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ZÁHONYI VASUTAS 
VII. évfolyam, 32. szám 2018. január 29. 

Egy találkozó utózöngéi 
Nemrég találkoztunk Andreas Mattä-
val, az ÖBB Holding vezér-
igazgatójával Bécsben. A találkozó 
elején Mattä úr elmondta, hogy ö 
ízig-vérig vasutas, hiszen már a 
középiskolai tanulmányit is vasúti 
kötelékben végezte, és ez meghatá-
rozta a jövőjét is. Természetesen mi 
is, akik részt vettünk a találkozón 
elmondtuk, hogy mi sem ma kezdtük 
a vasutat, hiszen már a hátunk 

mögött van több mint harminc év. Majd megjegyeztem, 
én már az általános iskolában is vasutas voltam. 

Majd szóba hoztam Záhonyt, és 
jeleztem véleményem, miszerint 
örvendetes a múlt évi húsz száza-
lékos forgalomnövekedés – ő 
nyomban reagált. Elmondta, nemrég 
Oroszországba járt, ahol találkozott az 
orosz és az ukrán vasutak vezetőivel, 
akik a háború ellenére is jól együtt 
tudnak dolgozni, ami bíztató lehet a 
jövőt illetően. A menetkedvezmény 
(arcképes) is a beszélgetés tárgya 
volt, és közölte, hogy az osztrák 
vasutak munkavállalóinak fizetniük kell 
a családtagjaik után évi 700 eurót, míg 
a munkába járásért további 400 eurót. 
Ezért is problémás a felvetésünk, 
hogy az RCH munkavállalói kapjanak 
ingyenes utazási lehetőséget 
Ausztriába. 

A következő történet a cargo privatizációjának tíz éves évfordulójához kacsolódott. Elmondtuk, hogy a 
privatizációkor a „menyasszonyt kiöltöztették, ékszerekkel is ellátták”: Leányvállalatokat kapott az 
akkori MÁV Cargo, aztán teljesen levetkőztették a menyasszonyt, az ékszerek is eltűntek. Ami azt 
jelenti, hogy manapság az RCH ott áll egy száll fehérneműben, nincs egy szál leányvállalata sem, így 
nagyon nehéz eredményt elérni. Ezért kértük az eredeti portfólió visszaállítását, Mattä úr pedig 
ígéretet tett, hogy megvizsgálja a felvetésünket. Végezetül megállapodtunk, hogy májusban ismét 
találkozunk Budapesten.   

Zubály Bertalan 
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Adalékok az érdekvédelmi „egyesülés” múltjához 

Kicsit régebben úgy tanultuk, a munkásság körében jöttek létre az első 
érdekvédelmi szervezetek. Mégpedig azért, mert a parasztember csak a saját 
tehenét látta, a munkás meg a másét is. Na, ez korántsem biztos, hogy így volt, 
viszont az igen, hogy a munkások, lehettek bármilyen sanyarú sorson, többnyire 
képzettebbek voltak, és valamicskével több idejük is volt a közösségi 
összejövetelekre. Meg talán igényük is, hiszen a lehetőség igényt szül, a 
korlátozás pedig bezárkózást, legalábbis az első zendülésig. De sok idő – és 
munkaidő – telt el az iparosodás kezdeteitől addig, hogy eleink 
összeszerveződjenek. 

Mindezt a maga sajátos módján a katolikus egyház 
is segítette, bár nem biztos, hogy minden későbbi 
forradalomra vágyott, de tény, besokallt a 
munkások rossz sorsa miatt. Az első pápa XIII. Leó 
volt, aki felemelte szavát a totális kizsákmányolás 
ellen. Ő adta ki az első pápai szociális körlevelet 
1891. májusában, Rerum novarum kezdő szavak-
kal, ami azt jelenti, hogy „Az új dolgok…”. És 
valóban, a pápa enciklikája olyasmiről szólt, ami új 
keletű volt, és az egyház számára is feladta a 
leckét: Hogyan lehet a tőke támogatását megtartva 
a melósokat védelembe venni? 

Nem volt egyszerű, ma sem az, de van igazság az enciklika mondataiban, miszerint „intézkedett a 
természet a társadalomról is, hogy a két osztály egyetértő kölcsönviszonyban álljon egymással, s 
megfelelő egyensúlyt tartva egészítse ki egymást. Hiszen teljes mértékben egymásra vannak utalva: 
sem a tőke munka nélkül, sem a munka tőke nélkül nem lehet meg.” Mi tagadás, vannak még 
hiányosságok az egyetértésben, de talán abban is, hogy Leó szerint az állam kötelessége, hogy a 
"közösség és az egyének jólétét szolgálja", mert "a munkások tevékenysége különösen hatékony és 
szükséges". „Ez a gondoskodás nem csak hogy nem lesz kárára senkinek, hanem ellenkezőleg, 
mindenkinek előnyére fog válni, mivel a társadalom elemi érdeke, hogy azok, akiktől oly igen 
szükséges javai erednek, ne nyomorogjanak.” 

A pápa munkásegyesülések szervezésére szólítja a munkásságot, amivel támogatja az egyesülési 
szabadságot, és kifejti: „az állam, ha megtiltja, hogy polgárai egyesületeket alakítsanak, tulajdon 
létével teljesen ellentétes módon jár el, mert az állam is és a magántársaságok is ugyanabból a 
jogelvből jönnek létre, abból tudniillik, hogy az emberek természettől fogva társaslények.” A munkások 
egyesületeinek célja legyen az enciklika szerint, "hogy az egyének a szövetkezésből testi, lelki, 
családi javaik lehető legnagyobb növekedését nyerjék", és "a munkáltatók jogait és kötelességeit 
megfelelő összhangba kell hozni a munkások jogaival és kötelességeivel” – mondhatnánk, bármely 
valóban működő szakszervezet alapvetéseit foglalta össze XIII. Leó. 

A körlevél a szociálkatolicizmus meghirdetésével, az ebből kifejlődő keresztényszocializmus, végső 
soron a jóval később megvalósuló szociális piacgazdaság alapjait vetette meg. Ma már inkább az 
utóbbiról tudunk, amit tudunk, bár Nyugat-Európában ma is komoly hagyománya van a 
keresztényszocialista gondolkodásmódnak. A katolikus jelző nélkül, hiszen korántsem minden 
keresztény katolikus, és talán jobb is, ha elsősorban keresztény valaki, mint katolikus, vagy protestáns 
– már amennyiben van helye életében a vallásnak. De ha nincs, attól még lehetnek sajátjai a 
keresztény értékek, amennyiben az elesetteket, kiszolgáltatottakat, egyszóval bármi okból 
rászorultakat védelmezi, magányosan, vagy „egyesülés” tagjaként. Alighanem többre jut, ha nem a 
magányos farkas a kedvence, hanem a szervezett összefogás. 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Záhony-Port Zrt. 

A MÁV Csoport tagjai közül már csak a Záhony-Port Zrt. 2018. évi 
bérmegállapodására várunk, ami a mai nap folyamán aláírásra kerülhet. Az elmúlt 
héten tárgyaltunk a cég vezetésével. A munkáltatói tervezetet a Szakszervezeti 
Bizottság pénteki rendkívüli ülésén tárgyalta. A részletekről a jövő heti számunkban 
adunk tájékoztatást. 

B+N 

Ma 11 órakor érkezik hozzánk Kaczkó Tamás, a B+N Zrt. takarítás üzletág 
igazgatója Zlati Róbert érdekvédelmi alelnökkel. A szűk körű egyeztetés részleteiről 
később tájékoztatjuk az érintetteket. 

HUMORSAROK 

HÁBORÚBAN 

– Hallotta, Kovács úr, Berlinben már arra is rendeletet hoztak, hogy a nők fekete bugyit viseljenek! 

– Na, de miért? 

– A gyakori bombázások miatt el kell sötétíteni a szórakozóhelyeket... 

 

TELJESÍTMÉNY 

– Doktor úr, megnősültem! – újságolja egy öregúr az orvosának. 

– Gratulálok! Mennyi idős a felesége? 

– Huszonöt éves, és gyereket szeretne. 

– Az igazán nagyszerű. Azt hiszem, felvehetne egy albérlőt... 

Néhány hónappal később: 

– Doktor úr, gyermeket vár a feleségem, de már az albérlő is terhes... 

Balogh Attila 
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