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31. A hírigényre jellemző, hogy 1958. febru
ár-márciusban, amikor ajanuár elsején életbe
lépő papírkorlátozás következtében csökkent
a lapok példányszáma, és ezzel párhuzamosan
a napilapoknál szinte megszűnt a remittenda,
a megyeszékhelyeken és a nagyobb városok
ban reggel hét-kilenc óra után már nem lehe
tett újságot kapni. A laphiány Budapesten is
botrányokat okozott. „Vasárnaponként előfordul,

hetünk az elmaradott, ingadozó rétegek és elemek
megnyerésére. Vigyázzunk azonban arra, hogy az el
lenséges nézetek leleplezésénél ne a durva hang, ha
nem a meggyőző érvelés domináljon.” Választási

agitáció a rádió műsoraiban. MOL MDPMSZMP IrO, 288. f. 22. cs./1958. 6. ő. e.
33. A M agyar Nemzet megjelenésével kapcsola
tos tervezet. MOL XIX-A-24B 4/1957. Cseh
Gergő Bendegúz kutatásából.
34. MOL MDP-MSZMP IrO, 288. f. 22.
cs./1958. 6. ő. e.
35. Javaslat a külpolitikai tájékoztatásról.
MOL MDP-MSZMP IrO, 288. f. 22. cs./1959.
1. ő. e.
36. MÚOSZ-közgyűlés, 1958. június 1. 156. o.
MÚOSZ Irattár.
37. 26/1959. (V. 1.) Korm. számú rendelet a
sajtóval kapcsolatos egyes kérdésekről. 4/1959. (VI. 9.) M. M. számú rendelet a sajtó
val kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
26/1959. (V. 1.) Korm. számú rendelet végre
hajtásáról. - Az Elnöki Tanács 1959. évi 17.
számú törvényerejű rendelete a sajtójogi bün
tetőrendelkezésekről.

hogy egyes olvasók Zuglóból végigjárják a Keleti-ig
az újságárusokat, hogy Népszabadságot vásárol
hassanak.” Szirmai István feljegyzése a sajtó

papírkorlátozásának hatásáról, 1958. március
8. MOL MDP-MSZMP IrO, 288. f. 22.
cs./1958. 1. ő. e.
32. „Pártos, elvi riportok, cikkek mellett szaporítani
kellene az indirekt cikkek számát.” Kivonat a Po
litikai Bizottságnak a Népszabadság 1957. évi
munkájáról folytatott vitájából. MOL MDPMSZMP IrO, 288. f. 22. cs./1958. 1. ő. e. „Műsoraink többsége indirekt lesz abban az értelem
ben, hogy eltekintve a választás előtti naptól, közvet
lenül nem arra fo g buzdítani, hogy szavazzunk a
Népfrontra. [...] Semmiféle elvi engedményt nem te
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Micsoda hitvány librettó szerint élünk!
Vajon Isten maga írja
ezeket a librettókat?
Brrr! A hőstenor még nevetségesebb,
mint a szubrett.
Ez, mondjuk, még némi elégtétel lehet
a szubrettnek.
- Na jó, talán nemcsak a szubrettnek. De mi lehet vigasz (konformizáló tényező)
a filozófnak?
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Na igen, Izleni Ízlett egy s más:
rózsás lánykebel, egy-egy concerto, libamell...
De éln i ,
ja elő
mégsem semmi érv, ok.
(Sétabotja türelmetlenül kaszál előtte.)
Hiszen akkor valamit hazudnia kell!!
Inas alakján megfeszül a gérokk.

WIE MAN HERBSTET
Az ember elmegy valahová s őszöl.
„Oszolni megyek”, mondja kollégáinak.
S fogadkozik magában: jövő ősztől
más helyet vagy nőt választ, másikat.
De közben rászáradnak: helyszín, nő, szerep.
Mert hiszen erről szól az őszölés.
Mint őszi darázs a piacteret,
mindent végiglátogat újra: nincs szökés.
Az igaz, hogy a villanydróton mostan
egy-egy fürt délre-költözés csivog,
de áttelel csak, nem fog élni ott...
És mit ugráljon már ebben a korban? Kibírták, hálistennek, diódák, trafó:
az őszülés idén is kipipálható.

