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Lectori Salutem

„Rendezni végre közös dolgainkat,
ez jó mulatság, férfimunka volt,

s a haza fényre derül,
úgy érdemes.”

Üdv néked, Ezerfejű olvasó, az agyhalálba indulók köszöntenek 
tégedet!
 1990 óta tartó és szakadatlan („hazádnak lankadatlanul…”) 
fölfele ívelő (sőt: ívellő) újságírói pályám régen dédelgetett ál-
ma (már amennyire a pályák álmodnak/dédelgetnek), hogy 
egyszer írhatnóknák egy igazi, vérbeli Lectori Salutemet. Szak-
mánknak, amely, mondom mégegyszer, az újságírás, egyfajta 
talpköve, aranyfedezete, sine qua nonja és non plus ultrája, meg 
persze csimborasszója a Lectori Salutem; nincs valamirevaló 
havilap, magazin, szaklap tisztességes Lectori Salutem nélkül.
 A mi lektorjaink imádnak szalutálni, így aztán sok-sok-sok 
nagy, legendás, mítikus, epikus, leszbikus Lectori Salutemet 
tudnák idézni, de ezektől most, az idő rövidsége miatt (egy 
évtizedet kell még áttekintenünk, mielőtt kicsöngetnek), 
megkímélném önöket, drága Ezerfejű, hadd emlékeztessek 
egyetlenként a műfaj meghaladhatatlan császárára, a később 
körözött bűnözői szerepkörben is föl-föl- majd eltűnő Klivinyi 
Zoltánra (utoljára 2013-ban fogták el Kanadában, a Portik-ügy 
ikszedrendűjeként), egykori médiavállalkozóra, aki, amikor 
röviddel első eltűnése előtt, tulajdonosként átvette az igényes 
képanyagáról ismert Penthouse magazin főszerkesztését, fino-
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man cizellált Lectori Salutemben gyalázta a lap korábbi veze-
tőit, majd bedobta azt a mondatot, ami előtt minden Lectori 
Salutem-író szalutál: „2003-tól a Penthouse nem a színházi világ 
havilapja lesz, inkább bevállalós, odamondogatós, tényfeltáró és ér-
dekes puncimagazin.”
 Ennél merészebb, messzebbre tekintő (miszerint → beo bach-
tung stel le) célt (célkitűzést) azóta sem tudott kitalálni főszer-
kesztő.
 Tulajdonképpen benne is vagyunk a sűrűjében. A  magyar 
köz- és magánélet, valamint az úgynevezett médiavilág válo-
gatott kreténségeibe engedünk most bepillantást, nem mintha 
valaki is, mittudomén, akárki, be akarna ebbe az izéba pillanta-
ni. Mégis kábé kvázi uszkve ilyesmikről szólnak ezek az írások, 
amelyeket mind a Népszabadság című napilapba írtam eredeti-
leg. Mint tudják, Népszabadság nincsen már. 2016 októberében, 
alig egy hónappal a 60. születésnapja előtt erőszakos halált 
halt, Felcsút határában nyugszik.
 10 évig voltam a munkatársa az elhunytnak, és összesen 26 
évig (a haláláig meg egy kicsit azután is) írtam bele. (Jézusom! 
Az a Népszabadság életének majdnem fele!) Rovatom, a Szerda 
végül 21 évig húzta. 1995-ben indult tehát, könnyű kiszámol-
ni. Azt hiszem, nem sikerült megdöntenie a rekordot, ame-
lyet Árkus József Egy hét című humorrovata tart vagy tartott: 
1968-tól 89-ig futott. Ez kábé holtverseny. (Viszont én meg 
nem voltam ávós, amit mindenképp a saját javamra írok.)
 A  21 évnyi cikkhalmazt kettéosztottam, hogy kezelhetőbb 
legyen: ide most csak a 1995 és 2005 közöttieket válogattam. 
Csoportosítgattam őket, szerkesztettem belőlük egy ilyen ál-
enciklopédiát, amelynek szócikkei kicsit értelmezik (amennyi-
re lehet), aktualizálják, összefüggésbe helyezik az archívumból 
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előrángatott szövegeket. Néhol beléjük is szerkesztettem, ha na-
gyon muszáj volt. Vagy épp ellenkezőleg: az újságban megjelent 
szöveget javítottam vissza a szerzői verzióra, mert emlékeztem, 
hogy a lapszerkesztők módosítottak valamit, amit én eredetileg 
máshogy írtam, vagy, mondjuk, egy korrektor javított olyasmit, 
amit nem kellett volna. (Gyakran előfordult, utólag is köszö-
nöm a szerkesztői és korrektori stáb türelmét, évekig kínoztam 
őket a szándékosan rontott helyesírású hülyeségeimmel. A nem 
szándékosan rontottakról nem beszélve.) Visszaírtam például a 
bazmegeket bazmegekre, mert ezeket egy időben módszeresen 
átvazzézta a Gálvölgyi-show nyelvi gyakorlatához megmagya-
rázhatatlan okból igazodó szerkesztés.
 A  cél kábé annyi volt, hogy 2018-ban is érthető, élvezhe-
tő kis karcolatokat, krokikat, szösszeneteket, bügyürkéket, 
mityurkákat olvashassanak a drága, aranybogár, fizetőképes 
olvasók. És a kelleténél sokkal több hülyeség ne legyen bennük.
 Illetve, hogy mi a CÉL, az igazi, a nagybötűs, azt fentebb 
Klivinyi Zoltán már megmondta. Ezúton is salutem ezerfejű 
mindannyiójukat:

a lectori
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Aaaaújságírás szavatossági prob-
lémái Aaaa újságírás nehéz mester
ség. Nincs benne sok köszönet.
Ez már abból is kiviláglik, hogy jó
magam, aki az átlagjóska, szeren
csétlen kis olvasótól nyilvánvalóan 
sokkal szerteágazóbb és mélyre
hatóbb készségek és képességek 
birtokában vagyok, szóval még jó
magam is rendszeresen ütközöm/
zök rendkívüli nehézségekbe az 
újságírás során. Kapcsolatosan.
 Például egy ilyen könyv – illetve 
mondjuk ki bátran: konkrétan: EZ! 
(a) ((könyv)) – összeállítása kap
csán (során) ((érdekében)) a zenber 
régi cikkei között kapirgál, gyé
mánt félkrajcárban reménykedve, 
és hát mindenféle kiábrándító, ha
szontalan, lejárt szavatosságú dol
gokat talál, kacatokat, mondjuk ki 
ezt is, akkor kapkod a fejéhez, hogy 
jajjajaj, dehát az újságcikk rom
landó áru, mint a pasztőrözetlen 
(pasztőrizetlen) Kőbányai: eltelik 
egy hét, aztán már semmi értelme, 
legföljebbb büdös.
 De hogy ne csak önnön magával 
példálózzon az embert, bármeny
nyire nagyképű is: vegyünk egy 
hasonlóan tehetséges és ismert új
ságírót, úgynevezett Móricz Zsig
mondot példának okáért. Róla aztán 
nem lehet mondani, hogy ne lett 

volna éppenséggel irodalmi vénája 
vagy ilyesmi, tán még artériája is, 
egyéb véredényei a legnemesebb 
értelemben, meg hogy ne lenné
nek időtálló irományai zsákszám
ra, aztán mégis, ha megpróbáljuk 
elolvasni, mondjuk, a riportjait, 
akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy 
hát bizony, na, hát bizony, na, nem 
olyan tartós anyagból vannak, mint 
a regényei vagy novellái, némelyik 
töké letesen élvezhetetlen, alig ért
hető vagy olyan bénácska szöveg
nek tűnik. 
 Nincs ez másképpen a mi ese
tünkben sem. Mi több, a magunk 
esete ezerszer olyanabb, hiszen ro
ha nó világunk, satöbbi, napilap, 
mon da ni sem kell. Percemberkedés 
ától cettig. Éjt nappallá téve.
 Jönnek itt cikkek olyan szerep
lőkkel, akikre már nem is emlék
szünk. (Fingunk sincs.) Utalnak 
olyan eseményekre, amikről hall
va csak nézünk, mint borjúbécsi a 
vegyes köretre. Tudja még itt va
laki, kicsoda Hingyi Beatrix, kö
nyörgöm?! Emlékszik valaki, mit 
csinált a Fradiuszodában Szabadi 
Béla államtitkár ködös hajnalokon? 
Jánosi György milyen miniszter 
volt? Melyik tévéműsort vezette 
Simon V. György? Vagy V. Simon? 
József? Jézus!





Magyarország többet érdemel
2002. 07. 31.

„Talán sablonkérdés, de szerinted mi az oka 
annak, hogy társadalmunk egyre agyatlanabb, 

és a globalizáció csak nőttön nő?”
(Újságírói kérdés a Rockinform magazinban  

egy metálzenészhez)

Telt-múlt az idő. Kisvártatva közeledett 
alkotmányunk ünnepe. Összeült tehát 
a nemzeti közép kormánya pragmati-
kusan, hogy megtárgyalja, miképpen 
volna ideológiamentesen megünnepel-
hető a fasiszta-klerikáris diktatúra ál-
tal durván kisajátított Szent István nap 
augusztus 20-án.
 – Jó napot kívánok! – hazudta Ko-
vács László, alighogy belépett.
 Medgyessy Péter visszaköszönt vol-
na, de nem talált sza vakat.
 – Kuncze, Magyar hol vannak? – ha-
zudott türelmetlenül Kovács.
 – A vécében szívnak egy ho mo sze xuá-
lis négerrel! – felelt valaki a tömegből.
 Medgyessy Péter épp bele akart kez-
deni az első napirendi pont („Az augusz-
tus 20-i ünnepségek méltóképpeni megün-
neplése a fasiszta-klerikális rezsim bukása 

A  frissen alakult második 
MSZP-kormány (2002) ün-
nepi készülődéséről tudósít a 
maga hiperrealista eszközei-
vel. Az írás érdekessége, hogy 
nagy népszerűségre tett szert 
a Fidesz-frak ció ban, legalább 
féltucat alkalommal idézték 
belőle a Parlamentben a „– Jó 
napot kívánok! – hazudta Ko-
vács László” fordulatot. Most 
nem fejtegetném a hossza-
dalmasan az újságírás – vagy 
a középiskolai irodalomokta-
tás? – egy másik problémáját, 
a szövegértést, mivel itten 
valójában egy kicsit dupla-
fedeles poénról volna szó, az 
írásban egyszerre van ironi-
zálva a friss kormány széles 
körű töketlenkedésén, de ka-
rikírozódik egyszersmind az a 
jellegzetes fideszes beszéd-
mód is, amely a kampányt 
– meg azóta mindent – uralta. 
A  jó fideszesek tehát önnön 
paródiájukat idézgették kvázi.
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után, a nemzeti egység jegyében, ohne lövészárok oder egyéb kubi-
kos merényletek”) ismertetésébe, de mielőtt megtalálta volna az 
elgurult szavakat, többen közbevágtak:
 – Intézzünk támadást a sajtószabadság ellen! – javasolta Baja 
Ferenc Lamperth Mónikának, aki erre csak húzta a száját:
 – Véleményem szerint sokkal inkább sürgős feladat a rend-
őrállam kiépítésének azonnali megkezdése. Akcióprogram ke-
retén belül. Nyílt diktatúrát nyilván nem vezethetünk be, hi-
szen azt kenyéradó gazdáink, akiknek ki akarjuk árusítani az 
országot, nem néznék jó szemmel, de alaposan megfélemlíthet-
nénk a polgárokat, megtörhetnénk a civil társadalom gerincét, 
üldözötté tehetnénk a magyarokat saját hazájukban, állami ke-
gyelemkosztra ácsingózó, akaratlan-tehetetlen prolimasszává 
silányíthatnánk végre az egész országot! Vagy fogyasztókká! 
Istenem, milyen szép ünnep lenne!
 – Vízágyú lesz vagy rögtön lövetünk? – kérdezte Kovács 
 László, de már megint hazudott.
 Medgyessy mondani akart valamit, de mire megtalálta volna 
a hatásos kezdést, meghozták a kávét a lopott ezüstkanalakkal.
 Gál J. Zoltán kormányszóvivő (a baloldali Wermer) ragadta 
magához a szót:
 – Nyilvánvaló, hogy a prolik prehumán ösztöneire kellene 
építenünk, mint a választásokon. Kérjünk föl egy izraeli céget!
 – Egyetértek – hazudta rá Kovács László.
 – Rendezzünk nemzetközi fodrászversenyt! – kiáltott föl 
Jánosi Gyurka (közben csinált egy kézenátfordulást), Toller 
 László és Baja Ferenc együtt.
 – Hülyeség – hazudott Kovács.
 – Írjunk ki közbeszerzést, az olyan jópofa dolog – javasolta 
dr. Csillag István cinikus mosollyal.
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 – Újítsuk föl az István, a királyt, és nevezzük ki Huszti Pétert 
Szent Istvánnak, aztán a közvélemény nyomására hátráljunk 
meg, hogy minél demokratikusabbnak tűnjünk! – kiáltott köz-
be Görgey Gábor, és csöndben meghasonlott.
 – Az a lényeg, hogy tudjunk lopni egy csomó pénzt – harsog-
ták többen.
 Medgyessy Péter itt fölpattant, és hosszan kereste a szava-
kat, de mivel nem találta, inkább leült.
 – Először is kellene egy szép jelmondat, amely pozitív üze-
netet hordozna mindenki számára, amely képes volna meg-
jeleníteni a nemzeti közép kormányának szellemiségét a 
legszélesebb néprétegek irányába felé – érvelt Gál J. Zoltán kor-
mányszóvivő (a baloldali Wermer).
 – Írjunk ki közbeszerzést, az olyan jópofa dolog – javasolta 
Csillag István cinikus mosollyal.
 Medgyessy szólásra emelkedett volna, de mire megtalálta 
jegyzetei között a témába vágót, már elkésett.
 – Pályáztattunk, zárt körben. A  következő pályaművek ér-
keztek, sorolom – intette le a gazdasági minisztert Gál J. Zoltán 
kormányszóvivő (a baloldali Wermer), és legott felsorolta a le-
hetséges jelmondatokat:
 „A frankót mondom, nem a gizdát: ünnepeld az első Pistát!”
 – Áh, fúj! Magyarkodó, klerikális duma! – csúsztatott hango-
san Kovács László.
 „Társak, társnők, ’gusztus húsz, ’kotmányunk ünnepe. Ter-
vünk, mint hósipkás csúcs.”
 – Gyönge! – tiltakozott határozottan Jánosi Gyurka, és rá-
gyúrt bicepszre kíméletlenül.
 „Ahol madár kapirgál, ott áll majd a szentendrei papírgyár!”
 – Szar!
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 „Nagy királyság a tűzijáték, baszki, Ferikém, dobok egy há-
tast mindjárt, nálad van a sörnyitó?”
 – Jézus Mária! – kiáltott fel Medgyessy Péter, amin maga is 
meglepődött, de nem tudta folytatni, mert a vita hevében el-
sodródott.
 „Öröm, ünnep, földön, égen, együtt a családdal, együtt a 
nemzettel, de ne felejtse otthon kutyáját, aranyhalát és brigád-
naplóját se!”
 – Ez jó lesz, csak kicsit hosszú, vágjuk el valahol – hazudott 
Kovács.
 – A  jelmondattal akkor megvolnánk. A  fasiszta-klerikális 
nyomulás után itt az ideje, hogy valami igazán haladót és elő-
remutatót mutassunk előre – mondta Jánosi Gyurka, miköz-
ben lenyomott hetven fekvőtámaszt. – Mi lenne, ha Komáromi 
Pisti neve napja alkalmából a Hősök terén elénekelné a „Fásy-
mulató az ATV-n, Fásy-mulató a hétvégén” kezdetű slágert? Azt 
zabálnák a népek meg a vattacukros pacalt! Kihozzuk fél mil-
liárd ból simán.
 Gál (a baloldali Wermer): – Mondol valamit, Gyurka. De ez 
így túl provinciális. Kellene valami globalistábbabb, valami 
igazi kultúrszenny, dekadens szemét, hogy letargiába taszítsuk 
vele a magyarságot.
 – Mi lenne, mondjuk, ha idehoznánk Elvis Presley-t, aki egy-
kor Coca-Cola-mámorba züllesztette a nyugati fiatalságot? – 
kérdezte félve Szili Katalin.
 – Elvis meghalt – szólt szomorúan az időközben megérkezett 
Magyar Bálint, és hitelkártyájával kokaincsíkot húzott a fél-
milliós márványasztalon.
 – Írjunk ki közbeszerzést, az olyan jópofa dolog – javasolta 
Csillag István cinikus mosollyal.
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 – Akkor hívjuk meg a Beatlest, mint 1996-ban!
 – A Beatles is meghalt – morogta Kuncze, és fölnézett a Meleg 
iskolásfiúk vakációja című pornómagazinból.
 – Akkor marad Elton John – zárta le a vitát Gál, a baloldali 
Wermer. – Nála hitelesebben senki sem képviselheti a nemzeti 
közepet!
 – Ah, Elton John csak temetéseken szeret énekelni! – szólt 
közbe Jánosi Gyurka, és bemutatott egy Magyar-vándort a ma-
hagóni karosszéken.
 – Elton is a bad looser – hazudott szembe mindenkit Kovács 
László.
 – Na jó, hát legföljebb nem jön el. Akkor mi van? Légiparádé, 
tűzijáték úgy is lesz, meg néhány Bródy-Koncz-Republic, és 
még örül is mindenki, hogy nem fizettünk egy valag pénzt en-
nek az Eltonnak.
 Medgyessy Péter időközben kiérlelte álláspontját, de addigra 
kiürült a terem, csak Jánosi Gyurka léptei hallatszottak, ahogy 
9,8 alatt futotta a százat a vörös futószőnyegen.



Rokonok
1998. 11. 25. 

Az alábbiakban a közérdeklődésre való 
tekintettel a Hingyi Beatrix (foglalko-
zására nézve: Torgyán-rokon) kineve-
zése körüli nyilatkozatokból olvashat-
nak válogatást.
 Gondoljanak, amit akarnak. Én már 
nem gondolok semmit. 

1.  Hingyi Beatrix jegykezelő volt a Ma-
lévnál, iskolai végzettsége középfokú.

(Sok forrásból megerősített  
tényállás)

2.  Hingyi Beatrix minden lehetséges 
képesítést megszerzett a Malévon 
belül. Riporteri kérdés: Konkréten 
milyen képesítést? Válasz: Minden 
lehetséges képesítést.

(Torgyán József nyilatkozata)

3.  Hingyi Beatrix úgynevezett légügyi 
dinasztia tagja. Mint Zeppelinék 
vagy a Wright testvérek. A Malév va-
lamennyi rendű és rangú dolgozóját 
oktatta ő. De mire?

(Torgyán József közlése)

Igen, máris a Hingyi-prob léma. 
Mondhatnám azt nagyképűen 
és nyeglén az olvasónak, hogy 
hát guglizzon utána, ha akar. 
Tudják, mit, azt is mondom! 
A  mikroszkopikus közéleti 
sur mó kategóriába tartozó je-
lenséget annak idején a Malév 
igazgatótanácsában detektál-
ták. Emlé kez nek még a Malév-
ra, ugye? Az volt az a csodá-
latos Nemzeti Kincs, amelyet 
évtizedeken keresztül tartot-
tunk el az adónkból, hogy 
titkos ügy nö kök, politikai meg-
bízottak és mindenféle kre-
ténnek hízzanak havi sok 
 százezres fizetéseken, és év-
tizedeken át képesek voltak 
bemesélni a mindenkori politi-
kai vezetésnek, hogy „nemze-
ti légitársaság” nélkül Ma-
gyarország egy sze rűen nem 
létezhet, igazán megéri tehát 
azt az évi néhány tízmilliárdot. 
Még így, annyi év után is érzé-
kelhető, hogy ez a boldog 
emlékeze tű Kisgazdapárt fény-
ko rában mek ko ra szórakozta-
tó és el me baj po ten ciál lal bírt 
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4.  Pősze Lajos, a Független Kisgazdapárt 
elnökének tanácsadója helyteleníti 
Torgyán családcentrikus ká der po li-
ti ká ját, és megszakítja kapcsolatát a 
pártelnökkel.

(Sajtóhír)

5.  Pősze Lajos sosem volt az elnök tanácsadója, csupán a párt 
körül sündörgött, és a Szerencsejáték Rt. vezérigazgatója 
akart lenni. Miben adhatna ő tanácsot, kérem, a kisgazdapárt 
elnökének?

(Torgyán József egykorú közlése)

6.  Pősze Lajos 1996 óta a Független Kisgazdapárt elnökének ta-
nácsadója volt. A választások óta kapcsolatuk meglazult, majd 
a légügyi dinasztia kiteljesedésével Pősze Lajos föl mondott.

(Pősze Lajos volt elnöki tanácsadó közlése,  
amellyel egybevág legalább félszáz sajtóhír  

az elmúlt két évből)

7.  Hingyi Beatrix igazgatótanácsi tagságát bizalomerősítő poli-
tikai megfontolások indokolják.

(Gansperger Gyula,  
az Állami Privatizációs  

és Vagyonkezelő Részvénytársaság  
elnök-vezérigazgatója)

8.  Torgyán József menyének kinevezése nem szerencsés, koalí-
ciós feszültséget kelthet.

(Stumpf István miniszter megjegyzése)

(Ká vás sy Sándor! Kávássy 
Sándor!!), és természetesen 
az is, hogy a teljesen gátlás-
talan összevissza beszélés 
nem a kortárs Fidesz nagy 
talál mánya.
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9.  Stumpf István nemcsak politikus, hanem egyben politológus 
is. Fenti megjegyzését politológusként tette, ilyeténképpen 
az írói munkásságának része. Stumpf ugyan éppen nem írt 
semmit.

(Torgyán József bravúros meglátása)

10.  Stumpf István politológus volt, de ma már politikus, így 
amit mond, azt politikusként mondja.

(Borókai Gábor kormányszóvivő kommentárja)

11.  Stumpf István miniszter kijelentését egy háttérbeszélgeté-
sen tette, zárt körben; ha tudta volna, hogy közlik a lapok, 
bizonyára másként fogalmaz.

(Borókai Gábor kormányszóvivő magyarázata)

12.  Hingyi Beatrix kinevezése egyáltalán nem okoz koalíciós 
fesztültséget.

(Borókai Gábor axiomatikus megjegyzése)

13.  A Fidesz – Magyar Polgári Párt helyteleníti Torgyán József 
rokonának igazgatósági taggá jelölését, mert az össze-
egyeztethetetlen a polgári értékekkel, amelyeket a Fidesz 
– Magyar Polgári Párt képvisel.

(A Fidesz – Magyar Polgári Párt  
egyik képviselőnőjének szellemi terméke)

14.  Az egyáltalán nem baj, ha egy politikussal együtt emelkedik 
fölfele a szamárlétrán az egész família (szó szerinti idézet-
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ben: atyafiság), ez nem ellentétes a magyar hagyományok-
kal, sőt sokkal inkább mondható egy szép tradíció fölélesz-
tésének.

(Kávássy Sándor bátor és okos replikája)

15.  Mindenhová középiskolai végzettségű kádereket kellene ki-
nevezni, mert azokat nem mételyezték meg a kommunisták.

(Hingyi László, Beatrix édesapjának tétele)

16.  Egy lapzártakor érkezett hír szerint Torgyán József kisgaz-
da pártelnök, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
nem ismer Korompay Nikolett nevű nőszemélyt.


