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Tekergő síneken

Sínek futnak mindenfelé; hatalmas gépóriások rohannak a föld fölött és a föld alatt; némelyik 

szuszog, csattog, a másik hangtalanul tovasuhan, és mindössze egy kis remegés jelzi, hogy a 

motorja magasabb fokozatra kapcsolt az indulásnál.

Vannak egészen keskeny sínpárok, amiken egy felnőtt kényelmesen át tud lépni – ezeken a 

kerti vasutak apró járgányai pöfögnek. A kicsi mozdonyok egy körpályán haladnak, pár perc 

után mindig visszaérnek a kiindulási pontra. Ám léteznek egészen széles sínek is, amiken csak 

alapos körülnézés után szabad átkelni, ügyelve arra, hogy az ember minél előbb átjusson raj-

tuk, hiszen az a pálya a járműóriásoké, a gyalogos vagy autós csak vendég lehet a területükön!

Milyen szerelvények futnak a síneken? Hát persze, vonatok! De ne hidd, hogy csak rá-

juk gondolnak, ha valaki a kötött pályás közlekedést emlegeti! Síneken robognak a villa-

mosok, a földalatti kocsijai, létezik sínautó és hajtány, de ide tartozik a fogaskerekű, a 

sikló, a különböző felvonók is. Hát a troli? Ő egy speciális eset, hiszen felülről kapja 

az áramot – tehát a kötött pályás család teljes jogú tagja! –, ám bizonyos ese-
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tekben képes elhagyni a felső veze-

ték biztonságos erőterét, és akkumulátor 

segítségével megtenni egy vezeték nélküli sza-

kaszt. Micsoda mozgásszabadság! Egy vonat szá-

mára elképzelhetetlen, hogy letérjen a jól megszokott 

sínpárokról; nem véletlen, hogy még senki sem látott az 

autópályán pöfékelő gőzmozdonyokat!

Vagy mégis? Mi a helyzet a városnéző kisvonatokkal? Csalás, áru-

lás, szemfényvesztés! Ezek a kisvonatok álruhás autók! Bár úgy néznek 

ki, mint egy vonat, de nem síneken gurulnak! Mégis szeretik őket kicsik és 

nagyok – hiszen bejárnak egy városrészt, megmutatják az utasoknak a neveze-

tességeket, és közben a síneken futó társaikra emlékeztetik az embereket, amitől 

valamiért még kellemesebb lesz az élmény. Mert vonaton, villamoson, metrón utaz-

ni élmény! Gyere hát velem, kalandozzunk a síneken, és csípjük fülön azokat a manókat 

is, akik ugyanezt teszik, hol segítve a közlekedésben dolgozók munkáját, hol borsot törve az 

utasok orra alá! Készen állsz? Indulhatunk!
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Szolgálat a tavak mellett

A legtöbb ember képzeletében egy vonat így jelenik meg: elöl megy a mozdony, utána sora-

koznak a különféle kocsik. Pedig manapság már gyakoriak az olyan vonatok is, mint például 

a svájci gyártmányú Stadler Flirt – ezt úgy ejtjük: flört –, aminek a hivatalos magyar nyelvű 

megnevezése: csuklós motorkocsi. Egy ilyesféle vonatban szabadon elsétálhatunk az első ab-

laktól a leghátsóig, sőt, meglepetten tapasztalhatjuk, hogy mindkét végén van egy vezető-

fülke, amiből a mozdonyvezető irányíthatja a járművet. Magyarországon 123 darab Flirt teljesít 

szolgálatot, ez egész Európában a legnagyobb flotta, ami azonos típusú motorvonatokból áll!

Ekkora létszám esetében könnyű egymást helyettesíteni, ha valamelyik jármű épp nem tud-

ja teljesíteni a kiszabott feladatát. „Fékpróbát kell tartanotok? Rendben, akkor egy másikat 

osztunk be ezen a héten arra a vonalra!” – Ám a motorkocsik nem mindig boldogok az ilyen 

döntések miatt.

Dante például, az egyik legcsendesebb Delfin – „De miért delfin?” „Nézd csak meg az or-

rát! Hát nem pont olyan, mint egy delfiné?” – soha nem panaszkodott. Engedelmesen vitte 

az utasokat Hatvanból Szolnokra. Szolgálatba állt Tatabányán, hogy Oroszlányba szállítsa az 
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embereket. És közben mindig arról álmodott, hogy egyszer majd a Budapest–Fonyód vona-

lon teljesíthet szolgálatot.

Hogy miért nem oda osztották be – ki tudja? Dante soha nem háborgott, engedelmesen 

és pontosan végezte a feladatát. Nem késett, nem sietett; akkor jelent meg a kanyarban, 

amikor épp ott kellett tartania a menetrend szerint. Annyit állt az állomáson, ameny-

nyi elő volt írva a számára – se többet, se kevesebbet. Aki ismerte, az tudhatta róla, 

hogy gondos és pontos; azt pedig csak a legközelebbi barátai vették észre, hogy 

Dante bizony szomorú.
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Egyszer éppen a Déli pályaudvaron vesztegelt; volt egy szabad délelőttje a Budapest–Mar-

tonvásár vonalon délután kezdődő műszakja előtt. A sínek között szálló galambokat nézte, és 

olyan bánatosan sóhajtozott, hogy az már Delbónak, a közelben várakozó barátjának is feltűnt.

– Miért sóhajtozol, Dante barátom? Bánt valami? Elmerevedett a csuklód az ácsorgásban?

– Nem, nem, Delbó, nincs semmi bajom! Minden rendben van! – válaszolta a motorkocsi a 

szokásosnál vékonyabb hangon.

Még a végén elpityeredik! Ezt mégsem hagyhatom! – gondolta Delbó.
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