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ZÁHONYI VASUTAS 
XI. évfolyam, 21. szám 2022. január 03 

Milyen az igazi? 
Érdekes kérdés vetődött fel az ünnepek előtt a közösségi oldalon: 
vajon ki az igazi, és mitől lesz az? Mondhatnánk, költői a kérdés – 
nem vár válaszra, légyen az költő, vagy vasutas, mert ismerjük, 
ahányan, annyi féle képen. De talán mégis lehet valamiféle 
konkrét választ adni, legalábbis a hozzászólók találtak bőségesen. 
A legkülönbözőbbeket, no persze, nem mindegy, hogy valaki 
évtizede nyugdíjas, vagy éppen kezdő, esetleg évtizede műveli, 
netán űzi az „ipart”. De mindegyikük válasza valahol érvényes, 
helyén valónak tűnik, hiába költői a kérdés, lehet rá igazi válasz. 

Legtöbben érzelmi alapon közelítették meg a témát, 
ami talán természetes, hiszen ha nincs érzelem, 
akkor már nem lehet igaziról beszélni. Vagy már csak 
múlt időben, ami több nyugdíjas korú kollégánál 
előfordult. Mert volt, aki szó szerint mindent alá 
rendelt, meg is dicsérgették, majd a vége felé 
megtagadták, így nem csoda, ha sajnálja, hogy a 
„szentéletűnél” hagyta szíve egy darabját. De van, aki 
szerint akkor is értékelni kell egy igazinak azt, hogy 
az évtizedek alatt mennyi szép és jó történt, ami 
mással nem történhetett volna meg. Vagy nem úgy. 

Tehát a valóban igazi alárendel mindent, vagy majdnem 
mindent a közös célokért. Jól kezeli, sőt, értékeli az egymásra 
utaltságot, azt, hogy csak másokkal együtt ér valamit. Az sem 
gond az igazi számára, ha esetleg valódi „fordulós” lesz a 
család, és hamarabb van karácsony, a húsvét meg később. A 
szülinap meg akkor, amikor ismét egyszerre fordulnak, és egy 
irányba, addig is jól 
viselik egymás hiányát. 
Mindez, nyilván csak 
úgy lehetséges, ha nem 
csak az otthoni a 

család, és mindkettőben „rengeteg élmény, 
izgalom, öröm, bánat, vigalom” van – lehet, az 
igazi a felén túl már csak a szépre és jóra 
emlékezik? 
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Az igazi életében nagy szerepe van az álomnak is. Vagy azért, mert nincs rá idő, 
vagy azért, mert nem tud másról álmodni. Álmában is csörög, le is fogadja, aztán 
„reggel felkel és hullafáradtan megy dolgozni” – mondta egyikük. De az is megesik, 
hogy azt álmodja, ott van a bejárat előtt, amire felriad, és kiderül, tényleg ott van…de 
végül ügyesen leplezi meglepetését, és megoldja a feladatát. Mert az igazi vasutas 
már csak ilyen, ha értékelik hivatástudatát, alázatát, ha nem. Sokan vélik úgy, hogy 
már nem nagyon, mindenféle okok miatt. 

Többen kiemelték a széttagoltságot, azt, hogy 
több vállalatba szórták szét a vasutasokat. Van, 
aki szerint az igazi vasutas „manapság már 
kiveszett, inkább csak MÁV-, Start-, stb. 
alkalmazottak” vannak. Hiába együtt kell 
működniük a vasútvállalatokban, egyre többük 
már „csak egy munkalehetőségnek tartja, amit 
csinál, pénzkeresetnek és nem hivatásnak”. Ami 
bizony nagyon nem jó egy ilyen, sokrétű 
vállalatcsoportban, maguknak a cégeknek sem 
biztos, hogy előnyös. 

Kimondottan gyengíti például az együttdolgozás hatásfokát, amikor teljesen eltérő a 
munka elismerése, többnyire ugyanazon ok, a spórolás miatt. Nem beszélve arról a 
„jövőképről”, amit a nyugdíjba menők egy részénél látnak a még igaziként dolgozó 
vasutasok, amikor például mindenféle bürökratikus zavar miatt elveszik az 
arcképesüket. Pedig az összes működési költségben a nullához közelít az inkább 
csak elvi megtakarítás mértéke, a rombolás viszont annál nagyobb. 

Ha jól belegondolunk, a vasutasság összefogása egyre inkább az érdekvédőkre, 
köztük a Vasutasok Szakszervezetére hárul. Ami akár édes teher is lehetne, ám a 
széttartás szítása miatt nagyon nehéz. Valójában az igazi vasutasoknál tud igazán 
működőképes lenni, amíg még lesznek. Legyünk sokan ez új esztendőben is, és 
természetesen szeressük egymást! 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

HÓHELYZET ÉS A CSILLAGJEGYEK 

KOS 

Pont most? Pont itt? Hát van esze? 

BIKA 

A sas nem mozdul légyre… 

IKREK 

Jókedvű hempergés után uzsgyi a meleg szobába. 

RÁK 

Lapátol, sepreget, hamut szór, és időnként bejegyzést tesz az Eseménykönyvbe. 

OROSZLÁN 

Napszámos után néz. 

SZŰZ 

Ha nincs más, ellapátolja, és mindezt dokumentálja a facén is. 

MÉRLEG 

Kerekre öltözés után többszöri nekifutásra alapos munka, még a szomszéd előtt is. 

SKORPIÓ 

Nagy duzzogva, morogva és sértődötten, de megcsinálja – értsd, feláldozza magát. 

NYILAS 

Miután jót hógolyózott, a maga ásta tíz centis sávon visszalépeget a házba. 

BAK 

Mérnöki pontossággal lapátol, sepreget, majd elégedetlenül nézi a hópihe-mentes terepet. 

VÍZÖNTŐ 

Pikk-pakk megcsinálja. 

HALAK 

Hat rétegben öltözve, többször bevizsgál, fenyegetőzik, majd békén hagyja a természetet. 

Balogh Attila 
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