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Ezt az orvosi kifejezést ezúttal 
nem humán vonatkozásban hasz-
nálom itt. Igaz, nagyon is sok 
köze van az emberhez, és persze 
Érd lakóihoz, akik közül reggelen-
ként, naponta sok ezren vonatra 
szállunk. Munka végeztével, vagy 
ügyeink elintézése után haza is 
kívánunk térni, mégpedig vonat-
tal, ahogyan szoktuk. Aki gépko-
csival jár munkába, itt már abba is 
hagyja az olvasást, mert úgy érzi 
és gondolja, hogy ez az írás, szá-
mára érdektelen. Ne tegye, mivel 
úgy ítélem, ez a „helyzet” reá is 
kihat, vagy kihatással lehet.

A jobb megértés kedvéért, 
Petõfi Sándor Vasúton címû verse 
jut eszembe, annak is biztatás-
nak beillõ sorai: „Száz vasutat, 
ezeret! / Csináljatok, csináljatok! 
/ Hadd fussák be a világot, / Mint 
a testet az erek. / Ezek a föld 
erei, / Bennök árad a mûveltség, 
/ Ezek által ömlenek szét / Az 
életnek nedvei…” Nos, ezek az 
erek kaptak napjainkban görcsöt. 
A fõütõér és a hajszálerek egy-
aránt. Mi, vasúton közlekedõk 
szinte naponta észleljük ezt a 
már-már bénulással járó érgör-
csöt. Mert bizony, a vasúti 
sínektõl kezdve a szerelvénye-
ken át az áramszedõkig, majd 
a vasutas dolgozókig bezárólag 
görcsbe rándult ez a hatalmas 
szervezet. És elszomorodik a 
XXI. század embere, ha tudja, 
hogy e verssorokat Petõfi 1847 
decemberében vetette papírra, 
ami régen volt. A mai vasutas 
vezérkar tagjai közül, ha olvasták 
is annak idején ezt a verset, most 
széttárják karjukat s egyszerre 
mondják: „Nincs pénz, ezért el 
kell bocsátanunk legalább három-

ezer alkalmazottat, és megszün-
tetnünk vagy három tucat szárny-
vonalat, ezer kilométer hosszon”. 
Petõfi itt nagyon csóválná a fejét.

A takarékoskodás csak látszó-
lagos! – kiálthatnék fel –, hiszen a 
vasúttól megváló vezetõk végkielé-
gítésére, sõt, havi fizetésére együt-
tesen milliárdokat költenek. Aztán 
itt a vasútrombolók naiv védeke-
zése: „A megszüntetett vonalakat 
az autóbusz-közlekedés váltja ki”. 
Az talán olcsóbb? Ellenkezõleg! 
Drágább, és ráadásként a ki- 
pufogógázok tovább szennyezik a 
levegõt, a környezetet. (Ugyanez 
zajlik egy idõ óta a fõvárosban, 
mert a környezetbarát villamo-
sok helyére a levegõszennyezõ 
buszközlekedést állították!) Elõre 
látható, hogy az „ideiglenesen” 
megszüntetett vasútvonalak sín-
hálózata rövid idõn belül eltûnik. 
Hová? A vasat felvásárló helyek-
re, ahová a mûanyagba ágyazott 
rézhuzalok is kerülnek. És mibe 
kerül majd nekünk a szárnyvona-
lak újraépítése? Semmi kétség: mi 
fizetjük meg a most felszámolásra 
ítélt vasútvonalak újbóli telepíté-
sének költségeit. 

A sínfelszedés, továbbá a 
kábelek, huzalok lopása és 
eladása „tolvajlási iparággá” 
nõtte ki magát. Ez a felelõtlen 
tolvajlás a vonatközlekedésben 
a legtöbb üzemzavart, késést, 
az „érgörcsöket” okozza. Az 
utas a pályaudvar pénztárá-
nál jegyet vált Nagykanizsára, 
Székesfehérvárra vagy Pécsre 
vagy éppen Érdligetre, vagy 

akárhová, aztán megkeresi a 
vonatszerelvényt. Nyugodtan 
elhelyezkedik, és várja az 
indulás idejét. Mikor már öt-
tíz perccel túl vagyunk az 
indulási idõn, nyugtalankodni, 
majd kérdezõsködni kezdünk. 
Nem a kalauztól, hiszen az 
ablakon kihajolva egyet sem 
látni. Kisvártatva a pályaudvari 
hangszórón bocsánatot, elné-
zést kérnek négyszáz utastól, 
akik az indulásra várnak. Ettõl 
kezdve a MÁV és utasai együtt 
drukkolnak. Mi okból is? Csak 
az okból, hogy méltóztassék 
megérkeznie a kalauznak a 
szerelvényhez. Alapszabály: 
kalauz nélkül nem indulhat a 
vonatszerelvény. 

De hát hol a kalauz? Sztrájkol? 
Odahaza lekvárt fõz? Gyerekéért 
ment az óvodába? Nem, egyik 
sem! Dolgozik, keményen. Hol? 
Az egyik ellenvonaton. Már rég 
meg kellett volna érkeznie az 
ellenvonattal, ami késik. Miért? 
A vasúti közlekedés biztonságáért 
felelõs kábelt ellopták vagy elvág-
ták. Tehát áll minden, vagy lassan 
mozog. Inkább ezt – mondják az 
utasok is –, mint egy vasúti sze-
rencsétlenséget megérni! Így igaz. 
Marad tehát ez a vasúti érgörcs. 
És mivel „tartalék kalauz” nincs, e 
fogalmat nem ismerik a vasútnál, 
háromnegyed órás késéssel indu-
lunk. Lihegve, fulladozva, elcsi-
gázottan ér közénk a kalauznõ. 
Sajnálat, bosszankodás hangzik, 
egyben. Kiáltani szeretnék: embe-
rek, görcsösen beteg a MÁV! 

De hiszen – intem le, s fogom 
vissza magam – az egészség-
ügyünk is beteg! 

 Bíró András

Érgörcs

Alaptétel, hogy aminek értéke 
van, annak ára is van, ráadá-
sul a kettõt gyakran arányba is 
állítják egymással, mondván, 
hogy ami értékesebb, annak 
nagyobb az ára. Ezt a tételt 
egyaránt bizonyítják a „kis”, 
azaz otthoni, kisvállalkozói, 
vagy a „nagy”, a városi, vagy az 
országos gazdaságból vett pél-
dákkal. Így születnek a költség-
vetések, kicsik is meg nagyok 
is – és ezért pezsdül fel a vita, 
ha bármelyik szinten szóba 
kerül a „mi mennyibe kerül?” 
kérdése. Meg az a kérdés is, 
hogy megér-e annyit, amennyi-
be kerül. Néha ez egyszerûen 
kiszámítható: jelent-e megta-
karítást a családi autó, hoz-e 
hasznot a vállalkozónak az új 
munkagép – „feljebb” már nehe-
zebb a számolás. Az újonnan 
épített, jó minõségû út haszna 
például nem az út építõjénél, 
hanem az autósnál jelenik meg, 
hiszen gyorsabban tud menni, 
és nem rongálják kátyúk a 
futómûvét. Még bonyolultabb, 
még összetettebb a helyzet, 
ha nemcsak az anyagi, hanem 
az úgynevezett humán szfé-
rában gondolkozunk. Ha azt 
próbáljuk végiggondolni, 
hogy hol, mikor térül meg a 
befektetés óvodabõvítésbõl, 
iskolakorszerûsítésbõl. Egy 
kulturális fesztivál, egy utcabál, 
egy rangos színházi elõadás, 
esetleg egy országos sikereket 
elérõ sportegyesület megter-
meli-e a ráfordított anyagiakat? 
Vagy egy orvosi rendelõintézet-
korszerûsítés „visszahozza-e” a 
befektetett pénzt? Tekinthetjük-
e ablakon kidobott összeg-
nek az egészségügyre, kultú-
rára, mûvelõdésre fordított 
forintokat, és minõsíthetjük-
e felelõtlen eladósításnak az 
ilyen célra fordított hiteleket? 

Manapság könnyen kapha-
tunk mindezekre a kérdésekre 
olyasmi választ, mint amilyet 
a viccbeli cimbalmos kapott 
a prímástól, amikor az esti 

bevételbõl kérte a részét, mond-
ván, hogy az neki miért nem 
jár. Az indoklás így hangzott: 
jár, hogyne járna, csak nem jut. 
A felsoroltakkal kapcsolatban 
is a döntéshozók hasonló indo-
kokat hoznak fel: szép dolog a 
kultúra, fontos az egészségügy, 
de most válság van, nem jut rá 
pénz, ezért inkább csökken-
teni kell az ilyesmire fordított 
„improduktív” összegeket.

Ebben a napjainkban diva-
tos, államigazgatási szervektõl 
némely önkormányzati hang-
adókig sokfelé hallható érvelés-
ben legalább két nagy tévedés 
van. Tévedés, igen, de csak ha 
jóindulatúan, jóhiszemûen vizs-
gáljuk az ellenvetést, és nem 
veszünk észre mögötte politi-
kai fondorlatot vagy rövid távú 
harácsolási hajlamot, csupán 
szakmai hozzánemértést. Az 
egyik: mûvelt, képzett, kultu-
rált, és persze egészséges ember 
tud a gazdaság fejlesztésében is 
értékteremtõen közremûködni, 
ha úgy tetszik: hasznot hajtani. 
Ezt illõ lenne észrevenni, még 
ha egy városi musical-est, egy 
Kossuth-díjas írók által tartott 
iskolai irodalomóra, vagy egy pár 
száz embernek örömet szerzõ 
kézilabda-gyõzelem forintokban 
mérhetõ haszna azonnali bevé-
telként nem is jelentkezik.

A megszorító elméletek 
másik nagy tévedése az, hogy 
a humánszféra által felerõsített 
állampolgár nemcsak értékes 
munkát kap és jobban él – csök-
kentve az immár tíz százalék 
feletti munkanélküli-állományt 
– , hanem egyúttal adófizetõvé 
is válik, tehát növeli az állam 
bevételeit.

Vagy az a baj, hogy ezek a 
bevételek már egy következõ 
választási ciklusban jelenné-
nek meg?

A szerkesztõ jegyzete

Hasznot hozó forintok

A település elsõ embere ünne-
pi beszédében hangsúlyozta, 
hogy az emlékoszlopot tulaj-
donképpen a politikai foglyok, 
a hõsiesség, a helytállás és a 
hazaszeretet állíttatta, és ami-
kor az emberek összegyûlnek 
az emlékoszlopnál, akkor az 
áldozatok és a meghurcoltak 
meghívásának tesznek eleget.

– Maguk köré gyûjtenek, hogy 
minden alkalommal figyelmez-
tessenek arra, hogy mi dolgunk 
is van ebben a világban, ha 
otthon akarjuk magunkat érez-
ni benne. Õk maguk a példa 
arra, hogy sohasem hiábavaló 
a helytállás. Õk maguk a példa 
arra, hogy a magyarság, a tisz-
tesség és a méltóság ügye min-
denhol érvényes, Érden és Pest 
megye más településein egy- 
aránt. A szabadság szelleme 
bennünk él, lakjunk bárhol 
ebben az országban – fogalma-
zott a polgármester.

T. Mészáros András utalt 
arra is, hogy az erõszakot és 
a brutalitást felmutató szabad-
ság ellenségeivel szemben a 
magyar szabadság elkötelezett-
jei hõsiességet, méltóságot és 
az utókor elismerését jelentõ 
helytállást mutatták fel.

– Értük áll ez az oszlop, és 
figyelmeztet mindenkit, aki 
ránk vagy szabadságunkra tör, 
hogy nincs helyük köztünk 
sem Érden, sem a megyében, és 
sehol ebben az országban. Mert 
itt olyan emberek élnek, akik 
ha kell, építõ munkát, ha kell, 
halált megvetõ bátorságot sze-
geznek szembe velük – jelentet-
te ki T. Mészáros András.

A polgármester elmondta: 
– A szabadság anyakönyvé-

nek egy részlete olvasható az 
emlékmûvön. Ebben az anya-
könyvben nem szerepel, és soha 
nem is fog szerepelni egyetlen 
kommunista pribék, besúgó 
és hazaáruló neve. Õk kiírták 
magukat közülünk akkor, ami-
kor aljas ösztöneiknek engedve 
másokat kínoztak, megfosz-
tottak egzisztenciájuktól, vagy 
öltek.

Rácz József, a Pofosz Pest 
megyei elnöke az 1956-os 
magyar forradalom és szabad-
ságharc áldozatai és meghur-
coltjai nevében köszönte meg 
az emlékoszlop állítását.

– A magyar forradalom hõsei 
életüket adták a szabadságért 
és azokért az eszmékért, ame-
lyeket sajnos gyalázatos módon 
elárultak a rendszerváltást 
követõ években – mondta a 
Kisfogház hajdani lakója.

Rácz József elmondása sze-
rint több hónapot töltött a 
Kisfogdának abban az emele-
ti cellájában, ahonnan hallotta 
a halálra ítéltek búcsúszavait, 
amit soha nem tud elfeledni.

– A harminchárom cellatárs-
ból hárman maradtunk életben 
– tette hozzá.

A Pofosz Pest megyei elnö-
ke kijelentette: az elkövetett 
bûnökre nincs megbocsájtás.

– Bajtársaim Magyarországért 
haltak meg, és most újból elérke-
zett az a pillanat, amikor megint 
a szakadék szélén állunk, és 

szégyenszemre ugyanazok 
vezetik az országot, akik akkor 
is csõdbe vitték Magyarországot, 
és kegyetlenül gyilkoltak. Újra 
feléledt ’56 eszméje, de ismét 
kijelentjük, hogy nem kérünk 
abból, amit húsz éve csinálnak 
az elvtársak – közölte a Pofosz 
Pest megyei elnöke.

Rácz József arról is beszélt: 
hibásak vagyunk, mert vissza-
szavaztuk ezt a kártékony kor-
mányt.

– Amikor eljön az ideje, sza-
vazzanak a jobboldalra, mert 
rajtunk múlik az életünk és az 
ország sorsa. Nem szabad még 
egyszer azokra szavazni, akik 
tönkretették az országot. Nem 
lehet közömbös senki, állást kell 
foglalni, mert a jövõnkrõl van 
szó – tette hozzá Rácz József.

Az emlékoszlopot Rácz 
József, a Pofosz Pest megyei 
elnöke és vitéz lovag Máriási 
György Mihály vezérõrnagy, 
Budapest nemzetõrparancsnoka 
avatta fel. Az emlékmûvet 
Szilasi László érdi kõfaragó-
mester és Domonkos Béla érdi 
szobrászmûvész készítette. Az 
Érden tevékenykedõ egyházak 
képviseletében az emlékoszlo-
pot megáldotta Erdélyi Takács 
István református lelkész, 
Zoltán atya és Labossa Péter 
evangélikus lelkész.

Az ünnepség végén T. 
Mészáros András polgármes-
ter és Segesdi János alpolgár-
mester elhelyezte az emléke-
zés koszorúját az emlékosz-

Emlékoszlopot avattak 
a forradalom áldozatainak emlékére
November 4-én a Ma-
gyar Politikai Foglyok 
Országos Szövetsége 
(Pofosz), az 1956-os 
Magyar Nemzetõrség és 
Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata képvise-
lõinek jelenlétében az 
Ötvenhatosok terén fel-
avatták az 1956-os érdi és 
Pest megyei áldozatok és 
meghurcoltak emlékosz-
lopát, amelyet megáldot-
tak az érdi egyházi mél-
tóságok. Az ünnepségen 
megjelent és beszédet 
mondott Rácz József, a 
Pofosz Pest megyei elnö-
ke és T. Mészáros András, 
Érd Megyei Jogú Város 
polgármestere.

Az Érd-Parkvárosi Baptista 
Gyülekezet, az Érd-Parkvárosi 
Református Gyülekezet, az 
Érdligeti Biblia Közösség és a 
Családépítõ Egyesület a Szepes 
Gyula Mûvelõdési Központban 
november 22-én 17 órakor 
kezdõdõ „Gospel – valódi 
gyöngyszemek füllel és lélek-
kel” címû zenés rendezvény-
re invitálja az érdeklõdõket. 
A mûsorban Pintér Béla és bará-
tai lépnek fel.

Pintér Béla színész, drá-
maíró, rendezõ, koreográfus, 
zenész. Az Arvisura Színház 
egykori tagja 2000-ben meg-
kapta a Kritikusok díját és 

a legkiemelkedõbb fiatal 
rendezõknek járó Üstökös-
díjat is. Egy évtizede leginkább 
az általa 1998-ban létreho-
zott „Pintér Béla és Társulata” 
számára ír és rendez darabo-
kat. Színházát ma az egyik 
legjelentõsebb és legleleménye-
sebb alkotómûhelyként tartják 
számon. A hazai és külföldi sike-
reket rendre begyûjtõ színház-
csináló és barátai elõadásában a 
keresztény vallásos hitet kifejezõ 
gospel zenei stílussal találkoz-
hatnak majd az érdeklõdõk 
Érd kulturális centrumában. 
A minden korosztályt megszólí-
tó gospel lényege vallásosságá-

ban, Jézus és Isten tiszteletében 
rejlik, valahogy úgy, ahogy azt 
Reményik Sándor 1933-ban írta: 
„A világ Isten-szõtte szõnyeg / 
Mi csak visszáját látjuk itt / És 
néha – legszebb perceinkben / 
A színébõl is - valamit.”

A különleges zenei élmény-
re a megnyugvásra vágyók, a 
különleges kifejezési mód iránt 
érdeklõdõk jegyet elõvételben 
a szervezõknél vagy az elõadás 
megkezdése elõtt 500 forintért, 
a helyszínen vásárolhatnak. 
További információt Fóris Gyula 
Zsolttól kaphatnak a 20/886-20-
62-es telefonszámon.

 Vizsy Ferenc István

Pintér Béla és barátai Érden

A hit kifejezése zenével

Az érdi egyházak képviseletében az emlékoszlopot megáldotta Erdélyi Takács István református lelkész, Zoltán atya 
és Labossa Péter evangélikus lelkész
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lopnál, azt követõen pedig 
koszorúzott Rácz József, a 
Pofosz Pest megyei elnöke és 
Tóth Tamás, a Pofosz Érd és 
Körzete Szervezet elnöke, vitéz 
lovag Máriási György Mihály 
vezérõrnagy, a Budapesti 
Nemzetõrség parancsnoka 
és vitéz lovag Varga Ferenc 
Gábor vezérõrnagy, az Érd 
és Városkörzete alegység 
parancsnoka, az 1945 és 
1956 közötti Magyar Politikai 
Elítéltek Közössége nevében 
pedig Sárosi Gyula volt 1949-
es elítélt, 1956-os nemzetõr, 
Andrási Gyula ’56-os elítélt, 
nemzetõr és Matolcsi András 
nemzetõr százados helyezte el 
az emlékezés koszorúját.

 Papp János


