
Ő szö d, vagy nem űszod -  ez itt a kérdés
A  Kapu legutóbbi szám ában érdekes 

hozzászólást olvastam  az őszödi be
szed nyilvánosságra kerülése kap

csán. Leginkább az ragadott meg, hogy 
„enyhítő körülményként” javaso lja  a le
vélíró, a  főszerkesztő írja le akkor érzé
se it ... „az aljas beszéd” kiszivárogtatásá
val kapcsolatban. Érdekesnek tartom,

kérdésnek nevezhető a személyeskedés 
em e foka: „A z igazi kérdések persze 
Talleyrand-nál kezdődnek, de -  rem é
lem -  ezekről Ö nnek fogalm a sem  lehet. 
Ezt a levelet és válaszát közzéteszem az 
origo internetes fórum án." Talleyrand- 
tól is annyit idézett, m int az őszödi 
beszédből...

1 la tetszik, ha nem a  „kedves o lvasó
nak" ez m ár csak egy olyan lap, amely 
szabad vélem ényeket je len ít meg. Felte
hetően ezért közölte le az ő  levelét is.

A z írás amúgy általában  a :  íróját 
m in ősíti...

N o , akkor most mint egy m ásik „o lva
só" érdeklődnék. Egy. mi van , ha a  fő-

hogy a lapban m egjelent többi cikkhez 
semmi hozzáfűzni való ja  sem volt az o l
vasónak.

Egy megjegyzésem lenne: Kiss Zoltán 
(könyvtáros, egy kedves olvasó ja) a lap
nak miért nem a beszéd lényegét, tartal
mát, hanem  csak a  nyilvánosságra kerü
lését sérelmezi írásában? Ez persze m a

szerkesztő válaszol? Kettő: ezt vajon hol 
teszi m eg? Három: nekem  nincs netem, 
tehát az origo , mint olyan, kim arad az 
életem ből. Négy: m indenki a m aga ní
vóján  ír levelet. A  főszerkesztő stílusát 
többre tartom . Ö t: úgyr tudom, hogy a 
lap hírei és cikkei eddig is önmagukért 
beszéltek.

A  cím lapon  egyébként szerepel: az ér
telm iség magyar folyóirata. Szóval akkor 
úgy tessen olvasni. Sokszor egymással 
ütköző gondolatok jelennek meg, egy
más m ellett békességben. M indegyikkel 
egyetérteni nem kell. Ez a lap nein bro
súra.

Rózsa-Florcs Eduardo (aki valahol tc-

radjon az ő  titk a ... Aztán némi indulat
tól átfűtve kérdezi a főszerkesztőt: „ . . .  
de ki az az M . L.? M iért nem nevezi né
ven? (Az emberek vonzódnak a szim
m etriáh oz...)" Miért pont M. L. hiány
zik neki?

Aztán azért levélírónk is lelkesen fel
teszi a m aga találós kérdését, már ha

szí a dolgát) reagált a „kedves o lvasó" 
cikkére. Igaza van. N em  a lap, hanem az 
ország „vezető struccai" felelősek a  be
széd lényegéért.

Egyébként valam i egyéb haszna is volt 
az ó'szödi beszédnek. Eddig a  világnak -  
és gondolom  honfitársaim  zömének 
fogalm a sem volt, hol is van az az Őszöd. 
M int értesültem, igazi neve e híressé 
vált helységnek Balatonőszöd. T a lán  a 
m agyar tenger ennyire szemérmes lerr?

Persze a tüntetéshez a  Parlament kö
zelebb van. T öbb párt képviselői üldö
gélnek benne...
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