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ZÁHONYI VASUTAS 
II. évfolyam, 13. szám 2012. augusztus 21. 

Csak kötelesség? 

Az elmúlt nyáron, amikor a 
Vasutasok Szakszervezete a 
„Munkavállalók asztala” 
akciójával hívta fel a 
figyelmet a készülő Munka 
Törvénykönyvének veszé-
lyeire, még egyikünk sem 

gondolt arra, hogy a legnagyobb 
ellenszenvet a munkaközi szünet 
szabályozása fogja kiváltani. S nem 
gondoltuk ezt még a törvény elfogadását 
követően sem. Júniusban azonban Kara Ákos 
Fidesz-es országgyűlési képviselő módosító 
javaslatában többek között az Mt. 86.§ 3. 
bekezdésére vonatkozó szabályt is 
szigorították. Mielőtt a Kedves Olvasó 
előkapná az új Munka Törvénykönyvét, 
elmondom miről is van szó. Azt már 
korábban is tudtuk, hogy a munkaközi szünet 
nem része a munkaidőnek, de az előbbiekben 
említett beadvány elfogadásával a 
köztulajdonban álló munkáltatók ettől nem 
térhetnek el. Megkockáztatom, hogy ez a 
szigorítás nemcsak a munkavállalókra nézve 
kedvezőtlen, a munkaadóknak sem lesz 
egyszerű a munkaközi szünet egybefüggő 
kiadásának biztosítása. Igaz a MÁV Kollektív 
Szerződésében van egy 10 számú melléklet, 
ahol felsorolásra kerülnek azok a szolgálati 
helyek és munkakörök, ahol megszakítható 
az ebédidő díjazás ellenében, de ez 

térségünket illetően csak Záhony állomás 
főrendelkezője, az I. őrhely külsős forgalmi 
szolgálattevője és a XVIII. sz. őrhely vezető 
váltókezelője. A többi állomás mun-
kaköreiben kötelező az ebédidő egybefüggő 
kiadása, s ezek szabályozásáról a Helyi 
Függelékekben kell majd megállapodni. 
Feltételezem egyszerű a törvény betűjének 
betartása azokon a munkahelyeken, ahol a 
munkaidő megszakítása eddig sem okozott 
különösebb problémát, de ez nincs 

mindenhol így. A 
hosszú évek alatt 
ahhoz voltunk 
szokva, hogy első 
a munka, az ebé-
det meg lehet 
melegíteni akár 
többször is, de a 
vonatnak mennie 
kell, a telefont fel 
kell venni, az 
utasítást végre 
kell hajtani. 
Abból a meg-

szokásból kellene kiszabadulnunk, hogy a 
törvény adta jogainkat feláldozzuk 
kötelességeink oltárán. Mert igenis jogunk 
van az ebédidőhöz, és a kötelességeink 
elismerése mellet ragaszkodnunk kell a 
jogainkhoz. 

    Juhász Tiborné 

 



Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony 

4625 Záhony Európa tér 5. 
vasúti tel: 03/33-49, mobil: 30-3866083, 20-377-6873, Fax: 03-70-63, 03-33-48 

E-mail: juhasztne@zahonynet.hu, zhtk@vsz.hu 
 2 

Út a keleti szívt ől a nyugati értelemig 
Akárhogy is nézzük, „Kelet népe” vagyunk, ahogy Széchenyi István is megírta 
már ezernyolcszáz-negyvenegyben, és bármiért is, de nem tartotta nagy 
érdemnek. Szerinte Keletről örököltük azt a tulajdonságunkat, hogy az 
érzelmeinkre kell hatnia annak, aki el akar nálunk érni valamit, mert az 
értelmünkön keresztül aligha lehet befolyásolni a magyart. Szó se róla, sokkal 
inkább lelkünktől és szívünktől pezseg a vérünk, semmint az eszünktől, pedig 
már az ő korában is alig folydogált ázsiai vér abban a heves magyar szívben. 

No, azért volt idő, amikor folyt, nagyon is, és a mai 
magyar léleknek is tetsző fajtából. Mert a manapság 
oly népszerűvé vált eleink nem arra felé kószáltak, ahol 
már akkoriban is sűrűn éltek az emberek, manapság 
meg kimondottan össze vannak zárva egymással és a 
munkával. Hanem Ázsiának azokat a részeit szerették, 
ahol hatalmas, legfeljebb ligetekkel tarkított sztyep-
péken száguldozhattak, és megtehették, hogy inkább a 
szívükre hallgassanak, ha dönteniük kellett a sorsról és 
jövőről. Jobb, ha nem is tagadjuk, manapság is szeret-
jük a szívbéli dolgainkat, és szívesebben hallgatunk 
eszünk helyett az érzelmeinkre, ha választás elé kerü-
lünk. Ha mégsem tehetjük, csak ideiglenesen hátrálunk 
meg, előbb-utóbb szívünk szerint fordítjuk a dolgokat. 

Szabad lelkű őseink addig száguldoztak a végtelenségben, míg kénytelen-kelletlen, de 
magukévá tették a Kárpát-medencét, összes lakójával együtt. Állítólag fele-fele arányban voltak 
Árpád (Álmos?) emberei, és a már régebben itt lakók, akikkel némi csetepaté után össze is 
keveredtek. Persze, a szabadságot és vérük pezsdítését ezután sem vetették meg, összekötvén 
nyugati és déli kiruccanásokkal. Visszafelé jövet kincset és rabszolgának valót hoztak magukkal, 
mígnem Augsburgnál emberükre akadtak, és vége lett egy „aranykornak”. 

Volt némi riadalom, a hét vezér, 
a hét kis ország laza szövet-
ségben álló törzsfői között, ta-
nakodtak is egy sort, de sehogy 
sem jutottak dűlőre, és mindenki 
próbált úgy élni, mint addig. 
Ezért az első között első, ak-
koriban Géza fejedelem keveset 
szólhatott ellenük, mert ahhoz, 
hogy valóban első ember és 
uralkodó lehessen az új hazá-
ban, szembe kellett volna száll-
nia a hetekkel. Bár létrehozott 
egy nyugatias hadsereget, erre 
már nem szánta rá magát, in-
kább fiát felkészítette fel a nagy 
feladatra. Míg ősi vallását megtartva keresztény is volt, már igazi keresztény királynak nevelte 
Vajkot, akit kevés magyar és nagyszámú idegen támogatói királlyá emeltek I. István néven. 
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István, mint a mesebeli királyfi, három „rendszerváltó” tettet vitt véghez. Géza nyomdokaiban 
járva megváltoztatta az öröklési rendet, és a nagycsalád legidősebb férfi tagja helyett az 
elsőszülött jogán lett ő a fejedelem, majd az ezredik év vége felé király. Ez komoly harcok, sok 
magyar, köztük a fejedelmi cím örököse, Koppány élete árán volt lehetséges, de kellett az idegen 
katonai segítség is. Hasonló áldozatokkal és német papok, szerzetesek közreműködésével tette 
államvallássá a nyugati kereszténységet, majd a mese harmadik fejezeteként a vezérek 
uralmának megtörésével erős európai királlyá lett. 

Azon túl, hogy ezer év után is létezünk a Duna-Tisza 
mentén, művének több máig ható következménye van. 
Valószínűleg akkoriban szakadt először ketté a 
magyarság, azóta vannak nemzeti pártiak, és „idegen 
szívűek”, talán épp Koppány nevezte így először Istvánt. 
A tűzzel-vassal való térítés következményeként pedig, 
ahogy megszűnt kötelezően kereszténynek lenni, 
Európa egyik legateistább nemzetévé lettünk. Persze, 
csak legbelül, hiszen a színlelt vallásosságnak is ezer 
éves hagyományai vannak nálunk. De megér egy misét 

az is, hogy az ősi vallással együtt nagyrészt eltűnt a honfoglalás előtti magyar kultúra is. Nem 
véletlen, hogy a megelőző ezer év népmeséinek még a nyomaira is csak következtetni lehet, és 
nem bizonyított a ma ismert magyar rovásírás jelkészletének az eredete sem. 

Államiságunk létrejöttének harcai és az 
elmúlt ezer esztendőben történtek 
ellenére, vagy épp azért nem veszett ki 
a magyarságból Ázsia. Hogy miféle vér 
folyik ereinkben, nem volna könnyű 
meghatározni, de megmaradt nyelvünk, 
és ezzel a szív és a lélek ereje, ami 
meghatározza gondolkodásmódunkat 
és érzelmeinket. Kicsit 
összegubancolódik néha az eszünk és 
a szívünk szándéka, mert Európa és 
Ázsia már és még bennünk él. 
Sokaknak furcsa észjárásunk miatt 
néha megkésve, de előbb-utóbb 
mégiscsak sikerül megtalálni azt az 
utat, ami előre viszi a magyarságot. 
Mert lehet, hogy a szívünket sokszor a 
végtelen ázsiai tér és az időtlenség 
vezérli, de lassan megtanulunk 
„európaiul” gondolkodni. 

Dolhai József 
 

Humorsarok 

KIGOLYÓZVA 

John a fiatal cowboysrác bemegy a bárba és meglát egy 
nagyon csinos lányt a pultnál üldögélni. Be akar nála 
vágódni, de nem tudja hogy mit is kellene csinálnia. Egyszer 
csak a fejéhez kap, előrántja a coltját és mindenkit lelő 
bárban. Mosolyogva odalép a lányhoz és hanyagul 
megkérdezi: 
– Mit csinál itt egy ilyen csinos lány egyedül egy ilyen 
bárban? 

SZEM-TELEN 

Új segédet vesz fel az öreg patikus, de mielőtt az első 
ügyeletre kerülne a sor így ad tanácsot: 
– Egyszerű dolog ez fiam. Ha öv alatti panasszal jönnek, adj 
ricinust, ha öv felettivel, akkor aszpirint. Másnap a segéd 
boldogan referál: 

– Főnök úr nem volt semmi baj, Egy eset kivételével úgy 
jártam el, ahogy tanácsolta. De egyszer bejött egy csodaszép 
nő, aki szétrántotta a kabátját. Nem volt alatta semmi, rám 
nézett és így szólt: 
– Szépfiú, egy éve nem láttam férfit! Na, ennek szemcseppet 
adtam... 

Balogh Attila 


