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ZÁHONYI VASUTAS 
V. évfolyam, 43. szám 2016. március 29. 

Tojásainkról 
A naptár úgy hozta, hogy idén Húsvét vasárnapjára esett a színházi világnap. De 
az is lehet, hogy fordítva. Nemigen tűnt fel sokaknak az ünnep forgatagában, meg 
aztán a színház valahogy kiesik többségünk érdeklődési köréből. Szerencsére 
Shakespeare óta tudjuk, hogy színház az egész világ, ami ha igaz, és miért ne 
volna az, akkor a folytatás is helyénvaló, miszerint színészek vagyunk benne 
mindannyian. Más kérdés, hogy milyen színészek, mennyire vagyunk meggyőzőek 
játék közben. Mert játszunk, nap, mint nap, és reméljük, ha nem is vastaps, de 
valamiféle elismerés lesz a jutalmunk. Mondjuk egy jó nagy, de legalábbis egy 
aprócska tojás, vagy tojások, kézimunkával kikészítve. 

Ám előfordul, hogy örülnünk kell a megértő tekintetnek és elnéző mosolynak is, olyankor némi próba 
után újra kezdjük, hátha jobban sikerül. Mert szeretnénk mindenben jók lenni, igaz, nem mindenkivel. 
Ezért természetesen nagyon figyeljük „színésztársaink” játékát – és tojásait – közben igyekszünk 
kifürkészni, mit rontanak el. Például, hogy ki hogyan játszotta a húsvéti ünneplést, főleg, akik nem is 
nagyon tudták, mire fel kaptuk ezt a hosszú hétvégét. De jöhet az elnéző mosoly akkor is, amikor a 
büszke férfiú beletéved abba az egyszerű és bugyuta locsolóversbe. (Zörg a traktor, szánt az eke, 
szép Maruszja, meglocsolhatlak-e?) 

Igaz, amilyen a locsolóvers, olyan az előadó is, vagy fordítva, ahogy tetszik. Jutalomként érje be egy 
üres papírból, netán fából készült tojással. Utóbbi tartósabb, és az állatvédők bánatára lehet nyuszira 
is lőni vele, de van, akinek a papír is évekig szép marad. Talán egyszer tartalommal is megtöltik, addig 
gyúrjon még a cimbora, esetleg gyűjtsön másutt tojásokat. Tanulja újra a versikét, vagy inkább azt is 
cserélje le, a lényeg, hogy ne adja fel, hátha majd kiderül, mi tetszik és hogyan. No meg, hogy kinek. 

Shakespeare szavai az Ahogy tetszikből vannak, és imígyen folytatódnak: „Fellép s lelép: s mindenkit 
sok szerep vár Életében...” Fellépünk, lelépünk életünk során különböző sikerrel, szerencsére 
többnyire azt hisszük, sikeresek voltunk. Közben próbáljuk kitalálni, tetszett-é valakinek, mert csak úgy 
van értelme. De újra és újra fellépünk, hiszen ahogy Anatolij Vasziljev színházi rendező mondja, nincs 
annál hatásosabb: “Mert valamennyi művészet közül csakis a színház az – ahol a szó szájtól szájig, a 
tekintet szemtől szemig, a mozdulat kéztől kézig, testtől testig hatol. Nincs szüksége közvetítőre” Bár 
sajnos elrontani azt is el lehet. 

Mindenesetre vigyázzunk a tojásainkra, nagyon érzékeny jószágok még a régebbi évjáratok is. Íme, 
az enyéim, remélem tetszetős egyik másik, és talán a mennyiség is kielégítő. Igaz, nem tegnap 
kezdtem. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

SZERENCSE 

Egy férfi beszél a rendőrségi kihallgatásán. Kérdés: Miért ütötte meg a feleségét? Válasz: Hmm, 

mert a feleségem egy igazi főnyeremény. Hát meg is ütöttem... 

NIAGARA 

Nemzetközi turistacsoport érkezik a világ legnagyobb vízeséséhez. Mindenki saját nyelvén 

csodálja a látványt: ...oooh Good, it's wonderfuuuuul... ...ooo mein Gott, das is 

wuuuuuunderbar... ...Gospooooodin, priekrasnooooooje... 

–  baaaaaaa meeeeg, ez ku..a jóóóó… 

  

CSALÓDÁS 

Mi a legrosszabb, amit egy chippendale-fiú mondhat a műsora bevezetéseként? 

– Hölgyeim, rövid leszek... 

IRIGYSÉG 

Gandalf mondja Samunak és Frodónak: De jó nektek! A munkátok a hobbitok... 

MUNKAHELYI ÁRTALOM 

A jegyvizsgáló hazamegy, leül az asztalhoz. Egyszer csak ráförmed a fiára: 

– Azonnal gyere ide és rázd az asztalt! Írni akarok... 

Balogh Attila 
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