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ZÁHONYI VASUTAS 
X. évfolyam, 32. szám 2021. március 16 

Kávéházi pillanatok 
Nagy volt a zsongás március tizenötödikének estéjén a Pilvaxban, de 
tizenhatodikán talán még nagyobb. Fáradt, itt-ott gyűrött tekintetekkel 
találkozhatott a betévedő vendég, ám délben helyet már alig-alig talált 
magának. Mindenféle asztaltársaságok kvaterkáztak, néha egymással is 
vitába szállva próbálták összeállítani a tegnap eseményeit, és kitalálni, 
hogy mi légyen a jövő. Ami közös volt bennük, az a kokárda, és annak 
nyugtázása, hogy rég éltek már ilyen időket, vagy talán még soha. No, 
meg az, hogy néha felhajtottak egy-egy pohárkával, hol Széchenyinek, 
hol Táncsicsnak, hol Kossuthnak, vagy éppen Petőfinek az egészségére. 

Majd jöttek a számunkra kevésbé 
ismerős pesti vagányok nevei, akik 
szintén megérdemelték a koccintást. 

Poharazás közben azért figyeltek az 
atyafiak, és mihamar kiszúrták, hogy 
Petőfi sehol. Szóvá is tették páran, de 
lehurrogták őket, mondván, 
fiatalember, fiatal házas, van más 
tennivalója is, mint a rebellió. 

– Rendben – mondta egy óriás kokárdával büszkélkedő 
forradalmár – de kivételesen igazán benézhetne már 
hozzánk Széchenyi is! No, kicsit lelassultak a komák, majd az 
egyik így szólt: És Crescence grófnő? Nem csak Petőfinek 
lehet más tennivalója… 

– Á, szólt egy nagybajuszú, inkább a lustaság! Vajon miért 
van, hogy az apja még Széchényinek írta a nevét, ő meg 
lespórolta a második vesszőt? Mert neki több dolga volt, mint 
az apjának – replikázott az asztaltársa – és aláírnia is 
gyakrabban kellett, mint az öregnek. Ebben is maradtak, na 
meg került más téma is, mint például a sajtószabadság. 

– Mit gondoltok, kérdezte valaki a sarokban, pipáját 
szuttyogtatva, ezután szabad lesz a sajtó, meg a szólás is? 
Hát a szólás biztosan, mint eddig, de hogy mi lesz utána a 
szólóval…? Nagy nevetés támadt erre, de a pipás nem 
hagyta magát: Ha tegnap kihozhattuk Táncsicsot, magunk 
vontatta szekéren, akkor tán csak szabad lesz? 

– Reméljük, cimbora, végül is rajtunk múlik most minden, még a sajtószabi is – szólt ismét az 
előbb ismeretlen, majd kérdezett: no, de hogy hoztátok ki? Még azt sem tudtuk pontosan, hol 
tartják fogva? 
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Hö-hö – göcögött a pipás – véletlen volt, 
hogy Miska megkaparintott egy okoskát, 
míg az őrök nem figyeltek, és megizente, 
hogy Táncsics út, mittudomén hány szám 
a Várban. Volt egy kis csend, mert, hogy 
ilyen gyorsan átkeresztelték az utcát? De 
mihamar megtörte a túloldalon egy 
harsány cingár ember, kérdezvén, kinek 
hogy tetszett Petőfi verse? 

– Az, amelyiket nem szavalta el? – 
visszhangzott egy dörmögő kérdés az 
ablak mellől. Az, az – kiabált a cingár – 
kár érte, mert igazán lelkesítő az a talpra, 
vagy hajrá magyar? Mi van veled, 
jómadár, félre beszélsz? – dörmögött a 
felháborodás. Jól van, na, értem én – 
válaszolt a cingár – ha kell, még el is 
szavalom neked Petőfi helyett! 

Na, még csak az kéne, majd ő, ha végre 
bedugja az orcáját – hangzott a válasz, 
mire harsány helyeslés töltötte meg a 
kávéházat. Erre, mintegy végszóra be is 
lépett Petőfi, és a főpincér eléje sietett: a 
szokásosat, Sándor? Mire Petőfi: Isten 
őrizz! Tegnap is így kezdődött, és mi lett 
belőle… 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Segítsünk Zoénak! 

A mátészalkai Energiaellátó Szakaszon dolgozó három gyermekes kollégánk és tagtársunk, Kmetz Csaba 
kislánya segítségre szorul: kiderült, hogy a hat éves Kmetz Zoé súlyos leukémiás betegséggel küzd. A 
kislány szülei nem tudnak dolgozni, kollégánk a debreceni onkológián tartózkodik Zoéval, felesége pedig 
otthon a négy és kilenc éves fiaikkal. Így az ingázás (Vaja-Debrecen) és a gyógykezelések felemésztik a 
család anyagi lehetőségeit, ezért segítsünk nekik, ki-ki anyagi lehetőségeinek megfelelően! 

Számlaszám: 10700402-51091725-51100005 

CIB Bank, Név: KMETZ CSABA 

Telefonszám: 06 30 620-0472 

Gyógyulást kívánunk Zoénak, és kitartást a Kmetz családnak! 

HUMORSAROK 

NEHÉZSÉG 

Apa és fia nézik a tévét. Apa, az egy halászhajó? – kérdezi a fiú. Nem, fiam, az egy jacht. – 

válaszol az apa. És hogy kell azt leírni? Jakt vagy jacht? – kérdez tovább a fiú. 

– Hmm, azt hiszem, igazad van. Az tényleg egy halászhajó… 

 

ERKÉLY-JELENET 

Józsika szülei szeretkezni akarnak, de a fiúcska állandóan ott téblábol. Hogy kettesben 

maradhassanak, kiküldik Józsikát az erkélyre, hogy mesélje el, mi történik az utcán. Józsika 

kimegy és közvetít: Juli néni vásárolni megy. Kovács Pista bácsi szereli az autóját. Nagy Peti 

szülei meg szexelnek. 

Meghallja ezt az apja, és kérdezi: Hé, Józsika! Te ezt honnan tudod? 

– Hát, Peti is az erkélyen áll... 

Balogh Attila 
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