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ZÁHONYI VASUTAS 
V. évfolyam, 32. szám 2016. január 11. 

Én, mint demagóg… 
...vagyis népvezető – játszottam el a gondolattal a napokban, és 
gyorsan rájöttem, hogy erre (sem) vagyok alkalmas. A demagóg 
eredeti, görög jelentése alapján népvezető, és megpróbáltam kitalálni, 
milyennek kéne lennem, hogy demagóg lehessek. Ami nem volt 
egyszerű, mert görögül is megy talán pár dolog, de a nyelv ismerete 
nincs köztük. Így maradtam a magyar változatnál, de inkább csak 
tapogatózva, mígnem rákérdeztem egy öreg vasutas cimborámnál, aki 
kajánul felvilágosított: „Lüke – kezdte, majd imígyen folytatta – a 
népvezető azért népvezető, mert megvezeti a népet!” Véletlenül kicsit 
elgondolkodtam, majd megvilágosodott, csillogó tekintettel rávágtam: 
Az orránál fogva, ugye? 

„A végén még kiokosodsz – kezdett dicsérgetni – de jobb, ha azt mondjuk, hogy a fülénél 
fogva vezeti meg a népet az a népvezető, vagy micsoda” – és a kocsmaajtóban le is lépett 
mellőlem. Megint elgondolkodtam, persze, csak óvatosan, nehogy rendszert csináljak belőle, 
és mire hazaértem, már kezdtem elhinni magamnak, hogy ha okos nem is vagyok, de már 
tudok valamit. Persze, tévedtem.  

Merthogy az orránál fogva vezetnek valakit, az tiszta, 
magyarul jól átverik az agyát, ha van neki olyanja. No de 
a fülénél fogva inkább fiatal suhancokat szokás, vagy 
legalábbis volt egy időben szokás vezetni, többnyire 
miheztartás végett. Úgyhogy kénytelen voltam megint 
elgondolkodni, hiszen felnőtteket tán csak nem fogunk 
fülön, hát még az istenadtát. És végül megbékültem 
azzal, hogy az orránál fogva vezetik a népet, mondván, 
csak odáig lát, elég az orra elé tenni a csalit, és már 
megy is utána. És mert fantázia is van a világon, 
csentem belőle kicsit, hogy tovább gondolkozhassak, és 
rájöttem, a csali akkor igazi a valóságban, ha 
fülbemászó. Így lett igaza a cimborámnak és a népi 
bölcsességnek egyaránt. Vajon nekem lehet-é igazam? 

Hogyne! – adtam meg az esélyt magamnak – csak magyarázd el, vagy legalább meg, 
hogyan kell a népet (meg)vezetni! Szégyenszemre már legalább harmadszor kellett 
ugyanazon a napon gondolkodni, de nem adtam alább, felpörgettem a maradékot, és arra 
jutottam, hogy bizony azt kell kihasználni, amikor a népnek nem akaródzik pörgetni. Igaz, 
miért is tenné, van attól kellemesebb elfoglaltság is, esetleg olyan, amiről azt hisszük, hogy 
hasznosabb az agysejtjeink fárasztásánál. És amikor így van, megyünk az orrunk után, pont 
úgy, ahogyan azt a fülünkbe éneklik lelkes szorgalommal. No, akkor megpróbálok énekelni, 
írásban tűrhetően megy. 
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Azt mondják, az énekből akkor lesz demagógia, amikor keverednek a közismert, vagy 
logikus konkrétumok olyan hazugságokkal, amit szeretne elhitetni velünk demagóg kolléga. 
Például nekem is feltűnt, hogy a Vadgalambok Szövetségének vezetői kezdik komolyra 

venni a dolgukat, és egyre vehe-
mensebben kiállnak a tagságért. 
Természetesen a Vadgalambászok 
Szövetsége igencsak zokon vette az 
ellenfél ténykedését, már-már el-
lenséget lát benne, és szeretné, hogy a 
vadgalambok visszavegyenek a 
fordulatból. 

A lényeg, hogy véletlenül ők is 
gondolkodóba estek, és egy óvatlan 
pillanatban rájöttek, elég, sőt mi több, 
szerencsésebb, ha csak a vad-
galambok vezetőit támadják. Hiszen, ha 
az egész szövetséget piszkálnák, még 
összezárna a tagság, de ha a galambok 
haragszanak meg a vezetőikre, tán 
még szét is lehet zavarni őket. 

Tehát alaposan megfigyelni a fővadgalambot, és sorra venni, mi az, amire harapnak a mezei 
vadgalambok. Például a vadgalambász nőknek feltűnt, hogy kicsit duci, és a farok tolla sem 
a régi már. A vadgalambász férfiak viszont egészen másból indultak ki, hiszen az ő farok 
tollaik sem úgy állnak már, mint egykor. Úgy döntöttek, a legjobb a galambi irigységre 
játszani, az mindig bejön. Így is tesznek, provokálják a vad-galambokat a főgalamb ellen, 
mindenféle külön búzaszemekről és külön itatóról énekelve. Egyelőre nem tudni mi az, ami 
leginkább és legmélyebben a vadgalambok fülébe mászik, mindenesetre télvíz idején 
előfordulhat, hogy őket is könnyebb 
táncba vinni. 

A legjobb demagógia természetesen 
az, amikor az ellent vádoljuk meg 
demagógiával. Esetünkben azt vetik a 
fővadgalamb szemére, hogy külön 
itatóval könnyű turbékolni, és bíznak 
abban, hogy a vadgalambok az 
irigységük okán elfelejtik, a főg-
alambnak repülnie is többet kell a 
puskacsövek között. 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

A 2015. december 23-án kezdődő, majd a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. VÉT 
ülésén 2016. január 5-én folytatódó kollektív munkaügyi vita következő fordulóját a 
munkáltató javaslatára 2016. január 20-án, 9.00 órakor tartják. 

 

HUMORSAROK 

A FŐNÖK ODAHAJOL TITKÁRNŐJE FÜLÉHEZ, ÉS SÚGVA KÉRDEZI: 

– Mondja Gizike, van valami programja ma estére? 

– Nincs, főnök úr – válaszolja elpirulva Gizike. 

– Akkor feküdjön le korán, mert már nagyon unom, hogy minden reggel elkésik! 

A NÁSZÉJSZAKÁN AZ ASSZONYKA VALLOMÁST TESZ A FÉRJÉNEK: 

– Tudod, Pista, nekem már előtted is volt dolgom férfival. Erre Pista: 

– Nem probléma. Nekem is. 

VÁLLALKOZÓK 

– Tudod, haver, amikor vállalkozó lettem, csak a tudásomra és a józan eszemre 

támaszkodhattam. 

– Nem te vagy az egyetlen, aki nulláról indult... 

 

VADÁSZNAK AZ ORVOSOK A TÓNÁL 

Amikor a vadkacsák felröppennek, a belgyógyász felemeli a puskáját, de nyomban vissza is 

ereszti: Nem biztos, hogy kacsa... 

Tovább várnak, ismét felröppennek a vadkacsák. A pszichiáter céloz, de ő is leereszti a 

fegyvert: Én tudom, hogy kacsa, de vajon ő is tudja-e magáról…? 

Megint csak várnak tovább. Amikor felröppennek a vadkacsák, a sebész irtózatos tüzelésbe 

kezd, lelövi az összeset. Majd odaszól a kórboncnoknak: Menj, és nézd meg, van-e köztük 

kacsa. 

VIZSGA, EMBERÜNK NEM TUD SEMMIT 

Kérdések jönnek-mennek, mire végül: Professzor Úr, ne haragudjon, de én már azt sem 

tudom, fiú vagyok-e, vagy lány. 

– Akkor menjen ki a WC-be, és nézze meg. 

Emberünk ajtó felé el, de onnan még visszafordult: De professzor úr, melyikbe menjek? 

Átengedték. 

LEVELEZŐ TAGOZAT AZ EGYETEMEN 

Az előadó professzor rendőrviccet mesél, nagy sikerrel. A vicc után feláll egy hallgató: 

– Kérem, azért ez mégis csak sok!!!! Én rendőr vagyok! 

– Nem baj, fiam, akkor magának elmondom még egyszer. 

Szabadi László 
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