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Csillagok és bölcsek
Az immár elmúlt év november huszadik napján kezdődött a rabszolgatörvényként hírhedté vált
képviselői indítvány korántsem dicsőséges pályafutása. Bár egyéni módosító javaslatról van szó,
kevesen hitték, hogy saját erőből jutottak a képviselők elhatározásukra, akkor még amolyan
mikulásnapi ajándékként.
Ennek valahogy senki nem akart örülni, bár volt pillanat, amikor úgy tűnt, a beterjesztők
tárgyalóképesek. Aztán kiderült, hogy mégsem, amin még az őket támogató szakszervezetek is
meghökkentek, de év végére láthattuk, csak átmeneti a csalódásuk. A mi csalódásunk viszont nem
csupán megingás volt, aminek december nyolcadikán hangot is adtunk Budapesten. Ám nem elég
hangosan, vagy nem elég sokan, mert az Országgyűlés december tizenkettedikén törvénybe iktatta a
rabszolgáltatás lehetőségét.

Közben meggyulladt advent első gyertyája, ami leginkább a hitet jelképezi. De advent első vasárnapja
a számvetés, az önvizsgálat, a belső egyensúly megtalálásának ideje is – mit mondhatnánk, a
beterjesztők nem igazán segítették lelki békénket, és az önvizsgálatnak sem bajnokai. A
törvénymódosítás megszavazói végképp, hiába gyulladt meg advent második gyertyája is, ami a
reményt szimbolizálja. Advent ide, vagy oda, a kutya ugatott, a karaván meg haladt tovább, a remény
csupán a hit illúziója lett.
Luca napján köztársaságunk elnökéhez fordult a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ), hátha
hitesebb a képviselőknél. De ő is eltekintett az adventi gyertyák szimbólumaitól, és figyelmen kívül
hagyván a magyar melós emberek érdekeit, a szeretet gyertyájának meggyújtása után első dolga volt
aláírni a törvénymódosítást. Ezek után nem sok választása maradt azoknak, akik mégsem fogadták el
a sokat emlegetett rabszolgaságot: érdekeik és méltóságuk védelmében országszerte utcai
demonstrációk, forgalomlassítások sorjáztak.
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A negyedik, az öröm gyertyájának meggyújtása után igyekezett mindenki elhessegetni a történteket,
hiszen karácsony következett. Ami többek között az örömözés ideje is, legyen bármi az egyszeri
vasutas nézete, vallása, hite. Még a félresikerült „pulykapénz” se vette kedvét, igaz, inkább a rendes
bérében bízott. Amit jól tett, abból legalább futhatta némi ajándékra, ha egész évben jól osztotta be.
December nyolcadikán kezdtük, január ötödikén folytatták, akik fontosnak gondolták a jövőt, a hírek
szerint sokkal többen. A Vízkereszt már mindenkit otthon ért, ami többek között a napkeleti bölcsek
ünnepe is. Mi tagadás, elkelne kicsivel több bölcsesség, bármelyik oldalon is állt valaki szombaton.
Igaz, jó kifogás, hogy a bölcseket egy fényes csillag vezérelte, kiderül hamarost. Például annak
felhívásnak és ultimátumnak a sorsa, melyet a MASZSZ adott a kormányzatnak. Tartalma szerint
követelik, vonják vissza a túlóratörvényt, legyen kétszámjegyű a minimálbéremelés, állítsák vissza a
cafetériát és egy korszerűbb korengedményes nyugdíjat, dolgozzanak ki egy rugalmas
nyugdíjrendszert. Szóval elkelne a bölcsesség, de legalább némi fény, ami mutatja az utat. Különben
a felhívás szerint tizenkilencedikére országos demonstráció, majd akár általános sztrájk is
következhet. Feltéve, ha elkerülik a bölcsek a feleket, és csillag sem vezérel majd senkit.

Manapság nemigen látni ilyen csodákat, pedig hasznos lenne a fény január tizennyolcadikán is,
amikor vélhetően összeül a MÁV Zrt. Vállalati Érdekegyeztető Tanácsa (VÉT). A három legnagyobb
reprezentatív vasutas-szakszervezet, köztük a Vasutasok Szakszervezete a 2019-es bértárgyalások
megkezdését javasolta napirendként január nyolcadikára, de odafenn még gondolkodnak,
egyeztetetnek. Kivárnak? A lényeg, hogy január tizennyolcadikán legyen mindenki bölcs, találjanak
rájuk, ránk a csillagok is!
Dolhai József
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HUMORSAROK
TALÁNY
Komoly gonddal küzd a menyecske szűziesség terén. Hogy ne essék folt a becsületén,
anyukája javaslatára egy kis lőporral próbálkozik a nászéjszakán, de kicsit többet helyez
fel a kelleténél. A durranást követően megkérdi férjecskéjét:
– Hallottad, mekkorát durrant, amikor elvesztettem a szüzességem?
– Hallani hallottam, de nem láttad véletlenül a tojásaimat?

SZOBORAUTOMATA
Pisti várja barátnőjét az elhagyatott téren. Eszébe jut, hogy megmosdhatna a
szökőkútban. Odamegy, levetkőzik, és elkezdi magát szappanozni, mire megjelenik
három gyönyörű szőke nő. Pistinek nincs jobb ötlete, szájába veszi a szappant és
szobornak tetteti magát.
Nagy meleg lévén a hölgyeknek is hasonló ötletük támad. Levetkőznek, majd
észreveszik a Pisti szájából kiálló szappant. Egyikük megragadja az egyetlen kiálló
tárgyat, Pisti emelkedett férfiasságát, mire ő elharapja a szappant, amelynek egyik fele
így használhatóvá válik.
Odamegy a másik szőke, meghúzza, Pisti pedig kiköpi a szappan másik felét. A
harmadik is odamegy, meghúzza, majd ismét és kisvártatva odaszól a másik kettőnek:
– Nézzétek, lányok, van folyékony szappan is!
Balogh Attila
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