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ZÁHONYI VASUTAS 
XI. évfolyam, 31. szám 2022. március 21 

Rend a rendetlenségben 

Mint minden állomásnak, úgy Záhonynak 
is van egyfajta rendje, amit nagyjából az 
utasok is ismernek. Ez a rend a vasutast 
segíti munkájában, az utast meg a 
tájékozódásban, jó esetben mindkettőjük 
megelégedésére. Azon a csütörtökön, 
február huszonnegyedikén alig látszott 
még változás, az utasok számára talán 
semmi. A vasutasok számára is inkább 
csak annyi, hogy hosszabb vonat ment 

Csap felé, és fordítva. Jött talán ötven-hatvan emberrel több, 
mint szokott Ukrajna felől, akik nem különösen voltak 
feltűnőek, talán még szomorúak sem. 

Hétvégére, majd a következő hét elejére már változott a 
helyzet, nőtt a vonattal menekülni akarók száma, így az 
érkező vonatok hossza is. Majd beindultak a Budapest felé 
közlekedő különvonatok rég látott kocsiszámmal, és lassan 
felborult az állomás megszokott rendje utasnak és 
vasutasnak egyaránt. Mindez több munkát jelent a forgalmi irodában és a vágányok között, 
illetve a személyforgalom lebonyolításához szükséges őrhelyeken. Annál is inkább, hiszen 
gyakran kevésnek bizonyul a peronnal bíró vágányok száma. 

 

A „rendetlenség” természetesen az utascsarnokra is kiterjedt: a napi ezres nagyságrendben 
mérhető menekültek számára használaton kívüli helyiségeket is meg kellett nyitni. Sőt, a 
vasúttörténeti kiállítás helyén például (átmenetileg) kisgyermekek ellátása történik. Az 
egykori újságos standban pedig egészségügyi ellátás kaphatnak a rászorulók csakúgy, mint 
a Protokoll teremben. 
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De a forgalmi szakszolgálaton túl a startos kolléganők és kollégák feladata is jelentősen 
megnőtt. Márpedig a rendetlenségben is kell rendnek lennie, amihez sok záhonyi vasutas, 
gyakran a szakszolgálatok vezetőinek közvetlen részvétele is kell. Hiszen a hektikusan 
változó, de durván tízszeresére nőtt személyforgalomhoz jóval több kocsit kell biztosítani, és 
nagyon sok Szolidaritás menetjegyet kiadni. Mindez kiegészül azzal, hogy bizony egyre 
riadtabb és szomorúbb tekintetek érkeznek Záhonyba, így a mindennapi kommunikációt a 
nyelvi nehézségeken túl pszichés problémák is nehezítik: lelkileg sokakat megviselhet a 
menekülők helyzete, anyák és gyermekek rossz sorsának látványa – legyenek azok 
személypénztárosok, vagy jegyvizsgálók, akik személyes kontaktusban is vannak a 
menekülőkkel. 

Mindezek ellenére, vagy épp ezért a kedvesség sem tűnt el a vasutasok kelléktárából, amire 
nem kevésbé szükség van, csakúgy, mint a rendre a rendetlenségben. Ami természetesen 
gyakran nehéz, mert nem könnyű sok embert, kismamákat és gyerekeket eligazítani, 
tájékoztatni és bizony ellátni az alapvető szükségletekkel. De mindeddig a záhonyi 
vasutasok – köztük sok tagtársunk – kitartottak állomáson és a vonatokon egyaránt, amiért 
sok-sok hálás tekintet is osztályrészük lett. 

Dolhai József 
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