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AZ ESTI MESE, A ,'VARJIr"
ES AZ UT VALASZTAS

J6hiszemiisr hittem, fs biztom cbbon, hogy egy kemeny megm€-
rettetfs utrin ozok o szokzervezeti (politikoi) vezetoh, okik padl6t
fogtok legoldbb pironkodnok, s ho tedtrtiliscn nem is (hiszor nan
tortok rri igfuyt), de ehsmerik veresegtiket.
At igotsdg pillonctdbon, 1995. dprilis 20-an 11,3O-kor ldttom
ozokat oz orcokot, melyek dtibbenetr6l, csol6d6sr6l, s olyon
tndmekr(X tonuskodtok, melyet anberbortiti szeretetb6l nan
kivdnok senkinek.
izes br;ztdfl elniiknek, fuggetlenitett tiszts€gviselotnek torkdn akodt
o st6, volt oki kdnnyekkel kiiizkOdOtt, s o megzovarodott fE€kbsn
csak kdt sz6 motoszktilt: "hogyon tovdbb?".
A nogyhongri nyilotkozotok odovesztekl Az "olyonvtrtijk laz, hogy
o decemberi csck esti mese volt", vagy hogy o ,vorjir is meg6ll o
levegolm" cimii kcrdcsijrtetd kirohondsok kifullodtak o togsdg
okcrottin.
Mi is tiirtent vol6jribon2 Nem egy6b, mint hogy testiil€t€k dlintenek
olyon k€rd&ekben, ohol vol6jdbon a togsdgi okorcfirok, mfgpedig
nem is ok6rmilyen szilzollkos ordnybcn kellene domindnsan
meg;elamie!
Mint 0z operotiv bizottsig t0gj0, s o MOSZ elniike obbcn o
helyzetbn nem tettem, nem tehettem meg ozt, hogy o sajt6
rohomriro kihosmriljom helyzettinket.
Aig egy h6nop tdvlotdMl czt kell toposztolnom, sr:lyos t€vedfs volt.
Mig o MOSZ tAja vatrkwo e4y ilym bukds aetar levonto volnq o
konzekvmcidt (o vuetii tisztse4viseloh ozonnol batyijtoftdk volno
lanonddsukot), oz tinmoguk dltol le6nogyobb 6s Iegobbnok apvtrofrilt
ynlszewunt vadtfi nm vontdk le o viiksrya politikoi tcnulsigokot.
A ,va1it" aiitijrttjk ddlben lezuhont! Pentek reggelre azonbon,
omikor kidertlt, hogy a mozdonyvuetolt elsa{nsdgukb(tl egy
jottdnyit sem engedtek, azaz egyetlm dorob vonattal nem kiidekedett
ttjbb, mint omit gorontdltck, o modtir felfiiv6don, s mintho mi
sem ttirtsrt volno, frrekes moddrkort kezdett trilldmi.
Mindez azonbon szdmomro kiilOndsk€ppot nem jelentett gondot,
hiszen szokzervezetiink eln0kek€nt mindlg vollottam, hogy segitsd
o gydngtt, s ne 6lj visszo helyzettvel!
Az els6 ptmwzhongvttelii tdmadds okkor frte amozdonytuetbket,
qmikor a VSZ sz 52. sz. INFO cfmii sz6r6lopj6n me4lnyegeti

szakzervezetiinkgt, s rossz izii kiiliinme6tillopoddmok mindsiti o
tagsdgunkro vonotkoz6 l6tsztimmegdllopitrisunkct. Teszi mindezt
igy, ahogy e4y bdogott moddr, melynek l6bon elhelyezett gqrii,
s kenytelen oz omin6zus szrimyokkol egyiitt hositoni o felhdtlsr
69boltot.
S az UT vrilosztdsok kdze\edtfuel, n€h6ny prorninens ftiggetlenitett
tisztsfgviseld, minden szer&ryslget porbo toposvc, szdmomro izl6s-
teln tCIt&nystgbe kezd.
Sz. [., oki egy jdrrrt(is f'rin6lse4 Ut elntlke, s aki korribbon
hivotalosan is kijelartette, hogy az iillsekr6l nem hojlond6 c
jegy zokdny'v eket a tdrszakzerve zetelnek megkiildeni, hc okorjtik
mojd elolvoshotjdk o folitdbldn, most trezte eldsziir fontomok o
mozdony-vezet(fu oktotdsdn vol6 mindennopos meglelathtt, s f€lszo-
vokkol, utoldsokkol o MOSZ helyi tisztsfgviseldinek Ieidrotdsrit
sojdt togstigo el6tt!
Mindezt, ngy trfnik nem 'erute elQnek, hiszen o mozdonyjovit6
csomokbon, a MOSZ lttszimegdllopoddsdt kinagyitvo kifiiggesztve
(omi Onmogdbcn dics(ithy, hiszen orr6l szSl,hogy e4y szewezerrck
hogyon kell o togsdgdt k6pviselnie), vostog viirOs felirqttcl oz aldbbi
szlveggd irto feliil: "llyat o MOSZ szolidaritdso".
Az pedig c tiirvaryesfget sirroljc, s o vdloszt meg kell rrl volckinek
mojd adnio, hogy ki 6s milyen m6don szolgdltotta ki o MOSZ
togjoinok lakcirneit, s ki milyor m6don finoruzirozto a mozdony-
v aetok lokfuairc kikiildtjtt, s o postoi di.lizcbrist hitelezettn ler 6v 6
VSZ pecsitekkel feliiliron vriloszttisi propogondo onycgot.
E lwelekn€l m€g oro sem iigyeltek, hogy legoldbb o MOSZ
vtilosztott tiszts€gviseldit kihogyjdk e lw(l6radatb6L Ugy hivan,
hogy o MOSZ togsdgdnok 6s tisztsfgviseldinek el kell 6ondolkodnio
ozon o mondoton, amely obbon a bizonyos 52. sz. VSZ INFO
kiodv6nybon szerepel, s sz6 szerint igy sz6l:

,...qa ket qa,ksrynrryt bp egtittnfikodist fudrryikolhafa"

igy igaz! Csok hdt m irgy gondolom, hogy ezt o fd mondotot o
Mozdonyv uetfu Szolszew uetinek ki kell mondonia!

Sipos Jdzsef
elniik
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ALLASFOGLALAS
a helyi fiisseldkek megkiitdsdre

Munkarendek (KSZ 28. 9)
A vontotdsi utoz6k munkorendje folylonos, A
kollektiv vez6d6s 6rtelmez6s6b5l is megollopit-
hot6, hogy ez o munkorend tipus, omelyik teljes
m6rt6kben kiel6giti ezen munkok0r idevonotko-
z6 foglolkoztot6si ism6rveit, Mds munkorendhez
sorolni q vontotosi utoz6kot nem indokolf,
Mindozonoltol o ,,folytonos" szo csok o munko-
rend elnevez6se, onnok tqrtolmot, l6nyeg6t o
szem6lyzeti fordul6k odj6k, igy ezeket is o helyi
f0ggel6kekben kell meghof6rozni,
A munkoidS beoszt6so (elen esetben o vez6ny-
l6s) oz, omire o kollektiv szez5d6s 29, S-6nok
szob6lyoi o m6rvod6k, A munkoid6-beoszt6s
m6dositosot o KSZ 30. S szerint kell, illetue lehet
elv6gezni, o forfol6kos munkok6rOkre vonotko-
zo elt1r6 rendelkez6s csok o m6dosif6sro vonot-
kozik,
ld6nymunkorendet ott c6lszerU bevezetni, ohol
o felodotok szezonol itoso, szezondliso n jelentke-
z5 elt6r6 m6rt6ke olyon nogysogrendU, ominek
elv6gz6se m6s tipus! munkdltot6sol nehezen,
vogy egyoltolon nem megoldhot6 (l6sd: egyes
mez6gozdosogi 69ok),
A vos0ti kozleked6sben nincsenek ilyen mertekU
ingodozdsok, tehdt oz idGnymunkorend nem
indokoll. (Ho von ilyen munkoltot6i sz6nd6k, oz
csok orro tOrekszik, hogy oz Mt-ben fogloll ren-
delkez6st - miszerint o teljes munkoid6nek nyolc
h6t dtlogobon kell teljesulnie - kikedilie. Ez nem
fogodhqf6 el.)

Pdszben vdgy egdszben kdszenldti iellegt
munkak6r
llyenn6 lehet k0zOs okorottol (KSZ 26. 5 4,pont)
nyilvdnitoni ozt o munkok6rl, omelyben o fel-
odotok olyonok, hogy rendszeresen 5s jelent6s
m6rt6kben csok k6szenl6tet igenyelnek,
A vonfol6s utoz6 munkqk6r nem ilyen.
(A munk6ltoto oz ilyen kis6rleteivel oz egy szol-
gdlot mox. l2 6r6s hotorqt kiv6njo megszuntet-
ni, Ez nem kiv6nolos.)
Az id6nymunkorend, o r6szben vogy eg6szben
keszen l6ti jel legU munkokdr szokmoiollon. beve-
zet6se eset6n l6fsz6mfelesleg k6pz6dik.

A szolgdlalba val6 fel- illetue az abb6l val6
leielentkezds helye (KSZ 32. I 5. ponl)
A vontotosi utoz6k munkovegzesenek o helye
nem q vezet66ll6s, honem o munkoszez6des-

ben foglolt volgoloti f6n0ks6g ugy f0ldrojzilog,
mint telephely szerint is, A munkoid6 - jelen
esetben o volg6loti oro - feljelentkezesi6l leje-
lentkez€;sig tort, tehoi fel-, illetue leielentkezni o
munkov6gz6s hely6n o honos szolg6loti fdn6k-
s6gen kell.
A kikuldetes int6zm6ny6t o fentiekre rosszul tir-
telmezni sOlyos szokmoi teved6s, Az eseti kikul-
det6s soron pl, o munkoid6 nem oz idegen
helyre vol6 6rkez6st6l oz onnon vol6 visszoindu-
ldsig tort, honem o rendes (munkovez6d6s sze-
rint) munkov6gz6s hely6r6l vo16 indul6st6l, oz
odo vol6 visvo6rkez6sig,
A nopidij pedig nem pluv, vogy k0l6nleges b6r,
honem foleg 6tkez6si cel0 kdltsegterit6si 6to-
l6ny,
Term6szetesen k6z6s erdekt6l vez6relve cEonos
okorottol o fel- illetue lejelentkez6s helye helyi
fuggelekekben elter6en is meghotorozhoto,
(A munkoltotoi szond6k oz "6nkOlts6gi utok"
megszOntet6se, ezoltol o t6voll6ti orok nOvel6se
6s l6tszomfelesleg kimutotdso. Mellesleg o me-
netrend, o kulOnf6le fordul6k, oz 6llom6si torto-
lekok, o vontot6si telepek helye munkoltot6 ol-
tol meghotorozott, oz 6 oldol6n felmerult ok,
ez6rt o h6fr6nyos k6velkezm6nyek o munko-
v6llol6kro nem tethelhel6k.)

A pihendid6k (KSZ 47. S, 48. S)
Ho volomely munkokorben fontos oz, hogy o
pihenesi lehet6segek o lehet6 legnogyobb m6r-
t6k0ek legyenek, okkor ez bolesetu6delmi, biz-
tons6gi szempontok olopjon o vontot6si utoz6k-
n6l o legfontosobb. Ez6rt o nopi pihen6id5 12
orojdt 8 6r6ig, illetve o 48 oros pihen6id6t 42
6r6ig cs6kkenfeni nem c6lszerf, 6m kock6zo-
los.
Term6szetesen k0z6s 6rdekb6l. ozonos qkorottol
ez csOkkenthet6. de nem iovosolf.

Attatdnos etv
A helyi fuggelekekben elt6r6 szob6lyokbon
megollopodninem csok oz Oszes vontotosiutq-
zo munkovdlloloro lehet, honem ho egy kisebb
csoport sojotos 6rdeke 0gy kiv6njo, okkor r6juk
k0l0n is,

Budopest. /995, moius 24,
Apov6ri J6zsef

ugyvezet6 oleln6k
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Uf v6las ztirsok nern hivatalos eredrn6nye

Tagcsoportok
ielenlegi 1995-ben
UT tagok jeliiltek

szima szima
Tagcsoportok

megviilasz-
tott jeliiltek

szima

[elenlegi 1995-ben megvdlasz-
UTtagok jeliiltek tottjeliiltek

szima szima szerna

!p.Ferencv6ros V. F.
Eszaki V. F.

Dorog V. Kir.
Keleti C6p. F5n.
Bp. D6li Vont.
Balassagyarmat V. F.
Sz6kesfeh6rviiri V. F.

Dunarijviiros V.Kir,.
Pusztaszabolcs V. Krr.
VeszprrSm V. Kir.

Szolnok V. F.
Cegl6d V. Kir.

Hatvan V. F.
Salg6tarjdn V. telep

Cy5rV. F.
Kom6rom V. Kir.

Hegyeshalom V. F.
Miskolc V. F.

Szerencs V. Kir.
Frizesabony V. F.

Jdszapiti V. Kir.
Debrecen V. F.

Nyfregyh6za V. F.
M6t6szalka V. Kir.

Ptispoklad6ny V. F.
Szeged V. F.
Kiskunhalas V. F.
B6k6scsaba V. F.

Y6szt6 V. Kir.
Szentes V. F.

Kecskem6t V. Kir.
MezShegyes V. Kir.

P6cs V. F.
Bdtasz6k V. Kir.

Domb6vdr V F. 1
Kaposvdr V. Kir.

Nagykanizsa V. F.
Szombathely V. F.
Tapolca V. F.
Zalaegerszeg V. F.
CelldomolkV. F.

Piipa V. Kir.
Ziihony V. F.
Sopron V. F.
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Az adatok tajdkoztat1 jellegitek

OKOS EMBER ^^AS rcANAN TANTIT
A ...Meg/ei Birdsag jov6hagyta...
mozdonyvezet6 rendkivuli felmon-
dasat, amelyet 25 €vi probl€malnen-
tes szolg6lat ul6n hozott a jogkdr
grakorl6ja ellene, ittassdg miatt. A
szonda O.2-O.3 ezrel€kes alkoholos
befolyasoltsdgot mutatott.
ld€zet a ... Meg/ei Bir6sdg it6letdb6l:
.A uasutan Jorgalomban r€sztueub
szemblgzet alapuet&n lbngeges k6'
tele z.ett srOg e a munkawO g z,O s k6zbenl
te$es alkoholmentess'fo. Ez azt je'
Ienti, hogg q szeruezetbenl0u6, bdr-
milyen naggsdgu klmtiothatb alko-
holkoncentrdcib megual6sitja a l€-
nAeges mrurkakdri" kdtelezetts€g sze'
g€st. Eggseges Os kduetkezetes abi'
r6i gyakorlat abban, hqg ilgen ese-
tekben a munkaudllalot a leg szigo-
ritbb szankcibual keII bilntetni.
A uOr q.Ikohol-uizsg alat elmar adds a-
ual kapcsolatosan a meggei bir6sdg
megdllapitja, hogU a perbeli esetre
nem sziksOg es afelperes altal hivat-
kozott V. szdmu mflszertani leuelet
alkalmazni. Mrsrkaviszong keretO-

b e n u 6r alkohol- u iz sg alatot alckor keLI
eludgezni, ha a dolgozo ezt kbri.
(16/ 1e86.W1.17) En. M. 1. S Q)be-
kezdbse, Legfels6bb Bir6sdg 158.
szamu MK. cilIasJqlalas.)
A perbeli ittassaguizsg ctlati jeggz6-
k6ngu tartalnraz-za azt a megdllapi-
tdst, hqg a felperesn'bl alkoholJo-
ggasztd,s tlc,lt €szlelhet\, amit aJeL-
peres nem uitatott. Ha afelperes eI'
626 este, uagA az Ojszakai 6rdkbon
Jqgasztott sz,eszcsitalt, al<kor is ter-
heli q mtutkauiszongb6l eredb l,Onye-
g e s kdtelezetts bg s zeg € s, miu el olg an
dllapotban u4gezte a munkdt, hqy
a kimutqthqt6 alkohclszin$e meg'
maradt.
A megyet bir6sdgnak mbltdnyossdg
g g akorlds ar a ninc s lehet6 s Og e. "

Tanulsig:

1. Szo[alat el6tt 36 6rdval ne fo-
gyasszon alkoholt, term€szetesen
szolgAlat alatt sem.

2. Ha az ittass6g6t vitatja a dolgoz6,
ke rj en t6r alkohol - u iz sg alatot.
3. Az ittassagvizsgahfi jegzdkdnyvet
figrelmesen olvassa el €s amennyiben
vitatja a szonda eredm€nyet, l0'gt azt
Jeldle be, hogy olkohotos beJdgasdt'
sdgdt nemismert eL."
4. A bir6sAg azt vrzsgefa, hogl az
elkdvetett v6ts€ggel (pl. ittassng, lo-
pAs) ardnyban 6ll-e a rendkiv0li fel-
mond6s. Nem veszi flgrelembe a
hosszfr ideJfi j6 munkavdgz6st, a
konkrOt esetr6l dont a Munka T0r-
v6nykdnyve €s a Kollektiv Szerz6d€s
figrelembev6televel.
5. Mozdonwezetdk eset€ben a bir6sd-
gok - a IiAaV vesz€lyes tlzemiJelleg€re
€s a mozdonyvezet6k fokozott felel6s-
s€g€re tekintettel - sokkal szigorub-
ban 6rt€kelik az ittassagot, mint m6s
munkakdr eseGn es szinte minden
esetben he$benhag$6k ittass6g ese-
Gn a rendkivoli felmond6st.
Bttdapest, 1995. mqjus 25.

Dr. Vaglday ndtk6
Jogtanirceos
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Az elmult k6t h6napban ezeken az
oldalakon olvashattunk - a magyar-
sig Kirpit-medenc6ben eltdltott ez-
redik 6v6ben 6tven 6ves - vasirtunk
tdrt6net6r6l. Hozzitesszrik: 1946-
ban - amikor mir sziz 6ves voit a
vastt Magyarorszigon - romjaib6l
kellett feltimasztani azt.
A pest-viczi vonat indulisa utfu 22
6vvel illamositott vasritvonalak - a
MAV - 1993-ban rinnepelte 125
6ves fennillisit; jov6re pedig a ma-
gyar vasirt lesz immir 150 6ves.
A vastt historiiiinak kutatisa koz-
ben felhasznilt forrismunkik k6-
zott, a kozelmuit elk6szrilt, vagy k6-
szril6felben l6v6 dolgozatai tobbszdr
h iva tkoznak  o lyanokra ,  rn in t  p l  .
Mozdonyvezet5k Zsebnaptira, Von-
tatesi Zsebkonyv, Magyar MozdonY-
vezet6k Almanachja, Magyar Moz-
donyvezet6k Evk6nyve, Mozdony-
vezet6k Zsebkonyve, Mozdonyveze-
tdk Evk6nyve, s mildezeknek, vagy
tobbriknek kiil6nboz6 6vfolyamai.
Van koztiik egyedi kiadviny is. Ilyen
p6ldiul a Magyar Mozdonyvezet6k
Almanachja 1932 c. - ma mir kir-
cset 616 - vaskos k6tet is, melynek
10. oldalir6l szirmazil< eddig meg-
jelent hirom 6vkonyvr-inkben, az
azok 2. oldalain olvashat6 Mozdony-
vezet6k fohisza.
Ismerve ezen kdnyveket (a rnai ge-
nerici6 csak az 1993-94-95. 6vek-

MOZDONYVEZETOK EVKONYVE L996
b5l szirmazokat), tudjuk, hogy a vetlen munkatirsail< n6vsora. Tehit
'40-es6vekv6g6nmegszi in tekazok,  1996-ban -  ha a t iszte l t  Kol i6ga

melyek igazgat6sigonk6nt 6s filt6- Urak is ugy akarjik - szind6kaink

hizank6nt tartalmaztik a MAV moz- szerlnt szerepelne ninden magyar

donyszem6lyzet6nek 6s a nagyobb mozdonyvezet6 neve, mhd a 43

magin-vasritt irsasigok mozdonyve- vonatatisi f5noksegrol €s kirendelt-

zetSinek teljes n6vsorit, kdzveden s6gei-krol, mintegy a gep6szet rnoz-

eloljir6ikkal: mozdonyfelvigyizok, donyszolgilatinak telies keresztrnet-

reszortosok, oktat6tisztek, vezet6- szete. A r6szletekre m6g nem t€rhe-

m6rndk 6s fiit6hizfonok nev6vel tunk ki, nem tirgyaltunk Onok n€l-

egyritt. kril (n€lkuletek) tobbr6l.

Amilor mi kezd6k voltunk - 1958-

ban volt egy nagyszerii ujrainditis
kis6rlet, a Mozdonyvezet6k Zseb-
konyve,  im sz igoruan szakmai  tar-
talommal. Nevekr6l sz6 sern lehetett
(ez az egyriv6 tartozis komoly jele

lett volna), ebben naptir sem voit 6s
nem is egy 6vre szintik szerkeszt6i.
Akkor egy k6s6bbi id6re remelt6k a
ndvsoros zsebkonyvet... Ez az i lka-
lom csak most 6rkezett ell
Az, hogy tobben, kollegik, egy
kOnyvben egyr . i t t , , ,k inyomtatva"
szerepelnek, bizonyos osszetartozist
is jelent. Az osszetartozis mai kozds
nevez6je lehet:
- valamelyik vontatisi nemre 6rv6-
nyes mozdonyvczcto i  jogosi tv iny;
- t6nyleges szolgilatban ell i tott
mr.rnkakor a g6p6szeti szolgiJatnil.
Soha vissza nem t6r5 alkalom a ma-
gyar vastt l6tez6senek I 50. 6vfordu-
l6ja, hogy rnegorokittess6k a mai
magyar rnozdonyvezet5i kar 6s koz-

! I I r - I r I I I t  I t I I a I I I I I I I T - I I I : I I I r r n I I l l I r r I r r l l - t I n I I I I I t  I I I - I I t r I n I r y

|  2  T i n n h o m r r t a t 6  I

i nnEGHiVO l?J,'fiTi'fiur,,*0,,, MUv HdzTenccs'p'rria !
|  -  MOSZ KUPA 1994195 ,6v i  ba inoksdg  D IJA INAK ATADASA !
!  I  l , tozOonyvezetok Szakszervezete 1995.  j r l l ius  1-2-An tar t ja  a -  Vacsora I
i  45 .  vASUTASNAI  ZENE TANc  ToMBoLA !t
1 tisztelet6re 1992. itilius 2. I
!  hagyomdnyos k6 lnapos rendezv6nyei t  MISKOLCON, amelyre RgqOel i  8 ,45 6re ig I
i  m inden  6 rdek lod6  munka t6 rsunka tcsa led ieva legyUt t  megh i .  K i rdndu lAs  kU ldnbuszokka l :  r
!  vunk,  -  1 ,  Busz L i l la f  t j red f tvonalon 9,00-13.00 6.  kdzdt t  !
i  pnOcnlU:  -  2 .  Busz Miskolc tapolca Utvonalon 9.00-13.00 6,  kdzOl t  -
= 1995. i t i l ius t,  Unnepi eb6d 13.30 6rakor :
i  K i i 16nvona t  i ndu lBp .  Ke le t i pu . .16 l  10 .40  6 rako r  K i i l 0nvona t  i ndu lM isko l c -T i sza  pu . .16 l  15 .00  6 rako r  I
!  Kt i ldnvonat  6rkez6se Miskolb-T iszaipu. . ra  12.53 6rakor  Kr l l r invonat  6rkez ik  Bp,  Kelet ipu. . ra  17,13 6rakor  !
i  Szdlldshelyek elfoglalesa 13,50 6rdig BCszvCteliszlnddk7la M0SZ munkahelyiTagcsoporl iainal I
!  uOSZ KUPA tabdai f  gObainoksAg d0nt6 i  14.00-18.00 1995.  j r in ius 25. . ig  k6r j i ik  je leznia szel leshely lk  b iz tos i tdsa !
i  he l ysz in :MVSC.  spo r t t e lep  cd l jAbo l ,az  e r re  a  c6 lb6 l k6szU l t  i e len tkezes i l apon .  !
! ul'srNrszrA BAL' 20.00-04.00 6rdig flc'szvcielidri:300 Ft/f6 !
I  -  K0sz0n t6 ,  E lmond ja :S ipos  J6zse f ,  a  MoSZ e lndke  MoSZ sze rvezd  b i zo t t sega  r
I  

' - - - - - " ' - . -  
[

f - a - - - . - - r r - r r r l r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r f x n r r r r E r r E E r r r r t ! r l E r t t a - - - J

Varjuk a v6lem6nye(te)ket, hogy a
szerkeszt€si munkit megkezdhessrik.
Anyagi kihatisa kettos lenne:
- a tagcsoportok l6tszimtol fugg6
hozzij irulisa, elfogadhato m€rt€k-
ben;
-  a k6sz Mozdony' r 'ezetok Evkonyve
tobbe kerulne, rnirrt az eddigiek.
Egy6b vonzata annyi lenne, hogy -

elorelithatolag a szeptember 1-jei

letszimnak megfelelo nEvsort kelle-
ne bekuldeni  a szerkeszt6s6gbe
szeptember 10-6 ig,  a megadot t
szernpontok alapjin. A mir megszo-
kott tartalom is megmaradna 1996-
os 6vkonyvunkben, esetleg n6hiny

szakmai tirgyu ternival kieg6szitve.
Minden a iovibbiaktol ft igg...
Ezen gondolatok jegy6ben javas-
la(tai)tokat, v6len-reny(et)eket vir-
juk iu l ius 15- ig!

Mih6k Tamis Sipos J6zsef
oki segit o sze:kesztfsben elnijk
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r. nEsz
A Mozdonyvezet6ink v6delm6benl - sorozateddigi
fr6sai minden alkalommal egy megtdrt6nt baleset
mozdonyvezet6k r6sz6re szolg6l6 tanulMgait tfr-
gyaltak. A k0vetkez6kben egy tdbbr6szes frds kiivet-
k6zik. A sorozatban20 6v tapasztalatai alapjdn 1 75
1e lz6meghaladdsi .eset. tanu lsdgait _dol goztam fel
hem eo6sz hat h6naoi munkdval. Talan el6bb is
elk6szi.j'ltem volna vele, ha kOzben mintegy k6t h6-
napra nem akadiilyozott volna eg6szsegi iillapotom.
Nincs jelent6s6ge annak, hogy a jelz6meghaladii-
sok a szombathelyi igazgat6s4g teriilet6n - ponto-
sabban a szombathelyi igazgat6sdg iriinyitAu alatt
mrikddt)tt vontatasi f6n0ks6gek l6tszamdba tartoz6
m ozdonyvezet6kkel - l6rt6ntek. T0rt6nhettek vol na
barhol e kis orsziig vasfthiil6zatdn - mint ahogy
maid ki is dertll: nemcsak a saj6t igazgatosag terU-
let6n tort6nt a szfmbavett valamennyi ielz6- illetve
bi ztonsdg i-hatdr j elz6 meghaladasa
Az akkor vontatdsi oszti4lynak nevezett - 6s a kordb-
ban frit6hriz-, majd vontatdsi l6ndksegek tev6keny-
se96t i ninyit6 szakmai teriilet munkatdrsainak egyik
taorak6nt f6 munkaterLiletem az oktatdsi Ugyekkel
kartsolatos valamennyi tev6kenyseg volt Ehhez
tartozott m6g az 0n. fegyelmi iigyint6z6i munka is,
amely abb6l allt, hogy az osztily vezet6jdnek, mint
a fegyelmi jogkor els6- vagy milsodfoktl gyakorl6-
idnak hatdskdr6be tartoz6 fegyelmi tjgyekben elk6--szitsem 

a vizsgdl6i jelent6st. Minden fegyelmi iigy
alapos elemz6st ig6nyelt, hisz ez segltette el6 a
fe gyelm i jo gkOr gyakorl6janak t gazsiigos ddnt6s6t
Tobbnyire mdsodfok0 Ugyekkel kellett foglalkoznia
az osztiilyvezetdnek, ez annyit jelentett, hogy a f[t6-
hazf6n6k0k 6ltal els6 lokon hozott fegyelmi hatiiro-
zat ellen ha lellebbezett az eljdr6s alii vont dolgozo,
akkor a vontatdsi osztiily vezet6je foglalkozott a
fellebbez6ssel.
Mozdonyvezet6k 6ltal elk0vethet6 egyik legs0lyo-
sabb fegyelmi v6ts6g a jelzdmeghaladi{s, Amikor

7963-1983
ilyen tortent, gyakori volt, hogy els6 fokon kellett
dont6st hoznia a vontatdsi oszt6ly vezet6j6nek, te-
ki ntettel az Ljgy srilyossi4gdra. lgy keriiltem kapcso-
lalba jelz6meghaladdsi tjgyekkel, melyek alapos
utasftds-ismeretet kivdntak t6lem. A gyakorlahan
nem tdbbet, mint egy mozdonyvezetd utasftiis isme-
ret6t, de hdt mozdonyvezetd voltam 6n is koriibbanl
,,El5ny0m' minddssze annyi volt, hogy nem kellett
azonnal dontenem, miel6tt valamit leirok. Kihtizhat-
tam a fi6kot 6s el6v6ve az utasltdst, volt iddm annak
bdrmennyi ideig tort6n6 tanulmdnyozdslra.
Ebben a munkakdrben szerzett tapasztalataimat sze-
retn6m hasznossii tenni azal, hogy azokat kOzre-
bocsdtom. Egyszer mdr hasznosftottam, mert 1 983-
ban kiadasra kerUlt az anyag vontatfsi f6n0ks6geink
r6sz6re, az igazgat6silg teriilet6n ,,belUl", es az ok-
tat6tisztek ismertett6k mozdonwezetdinkkel. K6-
s6bb kivonatosan a VASUT c lai (a mai VASUTAS-
VlLAG el6dje) is ismertefte, pontosabban: r6szlete-
ket kdzdlt e munkiimb6l.
Eredeti formajdban - helysz0k6ben az itt nem r6sz-
letezhet6 okok miatt - nem tudom kdzreadni. Terje-
delmdhez k6pest nem sok v6ltoztatdst eszkOzOltem,
ezek k0zul egyet emlftek: mivel az anyag az 1963
december 24-en Szolnok kozeleben t0rl6nt, k0vet
kezm6 nyeiben nagyo n su lyos balesettel kezd6d ik,
itt most azt csak nagyon rdviden ismertetem, hiszen
a ,,Mozdonyvezet6k v6delm6benl" c. sorozatot e
baleset r6szletes taglaldsiival i ndftottuk (1 994 janu-
6r) tehdt olvasoink el6tt ismert esetr6l van sz6.
M6gis szUks6ges azonban ri)viden visszat6rni rii,
egyr6szt emlekeztetdUl, miisr6szt t1j olvas6ink tdj6-
koztatisa c6ljdb6l
Tartal miit i I let6en annyit viiltoztatok dol g ozatomon,
hogy a szombathelyi igazgatosag akkori vontatls
16ndks6geitA B C, D Ees Fbetfikkellelol0m, mert
nem az a fontos, hogy rnelyik lft6hriz, vagy vonta-
tilsi l6n0ks6g l6tsziimdba tartozott kol l69aval t0rt6nt
az eset (vagy ha kdvetkezm6nyei voltak: a baleset),
nem az a fontos, hogy kivel t0rt6nt, hanem az, hogy
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MOZD ONYVE Z.ETOINK VEDETMEBEN!
.,Meeelli!" - iilldsf ielz(k 6s biztonsdei-hatifu ielz(k meghala-
iiasaila( ta p asztal at:ri a szomb a thel y i igazgat666g teriile t6n -

mi t0rtdnt 6s mi az amit a t0rt6ntekb6l a ma szolgii-
latot teljesit6 mozdonyvezet6 koll6ga is okulhatl
K6rem olvas6imat, ezek f igyelembev6tel6vel olvas-
si4k a kOvetkezd oldalakat 6s szfveskedjenek ana is
gondolni, hogy az6ta, amikor elk6szUltem az elem-
z6ssel, 1 983 miirciusa 6ta 6ppen 1 2 esztend6 telt el
6s rengeteget vdltoztak - el6nyUkre - a vas0t bizto-
sit6 berendez6sei. Pl. sok vonalon ki6ptjlt a vonat-
befolydsolas, tdbb dllomdson i ntegra-dom i n6 h-
rendez6st szereltek fel slb.
Az eredetihez k6pest tartalmi vdltozdsnak tekintem
azt is, ha az iddk0zben megvAltozott utasitfs-, vagy
egy6b szabSlyok miatt n6mi magyanfattal kell ki-
eg6szltenem az anyagot.
V6gUl itt, el0ltdr6ban ajiinlom szlves figyelmtikbe a
3. dbrak6nt mell6kelt t6blazatot, ahol gyakorlatilag
3 csoportban 1 7 lehetsdges okot sorolok fel mint
olyant, melyek jelz6meghaladiishoz vezettek.
KMnom, soha ne ismer.;6k meg azt az 6rz6st, ame-
lyet akkor 6rezegy mozdonyvezet6, ha nem tud a
Megallj!"-rillSsu jelz6, vagy ennek hiiinyriban a

biztonsdgi-hat{r jelz6 ffi megdllnil

El6zetesen engedjenek meg nekem egy megjegy-
z6stl fu eset, vagy baleset nem megkUl0nbdztet6s.
1 957 december6ben, amikor mozdonyvezetd-gya-
kornokk6nt elkezdtem tUzelni az dllom6si tarta-
l6kon, ezel egyid6ben a mozdonyvezel6k r6sz6re
el6irt oktatiisokra is ldrnom kellett. Mar az els6
oktatdsokon hallottam - meger6sltve azt amit mir
6desapdmt6l korabban megtanultam -, hogy jelz6-
meghaladilst, a kOvetkezm6ny n6lkUlit is, mindig
megtOrtdnt balesetkdnt kell tdrgyalni I
Es most k0vetkezz6k az 6ppen egy tucat 6wel ezel6tl
frt munkal

A BALESET
1963 december 24-6n,8 6ra 59 perckor a Bp.
Nyugati pu.-16l Szentesre Iar157712lb sz6m[ sze-
m6lyvonat a pal6dicspusztai felt6teles megdll6 k0-
zel6ben belerohant a nyilt p6lydn egy ,,Megdlljl"-rtl-
hisrj jelz6 el6tt 6ll6 tehervonatba. Az Utk0z6s kOvet-
kezt6ben a szem6lyvonat mozdonya f6loldalra d6lt,
a mozdony ut6n besorozott 3 db. favdzas szem6ty-
kocsi - k0ztUk a gyermekkocsi is - egymdsra tor-
l6dva teljesen 0sszezfz6dott, t0bb szem6ly= 6s te-
herkocsi srllyosan megron gdlodott. A harmadiknak
6s negyediknek besorozott szemdlykocsi az elsd 6s
m6sodik kocsi szekrdny6t szinte leborotv{lta. E k6t
el6li kocsiban tart6zkod6k az dsszeUtkdz6s k0vet-
kezt6ben a roncsokt6l oly m6rl6kben sdrtiltek, hogy
pillanatok alatt meghaltak. 45 szem6ly - kOzttik 17
gyermek - 6let6tvesztette, 29 szem6ly stllyosan -,
5 szemdly pedig k0nnyebben megs6rijlt.
A ment6si munkdlatokat, valam i nt a roncsok eltaka-
ritdsiit bizonyos m6rt6kig akadiilyozta, hogy a MAV
darui k0zUl egyik a helyszinen rOvidebb ideig meg-
hibdsodott, a mdsik pedig Domb6vdrr6l val6 6tird-
nyftdu kOzben kdtszer szolgdlatk6ptelenn6 vdlt. A
k6tvag6nyl p6lya22 6rdn 6t el volt zdrva.
A baleset kdzvetlen oka ,,Megrlllj!"-dll6sf jelz6
meghaladiisa. A mozdonyszem6lyzet elmulasztotta
megf i gyel n i egy t6rk0zjelz6 sebessdgkorldtoziisra
utal6 si4rga f6ny6t, majd az ezt k0vet6 mdsik t6rkdz-
jelz6 v0r0s - ,,Megdll1!"-jelz6s6t; s ezt a jelz6t s
sehss6gcs0kkent6s n6lktil hagyva el, 54,1 km/h
sehss6g gel beletjtk0zott az dl l6 tehervonat vd96be.
Az utols6 megfigyelt jelz6l6l u Utkdzesig 2490
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mdter utat tettek meg an6lkijl, hogy jelzdt ldttak
volna; ehhez az adott sebesseg mellett mintegy 2,8
perc volt szijksdges. A tehervonat utols6 kocsijilt
kb. 50 m6ter tilvolsdgb6l vettdk 6szre, azt az titkdz6s
ereje mintegy 30 m6tenel tolta el6bbre. A szem6ly-
vonatot 328-as sorozatf gdzmozdony tovdbbitotta,
rata szol gdlatban mozdonyvezetd, f i gyel6Jtltd 6s
tUzelGfUt6; szolgiilati idejUk harmadik 6riijiiban
voltak, Cegl6den iillom6si viiltiisal vett6k 6t a ge-
0el.
A Szolnok t6rs6gdben l6vd meteorologiai dllo-
mdsok adatai szerint a tdvolbaldtds nem volt kor-
l6tozott. A baleset helyszfnenek k0rny6ken lak6
tanrik vallom6sa 6s a helyszfnre kivonul6k ta-
pasztalatai alapjdn azonban me gr4l lapitdst nye rt,
hogy a baleset idej6n s0r0 kild volt, a tdvolbalii-
t6stmintegy 30-40 m6terre cs0kkentette. A tere-
oet 70-80 cm-es h6 boritotta, a h6m6rseklet
-19'  Celsius vol t

A BALESET OKAINAK FELTARASA
NYOMAN TETT INTEZKEDESEK
- megkezdt6k a MAV seg6lyszolgdlat6nak korsze-

r0sit6s6t,
- sUrg6s int6zked6seket tettek a favdzas kocsik

ac6lv6zasakra valo cser6j6nek erdek6ben
- lokozott m6rt6kben keriilt sor a mozdonyvezetOk

szem6lyisegvizsgdlat{ra (alkalmassiigvizsgiil a-
tok megszigoritiisa),

- a mozdonyszem6lyzet forgalmi tev6kenyseg6t
c6lzo ellen6z6seket gyakoribbd 6s szigorfbbi4
tett6k,

- a G6peszeti Szakosztiily utasitiisdra a ,Megdlljl'-
6lli4srj jelzS-, vagy biztonMgi-hatiir jelz6 megha-
laddu eset6n a vizs96lat eredm6ny6t nyilv6ntar-
tdsba kellett venni (ennek adatai segftettek ezen
elemz6s els6 1 0 6v6re es6 6rt6kel6sben),

- a feljegyzeft adatok birtokdban, ugyanann6l a
szem6lyn6l tapasztalt - ism6telt lelz6meghala-
diis eseten vizsgdland6vii tett6k, hogy az illet6
alkalmas-e mozdo nyvezet6i szol gdlat el ldtr4siira,
(1 06336/1 965.1 /7 A 1 sz. utasftiis)

Mintmajd latni fogjdk ez utobbi aggiily nem is volt
alaptalanl
Ezek az int6zked6sek hossztl tdvra sz6l6 utasftdsok
voltak. Eredm6nyt csak sok6vi, sziv6s munk{val
lehet el6rni, ha az emlitett int6zkedeseket megteszik
6s bizonyos korszerfsit6sek sem vdratnak magukra.
Az i gazgat6siigunk terU let6n t0rt6nt jelzdmeghala-
ddsi esetek 6s miis igazgat6s6gokniil el6fordult, de
l6tszdmunkba tartoz6 mozdonyvezet6k 6ltal tovi{b-
bitott vonatokkal t0rt6nt jelz6meghaladilsok 1 963.
decemhr 31-e 6ta k0vethet6k nyomon a nyilvdn-
tartiisban. E tanulmi4ny fogalmazdsakor a 175, sor-
szi4mri i.igy vizsgiilata folyik, a k0zel 20 6v adatai,
tapasztalatai tehdt ennyi esetb6l szirmaznak. Aa
6venkdnt el6fordult esetek szdmdt diagram seg[ts6-
gdwl tanulmdnyozhat6ak (1. r4bra)

A JELZoMEGHALADASOKRoL
AlralAaan EsrErelEseru
Egy jelz6meghaladas okai fgysz6lvdn teljes eg6-
sz6ben emberi mulasztdsokra vezethet6k vissza,
k6ts6gtelen azonban, hogy szerepet jdtszanak olyan
t6nyez6k is, mint pl. milyen biztosit6 berendez6sek
tal6lhat6k a/ adott helyen 6s ehhez hogyan ,,igazo-
dik" a pr4lyasebess6g; milyenek a palya emelked6s-
6s lejt6sviszonyai.
Az eddig lefrtak 6s a rrildtdsi kortilm6nyek -, a
mozdonyvezet6 vonalismeret6tdl 6s utazdsi m6d-
szer6t6l, s nem utols6 sorban szakmai tuddMt6l -
egysz6val gyakorlali tapasztalatait6l befolydsolva,

egyre inki4bb szubjektiv t6nyez6kk6nt lelentkeznek
az esetek vizsgdlatdban.
Ha csak a szubjektfv tdnyezdket vizsgAljuk, nem
jutunk iiltaliinosithat6 kOvetkeztetdsekhez, Megis
kOzelithetj0k a k6rddsre adand6 vdlaszt, ha meg-
vizsgiilluk, hogy a szdmit6sba vett 1 75 esetet 1 53 f6
kdvette el olyk6ppen hogy 20 f6 ism6telten is ha-
ladott meg ,,MegSlljl'-tillisti jelz6t 2 16 pedig 3
izben isl
A k6pz6sre - k6pzetts6gre - nem dllnak rendelke-
z6semre 1963-ig viszamen6leges adatok, csak a
hi{l6zati adatokb6l,,lesz0rt" tapasztalat: mintegy tiz-
6venk6nt kicse16lSd ik a mozdonyvezet6-51 lom6ny.
Ez term6szetesen csak az ut6bbi 6vek fokozott ki-
k6pz6senek tulajdonithat6, de m6gis igaz, hogy ha
6vente 500 f6 kdrUli l6tsziimban k6peztUnk (egye-
nes) mozdonyvezet6t 6s a t6nylegesen mozdonyve-
zet6i szolgiilatot ellit6k sziima alig haladja meg az
5000 fdt. Ezt az ardnyl alapu lveve 6s igazgatosiigunk
liirm0vezet6i iillom6ny6ra vonatkoztatva: 750-850
f6 kOzt ingadozik evenkdnt a ldtszdm (mindig a
december 31-i iillapot), s ha ezt a kdzel 20 6vre
k6tszer sziimltjuk, 1500-1600 f6b0l 153 f6; lehiit
nem 6ri el a 1 0olo-ot a szombathelyi vasutigazgatd-
sdgniil azon mozdonyvezet6k ar6nya, akik piilyafu-
kisa soriin jelz6t, vagy biztonsdg i-hatiir jelz6t halad-
tak meg. fu6rt a szubjektfv t6nyez6k nem iiltali4no-
sithatoak, mert f6lrevezetfok lenn6nek.
Hogy dltaldnosithato tapasztalatokat sz0rhesstlnk
le, az 6vek lUggv6ny6ben nem vizsgdlt eseteket
tovdbb kell elemezntink, pl. terUletileg: hol k0vet-
keztek be ajelz6meghaladdsok, vagy hogyan alakult
6vente a vontat6ldrmfivek sz6ma 6s ezen beltil is az
Uzemi dllomiiny a g6zmozdonyokndl 6s a dizel-von-
tat6jdrm0veknel?
tu eldbbi k6t kerdesbdl az els6re akkor adhatunk
v6laszt, ha tanulmiinyozuk a t6rkdpmell6kletel.
(26bra)
A szombathelyi vasftigazgat6sdg leriiletdn bek0-
vetkezett jelz6- 6s biztonsiigi-hatir jelz6 meghala-
diisi esetek szama 143, a p6csi terUleten 17 6s a
budapesti igazgatosigniil 15 Ez ut6bbib6l 7 eset

k0vetkezett be nagy"-Budapest terlilet6n. (Buda-
pesti pdlyaudvarok, dllomr{sok, kdrvasfi stb.)
Az idegen igazgat6sdg tertilet6n hkOvetkezett ese-
tek egymdshoz viszonyitua nem ardnyosak az ott
tovdbbitott vonatok szimdvall Ha az idegen igazga-
t6s6g terijlet6n tovdbbitott vonatok mennyisig6t
100-nak vesszUk, akkor a budapesti igazgat6Mg
terUlet6n kb. a vonatok 75o/o-61,6s a pecsi igazga-
t6silg lerUlet6n pedig mintegy 2570-dt tov6bbftj6k
mozdonyvezet6ink.
Ha dllomiisokra, ill. 6llomdskOrny6kekre bontjuk az
esem6nyeket, a kdvetkez6ket tapasztaljuk, (megis-
m6telve a ,,nagy"-Budapest fogalomhoz tartoz6 7
esetel is 6s kiemelve ebb6l Bp. Ferencvirost), a
bekdvetkezett esetek sziim6val rangsorolva:
,,nagy"-Budapest . . . 7 eset,
Zalaszent ivdn . . . .  6eset
Sopron (vegyes) . . .  6eset
Szombathe ly  . . . . .  5eset
P o r o d c  . . . . . . . . . .  5 e s e t
lkr6ny(GySEV) . . . .  5eset
Csorna(vegyes) . . .  4eset
TUskeviir . 4 eset
0szk6(megsz0nl) . 4eset
Vep . 4 eset! (+2 szomvdd t6rk0z)
S o r k i f a l u d  . ,  . . . . . .  4 e s e t
Cellddm6lk 4 eset
Or t i los (Ps  lg . )  . . . .  4eset
Bp. Ferencvdros ... 3eset
Gy0rszabadhegy ... 3eset
Magyarfalva . . .  . .  3eset
V a s z a r  . . . . . . . .  . .  3 e s e t
Enese(GySEV) , . 3eset
(Meg kell jegyezni, hogy a tanulmiiny trlrgyilt fel0le-
16 20 6vben a GySEV magyarorsz6gi vonalain a
soproni MAV vontatdsi f6ndks6g tovdbbitotta a vo-
natokat, a k6t ,,vegyes" meglel6l6s pedig azt jelenti,
hogy mind a MAV-, mind pedig a GySEV-vonal
fel6l, vagy fel6 kozleked6 vonatokkal haladtak meg
jelzdket, ill. biztons6gi-hatiir jelz6ket).
Erdekes, hogy a 6, il l. 5 esettel szerepl6 dllomS-
sok k0z6 nemcsak rendelkez6- 6s eliigaz6 iillomiis
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- melyeknek legkevesebb 3 v. 4 belrirati jelz6je
van - hanem k0zbees6 iillomiis is bekerrilt: lk-
r6ny. A 4 esettel szerepl6 6llom;lsok k0zt mdr csak
k6t el6gaz6 dllom6s szerepel, valamennyi ttrbbi
k0zbees6. Ez azt ldtszik igazolni, hogy nem min-
dig a nagy iillomi4sok a baleseti g6cok S6tl Pl
Ajka, Ha1m6sk6r, K0rmend, Piipa, Tapolca 6s Za-
laegerszeg egydltal5n nem szerepel a nyilv6ntar-
tilsban. Kifejezetten magasnak it6lem lkr6ny 6s
V6p eseteinek szdmiit, f6leg, ha ut6bbi eset6ben
az Sllomds k6t v6g6hez kapcsol6d6 t6rkiiz0ket is
beszdmltom.
lkr6ny 6s V6p (mint egy-egy vonal els6-, vagy
utolso dllomdsai), tovt{bbd egyes nagyforgalmf
csom6pontok, pl. Sopron 6s Szombathely (mint
vonalak v6g-, vagy kiindul6 rillom6sai) a 1elz6-
meghaladiisok gyrijt6helyei. Szombathely,,er6-
siti" V6p szerep6t 6rt6kel6semben; Sopron ,,el-
lenpontja" lkr6nynek, l6v6n, hogy ha Gy6rt nem
szdmftjuk, a GySEV-f6vonal k6t v6g6t jelentik.
M6gis aliitilmasztjrik azt a feltev6st, melyet el6zd
mondatomban lelrtam.
Nem vizsgiilva, hogy a konkr6tan emlftett helyek
k0rzet6ben bek0vetkezett jelzdmeghaladdsok
egy-egy adott esetben a szolgiilat h6nyadik orrijri-
ban kOvetkeztek be, csak arra figyelemmel, hogy
e helyek vonatok kiindul6-, ill v6giillomiisra 6r-
kezd szakaszain taldlhat6ak, azt a k0vetkeztet6st
vonhatjuk le, hogy a jelz6k jelzdsi k6p6nek meg-
figyel6s6re ilyen kdrzetekben nagyobb figyelmet
kel fordftani!

(Tehiit vonatok kiinduliisa 6s v6gAllomiisra 6rke-
z6s6nek id6szakiiban )
A mell6kelt t6rk6pre tekintve szembetfinik, hogy
jelz6meghaladdsok legsUr0bben a Gy6r-Sopron
(GySEV) a Celldrim0lk-Szombathely 6s a Szom-
bathely-Zalaszentiv6n vonal, illetve vonalszaka-
szok iillomiisain6l 6s t6rk0zein6l taliilhat6ak. Az
0sszehasonlftiishoz egy m6r6szilmot k6peztem; a
bekOvetkezett esetek szfmdval elosztva a vonal-,
vagy vonalszakasz hosszdt, megkapjuk, hogy ha
egy vonaftal trirt6ntek vol na az esetek, i lyen sdr0-
ek lenn6nek azok a ,,Megdllj!"-61|4s[ jelzdk, me-
lyeket ezen k6pzeletbeli vonat mozdonyvezetdje
meghaladott
Az emlitett szakaszokon megk0zelit6leg 3 km-en-
k6nt fordult eld egy+gy jelz6meghaladds A sz6mi-
tr4sn{l elhanyagoltam azt, hogy eliigaz6 Sllomdson
6s a vonal kezd6-, vagy v6gpontjiin miis iriinyb6l
6rkezd kiindul6 vonatok mozdonyvezet6i is halad-
hattak meg jelz6t.
M6s vonalakon - noha taliin m6g s0nibb a forga-
lom, vagy legaliibb azonos az emlftettek6vel - szinte
nagyMgrenddel kisebb sziimban, - alig fordultel6
jelz6meghaladds. Ezt a kUl0nbseget nem tudom
azzal sem magyardzni, hogy a k€rd6ses szakaszon
milyenek a biztosit6 berendez6sek, vagy mekkora a
pilyasebesseg; mdg inkiibb nem, hogy milyenek a
pilya emelked6s- 6s lejtesviszonyai Pl. a Sz6kes-
feh6rviir-Celld0m0lk-, a Gy6r-Cel ld0m0lk vonala-
kon iltal6ban I kilom6terenk6nt, a Szabadbattvin-
Tapolca vonalon pedig megkdzelit6leg 12 kilom6-

NutlyIt*Lzsa

2. lbra " Meglt|"-411451 12261 Cs brXorxlgihal4r iehdt negha/adtu4nak he/yei
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(Hegyesln/on Gydr KrsMr .fuCkafehCMt Sahdballyln, lepsCrryl Ba/atonuentgyorgy, llagykntv kizr)

lerenkdnl fordult el6 egy-egy rendklvuli esem6ny
,,Megr4lljl"-6lldsri jelz6-, vagy biztonsdgi-hatdr jelz6
meghaladdsib6l kdvetkezton.
A dologban az a Kil6nds, hogy szinte nincs kti-
l0nbs6g a Szdkesfeh6rviir-CelldOm0lk 6s Sza-
badbatty{n-Tapolca vonalak, valamint a megel6-
z6 bekezd6sben sIrUn bekOvetkezett lelz6megha-
lad6sokkal kiemelt Szombathely-Zalaszentivin
vonalszakasz kt)ztltt, ha a piilya emelked6s- 6s
lejt6sviszonyait, vagy vonalvezel6s6t teki nlj ilk az
dsszehasonlitiis alapjiinak. Viszont koriibban ezek
nagym6rt6kben ktiltinbdztek egymdst6l a vonalon
alkalmazoft biztosit6 berendez6s tekinlet6ben. De
ugyancsak nincs kUl0nbs6g pl. a Sz6kesfeh6rvdr-
Cellddm0lk-, valamint a Gy6r-Sopron (GySEV)
vonalak kOzt sem, ha a biztosil6 berendez6sek
szempontji{b6l ttirt6nik 0sszehasonlflis. Ezek a
vonalak egymdshoz k6pest nagyon elt6rdek vi-
szont a piilya emelked6s- 6s lejt6sviszonyaiban.
Kor{bban mindk6t vonal dllomdsai nem biztosi-
tott re ndszerU jelzdberendez6sekkel voltak lelsze-
relve, majd kis id6kUlonbs6ggel, korszerfisft6s
folytiln mindk6t vonal itegradomin6 k0nyvelhet6
el el6ny a Szekesfehervdr-celldOm0lki vonal ja-
vd ra: vo natbef o I yds o I iis ra al kal mas j e lf e I adiis ra i s
ki6pitett6k Ez ugyan - ha jelz6meghaladiisok el-
len nem is v6d -, de lehets6ges kOvetkezm6nyeket
tekintve jelent6s m6rtekben nyfjt nagyobb bizton-
sr{gotl (Hogy a jelzdmeghaladds ellen nem v6d,
ugye nem kell bizonygatnom, hogy ha kitaposom
a sfritett 6bers6gi felhfvdsokat nagyobb sebes-
s6ggel is meghaladhatom a ,,MegAllj!"-ii lhsf jel-
z6t 6s ekkor mdr hii4ba kezd6dik azonnal a fdkez6s
a v0r0s jelz6t elhagyva; ak{r 20 nlterre a jelzd
ut{n is ott lehet egy vonat v6ge! Vagy: itt is lesz
16p6lda, meg volt ri miishol is, hogy ki is iktat-
hat6 a berendez6s, egy koll6giink az 6letdvel is
fizetett ertel Biztonsiigot csak akkor ny[1t, ha az
el6ir6sok szerint kezellUk)
Ezen az fton nem juthatunk toviibbi k0vetkeztel6-
sekre Ha azonban megvizsgdljuk, hogy a m6r em-
lftett vonalszakaszokon mely vontatilsi f6ndks6gek
(koribban f0t6hriz-, jelenleg k0zeti Uzemfdnbkse-
gek) mozdonyvezet6i ji4rnak, bizonyos tekintetben
megvi169fthat6 valamely hiba, mely a vonatlovdb-
bili{sban, vagy a f6kkezel6sben, esetleg a mozdony-
vezet6i magatartasban rendszer 6s ez6rt i4ltali4nosft-
hat6.
(Kngeuft4s /995-ben: nagam is lapaszla/tan,
hogyha egyl0ldkhfun kia/aku/p/ a fCkkae/Csben
egy he/]4e/en gyakolal a*kor azt az "riregek/6/" a
n ozdo nyuezetd -gya ko rn okok e //anu/14rt s n n da d-
dig a/ka/nazit nig ngy nagutti/ rii nen lAnnek,
hogy kn /aku/l gakolaluk n en itj wgy ana e//en-
6rdil lanti oklaftilul reszorlosuk nen fEye/nuleli
6ke/. A nagan glakor/atii'bti/ azl ludon pd/dii,oak
/e/hozni hogy anikor dn nozdonyvael1-gyalu-
nok yo/lan, akkor ro/l leqbddben a 02-es fdkezd-
vebp. Mr nir tanu/luk is a lanfo/yanon a szerke-
zetd nikodnit 0e a /e/Ugye/e/ a/atli ulaziis a/ka/-
nitta/ neha he/1te/en keze/isi nddol is lanflotta*
nekink idds neslereink Hogy ne snporilsan a
szat ndg a 7&es drek kdzepCn r ta/d/kozlan
e//endrzisein sorin - akkor ndr nrnl b/tigyebt
kozeg - o/yan ko//igdual aki igy kezdle 02-es*/
a /6kezds/, hogy " luski/ekletes ", wgyis ahogy az az
50-es drek vc!1dn, a 6&as drek e/eidn tizemben
tro/f fdkezdsze/epek es korninyvebpek ne//etl e/-
1inisos vo///)
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1995. 02. '19-6n menetrend szerinti pontoss6ggal gordUlt ki a Bp.
Keletir6l 17,25-kor a Wiener Walzer. M5snap pontosan 9,21-kor 6r-
keztem K6lnbe. Frankfurtig egy 56-os magyar volt az ftit6rsam. A
mellettUnk lev6 frJlk6ben fiatal l6nyok el6g nydrias viseletben utaztak
az osztrdk f6v5rosba ,,szerencs6t' pr6b6lni. Kolnben 1 1 ,14-ig v6rtam
a csadakoz6 420-as sz6m0 gyorsvonatra. Nagy csomagon l6v6n a
pdlyaudvaron Utottem agyon az id6t. El6g sok a l6tnival6 az 6llom6son
is. Kdzben ndmet nyelvtudomAsomat gyakoroland6, a helyb6li vas-
utas koll6grikkal besz6lgettem. A n6met szupervonat, az ICE fel6l
6rdekl6dtem. A n6met koll6g6k nagyon kedvesek voltak 6s minden
k6rd6semre szivesen v6laszoltak. Amit megtudtam 6n is szivesen
tov6bb adom: tehdt a t6li szezonban az ICE-k nem minden vonalon
kdzlekednek. fgy K6lnb6l csak Berlinbe 6s Hamburgba van kozvetlen
jArat. A mi FIP szabadjegyUnk is 6rv6nyes, de potdflat kell fizetni.
Espedig, ha a vonaton a jegyvizsg6l6t6l vesszUk megy a jegyet, akkor
8 DM-be kenil. Azonban, ha a p6lyaudvaron a jegykiad6 automat6ndl
vdsSroljuk meg, bet6pl6lva az UT U2-es kombindci6t, 6 DM-6rt meg-
kapjuk a p6tdlas jegyet. Teh6t mdris sp6roltunk 2 DM-et.
'11,1O-kor 6rkezett meg a vonatom. Megszokott n6met pontossdggal
indult Ooestende fel6, ahov6 1 5,09-kor 6rkezett. Kdzben dtsuhantunk
Belgiumon. Ami ltk6zben feltrint az volt, hogy a belga t6jon bizony
soksior lehetett hasonl6 vas[t melletti szem6tdombbal tal6lkozni,
akdrcsak kis hazdnkban sokfel6. Na persze az a kUl6nbs6g, hogy nem
ofyan gyakran lehetett ilyen felemel6 l6tnival6ban r6sze az utasnak,
mint idehaza. Oostende-ben 6rt az els6 hidegzuhany. A mi 300 Ft-os
menetrendUnk hibds. Ugyanis a benne szereplS, 16,45-kor indul6
komp csak a nydri szezonban k6zlekedik, mdrcius 26-t6l kezd6d6en.
lgy aztAn meg kellett v6rnom a 17,1S-kor indul6 kompot. Hadd 6lljon
ift az Oostende Lines/Sally Ferries telefonsz6ma: 059/55.99.55 info
and reservation. 17,1S-kor tehdt v6gre kihal6ztam a csatorndra. Las-
san szemerk6lt az es6 6s a februdri hidegben el6g gyorsan stit6tedett.
Miel6tt tov6bbi 6lm6nyeim16l irn6k az Ooestendei tapasztalataimat is
kdzreadom. A kikdt6i d[, melyet mi is meg kell fizessrink, 3 angol font.
Eztap6nztArn6l kell megvdltani, mert egy6bk6nt a besz5lldsn6l bizto-
san Msszazavarnak. J6tandcsk6nt: mindenki, amennyiben csak lehet
pontos p6nzzel fizessen, mert ha nem, p6ld6ul az 5 angol fontomb6l
Msszaj6r6 2 fonl helyett belga lrankot kaptam, amit a haj6n le lehetne
v6s6rolni, de ha visszav6ltod akkor m6r r6gt6n nem 2 fontot kapsz
vissza. A csatorn6n elnyomott az dlom. lgy 6n nem 6reztem tengeri-
betegs6get. Amikor fel6bredtem mdr el6g kdzel volt az angol sz6raz-
f6ld. 21 ,Js-kor kdt6tt0nk ki 6s l6ptem v6gre 6letemben el6szor angol
f6ldre. Utkdzben m6r gyakoroltam az utasok k6zUl n6h6nnyal angol
nyelvtuddsomat. A kdz6pfokrl nyelvtud6ssal m6r el lehet boldogulni.
A partrasz6ll6s ut6n k6vetkezik az 0tlev6lellen6rz6s. ltt m6g mindig
ktlldn kapun van a bebocs6t6s: K6zds Piaci orszAgokb6liek 6s Egy6b.
En az Egy6b-n6l l6ptem be. El6ttem egy lengyel fiatalember 6lit, 6n
voltam a m6sodik 6s egyben az utols6 ,,Egy6b". Mivelhogy 6 ne tudott
angolul, a kez6be nyomta a hivatal tisz$e a bejelentkez6si nyomtat-
v6nyt. Ezt a m6dszert nyugodtan vehetjUk term6szetes szelekci6nak,
mert ha nem tudod kit6lteni a k6rtyAt, akkor nem tudsz angolul vagy
valamilyen m6s idegen (nemzetk6zi) nyelven. Az eny6met nem adta
ide, mert kdzben 6 tdlt6tte ki az dltalam kdzdlt adatokkal. Sok minden-
16l k6rdezett 6s megjegyezte, hogy nagyon j6l esik sz6m6ra, hogy egy
magyar, aki m69 sohasem j6rt angol nyelvterUleten ennyire tud ango-
lul. Ezt azzal jutalmazta, hogy a turistAkra vonatkoz6 max. 90 napos
tart6zkod6s helyett 6 h6napos tart6zkod6st pecs6telt az 0tlevelembe.
Kellemes ottart6zkod6st klv6nva fogott kezet 6s ezzel megkezd6d6tt
a 114 6r6s angliai tart6zkod6som. Mindez Ramsgate kikdt6j6ben
tort6nt. A kikdt6b6l ingyen busz visz fel a meredek part miatt a
vasftdllom6sra. Nemsok6ra indult is a vonat Londonba. a Victoria

dllom6sra. 23.40-kor 6rkeztem Londonba. Victoria 6llom6sr6l a met-
r6val "Tube", mentem 6t a Paddingtoni 6llom6sra, mert onnan indulnak
a Nyugat-D6l-Nyugat Anglidba tart6 vonatok. A metrojegyet az auto-
mat6n6l vdltottam. Ara 1 font. Sajnos nem volt szerencs6m. N6hdny
perccel el6tte ment el a vonat az utols6 Newportba. lgy azt6n ott
,dekkoltam" reggel 6.45-ig az els6 vonatig. Kozben az 6llomiis 6jsza-
kai 6let6t n6ztem sokszor az 6lmoss6gt6l 6s f6radts6gt6l k6prAz6
szemekkel. Atakarit6 szem6lyzet kiv6tel n6lkUl n69er. SikerUlt n6hdny
tehervonatos mozdonyvezet6vel is besz6lgetni. A teherfuvaroz6s
nagy r6sze 6jjel t6rt6nik, mert nappal nagyon s0r( a szem6lyszSlllt6
vonatforgalom. Newportban m6r vArt a bardtom 6s egy er6s lciv6,
valamint egy kiad6s fUrd6s utAn m6r nem volt kedvem 6gyba b0jni,
hanem kis6t6ltunk Newport forgatagAba. Sz6momra minden 6rdekes
volt, mintha az Utik6nyvek, illetve a nyelvkcinyvek lapjai elevenedn6-
nek meg: az emeletes busz, a double decker, a rend6r magas sapkd-
j6val, az ap6ly ut6n a dokk.szennyes iszapj6val. New sport Wales
m6sodik legnagyobb v6rosa. A tort6nelmi kast6lyromok kozdtt lSrva
t6bbszdr eszembe jutottArany Jdnos: Awalesi bdrdok c. kciltem6ny6-
nek sorai. Mindenritt dpolj6k a hagyomdnyokat, legyen az egy sirem-
l6k vagy v6rrom. Nagy a forgalom az Uzletek k6rtll. ltt ki6rusit5s, ott
30, 40 s6t 50%-os le6rt6kel6sek. A konyvesboltokban csak a szivem
fdjdult meg a szebbn6l-szebb kiadv6nyok ldttdn. N6h6ny olcs6bb
konyvet meglepet6semre itt Magyarorsz6gon nyomtattak. Erre a ba-
rdtom hivta fel a figyelmemet.
Mdsnap kirdnduldson voltiam, a zuhog6 es6t leszdmitva, egy kdzeli
kis vasUtttirt6neti mtlzeumban. Neve: Dean Forest Railway Museum.
Itt a kis mfhelyben 0jltjSk fel az egykori g6zdsdket. Sokmindenr6l
elbesz6lgettem a szerel6kkel. A walesi bardtommal r6gi ismer6sk6nt
szeml6ltUk az esztergapadot, hiszen mindkett6nk alapszakm6ja a
vaseszterg6lyos szakma. ld6s, 65-70 6ves szerel5k is bej6rnak a
m0helybe 6s segitenek a fel6jitrisi munk6latokban. Meghitt, kedves
v6laszaikb6l sug6rzott a vas0t, a mozdonyok szeretet 6s amikor
munk6jukr6l besz6ltek szemUkben fiatalos f6ny csillant. A besz6lget6s
k6zben megmutattam n6h6ny f6nyk6pet itthoni 6letUnkr6l, a magyar
g5zosdk6l. A koz6s sors 6s hivat6s 6lm6nye feloldott minden feszUlt-
s6get, mdrmint a bennem lev6t. Or6mmel nyugteztam, hogy,,magya-
ros" kiejt6sem ellen6re meg6rtenek 6s szivesen 6rdeklSdnek kis
hazdm ir6nt. Eml6kul m6g egy mozdonyt6bldt is kaptam, melyet
el6nem vettek le az egyik fel0jitAs alatt l6v6 g6z6sr6l: THE HUNSLET
ENGINE Co. Ltd. - LEEDS-No. 1873-1937. (1873 a mozdony pSlya-
sz6ma, 1937 pedig a gydrt6s 6ve). A mozdonytdbldt Uvegsz6las
m6anyagb6l dntdtt6k. Hasonl6kat l6ttam a depo udvar6n l6v6 6pulet-
ben berendezett mfzeumban, 12-20 font 6rt6kben. E kis ,,szakmai"
l6togatAs utan 6tmentem a m0zeumba. Mintha a ,,vasszek6r" h5sko-
r6ba toppantam volna. Rengeteg eredeti darab van ki6lliNa, kezdve
az els6 vdlt6tlpusokt6l, a jelz6kdn 6t a mozdonykUrtdkig, haszn6lati
tdrgyakig. E169 sok id6t elid6ztem e hihetetlenUl gazdag ,,szent6lyben"
6s amit csak lehetett megn6ztem 6s a mell6kelt magyardzatot elol-
vasva megpr6b6ltam meg6rteni. A mrizeum6rrel is elbesz6lgettem. 6
adta az al6bbi kis t6rt6neti ismertet6t:
A Dean Forest Railway 6ltal kiszolgdlt vas0tvonal. A Severn 6s Wye
vasfth6l6zat utols6 m6g mrik6d6 vonala.

AZ ELSd VOIUAL MECil NTASA
A Severn and Wye vas0t kezdetben Lydney and Lyndbrook vas0t
n6ven indult. A nyomtdv 3 liib 6s hat hUvelyk (coll) sz6less6gri volt,
mely 6tsz6milva kb. 1066,8 mm. L6 vontat6s0 volt, amelynek j6v5ha-
gy6si*az akkori parlament 1809. jfn. 10-6n szavazta meg 6s 18l0-
ben adtak 6t a forgalomnak. 181 1-ben a t6rsas6g neve megv6ltozott:
Severn and Wye and Canal. Az Uzembehelyez6s c6lja: vas6rc, k6,
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ronkfa 6s sz6n sz6llit6sa a Lydney-i kikc,t6be. Abban az id6ben nem
voltak jdrhat6 utak. Ami l6tezett az is nagyon rossz 6llapotban volt,
mocsaras 6s szekerek Sltal dsszeszabdalva. igy es6s idciben teljesen
j6rhatatlan volt.

KlPEaBy' L JA K AZ EL 56 G6ZOS T'1864-ben pr6bdltdk ki az els5 gSzmozdonytezen a p6ly6n. Sajnos a
pr6ba sikertelen volt, mert az ontv6nysinek sok helyen eltdrtek a
mozdony nagy s0lya alatt.

NYOMTAVVy'LTOZTATAS
1868-ban a nyomt6vot 7 l6b 6s 1/4 htivelykre vSltoztattdk. Az6rt, hogy
a nyomt6v megegyezzen a South Wales Railway (D6l-Wales i Rt.)
nyomtdvjdval a Gloucester 6s Cardiff ko26tti fdvonal6val, (gy elkerUlve
a felesleges 6trakoddsokat Lydneyben. Az ut6bbi nyomt6vot a ,,szab-
vi iny" m6rethez igazitott6k: 4,6.b81 2 hUvelyk = 1435 mm 1875-ben.
Az eredeti vonal n6h6ny helyen megmaradt,mint sz6ls6 sinsz6l, az
ivekben azonban az ij nyomt6v teljesen ktilon al6pitm6nyen helyez-
kedeft el.

MEG|ND UL A SZEfrIEL YSZA L L lTy' S
1875-ben megindult a szem6lyszal l l tes osszekotve a v6gdllomdst a
szomsz6dos South Wales Railway Lydney-i Sllomds6val, az dllomdst
a v6roskozponttal. Majd Whitecroft, Parkend, Cinderford 6llomdsokat
a G.WR-rel,  Lydbrookn6l 6s Rossndl a Monmouth vonallal.  A sze-
m6lyszdllit5s megindult a Colefordi vonalon is.

MEGEPUL A SEYERN.I YASOT| H/D
A Severn-i vas6ti hidat egy kUlon6l16 vallalat 6pitette abb6l.a c6lb6l,
hogy fel lendltse a sz6nszdl l i tdst. A hidat 1879. okr6ber 17-6n adt6k 6t.
A k6t vrillalat m6g abban az 6vben egyesUlt 6s az elnevez6s Severn
and Wye and Servern Bridge Railway n6vre veltozott. A szem6lysz5l-
litds is megindult a h[,Con keresztrjl Berkeley fel6 6s Gloucesternril
csatlakozott a Bristol-i f5vonalhoz. Uj megAllok 6s peronok voltak
6pitve az eg6sz vonalon. Az 6llom6sokat 6s a megdll6kat gyalogos
feluljdr6kkal 16n6k el.
Az 1890-ben kezd5ddtt gazdasdgi vAls6g visszavetette a sz6npiacot
is. A vasUti tdrsasdgnak p6nzugyi gondokkal kellett szemben6zni. A
megolddst az 1894-ben megk6tott szerzddls jelentette, melynek
alapjdn a tulajdonjog egy r6sze a Midland and Great Westernhez
kerUlt.  Az dj n6v,,Severn and Wye Joint".

A SEVEBN-I VASOT|HlD VEGT,TAPJAI
A szem6lyszdllft6s Lydney vdroskozpont, Cinderford and Lydbrook
kozott 1929-ben megszfnt az autobuszkozleked6s bernduldsdval
egyid6ben. De a futball- 6s kir6nduloj6ratok eg6szen az 1 950-es 6vek
kdzep6ig fennmaradtak. A k6zvetlen szem6lyforgalom hirtelen meg-
szakadt, amikor 1960. okt6ber 26-5n, kedden este az er5s dagdlyban
6s a k6d miatt k6t tankhaj6 elt6vesztette a dokk bejdratdt, nekititkoztek
a hid tart6pill6r6nek. K6t ivnyil6s leszakadt. A hidat sohasem 6pitett6k
fjra, s6t nemsok6ra teljesen lebontottdk.

AZ y'LLAMOS(TAS

A Severn and Wye a British Rail ,,B R." nyugati szdrnydnak r6sz6v6
v6lt 1948 janu:ir 1-j6n. A bdnydszat fokozatos felszdmoldsdval a
vonalhdl6zat is fokozatosan cs6kkent, mig csakegyetlen vonat maradt
meg Parkend 6s Lydney k0z6tt. Az utols6 menetrend szerint kozleke-
dd tehervonat 1976. m6jus 7-6n kozlekedett. A vonal karbantart6sAt
69 egy ideig fenntartottdk abban a rem6nyben, hogy taldn egyszer
majd m6g beindul a bAnydszat.
Ez az 6lom azonban sohasem kdvetkezeft be.

I Dgan Forest VasritmegSrz6 Tdrsas6g 1970 elej6n alakult meg.
Eddig a tort6nelem.
A nap tovdbbi r6sze v6rosn6z6ssel 6s esti bevdsdrl6ssal telt el. A
vissza vezet6 dton meglStogattuk az egyik legszebb apdtsdgot, a
Tintern Abbey-t. Az apets69 a Wye foly6 volgy6ben fekszikcsodilatos
kornyezetben. Az ap6ts6got eredetileg Chepstow norman lordja, Wal_
ter de Clare alapitotta 1131-ben. A jelenleg is lethat6 templom a .13.
szdzadban lett 6jra6pitve. Hazafel6 meg6lltunk egy kis panordma
kildtdsra az egyik magaslaton. Beldttuk a k6rny6k valamennyi telepU_
l6s6t. ltt emlitem meg az egyik legjobban kifogdsolt brit privatiz6ci6s

esem6nyt: a Severn foly6 foldtt ethidal6 hid elad6sa egy francia
c6gnek. Erdemes megemliteni a kovetkezm6nyeket is: az ad6sv6tel
ut6n nemsokdra a trancia tulajdonos bevezette a hidad6t. Most pedig,
a helyi lakossdg k6r6s6re a korm6ny j6v6hagyta egy m6sik hid
6pit6s6t, mely egyel5re brit tulajdonban marad. Hason16 p6ld6t sajnos
a hazai agyondicsdrt privatiz6ci6b5l is lehetne felsorolni.
Mdsnap lelejthetetlen ubzest tettem York-ba, a vilag legnagyobb 6s
leggazdagabb vas0ttort6neti mUzeum6ba. Reggel 8.23-korlndultam
az lntercity jdratdval, mely kdzvetlen Yorkba kdzlekedett. Miutdn a
jegyvizsgSl6val besz6lgettem, sikerUlt a mozdonyvezet6kkel is talal-
koznom. lgy Gloucestert5l eg6szen Yorkig a ,,fed6lzeten', utazhattam.
Sok minden16l besz6lgettUnk. N6h5ny 6rdekess69et szivesen nektek
is 6tadok: az Intercity 125 szerelv6ny 8 kocsib6l 6s k6t mozdonyb6l -
egy el6l 6s egy hdtul - 5ll. A mozdonyok sorozata 49, ker6kelrendez6s
Bo-Bo. '1976-ban 6llftottAk Uzembe, 6pitette a Brel Crewe. a motor
Paxman 12 cyllMinlees, teljesitm6nye 2.250 LE. A k6t mozdony kozdtt
t6wez6rl6s van. A legnagyobb utaz6sebess6ge 125 m6rfold. Azokon
a szakaszokon, ahol a szerelv6ny ,,csak 1'10', m6rfolddel suhan, egy
mozdonyvezet5 teljes it szolg6latot. Mivelhogy Glucestert6l Derby-ig
125-tel mentUnk, igy ketten voltak. A nyugdijkorhat6r 60 6v, de sajdl
ker6sre m6g maradhat 64 6ves kordig. lgaz,hogy az{tlag6letkor nem
58 6v, mint kis haz6nkban. Nincs a tengelyen eltoltdtt 6vek uten
korkedvezm6ny. Mdrfoldp6nzt kapnak a levezetett t6vols6gok ut6n,
mint ahogy valamikor itt is volt. Az 6vi szabadsdguk 20 munkanap,
melyet a k6vetkez6k6ppen vesznek ki: egy h6t az 6v els6 5 h6napjd_
ban, 2 h6t a mdjust6l szeptemberig terjed5 id6szakban 6s a fennma-
rad6 egy hetet pedig az 6v utols6 negyed6ben. A szabadjegyUk - Flp
- 6rv6nyes az USA 6s Kanada vasritjain is. A La Manche alatti rjn.
,,Csalagftban" a szabadjegyUkre m6g rd kell fizessenek, akdrcsak mi
28 angol fontot (most kb. 6000 Ft). K6t 6venk6nt van az iddszakos
vizsgdjuk, sz6ban 6s szimuldtoron. Egy 6vben l6 db szabadjegyrjk
van. Nincsen menetigazolvdnyuk 6s m6rfdldszalaguk sem. Sokkal
kevesebb azadminisztrAci6 6s a bUrokrdcia- jegyzi meg D. Robert-
son, az id5sebb mozdonyvezetci koll6ga, mik6zben k6v6val kin6l 6s
megrogzott angol nyugodts6ggal eregeti pip6j6b6l az arom6s fijstdt.
Or6mmel adtam 5t nekik a Mozdonyvezet6k Szakszervezete feliratos
goly6stollakat 6s a kitriz5ket. HAzigazditim azzal kos26nt6k meg, hogy
Robertson levette 6s ajdnd6kba nekem adta azt a jelv6nyt, amelyet
25 6ves balesetmentes szolgdlatS6rt kapott. A jelv6nyen ez dll:Amal-
gamation of Bristol No.1 and No.2 Branches-ASLE and F_25 years
- a hetoldalon egy 4-es sz5m, mely azt jelenti, hogy D. Robertson a
negyedikk6nt kapta meg ezt a kituntet6st. A jelv6ny k6pe egy csatl6-
ruh6s gSzoskereket 6brdzol.
Azt hiszem enn6l 6rt6kesebb aj6nd6kot nem kaphattam volna kedves
angol bardtaimt6l.
Kozben 125 m6rfoldes sebessSggel suhantunk Derby fel6. A pdlydn
vonatbefoly6sol6 tizemel. A jelz6srendszerUkben el6g sok a hasonl6-
sAg, pl. a vor6sre 5k is s6rg6val kapnak eldjelz6st. Ott is van p6lya-
karbantartiis 6s lassijel. Szalag n6lkUl is becsrjletesen betartj6k a
sebess6gkorldtoz6st, am(7 az utols6 tengely is elhagyja a felold6s
jelz6st. A telefon jelen l6te term6szetes, akAr a r6dio6. Nints p6lyaszin-
ti keresztez6d6s. A kcjz0ttal aluljar6kon, illetve feluljdr6kon t6rt6nik a
keresztez6s. Csupdn n6h6ny helyen lattam gyalogos dtjdr6t, melyek
el6tt ott volt a W jel (Whistle=Sipjet), tehdt k6telez5 hangjelz6st adni
6s kUrtolnek is!! A vezet5Slliison a mozdonyvezet6k v6delm6re a
n5lunk is haszn6latos narancs szin(, f6nyvrsszaverd v6ddmel16ny van
rendszeresitve mfszaki hiba, vagy ment6s eset6re.
Sajnos ott is ,,sdntit'a privatizdci6. Ok se nincsenek megel6gedve a
vezet6k hozzA{ll6sAvaL Ott is nagyon sok befoly6sos vasrjti vezet6 a
,,saj6t pecseny6j6t" pr6b6lja stit6getni. Sajnos az 6 szakszervezetUk
nem annytra osszetarto, mint a mi6nk. lgaz, hogy 5k mds f6ldrajzi
helyzetben vannak6s azShazAjuknem olyan 6l1Ar6h1z, mintami fus
haz6nk.
M6g a focir6l is csevegtunk egy kicsit. M6ltdn kifog6solj6k a mostani
szerepl6seket. Meg is jegyezt6k, hogy a magyar j6t6kosokb6l mintha
hrAnyozna a ,,hazaszeretet", a nemzeti mez tisztelete. lgazat adtam
nekik. Amikor megemlitettem az otvenes 6vek ,,Aranyciapatdt,,, azt
mondtak, hogy amig angol futball rajong6 6l a foldon azt a k6t kudarcot
sohasem fogja elfelejteni.
Derbyben szem6lyzetvSltds volt. Kedves bardtaim a k6vetkez6, szem_
bejdv5 vonatot viszi vissza innen - ezzel kikUszob6lik az 6nkolts6oi
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utat -. A v6lt6s k6zfog6sb6l 6llt 6s a jelen esetben az 0j koll6g6nak
bekonferdltak engem. Innen mAr ,,CSM"-ben utaztunk, tehet 110
m6rf0lddel 6r6nk6nt. Kdzben besz6lgettUnk 6s 6n f6nyk6peztem sz[-
nes di5ra. Minden 5llom6sra percnyi pontossaggal 6rkeztUnk, (gy
Yorkba is oontosan 1 3.1 9-kor.
Az Intercity szerelv6nyr6l csup6n m6g annyit szeretn6k elmondani,
hogy az 6tj6r6ajt6k fotocel16s m0k6dtet6s(ek - 6s mindegyik mf kcldik
is an6lkUl, hogy a borit6 lemezek,,l6gnAnak" -, a kuls6 oldals6 ajt6kat
az ablak leh0zAsa utAn csak kivUlr6l lehet ki.nyitni, miut6n a vezet6-
jegyvizsgAl6 oldotta a kdzponti ajt6zerat. lgy a felUgyelet n6lkuli
gyerekek nem tudiak az ajt6kat kinyitni. Mindenutt tisztasAg van, az
UlShelyeket ha el6re lefoglalj6k, mdr a vonatindit6 Sllomdson ell5ti6k
a foglaldst jelz6 jeggyel, melyen szerepel a kezd6 6s v6g6llom6s neve.
Az ablakokra nem sz6gyellik a figyelmeztet6 matricdkat rdragasztani,
hogy a doh6nyz6 utast 57 font bfrsdggal bUntetik. A v6szf6k indoko-
latlan megh0zrisa 100 kem6ny angol fontba ,,kertil". Ezt n6lunk is ki
lehetne irni, sz6gyen n6lkul. Hadd tAj6koz6djon a kedves utas. A
menetjegyekn6l l6nyegesen kevesebb a ,,kedvezm6nyi k6osz".l Az
informdci6 pontos, ,,Szabatos,,6s tiszteletteljes. Nincs fintor 6s mell6-
besz6l6s, sem megjegyz6s vagy ingerUlt felhdborod6s. ltt jut eszembe
kedves Robertson barStom megjegyz6se, hogy ,,ti Kelet-Eur6paiak
t0lsagosan fdradtak vagytok. Mi meg6rtUnk benneteket, de ilyen
6letstilussal nem fogtok sokdig 6lnil" Azt hiszem igaza van 6s emiatt
nem mi vagyunk a hib6sakl!!
Tehdt meg6rkeztem Yorkba. Az 6llom6st6l gydnyorU kil6tds nyilott a
York-i sz6kesegyh(tzra, mikdzben stitdtt a nap 6s esett az es5. N6h6ny
felv6tel 6s irdny a ,,National Railway'Museum York". Cime: National
Railway Museum, Leeman Road, YorkYO24XJ. Azdllom6st6l n6h6ny
,,16p6sre" van.
A bej6ratnSl r6vid bemutatkozris ut6n - 6s term6szetesen n6h5ny
csek6ly ajdnd6k 6tad6sa ut6n - boldogan vehettem 6t az ingyenes
bel6p6t. Az aj6nd6k n6h6ny vas0ti k6peslapb6l 6s angol nyelvii
bros0r6b6l 6llt. A bej6ratnSl Stephenson ,,Rocket"-j6nek legels6 pro-
totipusa togadott. Miutdn lef6nyk6peztem,,,beljebb kerUltem". Min-
denfel6 szebbn6l-szebb mozdonyok, kocsik 6s makettek. No meg a
sok lStogat6 teln6ttek 6s rengeteg gyerek. Vide6filmek mutatjdk be a
g6z6scik f6nykor6t, a sz6nszdllitdsokat, a berakoddst, a k6zleked6s
fejl6d6s6t. ltt lethat6 a kir:llyi lakosztSlynak kik6pzett kocsi, a kirSlyi
posta kocsija. Viaszfigur6kkal bendpesitett szem6lykocsik, a figur6-
kon eredeti olt6z6k, mintha 6ln6nek. M6g az a kutya is ki van tcjmve
6s ki van 6llitva, amelyik 6veken keresztul gyfjtdtte a nyakAra er5sitett
nyakdrvre szerelt,,perselybe" a vas0ti balesetek vasutas 6ldozatainak
az {rvAinak az adom6nyokat. Tobb mint 650 fontot gyfjtdtt 6ssze a
der6k n6gyl6bri, igy meg6rdemelten kerult be a hallhatatlans6g or6k
,,vad6szmezej6re". Konyvet lehetne irn i a ldtottakr6l. Ez6rt megpr6bA-
lom rdvidre fogni a beszdmol6mat. A,,Nagy teremben a vasut techno-
l6gi5ja van kidllitva. A ,,D6li teremben vannak a mfkdd6k6pes 6s az
ottl6temkor mozg6, illetve m0k6d6 terepasztalok, valamint egy gy6-
nydrf g6zds park, k6z6pen a fordit6val, rajta egy ,,kett6szelf'g6zds.
Itt van ki6llitva a ,,sebess6g g6z6s vil6gbajnoka" a Mallard, amelyik
126 m6rf6ldes csriccsal orok rekorder marad. MellettUk megtekinthetS
a mdgikus ker6k, a ,,Csalag0t" Eurostar-ja 6s m6g sok-sok g5zds.
Korabeli vas0ti kiadvdnyok mutogatjdk magukat a kirakatokban. Min-
denfel6 rengeteg prospektust nyomnak az ember kez6be, a gyerekek
pedig kipr6bdlhatj6k a leg0jabb vasdti szimulatorokat. A bejdrat-kijdrat
mellett pedig, f6leg tdvozdskor majd megszakad a magamfajta kis-
p6nz0 l6togat6 szive: rengeteg vide6film, k6nyv, t6rk6p, kitiiz6, gyer-
mekkonyvek 6s minden-minden a vas0tr6l sz6l, a vas0t6rt dobog.
A ldtottak sf ly6t6l leny0gozve 6s tele dnimmel t6voztam e csod6latos
,,{ellegvdrb6l". M6r szUrkUloddtt. N6h6ny felv6tel6s egy rcivid latogates
a York-i sz6kesegyhrizba, ahol 6ppen k6rusgyakorlatot tartottak.
Oszint6n bevallva nem sokat 6rtettem a valliisos szdvegb6l, de a
hatSs az minden6rt k6rp6tolt. Csodalatos az eg6sz 6pitm6ny, mind
belUlr6l, mind pedig kivtilr6l. Az id6 rovids6ge miatt m6r nem tehettem
nagyobb s6tdt a korny6ken, de (9y is sikerUlt n6h6ny sz6p kora esti
felv6telt kdszitenem. l?rbbek kctzott a York polgdrmester6nek a rezi-
denci6jdr6l - esti kivilSgit6sban -, az esti York utc6jAr6l stb. Sietnem
kellett, mert 18.19-kor 6rkezett a vonatom, mely egy Bristol Parkway-i
dtszSll6ssal visszavitt a bar6tom6khoz Walesbe.
A kdvetkez6 nap egy 6rdekes Newport-i v6rosn6z6ssel 6s a Wales-i
f6vAros, Cardiff megtekint6s6vel telt el.

Szombaton - mdsnap - reggel 8 6rakor indultam vissza, hazafel6. A
francia oldalon sztrdjkoltak a komposok, igy a vissza0ton is Belgium
lel6 indultam. Azonban Faversham 6s Ramsgate k6zdtt v6g6nyzdr
volt. igy vonatp6tl6 aut6busszal 6rkeztem a kikdt6i 6llom6sra, 12.45
helyett 13.55-kor. lgy lek6stem a kompot, mely 13.45-kor tutoft ki a
csatorn6ra. Nekem pedig Oostendeb6l 20.1S-kor indult a vonatom
B6cs fel6. A vasutas kolldga megnyugtatott, hogy el6rem a vonatot,
mert a British Rail hibej6b6l k6stem 6s ebben az esetben 6rv6nyesitik
a szabadjegyemet a Sally kompt6rsas6g szArnyas haj6jdra. lgy mdr
17.1S-kor Belgiumban voltam 6s el6rtem a csatlakoz6st.
MAsnap este pedig Szentesen mes6lhettem 6lm6nyekben gazdag
els6 6s rem6lem nem utols6 angliai utamrSl melynek egyik legfonto-
sabb tanuls6ga az, hogy meg kell tanulni sz6badllni a vilSggal!l Minden
vasutas koll6g6nak ezt ajdnlom, mert sohasem k6s5 6s a nyelvtud5s
egy olyan h0s6ges 0tit6rs, mely sok esetben lel6r a vildg legjobb
aj6n16level6vel!
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votwARCuASHEGY UASUTAS 0Out6nn I
JELENTKEZ6K x)ZatAZ ALABBT 7

KoLLEcAtr,tx nEsznsUutnx I

tr Zfhony Vont. F6n.

! O. Xarmacsi lstven 2 feln6tt + 2 (+1) gyermek

fr Nylregyh6za Vont. F.
i A beutal6 dra: 13.328 Ft
e

BEUTALoBAN

1. Bartos Ldszl6 2 feln6tt + 2 gyermek
Miskolc Vont. F6n.
2. MCtyds Zolt6n 2 feln6tt + 2 gyermek
Kaposv6r Vont. Kir.
3. Fekete KCroly 2 feln6tt +2 (+1) gyermek
Gyrir Vont. F<in.
4. Szcill<jsi B6la 2 felncitt + 2 (+1) gyermek
Kecskem6t Vont. F6n.
5. Pokol Barnabds 2 lelntitt + 2 gyermek

'1. Finta Sdndor 2 felncitt + 1 gyermek
Celldrim6lk Vont. F.
2. Farkas Emil 2 felntitt + 1 gyermek
Celld<im6lk Vont. F.
3. Pask6 lstvdn 2 feln<itt + 1 gyermek
Cegl6d Vont. Kirend.
4. Szab6 Ldszl6 2 feln6tt + 1 gyermek
5z6kesfeh6rvdr VF
5. Nagy lV. J6zsef 2 feln6tt + 1 gyermek
Celldtim<ilk Vont. F6n.
6. Kiss ll. Jdnos 1 feln6tt + 1 gyermek
Kiskunhalas Vont. F.
A beutal6 6ra: 10 584 Ft

c
I 1. Szita lstvdn
I 2. Gulvds lstvdn
3 s. Havasi J6zsef
i +. ttagy ZolrAn
I 5. Mikl6s lstvdn
! e. tancs6k R6bert
i z. szauo Mikl6s
I A beuta16 dra:
I
!

h6zasp6ri Salg6tarjdn Vontatds I
hdzaspdri J6szap6ti Vont. Kir. I
h6zasp6ri Keleti G6p. F6n. 3
hdzasp6ri Kiskunhalas Vont. F. g
hdzaspdri Sz6kesfeh6rver V. F. I
hdzaspdri Hatvan Vont. F6n. ,
hdzaspdri B6k6scsaba Vont. F. i
7840 Ft 
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MAR MOST GONDOSKOTLION
GreRMEKE TWANT
PROGRAMJAROL!

Aj6nlatunk:

TBll0lBSUIBTfAIll)
a a

Utl)LD TAlS|)ll

t hetes termGszetjdr6 tAborozds
a sUKK hegys6gPen,

SZENTLELEKEN.

Mit tudunk nyrijtani a tiborozds
ideje alatt?
> rimerked4s a Biir{K heggs€g niiudng-

€s dllatuildg du o,l, eml4khelgeiuel.
r Remek tdborozdsi d:s sportoldsi lehe-

t6s€gek, barlangok, kirdndul6he-
lgek, forc dsok felkere s6 se.

n frjszaki tirdzds, tdborttiz.
Napi iitszdri 6tkezds.
Elhelgez€s sdtorbqn.
viddm, kellemes tdrsq"k 6s tdbonse-
zet6k.

rn6pom:
70-74 &aesek rhszdre:
f. turnus: jfrlius L7. -jfrlius 23.
fI. turnus: jfrlius 24. - jfilius 3O.

74-78 €aesek rdszdre:
IIf. turnus: jfrlius 31. - augusztus 6.

R6szv6teli kiitts6gek: 43OO Ft/f6
Jelentkezilsi hat6rid6: mijus 31.

Erdekl6d6siiket v6rj 6k

)l

))

))

aViiriismarty Mtivel6d6si lil6:z
dolgoz6i

Miskolc, Lenke a. L4/A
Tel.: (a6) 357-42L

Vasfrti tel.: (O4) L5-54

AA@SZ KUPA
Bp. Nyugati csoBort
A tavaszi fordul6t Hegyeshalom tagcsoport szervezte,
amelyen 5 fSnoksdg mozdonyvezetd csapata vett r6szt.

mEnx1 zE sex e nep twENYErr
Sz.feh6rviir 1 - Hegyeshalom
Cy6r - Sz.feh1rvdr 2.
Gy6r - Sz.feh6rv6r 1.
Hegyeshalom - Cy6r
Sz.feh6rv6r 1. - Veszpr€m
Sz.feh6rv6r 2. - Sz.feh6rv6r 1.
Hegyeshalom - Sz.feh6rv6r 2.
Veszpr6m - Cydr
Sz.feh6rviir 2. - Veszpr6m
Veszpr6m - Hegyeshalom
Helyez6sek
1. CySr
2. Sz.feh6rv6r 1.
3. Veszpr6m
4. Hegyeshalom
5. D6li
6.Sz.fehlrvdr 2.

3:0
3:0
2:7
7:2
3:1
7:6
8:3
0:3
1:3
3:0

15 pont
9 pont
8 pont
7 pont
1 pont
0 pont

A kii zdp diintfib e tog dbbjut6 csap at :
GYOR

?[szrflrrIrNrsz
Hogy, hogy nem, Berczik Zoltina v6logatott szovets6gi
kapitrinya kifelejtette csapatunk tagjait a nemzeti egyrit-
tesb5l.
Ez6rt k6nytelenek voltunk, hazai pAly6n, Ferencv6ros-
ban megrendezni a saj6t asztalitenisz-versenytinket.
Sajniilhatjdk a villogatottak, hogy 5k kozben Tiencsin-
ben tengett6k napjaikat, mert szinvonalas, iid6z ktizdel-
mekr6l maradtak le. Hiirom asztalon egy eg6sz d6lel6tt
pattogott a kaucsuk. Nem volt megiill6s. Igaz, a p6lmdt
a vend6gek vitt6k el, de ez csak noveli elsziints6gunkat
a folytatiisra.
A a erseny a 6 gere dmdny e :

1. Baliczky Andr6s Su
2. Gy6ni Cyorgy Fc ko.szolg
3. Kadencki Liiszl6 Fc

Attriret szerint a ktizdelmeket megtekintette volna Pili-
si Siposi a Kunta-kinte vdlogatott tr6nere 6s George
Serec manager, de a titkos akci6 technikai okokb6l elma-
radt.
A m6jus 9-6n lebonyolitott versenynek folytatiisa kovet-
kezik.

Kadencki Lflszlf
ug)rvrvo
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Szolg6Jati AUo- Szolg. Kifizetett Kiit.6ra

hely m6ny 6ra fi116ra,,-"6ra
Szolgilati AUo- Szolg. Kifrzgtett K6t. 6ra

hely mdny 6ra tfl6ra,,-"6ra

Bp. Keleti 2O'l 24 n5 83 314 160

1 6 2 r 2

Bp. Ferencv. 167 19337 159 660 158

1 5 6 1 5

Bp.Eszatci 26E 32492 631 132 152

t 5 7 3 1

Szolnok 325 38 903 35 2628 158

t53 0 lo

Sz6kesfehervir 354 42463 80 l27l 162

t 6 2 0 5

Bp.D€li 45 6073 2U Y 152

1 5 8 5 1

cy6r 187 23 O18 33 363 160

1 6 l o 3

Hegyeshalom 87 10294 6 572 158

t 5 3 0 9

B.gyarmat 62 7452 188 175 152

l & 4 4

Hatvan 146 19306 3 259 152

1 5 8 0 2

Bp.Kiiliinc6lf 5 676 O O 152

r 5 2 0 0

Miskolc 4@ 542jO 80 8573 158

144 0 23

F0zesabony 1O5 13 603 2O2 105 152

Debrecen 244 )1'*, :, ,; 160

148 0 14

Piisp,bkladdny 140 17 46 237 728 r52

1 5 2 2 6

Nyiregyhdza 258 31 336 58 l3O3 152

1 4 8 0 6

Z6trony l7O 15625 O l87l 126

n 2 0 1 3

Szeged 123 14 175 Y 417 152

t 5 3 0 4

B€k€scsaba 263 31 978 817 239 152

1 5 7 4 1

Kiskunhalas lO9 13 l4l 321 755 152

t 5 2 4 9

Szentes 244 30432 651 1265 152

1 5 1 3 6

P6cs 254 3204'6 426 7Ol 156

1 5 9 2 3

Domb6v6r 214 35 869 1426 499 160

1 6 5 7 2

Nagykanizsa 2IO 25387 2463 123 I52

l & 1 6 1

Szombathely 238 2638'1 25 2528 162

l5 l  0  14

Celldbmdlk 213 26350 334 1O8l 160

1 5 9 2 7

Tapolca 97 11 617 93 1108 160

153  I  15

Zal^egerszeg 9'7 123E2 29'7 161 162

1 6 1 4 2

H l6zAt 5352 645 l9l 8948 n 572 155.5

414 6 20

Budapest iJI. 1853 224 319 1422 6,1.08 L5'7 .l

158  I  5

Miskolc fi. 565 61 853 282 8678 156.9

t46 I 19

Debrecen OI. 642 77 630 358 4738 155.0

r 4 9 1 9

Z5hony uI. tl0 15 625 0 1871 126.0

lr2 0 13

Szeged uI. 739 89 726 1823 25'16 152.0

1 5 4 3 5

P6cs UI. 738 93 nZ 4314 1323 156.3

1 6 3 8 2

Szombathely 645 76736 749 4878 160.9

155 2 tOuI.
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