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Akozbeszed
uralma
HosszU ido utim megindult valamilyenvaJ.tozasa magyar tirsadalomban. Politikai esemenyek eddig
is voltak, az emberek tobbsege azonban jobbara tetleniil szemleIte a'torteneseket. Most - J1gy tiinik
tobbrol van sz6: a vaJ.tozas az emberek lelkeben zajlik, es a kimenetele egyelore kiszamitbatatlan. A mediilban ez a vaItozas megbawozott
temakra lokaIizaI6dik. Gyurcsany hazugsilga, a
ketteszakadt orszag, az utcai zavargasok, a rendorsegi tWkapasok, 1956 emlekenek meggyalilzasa
kepezi a kozbeszed targyat. Vannak ezekneI fajsUlyosabb kerdesek is a magyar tarsadalomban, eZfA politikai
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