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PALKÓ LÁSZLÓ ANDRÁS

Sírva vigadtunk 
Ünnepek és ünneplési szokások Magyarországon  
az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követQen (2. rész)

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után a hatalom mindent elkövetett 
annak érdekében, hogy helyreállítsa a diktatórikus társadalmi rendet, s eltiporja mind-
azt, amit az 1956-os felkelés, népünk áldozatvállalása képviselt. E cél elérése érdekében 
ünnepeinket, s ünneplési szokásaink (is) olyan módon igyekeztek befolyásolni, mely 
a leginkább megfelelt a berendezkedQ régi-új szélsQbaloldali rendszer kívánalmainak. 
Természetesen a forradalom elQtti korszakot nem lehetett egy az egyben restaurálni. Nem 
is ez volt a kádári hatalom szándéka. Kádárék törekvése inkább az volt, hogy a társadal-
mat – ünnepeinken keresztül is – „nyugvópontra” jutassák, illetve megakadályozzanak 
mindenfajta, a „szocialista társadalmi rendet” fenyegetQ „mozgolódást”. Munkám má-
sodik részében én alapvetQen két témával foglalkoznék. EgyrészrQl 1957. május 1-jével, 
illetve az azt követQ világi ünnepnapokkal, egészen 1961-ig. MásrészrQl az egyházi ün-
nepnapok sorsával 1956 karácsonyát követQen; illetQleg azokkal a döntésekkel, melyek 
következményeként az 1960-as évek elejétQl a családi ünnepek, illetve a temetkezések új, 
vallási tartalomtól mentes formái polgárjogot nyertek.

(A fordulat: 1957. május 1-je) 1957. május 1-jén az MSZMP Budapesten, a HQsök teré-
re óriási nagygy_lést hirdetett meg, melyen több százezer ember vett részt. Az esemény 
legfontosabb szereplQje s egyben fQ szónoka – az állampárt döntésének megfelelQen – 
maga Kádár János volt.1 Párhuzamosan ezzel vidéken is nagyszabású rendezvényeket 
szerveztek, melyeken szintén óriási embertömeg vett részt. El kell ismerni, az MSZMP és 
személy szerint Kádár is rizikót vállalt ezzel. Egy ilyen óriási tömeget egyszerre az utcára 
csQdíteni alig néhány hónappal a magyar történelem egyik legnagyobb társadalmi katak-
lizmája után, nos, ez legalábbis többesélyes dolog volt. Senki nem tudhatta elQre ponto-
san, egyáltalán sikerül-e elegendQ számú embert mozgósítani, s ha igen, azok hogyan vi-
selkednek majd. Vajon – a hatalom elvárásának megfelelQen – egy nagy erQdemonstráció 
lesz-e az esemény, vagy kudarcba fullad a mozgósítás? Nem szólva arról a lehetQségrQl, 
hogy ez az ünnep „balhék” sorozatába torkollik, átalakul valami olyasmivé, amit Kádár 
és környezete a legkevésbé sem akartak. Igaz a hatalomnak a (számukra) legrosszabb le-
hetQségtQl, egy újabb nagy forradalom feléledésétQl már egyáltalán nem kellett tartania. 
Ehhez egész egyszer_en hiányoztak a feltételek, nem utolsósorban azért, mert azok, akik 
esetleg komolyabb fenyegetést jelenthettek volna, többnyire már régen vagy börtönben 
voltak, vagy meghaltak, vagy emigrációba kényszerültek. MindettQl függetlenül Kádárék 
nem mehettek biztosra, így kockáztatniuk kellett.

S a siker teljes volt! Hatalmas tömegek mozdultak meg. „A megyei intézQbizottságok 
közlése szerint Borsodban 186.000-ren, Szolnok megyében 140.000-ren, Pécsett 60.000-
ren, HódmezQvásárhelyen kb. 30.000-ren, Debrecenben 40.000-ren, Salgótarjánban 
20.000-ren, Dunapentelén 15.000-ren, Orosházán 12.000-ren, MezQturon 10000-ren stb. 
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jelentek meg” – olvashatjuk az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztályának – 
Orbán László nevével fémjelzett – összegzQ jelentésében.2 E jelentés azt sem mulasztotta 
el leszögezni, hogy a fQvárosi nagygy_lésen „…a kerületi pártbizottságok közlése szerint 
kb. 320.000-ren vettek részt”.3 Igaz a korabeli létszámstatisztikákat nem árt fenntartással 
kezelni, az azonban bizonyos, hogy összehasonlítva akár március 15-ével, akár április 
4-ével, jóval nagyobb embertömeg vett részt a május 1-jei ünnepi eseményeken. Ráadásul 
nem csupán az emberek száma volt nagyobb, a hangulat is más volt. Míg korábban fQ-
ként március 15-e, de részben még április 4-e is inkább egy várostromra, hatalom kontra 
„reakció” erQpróbájára, semmint egy ünnepre emlékeztetett, addig a munka ünnepén már 
alig-alig volt fennakadás. Kádár János például – több százezer ember elQtt – nyugodt 
szívvel elQadhatta ünnepi beszédét. Senki sem szakította félbe az „októberi ellenforrada-
lomról”, „áruló Nagy Imre-csoportról”, „imperialista beavatkozásról” szóló fejtegetéseit.4 
SQt Kádár nem csupán ominózus beszédét tartotta meg, de a kormányfQ, s munkatársai 
valósággal „eggyé váltak” a „dolgozó néppel”. Állítólag (az Orbán László nevével fém-
jelzett összegzQ jelentés állítása szerint) „A budapesti nagygyülésen Kádár elvtárs beszé-
de nagyon tetszett a dolgozóknak.”5 Az pedig úgymond „Különösen jó hatásu volt, hogy 
Budapesten Apró és Biszku elvtársak elvegyültek a felvonulók között, továbbá az is, hogy 
Kádár elvtárs a gyülés elQtt is, s a vezetQ elvtársak a gyülés után lementek a dolgozókhoz. 
A Ganz Hajógyárban május 1. után is szóbeszéd tárgyát képezte, hogy a belügyminiszter 
ott volt közöttük, »velünk énekelt és velünk töltötte a délutánját«…”.6

Az elQbbi idézetek kapcsán ugyanakkor nem árt megjegyezni, hogy ezt a fajta siker-
propagandát – a létszám statisztikákhoz hasonlóan – nem lehet, s nem is szabad kész-
pénznek venni. Például e sorok szerzQje szerint teljesen valószín_tlen, sQt komolytalan, 
hogy Kádár Jánost, a forradalom egyik eltipróját, néhány hónappal késQbb hirtelen így 
megszerették a „dolgozó tömegek”; az pedig egyenesen meseszer_, amit a rettegett bel-
ügyminiszter, Biszku Béla Ganz Hajógyárban tett látogatásáról olvashatunk. Ami viszont 
színigaz, s halálosan komoly: A május 1-jei ünnepségek során a hatalom visszanyerte 
erejét, magabiztosságát. Kisebb „gondok” természetesen még akadtak. „Ezek: elsQsorban 
plakát letépésekben, ellenséges agitációkban, különbözQ rendzavarásokban, verekedések-
ben fejezQdtek ki.”7 Példának okáért: „Helyenként kézzel, vagy géppel irt röpcédulákat 
ragasztottak ki, amelyek párt- és kormányellenes, valamint május 1. megünneplése elleni 
agitációt tartalmazta.”8 Több esetben elQfordult az is, hogy „…ittas állapotban levQ em-
berek szidták a kormányt, a kommunistákat”.9 Ugyanakkor: „Általában olyan légkör volt 
az ünnepségeken, amelyek az ellenséges megnyilvánulásokat hatástalanitotta.”.10

A történtekhez persze hozzátartozik, hogy az MSZMP vezetése a siker érdekében sem-
mit sem bízott a véletlenre. „A május elsejei ünnepségeket az egész országban – az 1957-
ben megtartott egyéb ünnepségekhez viszonyitva – lényegesen nagyobb méretü és alapo-
sabb elQkészités elQzte meg.”11 – olvashatjuk az MSZMP KB Agitációs és Propaganda 
Osztályának (a korábbiakban már többször idézett) összegzQjében. S valóban, ha megnéz-
zük az 1957. május 1-jével kapcsolatos forrásokat, azt látjuk: a hatalom képviselQi min-
dent, már hetekkel, hónapokkal korábban gondosan, aprólékosan elQkészítettek, eltervez-
tek, eldöntöttek.12 Ha lehet, még sokkal gondosabban, aprólékosabban, mint azt március 
15-e, vagy április 4-e kapcsán tették. A részletkérdések megvitatására sem sajnálták az 
idQt. Hosszas egyeztetés után döntöttek például arról, hogy milyen útvonalakon közelítsék 
meg a felvonulók a HQsök terét, vagy hogy a MunkásQrség milyen módon vegyen részt 
az ünnepségeken. Külön gondot fordítottak arra is, hogy milyen dekorációval díszítsék a 
fQvárost a munka ünnepén. Ez utóbbi esetben egyébként csak parázs vita, s hosszas huza-
vona után voltak képesek döntésre jutni. A huzavona egyrészrQl arról szólt, hogy kinek, 
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kiknek az arcmása lehet utcai dekoráció. MásfelQl – az elQbbivel szoros összefüggésben 
– arról, hogy szabad-e, ízléses-e élQ vezetQk arcképeit „faldíszként” felhasználni, illetve 
vihetnek-e a felvonulók magukkal ilyen képeket. Ez utóbbi probléma kapcsán egyébiránt 
Fehér Lajos fogalmazta meg a legmarkánsabb véleményt. Szerinte: „Az IntézQ Bizottság 
tagjainak képét ne rakjuk ki. A Párt és állami vezetQk képeit soha ne rakjuk ki életükben és 
haláluk után is csak akkor, ha érdemesek rá. A külföldi pártok vezetQinek képét se rakjuk 
ki.”13 Ezzel szemben Münnich Ferenc úgy látta: „A képek kérdése nem szerénység kérdé-
se, hanem politikai kérdés. Mi politikai párt vagyunk, ahol a vezetQket meg kell ismertetni 
a tömegekkel. Mi kommunista párt vagyunk és nagy szerepet játszik pártunkban a vezetQk 
tekintélyére alapitott tisztelet. Erre szükség van.”14 Végül „remek” kompromisszumos 
megoldásként az MSZMP vezetése úgy döntött, hogy a felvonulók képeket nem vihetnek 
magukkal, viszont „A gyülés szinhelyén, a HQsök-terén, valamint 4-5 fontosabb téren az 
utkeresztezQdésnél a nemzetközi munkásmozgalom vezetQinek, a magyar történelem nagy 
alakjainak, az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság vezetQinek /Kun Béla és Landler JenQ/ 
és Kádár János és Dobi István elvtársak arcképeit kell kirakni.”.15 Ezzel is „boldogítva” 
a „dolgozó tömegeket”.

(Úton a „szocializmus alapjainak” lerakása felé: világi ünnepeink 1957. május 1-jét kö-
vetQen) 1957. május 1-jét követQen a Kádár-rendszer következQ nagy erQdemonstrációja 
augusztus 20-a, „alkotmányunk ünnepe” volt. Ez az ünnepnap azonban némileg másként 
alakult, mint a megszokott „alkotmánynapi” ünnepek.

Történt ugyanis, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete még 1957 januárjában az 
1132/XI-es közgy_lési határozat alapján, felállított egy, a magyarországi helyzettel fog-
lalkozó különbizottságot.16 Ez a különbizottság, vagy más néven Ötös Bizottság hosszas, 
több hónapig tartó vizsgálódás, és számos tanú meghallgatása után végül – lényegét 
tekintve – arra a megállapításra jutott, hogy „Ami Magyarországon történt, az spontán 
nemzeti felkelés volt, amelyre régóta fájó sérelmek szolgáltattak okot.”.17 Így azután 
„Valótlan, hogy a felkelést reakciós körök szították Magyarországon belül vagy, hogy 
nyugati »imperialista« körökbQl merítette volna erejét;”.18 Azt viszont színigaz, hogy 
„…a magyar nép alapvetQ emberi jogain erQszakot követtek el az október 23-a elQtti 
kormányok, különösen 1955 Qszéig, és a jogsérelmek kiújultak november 4-e óta”.19 Nem 
beszélve arról, hogy a Szovjetunió szintén jogsértQ módon járt el, fQként azért, mert „Egy 
hatalom katonai behatolása egy másiknak a területére azzal a bevallott szándékkal, hogy 
az utóbbi belügyeibe avatkozzék, még a Szovjetuniónak az agresszióról alkotott saját meg-
határozása szerint is, nemzetközi aggodalom tárgya.”.20

Az 1957 júniusában napvilágot látott jelentést persze nem hagyhatták válasz nélkül. 
Nem is hagyták! Már a jelentés napvilágra kerülése után szinte azonnal összt_z zúdult a 
hazai médiában (is) a „nyugati imperialistákra” és hazai „csatlósaikra”, s ezzel párhuza-
mosan természetesen a Kádár-kormány is minden fórumon tiltakozott. A kormányzat fel-
emelte szavát nem csupán a jelentés ellen, de az Ötös Bizottság egész tevékenysége ellen, 
legfQképpen pedig az ellen, hogy a jelentést az ENSZ napirendjére t_zze. Ahogyan ezt 
Gyáros László a Külügyminisztérium szóvivQje 1957. június 21-i rádiónyilatkozatában, 
(nem túl diplomatikusan) megfogalmazta: „A magyar kormány sohasem fogja elismerni a 
bizottság illetékességét a tavalyi magyarországi ellenforradalmi események kivizsgálásá-
ra.”21 Ám, „Ha az ENSZ közgy_lése mégis napirendre t_zné a jelentés megtárgyalását, a 
magyar kormány hallatja majd a szavát és méltó választ ad ezekre az alaptalan és ostoba 
rágalmakra…”.22

Más kérdés, hogy Gyáros László szavainak, sQt általában a kormányzati tiltakozások-
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nak a hazai vezetés nemzetközi elszigeteltsége miatt valójában igen kis súlya volt. Ezért 
aztán az itthoni vezetés azt gondolta ki, hogy sokkalta hitelesebb, ha az elutasításnak 
egy másik, „civilebb” formája is megjelenik, vagyis nem csupán a hivatalos sajtó és a 
kormányzat emeli föl szavát a különbizottság jelentésével, illetQleg annak napirendre t_-
zésével szemben, de a civil társadalom is. 1957 augusztusától el is indult egy kampány, 
melynek célja az volt, hogy a hazai társadalmat, sQt, ha lehet, a külföldi közvéleményt is 
az említett ENSZ-jelentés elleni politikai harcba bevonja. Természetesen – különösen a 
„nyugat” felé – mindez úgy lett elQadva, mintha ez egy „spontán ellenkampány” volna 
az „ostoba rágalmakkal” szemben. Más kérdés, hogy a valóságban, mindennek – szó sze-
rint – elQre megírt forgatókönyve, vagy ahogyan akkoriban hívták, tervezete volt, mely 
ráadásul szorosan egybekapcsolódott augusztus 20-a ünneplésével. A Hazafias Népfront 
Országos Titkársága által 1957. augusztus 5-én jóváhagyott tervezet legfontosabb elemei 
a következQk voltak:

1. „Augusztusban politikai kampány indul, amelynek során az ország lakossága til-
takozik az ötösbizottság jelentésének napirendre tüzése ellen.”23

2. „Augusztus 20-án a Hazafias Népfront 100 naggyülést rendez az országban köz-
ponti elQadókkal. Ezenkivül minden községben és városban ünnepi gyülések lesz-
nek. Ezek a gyülések kiváló alkalmat nyujtanak arra, hogy az ország dolgozó né-
pével ismertessük az ötösbizottság jelentésének napirendre tüzésével kapcsolatos 
kérdéseket és a tiltakozást széleskörüvé tegyük.”24

3. Szintén az államalapítás ünnepére idQzítve „…összeülnek a Hazafias Népfront 
megyei és járási elnökségei. Az elnökségek testületileg tiltakoznak az ötösbizottság 
jelentésének napirendre tüzése ellen, valamint megtárgyalják a tiltakozó mozga-
lom megszervezését területükön.”.25

4. Végül, de nem utolsósorban e hatalmi forgatókönyv rendelkezett arról is, hogy ki 
mindenkinek s milyen formában kell mindenképpen „önként fölháborodnia”. ErrQl 
a következQket olvashatjuk: „El kell érni, hogy azok a neves személyiségek, akik 
nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek, nyilatkozzanak a sajtóban, küldjenek le-
velet külföldi barátaiknak és táviratot a különbözQ országok ENSZ–képviselQinek. 
E neves személyiségek /tudósok, jogászok, müvészek, orvosok, irók, ujságirók, 
politikusok, kiváló szakemberek, világhirü sportolók, stb./ jelentkezése az emlitett 
formák szerint nemcsak külföldön, hanem belföldön is igen hasznos szolgálatot 
tehet az ügynek…”.26

MegjegyzendQ, hogy az említett tervezet27 végül szinte szó szerint az eredeti elképze-
léseknek megfelelQen valósult meg. „Kereken száz központi gy_lést rendeznek az ország-
ban augusztus 20-án, ezeken nemcsak a párt és a kormány vezetQi, hanem a Hazafias 
Népfront, az Országos Béketanács országos és helyi vezetQi és pártonkívüliek is beszédet 
mondanak.”28 – adta hírül az MSZMP hivatalos lapja, a Népszabadság már augusztus 16-
án. Ugyanezen a napon ugyanebbQl az újságból az olvasóközönség megtudhatta azt is, 
hogy „Néhány helyen már augusztus 20-a elQtt is tartanak gy_léseket, amelyeken az elQ-
adók az alkotmányról és az ENSZ ötösbizottságának jelentésérQl beszélnek.”.29 Példának 
okáért: „A XXII. kerületben tegnap Parragi György újságíró tartott elQadást. Ma rendez-
nek gy_lést a XII. kerületben, a MOM M_velQdési Házában, ahol SzQnyi JenQ, a Hazafias 
Népfront területi bizottságának elnöke mond beszédet. Augusztus 18-án tart beszámolót 
a XVII. kerület országgy_lési képviselQje.”;30 s így tovább. Persze a beígért ünnepségek 
mellett az ENSZ Ötös Bizottsága elleni „spontán népi tiltakozás” sem maradt el. „Száz és 
száz tiltakozó irat jelzi nap nap után dolgozó népünknek azt az egységes állásfoglalását, 
amellyel visszautasítja az ENSZ ötös bizottságának jelentésében foglalt hamis vádakat.”31 
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– olvashatjuk a Népszabadság 1957. augusztus 19–20-i ünnepi számában. „Mélységesen 
felháborodtak” például a jászapáti postás dolgozók, mivel (állítólagos) véleményük sze-
rint: „»Az ENSZ ötös bizottsága jelentésének nincs más célja, mint az októberi ellenfor-
radalom még megbúvó híveinek buzdítása újabb terrorcselekményekre.«”.32 A jászapáti 
postásokhoz hasonlóan „élesen elítélték” az ENSZ különbizottságát a Kunszentmártoni 
Állami Gazdaság dolgozói is. Pk – legalábbis a Népszabadság szerint – úgy gondolták, 
hogy „…»az úgynevezett magyar ügy ENSZ-beli tárgyalása árt népünk érdekeinek, s 
alkalmas arra, hogy félrevezesse a tQkés országok munkásságát«.”.33 Nem szólva arról, 
hogy az elQbbiekben idézett tiltakozások mellett „…legújabban mintegy százötven üzem, 
hivatal, termelQszövetkezet dolgozói küldték el tiltakozásukat…”;34 szintén az említett bi-
zottsági jelentés, s annak tárgyalása okán.

Természetesen nem csupán „öntudatos munkásosztályunk” és „dolgozó parasztsá-
gunk”, de „haladó értelmiségünk” is felemelte szavát az ENSZ különbizottságának ál-
lításaival szemben. Az Élet és Irodalomban 1957. szeptember 13-án több mint kétszáz 
magyar író aláírásával jelent meg az a tiltakozó nyilatkozat, melyben – többek közt – a 
következQket olvashatjuk: „Mélyen átérezve azt a felelQsséget, amelyet hivatásunk, a 
nemzeti közvélemény formálásában betöltött szerepünk ránk ró, egyben általános embe-
ri felelQsségünk tudatában is, felemeljük tiltakozó szavunkat az ellen, hogy az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének közgy_lése a magyarországi események ügyét napirendre t_z-
ze.”.35 Más kérdés, hogy „népi tiltakozás” ide, írók „egységes és Qszinte” állásfoglalása 
oda, az Egyesült Nemzetek Szervezete nem hatódott meg.36 A világszervezet Közgy_lése 
1957. szeptember 10-e és 14-e közötti ülésén mégiscsak tárgyalta az Ötös Bizottság jelen-
tését, 1957. szeptember 14-én pedig 60:10:10 arányban (60 igen, 10 nem, s 10 tartózkodás 
mellett) elfogadta az 1133/XI-es határozatot, mely az Ötös Bizottság ténymegállapításai 
nyomán élesen elítélte mind a magyar, mind a szovjet kormányt jogsértQ magatartása mi-
att. Továbbá felszólította mind a szovjeteket, mind a hazai „munkás-paraszt” kabinetet, 
hogy hagyjanak fel a magyar néppel szembeni elnyomó politikával, s tartsák tiszteletben 
hazánk függetlenségét, valamint a magyar nép alapvetQ emberi és szabadságjogait.37 Így 
azután a következQ nagy ünnepnapon november 7-én – a szovjet szputnyik sikerének 
méltatása s a Leninre való emlékezés mellett – ismételten nagy hangsúlyt kapott az „el-
lenforradalmi események” ügye. A lakosság, vagy épp az értelmiség tiltakozó akciókra 
való mozgósítása ugyan már nem volt napirenden, az viszont változatlanul igen, hogy 
mindenkiben tudatosítsák: „A szocializmus iránt odaadó magyar nép a Szovjetunió és a 
baráti országok segítségével gyQzelmet aratott az imperialisták szervezte ellenforradalom 
fölött.”38 SQt, nem csupán „gyQztünk”, de „A rettenetes gazdasági és erkölcsi mocsárból, 
amelybe tavaly októberben süllyedt Magyarország, alig egy év alatt kiemelkedtünk a ba-
ráti kezek segítségével.”.39 Ennélfogva aztán, kinek „nehéz a felfogása”, „Aki ebbQl sem 
ért az vak, vagy gonosz.”.40

IdQvel persze, ahogyan teltek-múltak a hetek, hónapok, évek, az „ellenforradalom” 
elleni utóvédharc egyre kisebb jelentQség_vé vált. Ehelyett más ügyek kerültek elQtér-
be. 1958. augusztus 20-án például már messze nem az volt a legfontosabb kérdés, hogy 
hogyan ítéljük meg, illetve el az „ellenség” ténykedését, vagy hogy mit gondol rólunk a 
külvilág. Sokkal inkább az, hogy „Augusztus 20. a lehetQ legszinesebben, a leghatáso-
sabb propagandaeszközök segitségével fejezze ki Alkotmányunk megvédésének jelentQsé-
gét.”;41 illetQleg azt kellett külön is hangsúlyozni, „…hogy az ellenforradalom leverése 
óta mennyit erQsödött a nemzeti egység, s hogy a munkás–paraszt állam soha olyan 
szilárd nem volt, mint napjainkban.”.42 A szigor lassan enyhült.43 Igaz, a forradalmárok 
elleni megtorlás gQzerQvel folytatódott, s tartott egészen 1961-ig. Nem szólva arról, hogy 
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a külföldi kapcsolatok körül sem volt minden rendben. A társadalom (szabadlábon lévQ) 
része számára mégis az élet könnyebbé, elviselhetQbbé vált. A Rákosi-korszakot, s a 
forradalom leverése utáni hónapok rettenetét követQen a rendszer már mind kevesebbet 
és kevesebbet foglalkozott a civil társadalom mindennapjaival, „lelki életével”. Egyre 
inkább gyakorlattá vált, hogy a rendszert ünnepelni valóban csupán az ünnepnapokon 
kellett, a hétköznapokban már kevésbé számított a pártos azonosulás. Mindeközben a 
gazdasági helyzet is lassan, fokozatosan javult, s – az 1959 tavaszától kibontakozó újabb 
tsz-szervezési hullámot leszámítva – számos pozitív változás következett be az emberek 
mindennapi életminQségében.

Természetesen idQrQl-idQre azért elQfordult, hogy a hatalmon lévQk az ünnepnapo-
kat, az ünnepek „harcos szellemét” összekötötték a hétköznapokkal. Sajátságos „idQ-
utazás” volt például az ún. Népek Barátsága Hónapja 1958-ban. „»A Népek Barátsága 
Hónapja«-nak gondolatát a moszkvai békekiáltvány szülte…”.44 E békekiáltvány volt az, 
mely „…felhivta a világ népeit követeljék a »fegyverkezési hajsza beszüntetését, mert 
ez napról-napra fokozza a háborus veszélyeket« és támogassák »a különbözQ társadal-
mi rendszerek békés egymásmellett élésének, a népek széleskörü gazdasági kulturális 
együttmüködésének politikáját.«”.45 Magáról a „Hazánkban elQször megrendezett…”46 
barátsági hónapról – „…amelynek záróaktusa az V. Magyar Békekongresszus…”47 volt, 
1957. június 2-án és 3-án – az Országos Béketanács Elnöksége határozott még 1957. de-
cember 4-én. A rendezés részletes irányelveit „…az Országos Béketanács f. évi február 
18.-i kibQvitett ülése állapitotta meg.”.48 Ezután kezdQdött el az ún. elQkészülési idQszak, 
mely „…április 4.-tQl hazánk nagy ünnepe, a felszabadulás ünnepétQl, május 9-ig a gyQ-
zelem napja megünnepléséig tartott.”.49 Az elQkészülési idQszak során került sor – a barát-
sági hónappal szorosan összefüggQ – V. Magyar Békekongresszus küldöttválasztó béke-
gy_léseire. Körülbelül 6000 (!) ilyen békegy_lés volt országszerte, „…ebbQl mintegy 750 
Budapesten zajlott le.”.50 Csak ezután következett maga a „várva-várt” nagy esemény, a 
„Népek Barátsága Hónapja”, mely „Május 9-én országszerte nagygyüléssel egybekötött 
megnyitó ünnepségek sorozatával kezdQdött…”.51 E nyitó ünnepségek „…mindegyikén 
részt vettek a párt és tömegszervezetek képviselQi és hazánkban tartózkodó külföldi 
vendégek, akik hozzászólásaikkal, népünk békeharcát ismertetve lelkesitették a magyar 
dolgozókat a békeharcra.”.52 Az említett megnyitók mellett voltak persze más „békeren-
dezvények” is. Példának okáért: „Az ország egész területén tartottak barátsági esteket.”53 
Szép számmal voltak „Egésznapos kulturmüsorral rendezett barátsági napok…”.54 Nem 
beszélve a különféle kiállításokról, ismeretterjesztQ elQadásokról, élménybeszámolókról, 
határtalálkozókról, s egyéb más történésekrQl, melyek – természetesen – mind-mind a 
„béke ügyét” szolgálták. Mintha csak a Rákosi-korszakban történt volna mindez.

Visszafelé menetelésre persze késQbb is akad példa. Háborús hisztériáról, a lakosság 
körében tapasztalható felvásárlási lázról olvashatunk néhány, 1961 második felében ke-
letkezett hangulatjelentésben.55 Az említett hangulatjelentések azt is megemlítik, hogy 
mindez egyes, augusztus 20-i ünnepi rendezvényekre is komoly hatással volt.56 Igaz, a 
történtek háttérében – ezúttal legalábbis – nem az MSZMP hangulatkeltése állt. Inkább a 
hidegháborús szembenállás növekedése, a „nemzetközi helyzet fokozódása”, különösen 
azt követQen, hogy az ún. „németkérdés” ismét napirendre került, illetQleg (a probléma 
egyfajta „megoldásaként”) az NDK és a szovjetek a berlini határ lezárása, és a fal felépí-
tése mellett döntöttek.

A magyarországi történésekhez visszakanyarodva, az említett múltidézQ esetek elle-
nére hazánkban az 1960-as évek elejére alapvetQen megváltozott a belpolitikai helyzet. 
Lassan, fokozatosan kifejlQdött mindaz, amit „kádári kompromisszumként” is emleget a 
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történetírás. E kompromisszum lényege (nagyon leegyszer_sítve) az volt, hogy a magán-
élet több-kevesebb szabadságáért, az élhetQbb életért cserébe a hatalmon lévQk viszony-
lagos politikai nyugalmat kaptak. Voltak persze olyan kérdések is, melyben a rendszer 
nem engedett, nem kötött semmiféle kompromisszumot. Ilyen volt – többek közt – az, 
hogy a kádári hatalom a Rákosi-korszakhoz hasonlóan fenntartotta magának a jogot, hogy 
a történelmet s persze ennek kapcsán a történelmi emlékezést átírja, hamisítsa, „meg-
ideologizálja”. Példának okáért a Tanácsköztársaság születésének évfordulója, március 
21-e a Kádár-korszak folyamán mindvégig egy igen jelentQs ünnepnapnak számított. 
Munkaszüneti nappá – az 1969-es, 50. évfordulót leszámítva57 – ugyan nem tették, ar-
ról azonban mindig, minden évben gondoskodott a hatalom, hogy errQl az évfordulóról 
méltóképpen megemlékezzen. Különösen igaz volt ez a Tanácsköztársaság negyvenedik 
évfordulóján, 1959-ben, mely alkalomból addig nem látott nagyszabású ünnepségsoro-
zatot szerveztek gy_lésekkel, kiállításokkal, szoboravatásokkal, veterántalálkozókkal, 
ismeretterjesztQ elQadásokkal, egyebekkel.58 SQt, az Országgy_lés – szintén az évforduló 
okán – külön törvényben (!) emlékezett meg 1919 „dicsQséges 133 napjáról”. Arról, hogy 
„Negyven évvel ezelQtt a magyar munkásosztály hQsi forradalmi harcban megszerezte a 
hatalmat és megalkotta 1919. március hó 21-én a Magyar Tanácsköztársaságot. 1919-ben 
népünk annyi hQsi küzdelem után valóra váltotta sok évszázados szabadságharcainak cél-
kit_zéseit és nemzetünk legjobbjainak törekvéseit, megdöntötte a feudális tQkés uralmat, 
kivívta hazánk függetlenségét és kezébe vette sorsának irányítását.”.59

E szép, patetikus gondolatokkal szemben 1956-ról egészen a rendszerváltásig kifejezet-
ten tilos volt forradalomként emlékezni. Az állampárt, de fQként a belügy kínosan ügyelt 
arra, hogy (különösen október 23-án) lehetQleg senki ne szervezzen semmiféle megemlé-
kezést, s ne is „akciózzon” az „ellenforradalmi események” okán.60 Igaz az MSZMP nem 
csupán 1956 kapcsán állított fel tilalomfákat a társadalom számára. Trianon, illetve annak 
évfordulója, június 4-e legalább ekkora tabutéma volt. Ha szó is esett egyáltalán errQl a 
kérdésrQl (ez viszonylag ritkán fordult elQ), akkor is többnyire csupán hazugságokkal, 
féligazságokkal, mellébeszéléssel találkozhatott a társadalom. Olyasfajta szövegekkel, 
melyek minden felelQsséget a hazai „tQkés, földbirtokos osztály”, illetve a „nemzetközi 
imperialisták” nyakába varrt.61 A méltó emlékezésre, pláne a megbékélésre így nem sok 
esély volt.62

Tegyük mindehhez hozzá, hogy volt még egy terület, ahol Kádár pártjának politikája 
igen merev volt, s – különösen a rendszer elsQ néhány évében – sokban hasonlított az 
MDP gyakorlatához. Ez pedig az antiklerikális küzdelem, illetve az egyházakkal szem-
beni politikai nyomás gyakorlata volt. Igaz, a kádári hatalom – mint arról már szó esett 
– 1956 decemberében tett néhány engedményt karácsony másnapjának, illetQleg húsvét 
hétfQjének munkaszüneti nappá tételével. Nem szólva arról, hogy 1956 tragikus karácso-
nyát és szilveszterét is próbálták valamelyest megszépíteni. Tévedés lenne azonban azt 
gondolni, hogy ez volt, ez maradt az általános irányvonal.

(Hit és megtorlás: Egyházi ünnepeink sorsa 1956 karácsonyát követQen, a családi és 
társadalmi események új formái) 1957. december 25-én, napra pontosan egy évvel a 
Népszabadság 1956-os karácsonyi száma után, e lap ismételten egy karácsonyi számot 
jelentetett meg. Ez az ünnepi szám azonban már egészen más volt, egészen másról szólt, 
mint az egy évvel korábbi. Míg ugyanis 1956-ban a Népszabadság, illetQleg a mögötte 
álló szélsQbaloldali hatalom vallásos tartalmú írások közlésével igyekezett tompítani a 
meglévQ társadalmi ellenállást, igyekezett magát szalonképessé, vagy legalábbis szalon-
képesebbé tenni; ez egy évvel késQbb már fel sem merült. Épp ellenkezQleg! Az MSZMP 
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hivatalos lapjának 1957. évi karácsonyi számát telet_zdelték vallásellenes, az egyházakat 
s az egyházak tanításait gúnyoló, bíráló írásokkal. Alig-alig akadt olyan írásm_, mely-
nek ténylegesen köze volt a szeretet ünnepéhez. Mindez híven tükrözte az idQközben 
lezajlott változásokat, a kiújuló „forradalmi” terrort, az egyházak tudatos elnyomását, a 
harcos szélsQbaloldali ateizmust, s az ezzel kapcsolatos (ismételt) hitüldözést, egyszóval 
mindazt, amit már a Rákosi-korszakban is a „klerikális reakció elleni küzdelemként” 
emlegettek.

Persze azt nem lehet állítani, hogy a Népszabadság ezen akciója akkor és ott komoly 
hatással bírt. Aligha lett bárki is „harcos ateista” Mesterházi Lajos Merész álmok jogá-
ért címet viselQ cikkének hatására. Mely írásm_ben a szerzQ – sok egyéb más gondolat 
mellett – arról írt, hogy a vallás a meséhez hasonlatos.63 Az is biztos, hogy a katolikus 
hívek nem fordultak tömegesen szembe a Szentszékkel pusztán azért, mert Szántó JenQ 
Régi szép karácsonyok… elnevezés_ írásában – hazug módon – azt engedte sejtetni ol-
vasóival, hogy XI. Pius pápa, 1932-ben, Hitler hatalomra jutásában reménykedett.64 Az 
viszont tény, hogy az ilyen s ehhez hasonló újságcikkeknek, melyeket nem csupán 1957 
karácsonyán, de éveken, évtizedeken keresztül olvashattunk, hosszabb távon komoly 
tudatformáló hatásuk volt. Nem szólva arról, hogy mindez csupán része volt annak a ha-
talmas „nevelQmunkának”, mely már a Rákosi-korszakban elkezdQdött; s melynek végsQ 
célja az volt, hogy a társadalmat egészében marxistává, ateistává, a rendszer feltétlen 
hívévé változtassa. Ahogyan azt az állampárt vezetése A Politikai Bizottság 1958. július 
22-i határozata a vallásos világnézet elleni eszmei harcról, a vallásos tömegek közötti 
felvilágosító és nevelQmunka feladatairól címet viselQ határozatában megfogalmazta: „A 

vallás reakciós világnézet, mert a haladás ellenségeinek egyik eszmei fegyvere. Gyökerei 
az osztálytársadalom és a tudatlanság.”.65 Így azután: „A proletárdiktatúra államának 
egyik fQ feladata az egész nép szocialista átnevelése; ebbe beletartozik a vallásos világ-
felfogás elleni türelmes eszmei harc.”66

Igaz az említett „nemes feladatot”, vagyis a vallásos hit szám_zését teljesíteni nem volt 
egyszer_. Különösen azért nem, mert az egyházak mögött még 1956 után is igen komoly 
társadalmi erQ állt. Azt azonban el kell ismerni, hogy a kádári hatalom fQként a meg-
torlás idQszakában mindent megtett az említett cél elérése érdekében. Nagyon „kreatív” 
ötleteik voltak, különösen az egyházi ünnepek vonatkozásában „alkottak nagyokat”. Ott 
volt példának okáért 1958 húsvétja, illetQleg az, ahogyan a kormányzat ebben az évben 
– nem sokkal az említett vallásellenes PB határozat megszületése elQtt – húsvét hétfQjét 
„megb_völte”. Történt ugyanis, hogy az 1958-as évben húsvéthétfQ április 7-ére, épp az 
április 4-i évfordulót követQ hétfQre esett. Mint arról már többször szó volt, mind április 
4-e, mind húsvéthétfQ ünnepnapnak, illetve munkaszüneti napnak számított ekkoriban. 
A korabeli vezetés azonban úgy érezte, e két ünnep közül a húsvéthétfQt nyugodtan le-
het ünnepelni akár nagyszombaton is. Így azután „…a termelés és a dolgozók igényeit 
figyelembevéve…”67 úgy határozott, hogy „1958. évi április hó 7-e (húsvét hétfQ) rendes 
munkanap, s helyette e munkaszüneti napot április 5-én (szombaton) kell kiadni.”68. A ha-
talom emellett még arról is gondoskodott, hogy az állami ünnepet megelQzQ csütörtökön, 
április 3-án a (dolgozók számára általában kedvezQbb) szombati munkarend legyen ér-
vényben, nem beszélve arról, hogy a határozat értelmében „Az április 4, 5, 6-án esedékes 
béreket április 1, 2 és 3-án kell kifizetni.”.69

Ez a rendelkezés elsQ látásra akár kedvezQnek, sQt, nagylelk_nek is t_nhet, hiszen ez 
a gyakorlatban azt jelentette, hogy a kormányzat húsvéthétfQ „átpakolásával” egy egybe-
függQ, nagypéntektQl húsvét vasárnapjáig tartó, hosszú hétvégét adott a munkavállalók-
nak, ráadásul elQre kifizetve. Ám ha jobban megnézzük, hamar rájövünk arra, hogy az 
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ilyesfajta „nagyvonalúságot” nem véletlenül nem alkalmazták soha civilizált államokban. 
Ugyanis egy hívQ ember számára a vallási ünnep lényegéhez tartozik, hogy azt akkor kell 
ünnepelni, amikor az aktuális. Nem elQtte két nappal, vagy (mint azt a Rákosi-korszak 
kapcsán is láthattuk) más munkaszüneti napot „kiutaltak” úgymond cserébe. Egy hívQ 
ember számára húsvéthétfQ húsvét hétfQjén van, nem máskor, s ezt a (különösen fon-
tos) ünnepnapot nem túlzottan szerencsés munkával tölteni, függetlenül attól, jár-e érte 
egy másik szabadnap vagy sem. Nem véletlen, hogy 11 évvel korábban, 1947-ben, mi-
kor a „felszabadulás ünnepe”, április 4-e péntek (nagypéntek), s április 7-e húsvéthétfQ 
ugyanúgy egymás után következett – köztük a kollektív szerzQdések általános gyakorlata 
alapján munkanapnak tekintett „egy szem” nagyszombattal – az akkori (akkor még töb-
bé-kevésbé koalíciós) vezetés nem a húsvét hétfQi munkaszüneti napot „telepítette át”. 
Ehelyett a kormányzat, illetve személy szerint Nagy Ferenc miniszterelnök egészen más, 
sokkalta korrektebb megoldást talált. Megszületett a Magyar Köztársaság kormányának 
4.090/1947. M. E. számú rendelete, melynek (a rendelet lényegi részét tartalmazó) 1.§-
ban a következQket olvashatjuk:

„(1) A felszabadulás ünnepét (1.390/1945. M. E. számu rendelet, Magyar Közlöny 19. 
sz.) az 1947. évben április hó 4. napja helyett április hó 5 napján kell megtartani.

(2) Az elQbbi bekezdésben foglalt rendelkezéshez képest a kollektiv szerzQdéseknek 
április hó 4. napjára vonatkozó rendelkezéseit az 1947. évben – a (3) bekezdésben 
foglalt kivétellel – április hó 5. napjára kell alkalmazni.

(3) A (2) bekezdésben foglalt rendelkezés a sütQiparra nem terjed ki.”.70

Mindennek következményeként a kollektív szerzQdések hatálya alá esQ munkavállalók, 
vagy legalábbis azok többsége számára szintén keletkezett egy, az 1947-es évben április 
5-ét, 6-át és 7-ét (nagyszombatot, húsvét vasárnapját, s húsvéthétfQt) felölelQ hosszú hét-
vége. Igaz arról nem szól a „fáma”, mi történt azokkal a közszolgálatban dolgozó munka-
vállalókkal, kiknek munkaszüneti napjait nem a különféle kollektív szerzQdések, hanem 
(az akkor még létezQ) szokásjog szabályozta. Erre vonatkozóan csupán találgatni lehet. 
Ami viszont biztos: A „kollektív szerzQdéses” munkavállalók számára a kormány döntése 
kedvezQ volt. Igaz azt nem lehet mondani, hogy a 4.090/1947. M. E. számú rendelet töké-
letes lett volna, hiszen az érintett munkavállalóknak április 4-én, nagypénteken így is dol-
gozniuk kellett (nagyszombat helyett). Ám ez még mindig ezerszer jobb, mintha húsvétot 
„piszkálták” volna meg, mely ünnep a keresztények számára a feltámadást jelképezi.

Más kérdés, hogy 11 esztendQ multán az akkori „forradalmi” kormányt már nemigen 
érdekelték az olyan „apróságok”, mint a kereszténység, vagy a hívQk lelkiismerete, a 
különbözQ felekezetek pedig aligha voltak abban a helyzetben, hogy tiltakozhassanak. 
Különösen nem a legnagyobb hazai felekezet, a Magyar Katolikus Egyház, melynek ve-
zetQje, Mindszenty József, 1956 után – ismételten – közellenségnek lett kikiáltva. Újbóli 
meghurcoltatását csupán az a tény akadályozta, hogy a bíboros 1956. november 4-én 
az amerikai követségre menekült, s a követség területén tartózkodott, egészen 1971-es 
szám_zetéséig.

Az ünnepek kérdéskörénél megmaradva, azt azért nem lehet állítani, hogy a Kádár-
korszak folyamán mindvégig az 1958-as „húsvéti ajándékhoz” hasonló módszerekkel 
alázták volna meg a hívQ embereket. A „puha diktatúra” éveiben már nemigen voltak di-
vatban az efféle durva sértések. Példának okáért 1969-ben, mikor húsvéthétfQ, ismételten 
„ütközött” április negyedikével, a hatalom képviselQi már nem merték (nagy valószín_-
séggel nem is akarták) azt megtenni, hogy egy hosszú hétvége, no meg a hívQk arcul-
csapása kedvéért nagyszombatot nyilvánítják munkaszüneti nappá, húsvét hétfQjét pedig 
munkanappá. Inkább egy olyan megoldást választottak, hogy ismételten egy hosszú hét-
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végét kreáltak. Egy egybefüggQ, április 4-étQl április 7-ig (nagypéntektQl húsvéthétfQig) 
tartó munkaszünetet adtak, de ennek a négynapos munkaszünetnek a szombati munkanap-
ját más alkalommal kellett pótolni. Azokon a munkahelyeken pedig, ahol már létezett (az 
akkoriban még nem igazán jellemzQ) kéthetente adott szabadnap, de az épp nem április 
5-ére esett, a kormányzat elQírta, hogy a szabadnapot kötelezQ április 5-én kiadni. Vagyis 
húsvéthétfQ sértetlen maradt.71 Nem mellesleg ugyanez történt 1980-ban, az utolsó ilyen 
„ünnepi találkozás” alkalmával is. Azzal a különbséggel, hogy az akkori vezetésnek már 
nem kellett a munkanapok átrendezésével bíbelQdnie a probléma kezelésére. Elég volt 
annyi, hogy a munkaügyi miniszter rendeletileg elQírtja, hogy az (akkor már szinte álta-
lános) kéthetenként adott szabad szombatot, abban az évben kötelezQ április 5-én kiadni; 
így hozva létre egy, az 1969-es hosszú hétvégével azonos, négynapos „rövid vakációt”.72

Mindez azonban a megtorlás éveiben nem így m_ködött. Ekkoriban még gQzerQvel dü-
börgött az „antiklerikális gépezet”, bedarálni igyekezvén mindazt, ami nem pártszer_. „A 

MüvelQdésügyi Minisztériumban terveket dolgoztak ki arra, hogy a hagyományos és csa-
ládi ünnepeket fokozatosan megtisztitsák a vallástól. Elkészitettek egy kiadványt, amely-
ben különbözQ ünnepségek, esküvQk, temetések stb. társadalmi megrendezéséhez adnak 
hasznos tanácsokat.” – olvashatjuk egy 1960 februárjában keletkezett, s (a már említett) 
1958 júliusi vallásellenes PB határozat végrehajtását értékelQ jelentésben.73 Ugyanitt talál-
kozhatunk azzal is, hogy „Az alulról jövQ és egyre növekvQ igények öntevékeny lépésekre 
kényszerítették a pártszerveket.”.74 Konkrétan: „Egyre gyakoribbak a névadóünnepsé-
gek, a pap nélkül tartott esküvQk és temetések. Vannak megyék, ahol Társadalmi Ünnepi 
Bizottságokat szerveztek.”75 Igaz, gondok azért akadtak. Példának okáért: „Jelenleg a 
lebonyolitás minden feladata a pártszervezetekre hárul, s ez szinte állandóan leköti erQik 
egy részét.”76 Nem szólva arról: „/A tanácsok huzódoznak a társadalmi ünnepek szerve-
zésétQl./ Helyeként az ilyen ünnepségeket tulszervezik, s az anyagi kiadásokat átháritják 
a társadalmi, néha az állami szervekre.”77 Gond volt az is, hogy „…jelenleg a pap nél-
küli temetés drágább, mint ha papot hivnak, mert nem a szokásos diszitéseket használják, 
emellett énekkar, vagy zenekar kiszállitása stb. is emeli a költségeket.”.78

Összességében azonban a hatalom mégis elégedett lehetett, büszkék lehettek önmaguk-
ra. A korábban már többször említett 1958-as PB határozat ugyanis „…nagy segitséget 
adott a vallás és az egyházak megitélésében is megmutatkozó – ellenforradalom okoz-
ta – eszmei zavar és bizonytalanság leküzdéséhez”.79 Ráadásul az 1958-as PB határozat 
végrehajtását értékelQ jelentés alapján (annak gondolatait, ténymegállapításait, ajánlásait 
szinte egy az egyben átvéve) született egy másik politikai bizottsági határozat is, 1960. 
március 1-jén. Ez a határozat pedig – sok egyéb más mellett – úgy rendelkezett: „A ta-
nácsok karolják fel és általánosítsák a hagyományos és családi ünnepek vallási tartalom-
tól mentes, új formáit. A M_velQdésügyi Minisztérium 1960. szeptember 1-ig terjesszen 
javaslatot a Minisztertanács elé az ilyen rendezvények rendszerére, formáira.”80 Ennek 
nyomán született meg aztán a M_velQdési Minisztérium 005/85–2/1960 számú (szigo-
rúan titkos) tájékoztató jelentése a családi és egyes társadalmi ünnepek addigi tapaszta-
latiról. Továbbá így született meg – igaz az eredeti határidQhöz képest némi csúszással, 
1960. szeptember 19-én – azon, Benke Valéria m_velQdési miniszter-asszony nevével 
fémjelzett elQterjesztés, mely az említett családi és társadalmi ünnepek új formáinak 
kialakítására tett javaslatot.81 Az említett tájékoztatót, illetve határozati javaslatot 1960. 
szeptember 22-i ülésén tárgyalta a Münnich Ferenc vezette kabinet. Szintén ezen a napon 
került elfogadásra – a temetkezés kapcsán morbid „ünnepek” kifejezés kiiktatásával82 – a 
3243/1960. számú kormányhatározat a családi és egyes társadalmi események új for-
máinak kialakításáról. Az említett kormányhatározat egyrészrQl részletesen szabályozta 
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a különféle családi ünnepségekkel, esküvQkkel, névadással, személyi igazolvány elsQ 
alkalommal történQ átadásával kapcsolatos igazgatási teendQket, meghatározta a községi, 
városi, városi kerületi tanácsok, a Társadalmi Ünnepi Bizottságok feladatát; másfelQl a 
temetkezés kapcsán elQírta: „A temetések társadalmi gyászünnepségek keretében történQ 
lebonyolitását korlátozás nélkül lehetQvé kell tenni mind az állami /községi/, mind pedig 
az egyházi kezelésben lévQ temetQkben.”83 Továbbá pedig „Gondoskodni kell arról, hogy 
a temetkezési vállalatok alkalmassá váljanak a társadalmi gyászszertartások ünnepélyes-
ségének biztositására.”.84

Igaz, a családi és társadalmi eseményekkel foglalkozó kormányhatározatot – legalább-
is hivatalos formában – soha nem tették közzé. Csupán a megyéknek és a megyei jogú 
városoknak küldték szét végrehajtásra, ami annál is inkább problematikus, mivel ez a 
kormányhatározat – ellentétben az 1949. augusztus 19-i döntéssel – nem volt titkos. Mi 
több, az említett határozat utolsó, 11. pontjában – többek közt – ezt olvashatjuk: „Ez a ha-
tározat közzétételének napján lép hatályba…”.85 Ehhez képest sem a Magyar Közlönyben, 
sem a Határozatok Tárában, sem a Törvények és rendeletek hivatalos gy_jteményében 
nincsen nyoma 3243/1960. számú kormányhatározatnak, sem semmilyen más olyan hatá-
rozatnak, mely ekkortájt a családi és társadalmi eseményekrQl szólt volna. A kommunista 
diktatúra viszonyait ismerve mindez persze nem meglepQ. Láthattuk: Párthatározatokkal 
írtak felül kormányhatározatokat, egymással párhuzamos, egymásnak ellentmondó ren-
delkezések láttak napvilágot, már ha egyáltalán napvilágot láttak stb. stb. Ezek után már 
kevésbé csodálkozhatunk azon, hogy nem volt minden rendben a családi és társadalmi 
események új formáinak bevezetése körül (sem). Annál is inkább nem, mivel az egyházak 
is komoly ellenállást fejtettek ki. A M_velQdési Minisztérium tájékoztatójának szavaival 
élve: „A tQkés társadalmi rend felszámolása, a gyökeres politikai és gazdasági változások 
meglazitották a vallásos világnézet alapjait, egyre nagyobb tömegek távolodnak el a ma 
emberétQl elidegenedett vallásos hittQl és annak külsQ, szertartásos formáitól. Mind széle-
sebb körben nyilvánul meg az az igény, hogy az állampolgárok életében bekövetkezett leg-
fontosabb családi és egyes társadalmi események megünneplésében kifejezésre jusson az 
a bensQséges kapcsolat, amely az állampolgárokat egymáshoz és a szocialista társadalom 
egészéhez füzi.”86 Mindazonáltal: „Az egyházak ezt felismerve, igyekeznek az évezredek 
gyakorlatában kialakult hajlékonysággal és találékonysággal befolyásukat megtartani. 
JellemzQ erre a szülQotthonokban és kórházakban a volt apácák tevékenysége, a keresz-
telés és az utolsó kenet feladása körüli buzgolkodás, vidéken sok helyen az ujra alkalma-
zott papi jegyesoktatás, sQt az egyházi tilalom ellenére lehetQvé tették a krematóriumban 
elhamvasztottak számára is az egyházi temetést.”87

A történet persze úgy kerek, ha elmondjuk, mindez nem jelentette azt, hogy a kommu-
nista hatalomnak sikerült elérnie végsQ célját, vagyis eltüntetni a vallást társadalmunkból, 
figyelmen kívül hagyva a lelkiismereti szabadság több évszázados irányelvét. Inkább a 
„létezQ szocializmus” t_nt el idQvel, szerencsére. Ám addig is, míg hatalmon volt, ez a 
rendszer rengeteg kárt okozott. Nem csupán a katolikusoknak, kiket fQ ellenségének te-
kintett, de valamennyi hazai vallási közösségnek. A katolikusoknak éppúgy, mint a refor-
mátusoknak, az evangélikusoknak, s egyéb más keresztény, keresztyén felekezeteknek. 
Szenvedés jutott osztályrészül a zsidó közösségek számára is. A rendszer rájuk sem volt 
tekintettel. Ünnepeik éppúgy célkeresztben voltak, mint a többi felekezet ünnepei. Hitük, 
hagyományaik, éppúgy sértették a hivatalos ideológiát, mint a többi felekezet hite, ha-
gyományai. Ahogyan ez 1958-ban, a holokauszt tragédiája után nem egészen másfél év-
tizeddel, vérlázító cinizmussal, gonoszsággal, de Qszintén megfogalmazódott: „Amellett, 
hogy az eszmei harcunk fQképpen a katolikus dogmatika ellen irányul, nem feledkezhetünk 
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meg a protestantizmusról, a zsidó vallásról és a különbözQ vallási szektákról, valamint e 
vallások között fennálló történelmi ellentétrQl.”88

Ünnepekhez kötQdQ munkaszüneti napok, s azok változásai hét esztendQ tükrében:

1950 1951 1955 1957 1958 1959 1960
január 1. munkaszüneti 

nap*

munkaszüneti 

nap

munkaszüneti 

nap

munkaszüneti 

nap

munkaszüneti 

nap

munkaszüneti 

nap

munkaszüneti 

nap

március 

15.

munkaszüneti 

nap

munkanap munkanap munkanap munkanap vasárnap munkanap

április 4. munkaszüneti 

nap

munkaszüneti 

nap

munkaszüneti 

nap

munkaszüneti 

nap

munkaszüneti 

nap

munkaszüneti 

nap

munkaszüneti 

nap

húsvét-

hétfő

munkaszüneti 

nap

munkaszüneti 

nap

munkanap munkaszüneti 

nap

Munkanap, 

helyette 

nagyszom-

baton volt a 

húsvét hétfői 

munkaszünet.

munkaszüneti 

nap

munkaszüneti 

nap

május 1. munkaszüneti 

nap

munkaszüneti 

nap

munkaszüneti 

nap*

munkaszüneti 

nap

munkaszüneti 

nap

munkaszüneti 

nap

munkaszüneti 

nap*

pünkösd-

hétfő

munkaszüneti 

nap

munkaszüneti 

nap

munkanap munkanap munkanap munkanap munkanap

Úrnapja munkaszüneti 

nap

munkanap munkanap munkanap munkanap munkanap munkanap

augusztus 

20.

munkaszüneti 

nap*

munkaszüneti 

nap

munkaszüneti 

nap

munkaszüneti 

nap

munkaszüneti 

nap

munkaszüneti 

nap

munkaszüneti 

nap

novem-

ber 1.

munkaszüneti 

nap

munkanap munkanap munkanap munkanap vasárnap munkanap

novem-

ber 7.

munkaszüneti 

nap

munkaszüneti 

nap

munkaszüneti 

nap

munkanap munkanap munkanap munkaszüneti 

nap

december 

25.

munkaszüneti 

nap

munkaszüneti 

nap

munkaszüneti 

nap*

munkaszüneti 

nap

munkaszüneti 

nap

munkaszüneti 

nap

munkaszüneti 

nap*

december 

26.

munkaszüneti 

nap

munkaszüneti 

nap

Munkanap, 

helyette má-

jus 2-a (hétfő) 

volt munka-

szüneti nap.

munkaszüneti 

nap

munkaszüneti 

nap

munkaszüneti 

nap

munkaszüneti 

nap

Ünnepekhez 
kötődő 

munkaszü-
neti napok 

száma:

12 9 7 7 7 7 8

Megjegyzések: 1. A csillaggal jelölt ünnep- és munkaszüneti napok abban az évben a heti pihenőnapra, vasárnapra estek.

2. Március 15-e és Mindenszentek 1959-ben szintén vasárnapra estek, s ezért (de csakis ezért) munkaszüneti napok voltak.
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(Utószó) Több mint húsz esztendQ telt el a rendszerváltozás óta. Az eltelt bQ két évtized 
során számos változás következett be Magyarországon. Átalakult a gazdaság, a társada-
lom, a politika, s persze változtak ünnepeink, ünneplési szokásaink is. Napjainkban példá-
ul már elképzelhetetlen, hogy november 7-én több tízezer, több százezer ember ünnepel, 
éltetvén Szovjet-Oroszország születését. Április 4-érQl is csak kevesen emlékeznek meg. 
Ezzel szemben például október 23-a már a rendszerváltozáskor nemzeti ünnepé vált, s az 
1989–90-es fordulat idején, illetQleg a rendszerváltás óta eltelt idQszakban jó néhány más 
egyházi és világi ünnepnap is megkapta, visszakapta illQ státusát. ElsQ látásra tehát úgy 
t_nhet: minden rendben, a diktatúra évei, évtizedei után – ha lassan is – de helyükre ke-
rültek, kerülnek az ünnepek. A kreált ünnepnapok, a színlelt önfeledség helyébe a valódi 
ünnepek, a valódi emlékezés lépett.

Vagy mégsem? Mert hát mirQl is szólnak ma ünnepeink? A kereteken túl, mi is szolgál 
tartalmul? Március 15-én például mit teszünk? Forradalmunkra emlékezünk, vagy netán 
ez a nap még ma is inkább a tavaszi politikai szezonkezdetrQl szól? Többnyire ekkor 
mondják el a politikai szónokok aktuális „nagy igazságaikat”, buzdítanak újabb s újabb 
küzdelmekre, kapunk sok „remek tanácsot” is, a forradalmi események ürügyén termé-
szetesen. S mi a helyzet május elsejével? Még mindig a sör és a virsli a lényeg, vagy 
esetleg szól a dolog (legalább egy picit) a munka világának valódi problémáiról? Vagyis 
jelenünkrQl s jövQnkrQl. Azután ott van október 23-a. Vajon hány középiskolás nem tudja 
(ma sem), mi is történt azon a bizonyos keddi napon? Áll, s tétlenül néz, ha ezzel kap-
csolatosan kérdést tesznek fel. Nem szólva karácsonyról! Ugyan hányan tévesztik még 
mindig össze az ajándékozás gesztusát magával a szeretet ajándékával? Kellemetlen, sQt 
kínos kérdések ezek. Ugyanakkor e sorok szerzQjének személyes meggyQzQdése, hogy 
az elQbbi kérdésekre adott válaszok, helyes és Qszinte válaszok, s nem valami más lesz 
az, mely alapján az utókor: gyermekeink, unokáink húsz, harminc, ötven, száz év múltán 
véleményt formálnak majd. Megítélik majd ünnepeinket, ünneplési szokásainkat, társa-
dalmunkat, s persze minket, magunkat is.

JEGYZETEK

1 Az MSZMP Kádár személyére vonatkozó döntését 
ld.: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 
(továbbiakban MNL OL), M–KS–288f.–5/20. Q. e. 
Határozat a 13. szabad május 1. megünneplésére.

2 Az idézett mondatot, illetQleg az MSZMP KB 
Agitációs és Propaganda Osztályának, május else-
jérQl szóló – Orbán László által géppel aláírt – ösz-
szegzQ jelentését ld.: MNL OL, M–KS–288. f.–22. 
cs. 1. Q. e. Információ a május 1–i ünnepségekrQl. 
1957. május 15.

3 Uo.
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6 Uo.
7 Uo.
8 Uo.

9 Uo.
10 Uo.
11 Uo.
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gi vitákat, javaslatokat, tervezeteket, illetQleg az 
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ld.: MNL OL, M–KS–288f. 5/19; 5/20 és 5/22 Q. e. 
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ben kialakult (igen feszült) politikai vitát ld.: MNL, 
OL–KS–288f.–5/19. Q. e.

14 Uo.
15 Az idézett mondatot, illetve az MSZMP Ideiglenes 

IntézQ Bizottságának döntését „képügyben” ld.: 
MNL OL, M–KS 288. f. 5/20 Q. e.

16 Az 1132/XI-es közgy_lési határozat szövegét ld.: 
A forradalom és a magyar kérdés az ENSZ-ben 
1956–1963. Szerkesztette: Békés Csaba és Kecskés D. 
Gusztáv. Magyar ENSZ Társaság, 2006. 127–128. o.

17 1956 Az Egyesült Nemzetek Szervezete különbizott-
ságának jelentése Hunnia Kiadó, 1989. 39. o.
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18 Uo. 40. o.
19 Uo. 41. o.
20 Uo. 227. o.
21 Az idézett mondatot ld.: A magyar kormány nem 

ismeri el a bizottság illetékességét címet viselQ új-
ságcikk. In: Népszabadság II. évfolyam, 146. szám, 
5. o. 1957. június 22.

22 Uo.
23 MNL OL, XXVIII–M–4. A Hazafias Népfront 

Országos Titkárságának jegyzQkönyvei (1956–
1984) 1. doboz. (Az 1957. augusztus 5-én tartott 
titkársági üléshez kapcsolódóan) Tervezet tiltakozás 
szervezésére az ENSZ ötösbizottsága jelentésének 
napirendre tüzése ellen. 1957. augusztus 5.

24 Uo.
25 Uo.
26 Uo.
27 A Tervezet tiltakozás szervezésére az ENSZ 

ötösbizottsága jelentésének napirendre tüzése ellen. 
címet viselQ dokumentum kapcsán megjegyzendQ, 
hogy – sajnálatos módon – nem egyértelm_, hogy 
pontosan ki, vagy kik is készítették ezt a fajta akció-
tervet. A HNF Országos Titkársága ugyanis 1957. 
augusztus 5-i ülésén egy olyan dokumentumot 
tárgyalt, hagyott jóvá cselekvési tervként, melyen 
sem aláírás, sem a kibocsátó párt- vagy állami 
szervezet neve nem olvasható. Csupán annyit lehet 
tudni, hogy a tervezet Budapesten készült, illetQleg 
a dátum olvasható rajta: 1957. augusztus 5.

28 Száz központi gy_lést rendeznek augusztus 20-án In: 
Népszabadság II. évfolyam, 193. szám, 1. o. 1957. 
augusztus 16.

29 Uo.
30 Uo.
31 Szélesedik a tiltakozó mozgalom az ENSZ ötös 

bizottságának jelentése ellen In: Népszabadság II. 
évfolyam, 196. szám, 4. o. 1957. augusztus 19–20.

32 Uo.
33 Uo.
34 Uo.
35 A magyar írók tiltakozása az ENSZ ötös-bizottsági 

jelentés közgy_lési tárgyalása ellen In: Élet és 
Irodalom I. évfolyam, 14. szám, 1. o. 1957. szep-
tember 13.

36 Természetesen sem a „népi tiltakozást”, sem az írók 
„Qszinte” állásfoglalását – épp ésszel legalábbis – 
nem lehetett komolyan venni; sem idehaza, sem 
külföldön. Más kérdés, hogy az írói állásfoglalással 
kapcsolatosan napjainkig él az a vád, hogy íróink, 
vagy legalábbis azok, kik korábban a forradalom 
mellett tettek hitet, de késQbb mégis aláírták ezt a 
nyilatkozatot, „árulást” követtek el, illetve önma-
gukat is úgymond „megtagadták”. A gond az ilyen, 
s ehhez hasonló vélekedésekkel „csupán” az, hogy 
azok, akik így gondolkodnak három tényt, illetve 
körülményt biztosan nem vesznek figyelembe. 1. 
Íróink, vagy legalábbis azok többsége, mindazok, 
kik a forradalom mellett hitet tettek, egyszer már 
súlyos személyes kockázatot vállaltak ötvenhat 

melletti állásfoglalásaikkal. Nem véletlenül osz-
latta fel a kádári hatalom 1956 decemberében az 
Írószövetséget, s az sem véletlen, hogy sok írónk 
börtönbe került. 2. Kétségkívül senkit sem ítéltek 
el azért, mert nem írta alá ezt a bizonyos szégyen-
teljes állásfoglalást az ENSZ felé. Ez ténykérdés. 
Ugyanakkor ténykérdés az is, hogy javában zaj-
lottak a koncepciós perek, s folytak a kivégzések 
is. Tudhatta-e bárki is 1957-ben, hogy milyen 
következményei lesznek, ha nem írja alá ezt a 
bizonyos tiltakozást? Vajon kiszámítható volt-e 
egy olyan hatalom reakciója, mely semmiségékért 
is halálra ítélt embereket? Igaz voltak, kik így 
sem voltak hajlandók beadni a derekukat. Óriási 
bátorsággal továbbra is ellenálltak. Ám ez a fajta 
(már-már emberfeletti) bátorság vajon tényleg egy 
elvárható magatartás mindenkitQl? Aligha. 3. Egy 
ember (pláne egy író) aláírását biztosan nem lehet 
egész életm_vével azonosítani. Az Egy mondat a 
zsarnokságról akkor is hallhatatlan alkotás, egy igaz 
hazafi bátor állásfoglalása marad, ha szerzQje utóbb, 
kényszer_ségbQl, besétált a hatalom utcájába.

37 Az 1133/XI-es közgy_lési határozat szövegét ld.: 
A forradalom és a magyar kérdés az ENSZ-ben 
1956–1963. I. m. 130–132. o.

38 Az idézett mondat egy részlet abból a beszéd-
bQl, melyet Kádár János mondott a Szovjetunió 
LegfelsQbb Tanácsának jubileumi ülésszakán, 
Moszkvában, 1957-ben. A beszéd kivonatos szö-
vegét ld.: A testvérpártok küldötteinek felszólalá-
sa a forradalom évfordulójának ünnepélyén In: 
Népszabadság II. évfolyam, 264. szám. 1957. no-
vember 8. 3–4. o. Maga, az idézett mondat a 4. 
oldalon található.

39 Az idézetet ld.: Fellobbant a láng… Név nélküli 
vezércikk az Élet és Irodalomban. I. évfolyam 19. 
szám, elsQ oldal. 1957. november 8.

40 Uo.
41 MNL OL, XXVIII–M–4. A Hazafias Népfront 

Országos Titkárságának jegyzQkönyvei (1956–
1984). 2. doboz. (Az 1958. július 15-i titkársági 
üléshez kapcsolódóan) Terv augusztus 20-a megün-
neplésére. 1958. július 11.

42 Uo.
43 A szigor enyhüléséhez hozzátartozott, hogy az idQ 

múlásával – párhuzamosan azzal, hogy a kádári 
vezetés szép lassan konszolidálta a politikai hely-
zetet – az erQszakszervezetek, már mind kisebb és 
kisebb „felhajtással” készültek ünnepnapjainkra. 
1957 tavaszán – láthattuk – totális volt a készülQdés. 
Minden, de szó szerint minden apró részletre, lehet-
séges „biztonsági kockázatra” igyekeztek odafigyel-
ni. 1957. augusztus 20-án szintén nagy volt a szigor. 
„Az Alkotmány ünnepének méltó megünnepléséhez 
rendQri szerveink úgy járulhatnak hozzá, hogy az 
elQzQ feladatok megoldásánál tapasztalt lelkes és 
áldozatkész munkájukkal megelQzik és megakadá-
lyozzák az esetleges ellenforradalmi provokációkat 
és zavarkeltéseket.” – olvashatjuk Tömpe István 



70  PALKÓ LÁSZLÓ ANDRÁS: SÍRVA VIGADTUNK 

belügyminiszter-helyettes 1957. augusztus 9-i 36. 
számú parancsában, folyó év augusztus 20-a kap-
csán. Szintén ebben a parancsban találkozhatunk 
– sok egyéb más mellett – azzal is, hogy a „gon-
dok” megelQzése érdekében: „Az egész személyi 
állomány részére augusztus 19–én 8 órától 21–én 
8 óráig teljes készültséget rendelek el. Ezen idQre 
úgy a rendQri, mint a karhatalmi szerveknél az 5. 
sz. parancsban meghatározott ügyeleti szolgálatot 
kell szervezni.” Ezzel szemben 1958-ban, „alkot-
mányunk ünnepének” biztosítási „menetrendjében” 
– melyrQl Földes Lászlónak, a belügyminiszter elsQ 
helyettesének, 1958. augusztus 13-án kiadott 14. 
számú parancsa rendelkezett – már nem esik szó 
„esetleges ellenforradalmi provokációkról”. A pa-
rancs lényege inkább az volt, hogy augusztus 20-án 
„Az ünnepségek zavartalan lefolyásának biztositása 
a Belügyminisztérium feladata.”. Természetesen a 
„teljes készültség” így is napirenden volt. Ám kö-
telezQ jelleggel csupán „A közrendvédelmi, bünügyi 
és a vasuti rendQri állomány részére augusztus 19. 
– én 17 órától 21. – én 8. 30 óráig…”. Ráadásul 
számukra is csak úgy, hogy „A megyei / budapesti 
/ fQkapitány elvtársak – a helyi körülményektQl füg-
gQen – a készültséget enyhithetik.”. Ami pedig az 
egyéb területeken szolgálatot teljesítQ személyi állo-
mányt illette: az Q szolgálatukról „…fQkapitány elv-
társak a szükségnek megfelelQen rendelkezzenek.”. 
Tömpe István 36. számú parancsát ld.: ÁBTL, 4.2. 
8–356/1957 5. doboz. Földes László parancsát pe-
dig ld.: ÁBTL, 4.2. 10–23/14/1958 6. doboz.

44 MNL OL, XXVIII–M–4. A Hazafias Népfront 
Országos Titkárságának jegyzQkönyvei (1956–
1984) 2. doboz. (Az 1958. július 1-i titkársági 
üléshez kapcsolódóan) Jelentés A Népek Barátsága 
Hónapja megrendezése során a Hazafias Népfrontra 
hárult feladatok elvégzésérQl. 1958. június 27.

45 Uo.
46 Uo.
47 Uo.
48 Uo.
49 Uo.
50 MNL OL, XXVIII–M–4. A Hazafias Népfront 

Országos Titkárságának jegyzQkönyvei (1956–
1984) 2. doboz. (Az 1958. július 29-i titkársági 
üléshez kapcsolódóan) Jelentés az utóbbi hóna-
pokban végzett békemunkáról. 1958. július 23.

51 Uo.
52 Uo.
53 Uo.
54 Uo.
55 Az errQl szóló hangulatjelentéseket ld.: MNL OL, 

XXVIII–M–4. A HNF Országos Tanácsa TÜK 
iratai. 47. doboz.

56 Példának okáért egy 1961. augusztus 24-én kelet-
kezett, s a Tájékoztató a nemzetközi helyzettel kap-
csolatos hangulatról, illetve a népfront bizottságok 
nemzetközi helyzetet ismertetQ munkájáról. címet 
viselQ jelentés, a kiélezQdött világpolitikai helyzet 

hatását az augusztus 20-ra, illetQleg az augusztus 
20-i ünnepi gy_lések hangulatára a következQ 
szavakkal jellemezte: „A gyülések hangulata ál-
talában jó volt. Különös figyelemmel hallgatták 
a gyülések résztvevQi a külpolitikai kérdéseket.”. 
Ugyanakkor: „Az elQadók a külpolitikai tájé-
koztatás mellett sulyt helyeztek arra is, hogy azt 
a háborus pszihózist, amely egy-egy községben 
felütötte fejét, leszereljék, a helyenként megindult 
felvásárlási lázat megállitsák.”. Az elmondottak-
hoz tegyük hozzá: A háborús pszichózis, illetQleg 
a felvásárlási láz nem csupán egy-egy községben 
ütötte fel a fejét. A dolog ennél szélesebb kör_ volt. 
Maga a jelentés is elismeri, hogy, a kisebb telepü-
lések mellett, Budapesten is komoly nehézségek 
akadtak. ErrQl a következQket olvashatjuk: „…a 
fQváros egyik, másik kerületében, fQleg a XVIII. 
kerületben felvásárlási láz volt, melynek hangulata 
még most is érzQdik. /Só, cukor, liszt felvásárlás, 
takarékból pénz kivétel, stb./”. Ráadásul – az 
említett háborús pszichózis következményeként 
– Hajdú–Bihar megyében, egyes kisebb települé-
seken, oly mértékben felfokozódtak az indulatok, 
oly mértékben feloldódott a rendszerrel szembeni 
félelem, hogy az már-már az 1956-os vidéki tör-
ténéseket idézte. Különösen súlyos volt a helyzet 
Tépe községben, ahol 1961. augusztus 12-én, „…
kisebb hangoskodó asszony csoport lépett akci-
óba.”. Konkrétan a következQ történt: F. L. „… 
tsz tag feleség berontott a tsz vezetQségi ülésre és 
követelte a buza azonnali kiosztását. Néhány perc 
mulva 30–40 fQs asszony csoport hangoskodott és 
dörömbölt a tanácsháza folyosóján. Követelték, 
hogy a község vezetQi azonnal fogjanak hozzá a 
gabona kiosztásához, mert különben feltörik a 
gabonaraktárat. A hangoskodó asszony csoport 
csak a karhatalom megjelenése után oszlott szét.”. 
Az elQbbiekben idézett gondolatokat, illetQleg ma-
gát, az említett tájékoztató jelentést ld.: MNL OL, 
XXVIII–M–4. A HNF Országos Tanácsa TÜK 
iratai. 47. doboz.

57 A Tanácsköztársaság megalakulása 50. évfordu-
lójának munkaszüneti nappá nyilvánításáról az 
1001/1969. (I. 28.) számú kormányhatározat 
rendelkezett. A kormányhatározat szövegét ld.: 
Törvények és rendeletek hivatalos gy_jteménye 
1969. Közzéteszi: az Igazságügyminisztérium 
közrem_ködésével a Magyar Forradalmi Munkás-
Paraszt Kormány Titkársága. Bp. 1970. 305. o.

58 A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai 
Bizottsága, már 1958. december 23-án határozatot 
hozott a Tanácsköztársaság 40 éves évforduló-
jának ünneplésével kapcsolatosan; hosszú idQt 
adva ezzel a szervezésnek. Ezután, nagyjából 
két hónappal késQbb, 1959. február 24-én – a 
folyamatban lévQ szervezQmunka részeként – a 
Hazafias Népfront Országos Titkársága is foglal-
kozott a Tanácsköztársaság 40 éves jubileumával. 
A Titkárság ezen az ülésen hagyta jóvá, vette 
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tudomásul azt a Tanácsköztársaság évfordulójának 
elQkészületeirQl szóló tájékoztató jelentést, melyet 
a HNF M_velQdési Osztálya készített, néhány nap-
pal korábban, 1958. február 20-án. E tájékoztató 
jelentésben már részletekbe menQen is informáci-
ókat kaphatunk azokról a különféle (épp szerve-
zés alatt álló) ünnepségekrQl, megemlékezésekrQl, 
egyebekrQl, melyek azután – a sajtó dicshimnusza-
ival kiegészülve – a Tanácsköztársaság jubileumi 
évfordulóját a „dolgozó tömegek” számára „be-
aranyozták”. Az MSZMP PB 1958. december 23-i 
határozatát ld.: MNL OL, M–KS–288f.–5/109. Q. 
e. A Hazafias Népfront M_velQdési Osztálya által 
készített tájékoztató jelentést, illetve a Népfront 
Országos Titkárságának (az 1959. február 24-i 
titkársági üléshez kapcsolódó) döntését pedig ld.: 
MNL OL, XXVIII–M–4. A Hazafias Népfront 
Országos Titkárságának jegyzQkönyvei (1956–
1984). 2. doboz.

59 Az idézett gondolatokat az 1959. évi II. törvény 
preambulumában olvashatjuk. A törvény szövegét 
ld.: Törvények és rendeletek hivatalos gy_jtemé-
nye 1959. Közzéteszi az Igazságügyminisztérium 
közrem_ködésével a Magyar Forradalmi Munkás-
Paraszt Kormány Titkársága. Bp. 1960. 12. o.

60 A Kádár-korszakban mindvégig, a forradalom 
leverését követQ megtorlás idején éppúgy, mint 
az un. „puha diktatúra” évtizedeiben, általános 
gyakorlat volt, hogy október 23-án, illetve an-
nak „környékén” szigorú biztonsági intézkedések 
voltak érvényben. Példának okáért 1971. októ-
ber 19-én, Borgos Gyula rendQr vezérQrnagy, 
a Belügyminisztérium Titkárságának vezetQje, 
egy szigorúan titkos körlevelet tett közzé. E 
körlevélben Borgos a következQkrQl tájékoztatta 
az érintetteket: „Miniszter elvtárs megbizásából 
értesitem vezetQ elvtársakat, hogy: 1/ valameny-
nyi belügyi szervnél, ahol ügyeleti szolgálat 
van szervezve október 22.–én 17 h–tól október 
24.–én 08 h–ig; november 3.–án 17 h–tól no-
vember 5. –én 08 h–ig az ügyeleti szolgálatot 
meg kell erQsiteni.”. Másodszor: „Operativ és 
nyilt uton fokozni kell a védelmét a rombolásra, 
gyujtogatásra érzékeny területeknek, a jelentQs 
népgazdasági objektumoknak, középületeknek, 
emlékmüveknek és a nagyobb tömeget mozgató 
rendezvényeknek. EllenQrizni kell az állam el-
len izgató tartalmu anyagok elQállitására alkal-
mas eszközöket /nyomdák, sokszorositó gépek, 
irógépek/.”. Harmadszor: „A BM. II. és III. 
fQcsoportfQnökségek szervei által foglalkoztatott 
ügynökségeket el kell igazitani annak érdeké-
ben, hogy minden tudomásukra jutó, a rendet 
és a biztonságot zavaró jelenségrQl, ellenséges 
hangulatkeltésrQl azonnal tegyenek jelentést.”. 
Negyedszer: „A közrendvédelmi és közlekedés-
rendészeti állomány az 1/ pontban meghatározott 
idQben – sötétedétQl virradatig – forditson külö-
nös gondot az ellenséges röpcédula szórás, fal-

firkálás, gyanus csoportosulások felderitésére és 
megakadályozására.”. Ötödször: „A rendkivüli 
eseményekrQl a BM FQügyeletére soron kívül 
jelentést kell tenni.”. Végül, de nem utolsó sorban 
(a körlevél záró gondolataként) megfogalma-
zódott is: „Az emlitett szervek vezetQi lehetQleg 
legyenek lakásukon, vagy elérhetQ helyen tar-
tózkodjanak.”. MegjegyzendQ, hogy – nagyjából 
egy évvel az említett körlevél után – 1972. 
október 16-án Borgos Gyula vezérQrnagy újabb 
körlevelet tett közzé, a forradalmi események 
napjainak évfordulóihoz – október 23-hoz, s no-
vember 4-hez – köthetQ biztonsági rendszabályok 
kapcsán. Ebben a körlevélben Borgos (nem túl 
nagy fantáziáról árulkodva) szinte szóról-szóra 
megismételte, továbbadta, az elQzQ évben leírta-
kat. Igaz néhány helyen, némileg, másképpen fo-
galmazott, másként interpretálta a „miniszter elv-
társ” által adott parancsokat. Példának okáért, az 
1971-es körlevél végén (aláhúzott mondatként) 
szereplQ „Az emlitett szervek vezetQi lehetQleg 
legyenek lakásukon, vagy elérhetQ helyen tartóz-
kodjanak.” utasítás helyett, az 1972-es körlevél 
záró gondolataként (aláhúzás nélkül) a következQ 
szerepel: „Az érintett szervek vezetQi lehetQleg 
legyenek lakásukon, vagy elérhetQ helyen tar-
tózkodjanak.”. Mindez azonban csupán (apróbb) 
fogalmazásbeli különbség, a két körlevél tartalma 
között tényleges eltérés nincsen. Borgos Gyula 
1971. október 19-i körlevelét ld.: ÁBTL, 4.2. 
10–1595/1971 (10–X. 23./1971) 18. doboz. Az 
1971. október 22-24 és november 3-5 közötti idQ-
ben az ügyeleti szolgálatok megerQsítésérQl. Az 
1972. október 16-i körlevelet pedig ld.: ÁBTL, 
4.2. 10–1815/1972 19. doboz Ügyeleti szolgálat 
megerQsítése október 23. és november 3-án.

61 A trianoni döntéssel kapcsolatos hazudozásnak, 
illetve mellébeszélésnek egyik tipikus példája az, 
amirQl az MSZMP KB Agitációs és Propaganda 
Osztályának „burzsoá nacionalizmusról és a szo-
cialista hazafiságról” szóló téziseiben olvashatunk. 
Az 1959-bQl származó, s 50 ezer példányban 
megjelentetett tézisekben a trianoni döntés kap-
csán – többek közt – a következQ gondolatokkal 
találkozhatunk: „Az ellenforradalmi nacionaliz-
mus irredentizmust hirdetett. Trianon elQidézQi 
lettek Trianon leghangosabb ellenségei. A trianoni 
béke elleni irredenta uszítás azt a célt szolgálta, 
hogy elterelje a dolgozó osztályok figyelmét a 
Magyarországon különösen éles osztályellenté-
tekrQl a megoldatlan társadalmi problémákról. A 
tQkés és földbirtokos osztály azért fájlalta a triano-
ni békét, mert az jelentQsen megnyirbálta kizsák-
mányoló területeit s mindenekelQtt megfosztotta 
a nemzetiségek elnyomásának lehetQségétQl.” Azt 
tehát, hogy valakinek, az „uralkodó osztály” tagja-
ként, emberileg Qszintén fájhatott az ország ilyen 
mérték_ területvesztése az MSZMP „történetírói” 
– úgy t_nik – fel sem tételezték. Persze a dologhoz 
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hozzátartozik, hogy az állampárt ideológusai nem 
csupán az 1920-as békeszerzQdés kapcsán ítélték 
meg a történelmet hamisan, eltorzítottan. Más 
múltbeli események vonatkozásában is találkozha-
tunk igen-igen furcsa okfejtésekkel. Az Agitációs 
és Propaganda Osztály szerint például: „1848-ban 
a polgári szabadságjogok megadásának követe-
lése haladás volt a feudális rendi kiváltságokkal 
szemben.”. Mindazonáltal: „1848 demokratikus 
eszméinek megvalósulása a forradalom és a sza-
badságharc gyQzelme esetén sem hozhatott volna 
mást, mint a burzsoázia uralmát.”. Vagyis az 
uralkodó párt nem csupán azt „tudta” pontosan mi, 
s miért történt, de még azt is, hogy „mi lett volna, 
ha…”. Ezek után már aligha csodálkozhatunk 
azon, hogy az MSZMP, a múlt, s a feltételezett, 
de be nem következett események mellett a jövQt 
is tökéletesen „átlátta”. Úgy vélték, sQt biztosak 
voltak benne, hogy a jövQben: „A szocialista tár-
sadalom fejlQdésében a határok elvesztik korábbi 
jelentQségüket és szerepüket.”. Mi több! „A szo-
cialista világrendszerben a kommunizmus gyQzel-
mével megsz_nnek a politikai országhatárok.”. Az 
idézett gondolatokat ld.: MSZMP KB Agitációs és 
Propaganda Osztály: A burzsoá nacionalizmusról 
és a szocialista hazafiságról (Tézisek). Kossuth 
Könyvkiadó, 1959. 15. 23. és 25. o.

62 Holott a méltó emlékezésre, s a (felejtés helyet-
ti) megbékélésre igenis nagy szükség lett volna. 
Ugyanis a trianoni döntés, s az azt – rosszabb 
feltételekkel – megismétlQ, 1947-es párizsi béke-
szerzQdés (feldolgozatlan) traumája elevenen élt 
a magyar társadalomban, a „létezQ szocializmus” 
évtizedeiben is. Ennek az állításnak az alátámasz-
tására csupán egyetlen példa: A Hazafias Népfront 
Pest megyei Irodája, illetQleg Nagy Elemér megyei 
titkár 1958 nyarán, 1958. július 12-i dátumozással, 
összegzQ jelentést készített Jelentés a pestme-
gyei népfrontmunka néhány fQbb területérQl, az 
ott mutatkozó problémákról, kezdeményezésekrQl, 
tapasztalatokról címmel; mely jelentést a HNF 
Országos Titkársága az 1958. július 15-i titkársági 
üléshez kapcsolódóan tárgyalt. Az említett jelen-
tésben – sok egyéb más dolog mellett – a követ-
kezQkrQl olvashatunk: „A pestmegyei munkásokra 
jellemzQ, hogy védelmezik a kormányt, pártot, fel-
lépnek azok ellen, akik szidják. Ma már csak elvét-
ve, a vonatokon és félreesQ helyeken tapasztalható 
ellenséges megnyilvánulás. Az általános helyeslés 
pozitiv álláspont mellett azonban rendkivül széles, 
szerteágazó, zavaros és ellenséges nézetek is je-
lentkeznek. Melyek ezek a téves és ellenséges néze-
tek megyénkben? A kormány miért nem tart igényt 
a magyarlakta területekre? Ha Erdély idetartozna, 
nem lennének anyagellátási zavaraink.”. Az idé-
zett gondolatokat, illetve a Jelentés a pestmegyei 
népfrontmunka néhány fQbb területérQl, az ott 
mutatkozó problémákról, kezdeményezésekrQl, ta-
pasztalatokról címet viselQ összegzQ jelentés teljes 

szövegét ld.: MNL OL, XXVIII–M–4. A Hazafias 
Népfront Országos Titkárságának jegyzQkönyvei 
(1956–1984). 2. doboz. 

63 Mesterházi Lajos a vallásos hit kapcsán – szó 
szerint – a következQképpen fogalmazott: „Az 
élet ridegsége elQl, fájdalmas pillanatok t_rhe-
tetlensége elQl, szenvedésekkel teli évszázadok 
kietlensége elQl az ember egykor a mesébe 
menekült. A mesében alkotta meg a valóság 
felfordított délibábjaként azt, aminek lennie 
kellene. És – miként a vallásról – a mesérQl is 
azt mondták, hogy az ember természetes lelki 
szükséglete. Igy volt. Kellett a tudatos, szép 
hazugság ahhoz, hogy a való terhét hordozni 
tudjuk évezredeken át.” Az idézett gondolatokat, 
illetQleg Mesterházi Lajos Merész álmok jogáért 
címet viselQ írásm_vét ld.: Népszabadság, II. 
évfolyam, 304. szám. Az újság Karácsony 1957 
nevet viselQ, nyolcoldalas, kulturális mellékleté-
nek elsQ oldala. 1957. december 25.

64 Szántó JenQ Régi szép karácsonyok… elnevezés_ 
cikkében, miután – kiegészítésekkel és kommen-
tárokkal – felidézte a Pesti Hírlap, a Pesti Napló, 
s a Népszava 1932-es, karácsonyi számainak írá-
sait, így zárta mondanivalóját: „Végezetül el ne 
felejtsük: valamennyi lap közölte XI. Pius pápa 
karácsonyi szózatát. P is beszél »a példátlan mé-
ret_ általános és gazdasági válság«-ról, amelynek 
megoldását attól reméli, hogy »Krisztus halá-
lának 1900. évfordulójára emlékezvén, a buzgó 
imádkozás és az emlékezés meghozza a világ 
újjászületését.« Nem tudjuk, miként imádkoztak a 
hívQk, s nem tudjuk, mit értett XI. Pius »a világ új-
jászületése« alatt 1933-ban. Abban az évben került 
hatalomra Hitler…”. Az elQbbi idézetet, illetQleg 
Szántó JenQ írását ld.: Népszabadság, II. évfolyam, 
304. szám, 17. o. 1957. december 25.

65 Az idézett mondatokat, illetQleg a Politikai 
Bizottság 1958. július 22-i határozatát ld.: MNL 
OL, M–KS 288f. 5/87 Q. e.

66 Uo.
67 Az említett intézkedést az 1.008/1958. (III. 5.) 

számú kormányhatározat rögzítette. A határo-
zat szövegét ld.: Törvények és rendeletek hi-
vatalos gy_jteménye 1958. Közzéteszi: Az 
Igazságügyminisztérium közrem_ködésével a 
Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 
Titkársága. Bp. 1959. 288. o.

68 Uo.
69 Uo.
70 Az idézett gondolatokat, illetve a 4.090/1947. 

M. E. számú rendelet teljes szövegét ld.: Magyar 
Közlöny Rendeletek Tára (1947. évi) 75. szám, Bp. 
1947. április 2.

71 Az 1969-ben az április 4-i, illetQleg a húsvéti 
munkaidQ beosztásról az 1002/1969. (II. 9.) szá-
mú kormányhatározat rendelkezett. Az említett 
kormányhatározat, amellett, hogy elQírta: „Az 
1969. évben az április 5-i munkanapon a vállala-
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toknál, hivataloknál, intézményeknél szabadnapot 
kell kiadni…”; a szabadnap pótlásáról is részlete-
sen rendelkezett. Mégpedig a következQképpen: 
„a) A kéthetenként szabadnapot tartó vállalatok-
nak a szabadnapot április 5-én kell kiadni akkor 
is, ha a beosztás szerint ez más napra esne. b) Az 
a) pontban nem említett vállalatoknál és költség-
vetési szerveknél a rendkívüli szabadnap miatt 
kiesett munkaidQt le kell dolgozni.”. Azt, hogy 
milyen módon a vállalat igazgatója, a szakszerve-
zeti bizottsággal egyetértésben, meghatározhatta. 
Pontosabban szólva választhattak az említett kor-
mányhatározatban felsorolt háromféle lehetQség 
közül. Vagy azt választották, hogy „… a március 
30. vasárnapi pihenQnapra az egyébként szo-
kásos munkanapot rendelik el és ha a szombati 
munkaidQ beosztás ettQl eltérQ, úgy ezt az április 
4-ét megelQzQ munkanapon (április 3-a) csütör-
tökön alkalmazzák…”. Dönthettek úgy is, hogy 
„…a rendkívüli szabadnap miatt kiesett munka-
idQt 1969. április 4-ét megelQzQ vagy követQ két 
héten elosztva ledolgozzák…”. Vagy, volt még 
egy lehetQség, mégpedig az, hogy „…a dolgo-
zókkal történQ egyetértés alapján az ez évi rendes 
szabadság terhére szabadságnapot iktatnak be.”. 
Ami az ún. költségvetési szerveket illette: „c) A 
költségvetési szerveknél a rendkívüli szabadnap 
következtében kiesett munkaidQt a szakszervezeti 
bizottsággal egyetértésben megállapított idQben 
és módon 1969. április 4-ét megelQzQ vagy követQ 
két héten kell ledolgozni.” Kivéve a termelQmun-
kát folytató költségvetési szerveket, illetQleg a 
fegyveres testületeket. Rájuk nézve ugyanis (a 
már említett) b pontban foglaltakat is lehetett 
alkalmazni. Természetesen: „E határozat a meg-
szakítás nélkül üzemelQ (folytonos) vállalatok, 
illetQleg ilyen jelleg_ munkakörökben foglalkoz-
tatottak munkaidQ beosztását nem befolyásolja.” 
Az idézett gondolatokat, illetQleg az 1102/1969. 
(II. 9.) számú kormányhatározat teljes szövegét 
ld.: Törvények és rendeletek hivatalos gy_jtemé-
nye 1969. I. m. 305. o.

72 Az 1980-as húsvéti hosszú hétvége a 2/1980. (I. 7.) 
MüM számú rendelet alapján jött létre, mely ren-
delet ugyanakkor nem csupán a húsvéti munkaren-
det szabályozta, de az 1980. március 29-e és 1981. 
január 10-e közötti idQszakra vonatkozóan, meg-
határozta a munkaszüneti napok körüli munkarend 
egészét is. A 2/1980. (I. 7.) MüM számú rendeletet 
ld.: Törvények és rendeletek hivatalos gy_jteménye 
1980. Közzéteszi az Igazságügyi Minisztérium 
közrem_ködésével a Minisztertanács Titkársága. 
Bp. 1981. 772–773. o.

73 Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztálya 
1960. február 25-én készítette el (Rapai Gyula 
által kézzel aláírt) összegzQ jelentését az 1958. 
július 22-én hozott PB határozat végrehajtásáról. 
A fentiekben idézett gondolatokat, illetve az 1960. 

február 25-én keletkezett jelentés teljes szövegét 
ld.: MNL OL, M–KS–288f.–5/172 Q. e.

74 Uo.
75 Uo.
76 Uo.
77 Uo.
78 Uo.
79 Uo.
80 MNL OL, M–KS 288f. 5/172 Q. e. Jelentés és 

határozat az 1958. július 22-én a vallásos világ-
nézet elleni harcról és a vallásos tömegek közötti 
felvilágosító és nevelQ munka feladatairól hozott 
határozat végrehajtásáról 1960. március 1.

81 A 005/85–2/1960 számú tájékoztató jelentést, 
illetQleg Benke Valéria miniszter-asszony elQ-
terjesztését ld.: MNL OL, XIX–A–83–a–172 
jkv–1960.

82 Az a probléma, hogy Benke Valéria elQterjeszté-
se (meg egyébiránt a M_velQdési Minisztérium 
titkos tájékoztatója is) „családi és társadalmi ün-
nepek”-rQl beszéltek, noha a temetkezések nem 
épp ünnepi események, a kormányzat (említett) 
szeptember 22-i ülésén merült fel elQször. Végül, 
rövid egyeztetés után, a kormányfQ, Münnich 
Ferenc álláspontja gyQzedelmeskedett ez ügyben. 
Münnich volt ugyanis az ki – ésszer_en – azt 
javasolta: „Családi és társadalmi események uj 
formája legyen a szöveg, az ünnep szó maradjon 
ki.” Javaslatával pedig a kabinet is egyetértett. 
Így történt aztán, hogy a szeptember 22-i ülésen 
elfogadott kormányhatározat címében nem szere-
pel az „ünnep” kifejezés, helyette „eseményekrQl” 
van csupán szó. Az idézett gondolatot, illetQleg az 
elQterjesztéssel kapcsolatos vitát ld.: MNL OL, 
XIX–A–83–a–172 jkv–1960.

83 Az idézett mondatot illetQleg a kormányzat 
3243/1960. számú határozatát ld.: MNL OL, 
XIX–A–83–a–172/2–1960.

84 Uo.
85 Uo.
86 005/85–2/1960 számú Tájékoztató a Magyar 

Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány részére a 
családi és egyes társadalmi ünnepek eddigi tapasz-
talatairól MNL OL, XIX–A–83–a–172 jkv–1960.

87 Uo.
88 Az idézett mondat része annak a Rapai Gyula 

által kézzel aláírt javaslatnak, melyet az MSZMP 
KB Agitációs és Propaganda Osztálya készített 
a Politikai Bizottságnak, 1958. július 12-én. Az 
említett dokumentum, mely a Javaslat a Politikai 
Bizottságnak a vallás elleni eszmei harc és a vi-
lágnézeti tömegnevelQ munka feladatairól. címet 
viselte, alapján született meg aztán az MSZMP PB 
(korábban már többször is említett) 1958. július 
22-i határozata. Az idézett mondatot, illetQleg az 
MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztályának 
július 12-i javaslatát ld.: MNL OL, M–KS–288f.– 
5/87 Q. e.


