szám 2016. február 22. 

Játék a tűzzel 
Mi tagadás, én bizony fittyet hányok minden erkölcsi szabályra, kész vagyok kárt okozni 
másoknak is saját boldogulásomért. Sőt, én már megzsaroltam az egész országot. 
Ráadásul nem ígérhetem meg, hogy nem teszek ilyesmit többé, és nem bántam meg 
tetteimet sem. Mentségemül csak az szolgálhat, hogy egyik vétkemet sem örömmel 
követtem el, és minél többet vétkeztem, annál kevésbé vágytam újabb bűnöket elkövetni 
– írtam sok-sok éve valahol, mert felháborítottak egy akkori vasutassztrájkról olvasottak. 
Felháborító volt a beszámolók tartalma, mert vasutasként kis híján bűnözőkkel kerültem 
egy sorba, a híradások többsége sommás ítéletet mondott a vasutasokról és a sztrájkról 
anélkül, hogy ismerték volna a valóságot. Vagy ismerték, de elhallgatták, hiszen mást 
várt a közönségük. Úgy tettek, mintha játszanánk, pedig ők játszottak – velünk. 

Tény, egy sztrájkot több nézőpontból lehet megítélni, praktikusan a munkaadók, a munkavállalók és azok 
szempontjából, akik kívülállók ugyan, de mindennapi életükben érinti őket a sztrájk. A szemben álló felek 
részéről valahol logikus az elfogultság, a kívülállók pedig aszerint ítélkeznek, ahogyan őket érinti a 
munkabeszüntetés. Tehát nem fognak tapsolni a vasutasoknak a hoppon maradt utasok, ami érthető. Az 
viszont már nem, ha nem tudhatják, mi sem tapsoltunk soha sztrájkidőben. Mert egy sztrájk sohasem játék. 

Vannak még emlékeim, mint sokunknak, és szeretném, ha emlékek 
maradnának. Például sztrájk idején az ember ráér, és jönnek a gondolatok. 
Általában nem túl jó gondolatok, sőt általában rosszak. De nincs is semmi 
oka a melósnak jó gondolatokra ilyenkor, ha sztrájkol, ha nem. Abba, hogy 
megáll a fél ország, belegondolni sem jó, hát még átélni. Rossz azoknak, 
akiket akadályoz a napi teendőikben, de rossz azoknak is, akik 
akadályozzák mások rendes napi életét. Ezt kevesen tudják azok közül, akik 
még nem vettek részt sztrájkban. Sőt, gyakran irigykednek, képtelenek a 
szolidaritásra, és úgy vélik, nekik nincs szükségük rá. Már, ha tudják még, 
hogy mi az. Pedig jobb volna szolidárisnak lenni egymással, különben csak 
az irigység marad. Meg a játék a sorsokkal. 

A sztrájknak, mint a nyomásgyakorlás végső eszközének célja valóban a károkozás. De vajon melyek azok 
az okok, amik idáig vezetnek? Mert azok sokkal komolyabbak annál, hogy holmi anyagi érdekekre 
vezessünk vissza mindent. A közgazdászok ügyesen kiszámolják, és okosan elmagyarázzák, miért 
helytelen sztrájkolni. A nagy emberek pedig még okosabbak, aztán ha egy ilyen napon az orruk alá 
dörgölik, hogy talán mégsem, akkor csodálkoznak, és bűnbakot keresnek. 
Játszanak. 

Okos ember nem vágyik sztrájkolni, és okos ember nem provokál sztrájkot. Mert az eredményekért 
mindenkinek fizetni kell, bármelyik oldalon áll. De, ha megegyeznek az árban, és tárgyalóasztalnál 
egyenlítik ki a számlákat, elkerülhető a tűz. Mert amikor meggyújtják, még nem tudni, merre viszi a szél a 
lángokat. 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Területi Képviselet 

Berekfürdő 

A berekfürdői üdülőnk megnyitásához egy újabb lépéssel vagyunk közelebb: Mint a mellékelt 
képeken is látható, elkészült a tető felújítása. Az időjárástól függően folyatjuk a munkát. 
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HUMORSAROK 

A HÁBORÚ ÁRA 

A királylány este elmegy a királyfi szobája elé, és így szól neki: Lépésem nesztelen, itt állok 

meztelen. A királyfi beengedi, és egymáséi lesznek. Következő este megint megy a királylány, és 

elhangzik: Lépésem nesztelen, itt állok meztelen. Így megy ez hónapokon keresztül. Egyszer 

azonban a királyfinak háborúba kell mennie. Telnek a napok, hónapok, majd véget ér a háború, és 

a királyfi hazatér. Megy is a királylány éjszaka a királyfi szobája elé: Lépésem nesztelen, itt állok 

meztelen. A királyfi azonban kiszól: 

– Kérésed hasztalan, itt állok farktalan... 

DICSŐSÉG 

Az orvos nagyon alaposan vizsgálja a betegét. Nagyokat hümmög vizsgálat közben, de egyszer 

csak kiböki: Először a jó hírt mondanám uram, betegséget nevezünk majd el önről... 

 

KÜLÖNBSÉG 

Egy katonai teherszállító repülőgépet kísér két vadászgép. A vadászgép pilótái unatkoznak, 

mindenféle műrepülő gyakorlatot csinálnak, majd rádión keresztül hencegni kezdenek a 

teherszállító gép pilótájának: Látod pupák, hogy mire jók ezek a gépek! A teherszállító repülőgép 

pilótája azonban csípőből válaszol: Ugyan már, ez semmi! Most figyeljetek, ezt úgysem tudjátok 

utánam csinálni! A két vadászgép pilóta oldalra húzódik és várják a mutatványt. De telik az idő és 

semmi. Egy jó óra múlva megszólal rádión a teherszállító repülőgép pilótája: Na, láttatok? Nem 

láttunk semmit, mit csináltál? – kérdezik a vadászpilóták. 

– Felálltam, kinyújtóztattam a lábaimat. Megittam egy kávét, megdugtam a hadtápos kisasszonyt. 

Miközben a robotpilóta vezette a gépet... 

Balogh Attila 
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