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ZÁHONYI VASUTAS 
XI. évfolyam, 06. szám 2021. szeptember 13 

Sikoltó világnap 
Véletlenül sem fordítanám ki a 
legnagyobb magyarnak tulaj-
donított szavakat – nyelvében 
él a nemzet – már csak azért 
sem, mert nyelvünk és nem-
zetünk sajátosan egyedi vi-
szonyáról valószínűleg nem 
Széchenyi István szólt így 
elsőként, hanem egy bizonyos 
Kőváry László 1841-ben, a 

Székelyhonról című művében. Természetesen 
Kőváryt sem akarom bántani, csupán eljátszom a 
gondolattal, amilyen a nyelvünk, olyanok vagyunk például munkában, szerelemben is? 
Meglehet, még az írással-olvasással is magyarosan egyedi a viszonyunk. 

Nyelvünk dallamos, talán hektikusnak is mondható, és az egyszer fenn, egyszer lenn 
nem csak beszédünkben, hanem általában is jellemző ránk. Még akkor is, ha mi 
többnyire lent érezzük magunkat, ami látszik a kedvünkön is. Amit már Kölcsey sem 
hagyott ki a Himnuszból, és jó kedvet is kért a magyarnak. Miért is tagadnánk, sokszor 
ránk férne manapság is több belőle, mégis gyakran kísértjük a rossz hangulatunkat 
anélkül, hogy észrevennénk a közelünkben sertepertélő jót. De ki is írhatnánk 
magunkból a rosszat, vagy néha kaphatnánk egy vidító írást valakitől. Igaz, ahhoz írnunk 
kéne, és bíz’ írni nem könnyű elsőként, bár gyakran másodikként sem. 

Viszont élnünk kell, hiszen jó élni, ha jól csináljuk, még akkor is, ha másoknak ez nem 
tetszik. Élhetünk a munkának is, de az inkább azoknak való, akiknek kompenzálni kell 
mindenfélét, ami a munkán kívüli életben már nem jól megy. Dolgozni, alkotni, állandóan 
tenni valamit, természetesen kell, és jó is, csak maradjon idő másra is, no meg másokra. 

Éljünk hát a nyelvünkben, abban biztosan van fent is, nem csak lent. Találjuk meg a 
legszebb szavakat, azokat, amelyek mi vagyunk, csak ránk jellemző, és ragaszkodjunk 
önmagunkhoz, hogy minél többet lehessünk fent. És írjuk le, akár magunknak, akár 
másnak, ha már egyszer megtanultunk írni. Már 
aki, persze, de azért a többség igen, ami nagy 
szó. Hiszen egy-két generációval korábban 
sokaknak nem sikerült, három-négy gene-
rációval visszanézvén pedig nagyon keveseknek 
volt lehetősége. És mit tagadnánk, kis 
hazánkban ma is van egy-két százaléknyi 
analfabéta. 

mailto:zhtk@vsz.hu


Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony 

4625 Záhony Európa tér 5. 

vasúti tel: 03/33-49, 03/33-48, mobil: 30-386-6083, 20-286-1440, 

E-mail: zhtk@vsz.hu 

 
2 

Ezért is fontos a világnapok lassan végtelen sorában szeptember nyolcadika, ami 1965-
től az írás, az olvasás, de leginkább az írástudatlanság elleni küzdelem napja. Mert az 
olvasni tudás alapvető emberi jog, csak úgy, mint az írás. Kétségtelen, még azoknak is 
van mit pótolniuk, akik annak rendje és módja szerint jártak iskolába, de sebaj, idő, mint 
a tenger: sosem késik pótolni ifjúkori mulasztásainkat. De érdemes igyekezni, nehogy 
idő előtt kiszáradjon az a tenger. 

Lényeg, hogy olvassunk, ne csak pénzt, mint nagypapánk 
egykor. Mégpedig azért, hátha segít, hogy jobban ki tudjuk 
fejezni magunkat, és meg tudjunk érteni másokat. Igaz, 
manapság igyekeznek sokan egyszerűvé tenni a beszédet 
is, írást is, ám mégis hasznos lehet, ha nem csak 
félszavakban tudjuk elrebegni, mit szeretnénk, és mit nem. 
Azért, hogy mielőtt megszólalnánk, ne csak görcsök 
legyenek bennünk, mert szólni kéne, hanem gondolatok is. 

Azt mondják, aki nem olvas, az mesélni sem tud – hát még 
beszélni, teszem hozzá, de ezen már túl vagyunk. Azt is mondják, az írás az olvasással 
kezdődik! Márpedig időnként muszáj írnunk, és nem csak barátnak-barátnőnek, bár ott 
sem baj, ha nem a bukás felé hasító tizenévesnek látnak bennünket. De felelős szavakat 
is várnak tőlünk néha, amihez már nem elég a szerelmetes szókincs, de még a vasutasé 
sem biztos. 

Már ott elkezdődnek a gondok, amikor 
kapunk egy levelet, üzenetet, ami 
mostanság gyakran politikai, és kell rá 
aludni párat, hogy megértődjön a 
tartalom. Még nagyobb lehet a baj, ha 
választ is várnak. Ha meg tudjuk, hogy 
sokan fognak olvasni bennünket, 
nyomban kiderül, hogy a bátorság a 
tudással együtt a pincében maradt. 
Vagy a padláson, esetleg az 

iskolában. Akkor meg végképp megáll a levegőben a billentyűzet, ha valaki felsikolt a 
távolból: vajon mit akart ez írni nekem? 

Tehát olvassunk, aztán néha írjunk, hátha 
sikerül a sorokban, vagy a sorok között egy-két 
maradandót összehoznunk. Mert a sikolyt 
könnyen sikoly követheti, és a végén még a 
sikoltásnak is világnapot kell majd kreálni. 

Dolhai József 
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CSALÁDI NAP 
A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ZÁHONYI TERÜLETI KÉPVISELETE CSALÁDI NAPOT  

RENDEZ 2021. OKTÓBER 2-ÁN (SZOMBAT) 

HELYSZÍN: GYŐRÖCSKE, FALUHÁZ 

PROGRAM: 

• 9.00-TÓL ALAPSZERVEZETI FŐZŐVERSENY 

• GYEREKEK RÉSZÉRE ÜGYESSÉGI VETÉLKEDŐK, UGRÁLÓVÁR 

• ULTIBAJNOKSÁG 

• 11.00 ÓRAKOR VSZ ELISMERŐ OKLEVÉL KITÜNTETÉS ÁTADÁSA 

A CSALÁDI NAPRA JELENTKEZNI LEHET AZ ALAPSZERVEZETI TITKÁROKNÁL, VAGY 

A TERÜLETI KÉPVISELETEN SZEPTEMBER 23-ig 

MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK! A rendezvényen 

fényképfelvételek készülnek, melyek a Záhonyi Vasutasban/Magyar 

Vasutasban/a VSZ honlapján és a facebookon lesznek megtekinthetőek. 
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HUMORSAROK 

KÉT RÉSZEG BESZÉLGET: 

– A tegnapi balhé után elgondolkodtam, legyünk barátok! 

– Hülye vagy? Hogy néznék ki csuhában?! 

 

EGY RÉSZEG ÉS EGY RENDŐR BESZÉLGET 

– Hol vagyok? – kérdezi a rendőrt a részeg. 

– A Váci út és a Róbert Károly körút sarkán. 

– Nem a részletek érdekelnek! Melyik országban? 

Balogh Attila 
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