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Keserédes napjaink 
Ünnepek és ünneplési szokások Magyarországon  
a kádári puha diktatúra idQszakában: 1962–1988 (1. rész)

(Bevezetés) 2013 márciusában és májusában a Valóság cím_ folyóiratban, egy kétrészes 
tanulmánysorozat látott napvilágot Sírva vigadtunk címmel. E kétrészes sorozatban szer-
zQként én elsQsorban azzal foglalkoztam, hogy miként ünnepeltük ünnepeinket az 1956-
os forradalom és szabadságharc leverését követQ években, 1956 novembere és 1961 dec-
embere között, mi minden történt ünnepeinkkel abban a nagyjából öt hosszú esztendQben, 
melynek során a régi-új szélsQbaloldali hatalom helyzetét konszolidálta. Már munkám 
megírása után nem sokkal felmerült bennem a gondolat: esetleg folytatni lehetne a 2013-
ban napvilágot látott tanulmánysorozatot, tovább haladni elQre az idQben, egészen a rend-
szerváltás idQszakáig. Igaz, a kádári puha diktatúra évtizedei kapcsán a Sírva vigadtunk 
címet viselQ tanulmánysorozatban, konkrétan is annak bevezetQjében utaltam arra, hogy 
1961-et követQen ünnepeink és ünneplési szokásaink már nemigen változtak. Ott – szó 
szerint – a következQképpen fogalmaztam: „E tanulmánysorozatban én elsQsorban azzal 
foglalkozom, hogy miként ünnepelték, ünnepeltük hazánkban a jeles napokat az 1956 nov-
embere és 1961 közötti idQszakban, illetve hogyan és milyen módon hatott a politika eb-
ben az idQszakban az ünnepnapokra. Munkám ugyanakkor nem öleli fel a Kádár-korszak 
egészét, hanem csupán annak korai éveivel, a megtorlás és a konszolidáció idQszakával 
foglalkozik. Ennek részint terjedelmi oka van, részint az a magyarázata, hogy a korszak 
ünneplési szokásai 1961 végére lényegében kialakultak. 1961-et követQen a rendszer ün-
nepei, illetve ünneplési szokásai már nem, vagy csak kis mértékben változtak. Az 1962-tQl 
a rendszerváltásig eltelt közel három évtized ünnepeire a változatlanság, az egyhangúság 
s (különösen a rendszer fennállásának utolsó évtizedében) a kiüresedettség, az unalom 
volt a jellemzQ.”

Az igazság azonban az, hogy – különösen az újabb kutatások fényében – ez így, ebben 
a formában nem volt pontos helyzetértékelés. A pontos helyzetértékelés valahogy úgy 
szól, hogy 1962 és a rendszerváltás között a hatalom részérQl nemigen voltak változta-
tások az ünnepek, illetve ünneplési szokások tekintetében. Tény, hogy a vezetés egészen 
1989-ig görcsösen ragaszkodott azokhoz a szabályokhoz, sémákhoz, melyeket a forrada-
lom leverését követQ években kialakított. A társadalom, különösen az ifjúság azonban már 
egyáltalán nem volt ilyen elkötelezett a „kádári hagyományok” iránt. FQként az iránt nem, 
ahogyan a puha diktatúra irányítói – a Rákosi-korszak gyakorlatát folytatva – március 
15-ét másodvonalbeli ünneppé degradálták. A hatvanas évek végétQl, a hetvenes évektQl 
jelentkezQ március 15-i, október 6-i, s egyéb más ünnepekhez, évfordulókhoz kapcsolódó 
„balhék”, tüntetések mind-mind jelzések voltak. Más kérdés, hogy a vezetés soha nem is-
merte be még önmagának sem: alapvetQ hibákat követtek el ünnepnapjaink 1956 és 1961 
között zajlott „rendezésénél”.

Mindemellett tény az is, hogy a puha diktatúra éveiben, évtizedeiben hatalmas változá-
sok zajlottak le a hétköznapokban. S e változások ilyen vagy olyan formában, de szintén 
visszahatottak ünnepeinkre. Különösen nagy hatást gyakorolt ünnepeinkre (is) az 1960-
as, évek végétQl kéthetenként, majd az 1980-as évektQl hetente megadott szabad szomba-
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tok megjelenése. Új tanulmánysorozatomban részint az elQbbiekben említett kérdésekkel 
foglalkozom, vagyis a szabad szombatokkal, azok ünnepekre gyakorolt hatásával, illetve 
azokkal a tiltakozó gy_lésekkel, tüntetésekkel, mozgalmakkal, melyek a „legvidámabb 
barakk” ünnepeit némiképp mégis megkeserítették. Természetesen még számos más do-
logról is szó lesz még. Példának okáért a Kádár-rendszerre különösen jellemzQ családi 
és társadalmi ünnepekrQl, vagy épp azokról a változásokról, melyeket a hazai katolikus 
egyház kezdeményezett. MielQtt azonban mindebbe belevágnék, röviden, a teljesség igé-
nye nélkül érdemesnek tartom felidézni azon történéseket, melyek 1945 és 1961 között 
ünnepeinket és ünneplési szokásainkat alakították.

(ElQzmények) Hazánkban a második világháborút követQ években hatalmas társadalmi, 
politikai és gazdasági változások zajlottak le: földosztás, államosítások, a szovjet meg-
szállás állandósulása, a kommunista diktatúra kiépülése, stb.1 E változások – természe-
tesen – ünnepeinket sem hagyták érintetlenül. Példának okáért már az ún. „koalíciós 
idQszakban”, 1945 és 1948 között megfigyelhetQ volt az a tendencia, hogy egyes (relatí-
ve) kisebb egyházi ünnepeket háttérbe szorítottak, a hozzájuk kapcsolódó munkaszüneti 
napokat eltörölték,2 miközben két, akkortájt új ünnep- és munkaszüneti napot (a kommu-
nistákhoz köthetQ) április 4-ét és (a szélsQbal által kisajátított) május 1-jét egyre inkább 
elQtérbe tolták.3 Szintén, már a koalíciós kormányzás idején létezett az a gyakorlat, hogy 
egyes kommunista vezetQket, fQként Rákosit és Sztálint óriási személyi kultusszal vették 
körül. Ünnepé avanzsálták nem csupán születésnapjaikat, de minden olyan eseményt, 
mely a „vezérekhez” valamiképpen kapcsolódott.4

E tendenciák pedig 1949-tQl kezdQdQen, miután a Magyar Dolgozók Pártja teljes 
egészében megszerezte a hatalmat, illetQleg likvidálta riválisait, csak még inkább felerQ-
södtek. 1949-tQl kezdQdQen ugyanis a hatalom már nem elégedett meg holmi „félmeg-
oldásokkal”. Totális gyQzelemre törekedtek. Ennek jegyében az 1949 és 1953 közötti 
idQszakban sorra törölték el az egyházi ünnepekhez kapcsolódó munkaszüneti napokat. 
Rendes munkanapokká váltak nem csupán a „kisebb fajsúlyú” egyházi ünnepek: víz-
kereszt (január 6.), nagypéntek, nagyszombat, áldozócsütörtök, Péter-Pál napja (júni-
us 29-e), Nagyboldogasszony napja (augusztus 15-e), SzeplQtelen Fogantatás ünnepe 
(december 8-a);5 de még az olyan hagyományos „nagyobb” ünnepek is, mint Úrnapja, 
Mindenszentek, húsvéthétfQ, pünkösdhétfQ, vagy épp karácsony másnapja.6 Március 15-
ét sem kímélték. Ez az ünnep 1951-tQl kezdQdQen nem volt többé munkaszüneti nap, 
csupán egy „fekete bet_s” nap tanítási szünettel.7 Igaz a „dolgozó tömegek” kaptak némi 
„kárpótlást”. November 7-e 1950-ben állami ünneppé, s – ehhez kapcsolódóan – mun-
kaszüneti nappá vált.8 Karácsony másnapja helyett pedig 1953-tól, munkaszüneti nap lett 
május másodika.9 Ám ha összességében megnézzük a „dolgozó nép” bizony aligha járt jól 
a munkaszüneti napok új, „szocialista” rendjével. S nem csupán azért, mert jóval keve-
sebb új munkaszüneti napot „hoztak be”, mint amennyit eltöröltek. Majdnem ennyire fon-
tos, hogy 1953-tól kezdQdQen – húsvéthétfQ, pünkösdhétfQ, (az akkortájt csütörtökre esQ) 
Úrnapja, s a többi fixen hétköznapra esQ munkaszüneti nap „kiiktatását” követQen – im-
máron egyetlen egy olyan „piros bet_s” nap sem maradt, mely ne eshetett volna bármikor 
a heti pihenQnapnak számító vasárnapra. 1955-ben például – szerencsétlen módon – két 
(megmaradt) ünnep- és munkaszüneti nap, május 1-je és december 25-e is vasárnapra es-
tek. 1956-ban Újév szintén vasárnap volt. Ily módon az emberek, még a látszólagosnál is 
kevesebb idQt tölthettek munkahelyüktQl távol, pihenéssel. Ám ami még az elQbbiekben 
mondottaknál is lényegesebb: az MDP 1949-tQl kezdQdQen valamennyi ünnep kapcsán 
bevezette azt a gyakorlatot, hogy csak és kizárólag úgy, s olyan módon lehet ünnepelni, 
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ahogyan azt a hatalom megengedte. Máshogyan semmiképp! Olyasmire például, hogy 
valaki vagy valakik spontán módon, egyéni elképzelés szerint, a hatalomtól függetlenül 
köszöntsék március 15-ét, május 1-jét, vagy bármely más ünnepet, egyszer_en nem volt 
lehetQség. Az egyházaknak sem volt semmiféle beleszólásuk ünnepeink sorsába. Hogyan 
is lett volna, mikor az ország totálisan meg volt félemlítve. Mindenki rettegett az állam 
terrorjától, s örült még annak is, ha nem kiáltják ki „kuláknak”, „szabotQrnek”, „klerikális 
reakciósnak”, a „dolgozó nép ellenségének”. Ilyen körülmények között kellett ünnepelni 
jeles (vagy annak kikiáltott) napjainkat, mégpedig úgy, ott és akkor, ahogyan ezt az ál-
lampárt megkövetelte, elvárta.

Természetesen idQvel azért változtak a dolgok. Az elsQ repedések a rendszer falán 
már 1953 nyarán, a reformer Nagy Imre-kormány hatalomra kerülésével megjelentek.10 
Mindez azonban ünnepeinket s ünneplési szokásainkat nem, vagy csak kevéssé változtatta 
meg.11 Valódi reformok ünnepeink terén csupán 1956-os forradalom után következtek be. 
A kádári hatalom ugyanis, miután a forradalmat – szovjet segítséggel – leverte, kényte-
len volt belátni: a rendszer a régi „klasszikus” formájában nem tartható fenn tovább. Épp 
ezért változtatásokat kezdeményeztek. S nem csupán a politikában, illetve a gazdaságban, 
de ünnepeink kapcsán is. ElsQként is a munkaszüneti napok rendjét alakították át. 1956 
decemberében a kormány úgy döntött, hogy módosít azon a gyakorlaton, mely 1945 és 
1953 között kialakult. 1953-tól kezdQdQen ugyanis, egészen 1956 decemberéig, mun-
kaszüneti napjaink a következQk voltak: január 1-je, április 4-e, május 1-je, május 2-a, 
augusztus 20-a, és karácsony elsQ napja, december 25-e. Ezt a rendet módosította 1956 
decemberében a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány (cinikus módon ez volt a 
forradalmat leverQ kabinet hivatalos elnevezése) úgy, hogy munkaszüneti napjaink közül 
kivette november 7-ét és május 2-át. Ellenben újra munkaszüneti nappá nyilvánították 
húsvét hétfQjét és karácsony másnapját is. SQt, még március 15-e ügyében is volt némi 
elQrelépés. „Március 15. nemzeti ünnep. Ezen a napon az iskolai oktatás, valamint a 
hivatali munka szünetel.” – olvashatjuk a munkaszüneti napok kérdését általánosan sza-
bályozó 12/1956. (XII. 19.) számú kormányrendeletben.12 Március 15-e kapcsán azonban 
érdemes tudni, e szabályozás csak igen rövid ideig volt hatályban, s gyakorlati jelentQsége 
egyáltalán nem volt. A kormányzat ugyanis hamarosan meggondolta magát, s alig néhány 
nappal a közelgQ március 15-i évforduló elQtt, a 16/1957 (III. 10.) számú kormányrende-
let alapján úgy módosított (vissza): „Március 15. nemzeti ünnep. Ezen a napon az iskolai 
oktatás szünetel.”.13 Láthatjuk, hogy a hivatali munka szüneteltetésérQl már szó nincsen. 
Nem beszélve arról, hogy az 1956-os kormányrendelet is ugyebár csak és kizárólag a hi-
vatali munkaszünetrQl rendelkezett. Más egyéb munkákról nem esett szó. A történethez 
hozzátartozik, hogy a kormány idQvel november 7-e kapcsán is változtatott álláspontján. 
1960-ban, a kabinet úgy döntött, hogy, attól az évtQl kezdQdQen visszahozza a „piros be-
t_s” november 7-ét. Ily módon alakult ki a munkaszüneti napok 1960-tól egészen a rend-
szerváltásig érvényes általános rendje. Az a gyakorlat, hogy: „Munkaszüneti napok: ja-
nuár 1, húsvét hétfQ, április 4, május 1, augusztus 20, november 7, december 25 és 26.”.14

Mindeközben persze a hatalom tett másféle lépéseket is. 1957 Qszén például a m_ve-
lQdésügyi miniszter (igaz, csupán arra az évre) tanítási szünnappá tette november 7-ét a 
„Nagy Októberi Szocialista Forradalom” 40. évfordulója tiszteletére.15 Néhány hónappal 
késQbb a kormány a húsvéthétfQi - abban az évben április 7-i - munkaszüneti napot „pa-
kolta át” április 5-ére. Így, ilyen „remek” módon hoztak létre egy háromnapos, április 
negyedikétQl, nagypéntektQl április 6-ig, húsvét vasárnapjáig tartó hosszú hétvégét.16 
Igaz, az elQbbiekben említett két intézkedés csupán ideiglenes jelleg_, arra az évre szóló 
döntés volt, hosszabb távú következmények nélkül. Ami viszont már megint nem ideigle-
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nes, hanem tartós rendelkezés volt, hogy 1960 szeptemberében kormánydöntés született 
a különféle családi és társadalmi ünnepek, illetve a temetkezések kapcsán is. A kormány 
– az MSZMP Politikai Bizottságának 1960. március 1-i határozata nyomán17 – 1960. 
szeptember 22-i ülésén hagyta jóvá a 3243/1960. számú kormányhatározatot a családi és 
egyes társadalmi események új formáinak kialakításáról. E határozat – lényegét tekintve 
– két dologról szólt. EgyrészrQl részletesen szabályozták a különféle „szocialista” csalá-
di ünnepségekkel: világi esküvQkkel, névadó ünnepségekkel, személyi igazolvány elsQ 
alkalommal történQ átadásával kapcsolatos igazgatási feladatokat, illetQleg – ezzel ösz-
szefüggésben – meghatározták a községi, városi, kerületi tanácsok, a „társadalmi ünnepi 
bizottságok” feladatát. MásrészrQl rendelkeztek a temetkezések kérdésében is. Ez utóbbi 
dolog kapcsán talán a legfontosabb az volt, hogy elQírták: „A temetések társadalmi gyász-
ünnepségek keretében történQ lebonyolitását korlátozás nélkül lehetQvé kell tenni mind 
az állami /községi/, mind pedig az egyházi kezelésben lévQ temetQkben. Gondoskodni kell 
arról, hogy a temetkezési vállalatok alkalmassá váljanak a társadalmi gyászszertartások 
ünnepélyességének biztositására.”.18 Más kérdés, hogy a 3243/1960. számú kormányha-
tározatot soha nem tették közzé. Nem látott napvilágot sem a Magyar Közlönyben, sem a 
Törvények és rendeletek hivatalos gy_jteményében, sem másutt. Miért? Nehéz megmon-
dani. Ez ügyben – információk híján – legfeljebb találgatni lehet. Ami viszont biztos: a 
vezetés 1961-ben tovább folytatta az ünnepekkel kapcsolatosan (is) a régi-új rendszer 
konszolidációját. Ennek keretében 1961-ben három döntés is született néhány, a hatalom 
számára fontos „fekete bet_s” ünnep ügyében. Az elsQ döntés úgy szólt, hogy 1961-tQl 
kezdve – az állampárt vezetésének február 7-i határozata nyomán – az 1951-tQl létezQ 
„Néphadsereg Napja” (szeptember 29-e) elnevezése „Fegyveres ErQk Napja” lett.19 1961 
tavaszán került sor a – szintén 1951 óta létezQ – „Vasutasnap” [Vasutas Nap] idQpontjá-
nak megváltoztatására. Egy 1961. április 27-én nyilvánosságra került kormányhatározat 
értelmében – napjainkig ható érvénnyel – ezt augusztus második vasárnapja helyett, július 
második vasárnapján ünnepeltük, ünnepeljük.20 Végül 1961. december 5-én az MSZMP 
vezetése úgy döntött, hogy módosítják a „Magyar Sajtó Napjáról” szóló 1.032/1951. (XI. 
17.) számú minisztertanácsi határozatot. A módosítás lényegében arról szólt, hogy a kö-
vetkezQ évtQl, 1962-tQl kezdve már nem február 1-jén, az 1942-es elsQ (illegális) Szabad 
Nép megjelenésének évfordulóján, hanem december 7-én kellet ünnepelni a „Magyar 
Sajtó Napját”, emlékezve a Vörös Újság 1918. december 7-i elsQ számára.21

Lényeg: a kádári hatalom 1961 végére szépen berendezkedett. Változtattak mindazon, 
mirQl úgy ítélték meg, hogy helytelen gyakorlat volt, s folytatták a Rákosi-korszak poli-
tikáját mindabban, mit továbbra is folytathatónak, vállalhatónak véltek. Például a régi-új 
hatalom 1956 után is vállalhatónak, mi több, természetesnek gondolta azt, hogy az állam, 
s egyedül az állam (no meg persze a mögötte álló MSZMP) jogosult eldönteni, mi a he-
lyes, s mi nem ünnepeink és ünneplési szokásaink kérdésében. Az, hogy a társadalmat, 
vagy az egyházi ünnepek kapcsán, az érintett vallási közösségeket megkérdezzék, soha 
egy percig fel nem merült! Magától értetQdQnek tekintették azt is, hogy a különféle ünne-
peknek, fQként a világi ünnepeknek a politikai propaganda céljait kell szolgálniuk. ElQre 
megírt forgatókönyvek, jelszavak, szabályozott „spontán lelkesedés” – ez szintén mit sem 
változott a Rákosi-korszakhoz képest. Legfeljebb a hangszerelés volt más, illetve megvál-
tozott keretek között folyt ugyanannak a „szocializmusnak” az építése.

(A puha diktatúra ünnepeirQl, s ünneplési szokásairól általában) Más kérdés, hogy on-
nantól kezdve, hogy az 1961 decemberére a hatalom képviselQi ünnepeinket, s ünneplési 
szokásainkat, ha nem is mindörökre, de hosszú-hosszú évekre, évtizedekre „leszabá-
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lyozták”, tulajdonképpen mintha megállt volna az idQ. Amilyen viharos gyorsasággal 
pörögtek 1945 után, illetQleg 1956 és 1961 között az események: jöttek létre új ünnepek, 
változtak ünnepeink idQpontjai, az ünnepekhez kötQdQ munkaszüneti napok, az ünnep-
napok elnevezései, stb., olyannyira szinte alig változott valami a késQbbiekben, a puha 
diktatúra idQszakában. Legalábbis a korábbiakhoz képest ez biztosan így volt. Történelmi 
tény például, hogy 1960 márciusa s 1989 márciusa között mindösszesen egy alkalom-
mal, 1969-ben fordult elQ, hogy a rendszer irányítói változtattak a munkaszüneti napok 
rendjén. 1969 januárjában a kormányzat úgy döntött, hogy abban az évben március 21-e 
munkaszüneti nap lehet mégis, tekintettel a Tanácsköztársaság kikiáltásának ötvenedik 
évfordulójára. Ugyanakkor ez csupán egyszeri alkalomra szóló döntés volt.22 Arról, hogy 
véglegesen egy újabb munkaszüneti napot adjanak (még akkor is, ha ez egy kommu-
nista ünnep), a vezetés részérQl hallani sem akartak. S miért is óhajtottak volna e téren 
változást? A „szocialista társadalom” alapjait ugyebár leraktuk. A „legvidámabb barakk” 
javában fejlQdött. Kialakult a társadalmi béke, a „nagy kádári kompromisszum” is. Miért 
kellett volna hát munkaszüneti napjainkat, azok kialakult rendjét bolygatni, vagy egyálta-
lán, bármi más jelentQsebb változást elQidézni? Erre a hatalomnak egész egyszer_en nem 
volt szüksége.23 Olyannyira nem, hogy nem csupán a munkaszüneti napok kialakult, ki-
alakított rendszeréhez ragaszkodott a vezetés foggal-körömmel, de minden más „jól” be-
vált „kádári hagyományhoz” is. Ott voltak például azok a „történelmi” toposzok, melyek 
egyes jeles napjainkhoz kapcsolódtak. A már említett március 21-e volt ugyebár az 1919-
es „proletárállam” ünnepe. E napon emlékeztünk meg arról mennyi „csodálatos dolgot” 
köszönhetünk a magyar történelem elsQ „munkáshatalmának”. Április 4-én ünnepeltük 
hazánk „felszabadulását”. Mely „felszabadulásért” – természetesen – a Szovjetuniónak, 
illetve a Vörös Hadsereggel szövetséges román, bolgár katonáknak, s a sokféle nemzeti-
ség_ partizánoknak tartoztunk hálával. Május 1-jén – felvonulásokkal kísérve – a kommu-
nista munkásmozgalmat, illetve a „nemzetközi proletariátust” köszönthettük. Augusztus 
20-án volt „nagyszer_” alkotmányunk ünnepe. November 7-e pedig Szovjet-Oroszország, 
születésnapja volt. Azé az országé melybQl késQbb a „nagy testvér”, a mi legfontosabb 
„barátunk” és „szövetségesünk”, a Szovjetunió létrejött. Mindezen toposzokkal természe-
tesen már a Rákosi-korszakban is találkozhatunk. Ám a puha diktatúra évtizedei voltak 
azok, melyek során oly mértékben tökélyre „fejlesztették” a propagandát, illetve annak 
unos-untalan ismételgetését, hogy az idQvel szó szerint a nevetségességbe fulladt bele. 
Ugyanis még a nyolcvanas években is ugyanazon „lemezeket” tették fel a hatalom ré-
szérQl az elQbbiekben említett ünnepek, illetve évfordulók kapcsán. Még akkor is, mikor 
a történettudomány, már jóval a rendszerváltást megelQzQen, túllépett az elQbbiekben 
említett (meglehetQsen sematikus) értékeléseken.24 Mi több, idQként egyes politikusok is 
el-elszólták magukat. 1980-ban például Losonczy Pál, az Országgy_lés akkori elnöke, 
azt találta mondani a Parlamentben az április 4-i központi ünnepségen, hogy nem csupán 
a szovjet Vörös Hadsereg katonáit, illetve a bolgárokat, románokat, hazai és jugoszláv 
partizánokat illeti érdem a náci Németország elleni küzdelemben, de az angolszász hatal-
makat is. Losonczy – a szovjet haderQ és „keleti” szövetségesei kötelezQ méltatása mellett 
– igen meleg szavakkal emlékezett meg a háborúban elesett brit és amerikai katonákról is. 
Szó szerint a következQképpen fogalmazott: „Hálával és kegyelettel gondolunk azokra a 
bolgár, jugoszláv, román, angol és amerikai katonákra, akik kivették részüket országunk 
felszabadításából, s hazánk földjében alusszák örök álmukat. A hQsök emlékét népünk 
mélyen a szívébe zárta: dicsQségüket ugyanaz a fény ragyogja be, mint azokét a magyar 
antifasisztákét, akik vállalva a nehéz harcot, életüket áldozták szabadságunkért és füg-
getlenségünkért.”.25 Más kérdés, hogy az Országgy_lés elnökének rendhagyó szónoklata 
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ünneplési szokásainkra nem gyakorolt tartós vagy jelentQs hatást. Általában ezek után is 
még egy jó ideig minden maradt a régiben. Kivéve, hogy a hatalom unalmas jelszavai, 
szólamai, görcsös, merev hagyományai immáron kifejezetten anakronizmussá, abszurdi-
tássá váltak.

S az elQbbiekben elmondottakhoz tegyük hozzá: nem csupán a különféle propaganda-
szólamok voltak többnyire ismétlések, illetve az ismétlések ismétlései. Tulajdonképpen 
ismétlés volt az is, mi 1962-ben, 1969-ben, illetve 1970-ben a „családi és társadalmi ün-
nepek”, illetve a temetkezési szertartások szabályozása kapcsán hazánkban megvalósult. 
Történt ugyanis, hogy, nagyjából másfél évvel az 1960-as kormányhatározat után, a bel-
ügyminiszter és a m_velQdésügyi miniszter együttes utasítást adott ki a családi és egyéb 
személyi jelleg_ jelentQs események társadalmi megünneplésérQl. A két miniszter 1962. 
január elsején közzétett 104/1962. (M. K. 1.) M. M.–B. M. számú utasítása alapján im-
máron a nyilvánosság is megismerhette azokat a kormányzati szándékokat, melyek az új 
„szocialista” ünnepekre, illetve a világi temetkezésre vonatkoztak.26 Nagyjából hét és fél 
évvel késQbb, 1969. szeptember 9-én az MSZMP PB szintén határozatot hozott a külön-
féle „szocialista” ünnepségek, illetve a világi temetkezések ügyében. E párthatározat – lé-
nyegét tekintve – ugyanazokról a kérdésekrQl szólt, hasonló problémákat járt körül, mint 
a kilenc évvel korábbi 3243/1960. számú kormányhatározat, illetve az azt követQ 1962. 
január 1-i miniszteri utasítás. Itt is foglalkoztak a „szocialista” ünnepek, s a világi temet-
kezések kérdésével. Itt is meghatározták a megyei, városi és budapesti kerületi tanácsok 
feladatát. Itt is szó esik külön „ünnepi bizottságokról” („társadalmi ünnepi bizottságok”, 
illetve az 1962-es utasításban említett ún. „állandó bizottságok” helyett), no és persze 
ennek a párthatározatnak is volt folytatása. Ugyanis a Politikai Bizottság (a pártdöntés 
kormányzati szintre emeléseként) arra kérte a Minisztertanácsot, hogy „…1970. március 
31-ig adjon ki új rendelkezést, amelyben egységesen szabályozza a névadással, házasság-
kötéssel, temetéssel kapcsolatos állami, tanácsi feladatokat…”.27 A kérés nyomán pedig, 
igaz, némi késéssel, de meg is született a 2006/1970 (IV. 12.) számú kormányhatározat 
a családi jelleg_ társadalmi szertartások fejlesztésérQl. Továbbá – a 2006/1970 (IV. 12.) 
számú kormányhatározat kiegészítéseként – napvilágot látott a m_velQdésügyi minisz-
ter15/1970 (XI. 29.) M. M. számot viselQ rendelete is, mely rendelet a névadás, a házas-
ságkötés, illetve a polgári gyászszertartás lebonyolításának részletkérdéseit szabályozta. 
Az említett kormányhatározatról, illetve a m_velQdésügyi miniszter rendeletérQl érdemes 
tudni, hogy ezek a jogszabályok (is) igen hasonlítottak a korábbi években elfogadott 
párthatározathoz, miniszteri utasításhoz, illetve a legelsQ, 1960-as kormányhatározathoz. 
Mindösszesen két érdemi különbség volt a korábbiakhoz képest: egyrészrQl ingyenessé 
tettek jó néhány, a világi ünnepekkel, illetve a világi temetéssel kapcsolatos szolgáltatást, 
másfelQl a személyi igazolvány elsQ alkalommal történQ ünnepélyes átadása az említett 
1970-es jogszabályokban nem szerepel.28 Igaz, ez a kérdés már a 2006/1970 (IV. 12.) szá-
mú kormányhatározatot megelQlegezQ 1969-es párthatározatnál sem jelenik meg. Miért? 
ErrQl nem szól a „fáma”. Ahogyan arról sem, hogy mi szükség volt erre az egészre, miért 
ismételt a hatalom többször is az ünnepek, illetve a temetkezések szabályozása kapcsán. 
Az még csak-csak érthetQ, hogy mi okból született meg a családi és egyéb személyi jel-
leg_ jelentQs események társadalmi megünneplésérQl szóló miniszteri utasítás: gyanítha-
tóan azért, mert az 1960-as kormányhatározat (mint arról korábban már szó esett) nem 
került nyilvánosságra. Ennél fogva viszont – elvileg – nem lépett, nem léphetett hatályba 
sem. Ugyanis a 3243/1960 kormányhatározat utolsó, 11. pontjában – egyéb más dolgok 
mellett – arról olvashatunk: „Ez a határozat közzétételének napján lép hatályba…”;29 
viszont e közzététel nem történt meg. Nagy valószín_séggel, ezért volt szükség a bel-
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ügyminiszter és a m_velQdésügyi miniszter együttes utasítására.30 Ám az, hogy ezek után 
mi motiválta az állampártot illetve a kormányzatot újabb és újabb szabályozásra, rejtély. 
Különösen, hogy a „családi és társadalmi ünnepek/események projektje” a szabályozás-
tól, annak anomáliáitól függetlenül is m_ködött. A korabeli statisztikai adatok tanulsága 
szerint az 1960-as években látványosan növekedett a „szocialista” világi szertartások 
száma.31 Más kérdés, hogy arról már nem szól semmiféle statisztika, hogy vajon hány tí-
zezren, vagy inkább hány százezren, hány milliónyian voltak, kik egyszerre vették igény-
be a világi szertartásokat s a különféle felekezetek szolgálatait. Mert igaz ugyan, hogy 
halottainktól elbúcsúzni általában csupán egyszer, s egyféleképp szokás,32 ám például 
keresztelQt és világi névadó ünnepséget már könnyen lehetett rendezni egymást követQ-
en is. Valószín_leg soha nem tudjuk meg, vajon hány olyan család volt, ahol a gyermek 
(esetleg titokban történt) megkeresztelése elQtt, vagy épp az után, a keresztelQ „alternatív” 
változatát, a világi névadó ünnepséget is programba iktatták. Azt pedig – hiteles források 
híján – végképp kérdéses, hogy a különféle világi szertartásokon való részvétel, illetve az 
ezekre való igény vajon mennyiben szólt a körülményekhez történQ alkalmazkodásról, s 
mennyiben volt ténylegesen lelkiismereti kérdés.

A szabályozás témakörénél megmaradva az elmondottak után joggal vetQdhet fel, hogy 
egyáltalán volt-e bármiféle tényleges újítás, újdonság ünnepeink rendje körül a puha dik-
tatúra évtizedeiben. Netán minden ugyanannak az ismétlése, „cs_rése-csavarása” lett vol-
na, leszámítva az 1969-es „ajándék” munkaszüneti napot? Természetesen nem. Volt azért 
néhány új elem ünnepeink szabályozása kapcsán. Mégpedig a következQk:

1965 után – az MSZMP Politikai Bizottságának döntése nyomán – szakítottak azzal a 
gyakorlattal, hogy évenként katonai díszszemlét rendeznek április 4-én. Ennek megfele-
lQen 1966-tól kezdve már csupán ötévente volt ilyen rendezvény.33

1967-ben, illetQleg ettQl az évtQl kezdQdQen bevezették, illetve ünnepelték az ún. 
Forradalmi Ifjúsági Napokat. A FIN volt talán a politikai vezetés legfontosabb újítása, s 
lényegét tekintve arról szólt, hogy három tavaszi ünnepnapot, a „fekete bet_s” március 15-
ét, az (általában szintén munkanapnak számító) március 21-ét, s a „piros bet_s” április 4-ét 
összekapcsolták, s e három ünnepet egyetlen nagy „forradalmi” rendezvénysorozat keretébe 
ágyazták. Igaz, az említett ünnepek közül március 15-e teljességgel másról szól, mint a két 
másik kommunista ünnep. Március idusa a maga polgári forradalmával, osztrák- és oroszel-
lenes honvédQ háborújával bizony igencsak kilóg a sorból. Igazság szerint 1848 évfordulója 
történeti szempontból nézve sokkal inkább a „tabunapra”, október 23-ára emlékeztet. Ám 
a történeti igazság a hatalmon lévQket különösebben nem érdekelte. A lényeg az volt, hogy 
népünk forradalmi – vagy annak kikiáltott – sorsfordulóit minél inkább közelebb hozzák 
egymáshoz, s bemutassák, hogy miként jutottunk el egy polgári forradalomtól és szabadság-
harctól az április 4-ét követQ „új társadalomig”. No és persze – nem mellékes körülmény-
ként – a Forradalmi Ifjúsági Napok révén március 15-e eredeti üzenetét, október 23-ával 
való kapcsolatát is némiképp zárójelbe lehetett tenni, feledtetni lehetett bizonyos dolgokat.34

1973 húsvétjától – a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1973. március 13-i döntése nyomán 
– módosult az egyházi ünnepek ünneplési rendje. Mégpedig oly módon, hogy vízkereszt, 
áldozócsütörtök és Úrnapja ünneplésének idQpontjait a korábbi ünnepnapokat követQ va-
sárnapokra helyezték át, Péter-Pál napja, Mindenszentek és SzeplQtelen Fogantatás ünnepei 
pedig nem voltak többé parancsolt ünnepek. Ez utóbbi változás a gyakorlatban leginkább 
azt jelentette, hogy „Ezeken a napokon a szentmisén való részvétel nem kötelezQ.”.35

Végül, de nem utolsósorban szintén az 1973-as esztendQben történt, hogy a politi-
kai vezetés – a fennálló gyakorlattal szakítva – folyó év március 15-ére, a forradalom 
kitörésének 125. évfordulója, illetve PetQfi Sándor születésének 150. évfordulója okán 
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kötelezQ iskolai programokat rendelt el a diákok többsége számára. „Tekintettel a 
kerek évfordulóra és a PetQfi-emlékünnepségekre, valamennyi általános iskolában, 
középiskolában és szakmunkásképzQ iskolában március 15-én délelQtt iskolai ünnep-
séget kell tartani. Délután pedig a középiskolákban és a szakmunkásképzQ iskolákban 
a területi KISZ-bizotságok és iskolai szervezeteik segítségével gondoskodni kell a ta-
nulóifjúság tartalmas foglalkoztatásáról, kulturális és sportprogramok szervezésérQl.” 
– olvashatjuk abban a hivatalos közleményben, melyet a társadalmi és politikai jelle-
g_ évfordulók 1973-as ünneplése kapcsán tett közzé a M_velQdésügyi Minisztérium 
Közoktatáspolitikai FQosztálya s a Munkaügyi Minisztérium Szakoktatási FQosztálya 
pontosan egy hónappal az ünnep elQtt, 1973. február 15-én.36 Mindez a gyakorlatban 
azt eredményezte, hogy a március 15-i tanítási szünnapot megQrizték ugyan, de abban 
az évben 1848 évfordulóján mégis iskolába rendelték a tanulóifjúság jelentQs részét. 
Ami persze rengeteg problémához vezetett. Olyan gondokhoz melyeket, utólag, a ha-
talom képviselQi is kénytelenek voltak észrevenni. „KésQn – 1973. február 15–én – 
jelent meg a MüvelQdésügyi Minisztérium rendelkezése az ünnepségek elQkészitésérQl 
és lebonyolitásáról. A rendelkezés szövege nem volt szerencsés. Elég gyakran szerepel 
benne a »kell« szó, még a KISZ szervezetekre vonatkozóan is. Ezt és az ennek nyomán 
született tanácsi utasitásokat – fQleg a fQvárosban – több tanintézetben félreértették és 
végrehajtását torzitották. Annak ellenére, hogy a Budapesti Párt– és KISZ Bizottság 
az elQzetes jelzések alapján felhivta a figyelmet a félreértés veszélyére, néhány kö-
zépiskolában /Móricz Zsigmond, Sinnyei, Kölcsey, Vörösmarty, LeQvey Gimnáziumok, 
Hámán Kató, Zrinyi Szakközépiskolák/ egész napos kötelezQ jellegü foglalkozásokat 
szerveztek. A kötelezQ jelleg vagy annak hiedelme, irritálta a politikailag egészsége-
sen gondolkodó fiatalokat is.” – ismerte el az a bizalmas jelentés, melyet az MSZMP 
KB Párt- és Tömegszervezetek Osztálya készített 1973. március 28-án a március 15-i 
ünnepségek tapasztalatairól.37 Hasonló kritikával találkozhatunk egyébként az MSZMP 
M_szaki Egyetemi Bizottságának 1973. március 29-i A március 15–i események vissz-
hangja egyetemünkön címet viselQ bizalmas jelentésében is. Igaz, az említett jelentés 
– az egyetemisták (állítólagos) véleményére alapozva – már nem csupán a kormányzat 
s az érintett iskolák, de az egyes pedagógusok úgynevezett „felelQsségét” is felvetette. 
„Szinte általános véleményként fogalmazható meg, hogy az MM intézkedését a pedagó-
gusok körültekintés nélkül /mechanikusan/, eltulozva hajtották végre.” – áll a március 
29-i jelentésben.38 Mondjuk e sorok szerzQje személy szerint nem teljesen érti, hogy 
ugyan mit lehetett félreértelmezni azon, hogy március 15-én délelQtt iskolai ünnepsé-
geket kell szervezni. Az sem teljesen világos, hogy hogyan lehetett volna „nem mecha-
nikusan” végrehajtani azt az elQírást, hogy ugyanaznap délutánra szintén „tartalmas” 
programokat kell beiktatni. Mindenesetre a hatalom – ténykérdés – ez ügyben, ezek 
után már másképpen politizált. Miután a „hasznos” tapasztalatokat lesz_rték, a felelQs-
ség egy részét pedig „szépen” áthárították, az 1973-as szabályozás – annak rendje és 
módja szerint – örökre süllyesztQbe került. Szerencsére többé nem kísérletezett senki 
ilyesmivel, pláne nem kreált rendszert belQle. Ellenben a hatvanas évek végétQl megje-
lenQ szabad szombatokból nagyon is rendszer lett, s a hétköznapjainkat érintQ változá-
sok ünnepeinkre sem maradtak hatástalanok. 

(A szabad szombat születése és hatása ünnepeinkre) A szabad szombat kezdetei hazánk-
ban az 1960-as évek végéig nyúlnak vissza. Igaz, ötletek, tervek, elképzelések már 1940-
es évektQl kezdve születtek.39 Mi több, már 1956-os forradalmat követQen arra is volt 
példa, hogy egyes vállalatoknál önkényesen, a kormányzat szándéka ellenére ötnapos 
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munkahetet rendszeresítettek.40 Konkrétan azonban a munkavállalók tömegei számára 
csupán a hatvanas évek végétQl realizálódott a szabad szombat, mint kedvezmény, illetve 
lehetQség. A szombati szabadnapok létrejötte kapcsán az elsQ igazán komoly lépést (mint 
akkortájt szinte valamennyi fontos ügyben szokás volt) az állampárt tette. Az MSZMP 
1966. november 28-a és december 3-a között tartott IX. kongresszusa volt az, mely egyéb 
más dolgok mellett, eldöntötte: „Vállalatonként, üzemenként az eddigi teljesítményt és 
munkabért biztosítva 1968-tól kezdQdQen 1970 végéig fokozatosan az összes ipari dol-
gozó munkaidejét átlagosan heti 44 órára kell csökkenteni.”;41 a korábbi átlagos 48 óra 
helyett. Ezt követQen már a kormányzaton volt a sor, hogy az említett szép ígéretbQl re-
alitást „varázsoljon”. El kell ismerni, hogy a kabinet ez ügyben nem sokáig tétlenkedett. 
Nagyjából fél évvel a kongresszus döntése után, 1967 nyarán került nyilvánosságra a kor-
mányzat 1021/1967. (VII. 12.) számú határozata. Az említett határozat nyomán mintegy 
kétmillió embert érintQ munkaidQ-csökkentés valósult meg, mégpedig oly módon, hogy 
az 1021/1967. (VII. 12.) számú kormányhatározat – fQként az ipari és építQipari ágazatba 
tartozó vállalatok és szövetkezetek számára – lehetQséget biztosított arra, hogy heti 48 
óráról 44 órára csökkentsék le munkavállalóik munkaidejét. Feltéve persze, hogy ez nem 
akadályozta a lakossági szolgáltatások ellátását vagy épp a különféle szövetkezeteknél, 
vállalatoknál „…gazdálkodási tevékenységük fejlQdését, a termelés, termelékenység, ön-
költség és kapacitáskihasználás kedvezQ alakulását, valamint a népgazdaság szükségletei 
kielégítését hátrányosan nem befolyásolja.”.42 Igaz, a munkaidQ-csökkentés nem ment 
egyik napról a másikra. Volt bizonyos (nem is rövid) átfutási idQ 1968. január 1-je s 1970. 
december 31-e között.43 Tény az is, hogy számos munkavállalót a munkaidQ-csökkentés, 
illetQleg a kéthetenkénti szabad szombat elsQ körben történt bevezetése egyáltalán nem 
érintett. Nem szólva arról, hogy jó néhány munkakörben a munka jellegébQl adódóan so-
ha nem került, nem kerülhetett sor szabad szombatok létrehozására, még akkor sem, ha 
egyébiránt csökkent a munkaidQ. Ám ahol lehetett – kétségtelen tény –, idQvel azért beve-
zették a szombati szabadnapokat. Persze még jó néhány évnek kellett eltelnie a második 
nagyobb „nekirugaszkodásig”. Csupán 1972 nyarán látott napvilágot az 1023/1972. (VII. 
15.) számú minisztertanácsi határozat. E határozat – a munkaidQ-csökkentés részleges 
kiterjesztéseként – 1972. július 15-tQl heti 44 órára csökkentette le a tervezQ és beruházó, 
valamint a szervezQ, kutató, dokumentációs és számítástechnikai vállalatok, intézetek il-
letve irodák dolgozóinak munkaidejét.44 Igaz, ezt követQen már némiképp felgyorsultak az 
események. 1973 tavaszán napvilágot látott az 1011/1973. (IV. 15.) számot viselQ minisz-
tertanácsi határozat, mely határozat a minisztériumok, bíróságok, ügyészségek, tanácsok, 
illetékhivatalok, földhivatalok, könyvkiadó vállalatok, pénzintézetek, levéltárak, s egyéb 
más állami és társadalmi szervek munkatársainak munkaidQ-csökkentésérQl rendelkezett. 
A határozat értelmében 1973. június 1-tQl kezdve, az érintett munkavállalók munkaideje 
szintén heti 48 óráról 44 órára redukálódott.45 Egyébiránt nem sokkal ezután következett a 
negyedik „nagy kör”, 1974-ben ugyanis újabb kormányhatározatok, illetve miniszteri ren-
deletek születtek a munkaidQ-csökkentés kiterjesztésével kapcsolatosan. E határozatok és 
rendeletek pedig munkavállalók újabb széles tömegei: egészségügyi dolgozók, pedagógu-
sok, színházi alkalmazottak, mezQgazdasági munkavállalók, vízügyi ágazatban dolgozók, 
postai alkalmazottak, közlekedési dolgozók, bel- és külkereskedelmi alkalmazottak, kom-
munális szolgáltatóknál dolgozók, fodrászok, fényképészek számára tették lehetQvé az 
átállást a heti 44 órás munkaidQre. Igaz, általában nem azonnali hatállyal, hanem egy több 
hónapos, esetleg több éves átmeneti periódust követQen.46 MegjegyzendQ, hogy késQbb a 
munkaidQt még tovább csökkentették, egészen heti 40–42 órára. Erre az 1013/1981. (IV. 
27.) számú minisztertanácsi határozat alapján került sor, mely határozatnak a (beszédes) 
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az ötnapos munkahét bevezetésérQl és az ezzel kapcsolatos munkaidQ módosításról címet 
adták. Az említett ötnapos munkahétrQl szóló kormányhatározat sokmilliónyi munka-
vállaló, a dolgozók többsége számára a hetenkénti szabad szombat, illetQleg az állandó 
kétnapos hétvége, szombat és vasárnap létrejöttét eredményezte, mégpedig egy (relatíve 
rövid), 1981. július 1-je és 1982. június 30-a közötti átmeneti idQszakot követQen.47

Felmerülhet persze a kérdés, hogy miféle összefüggés volt a munkaidQ csökkentése és 
a szabad szombatok megjelenése között. Hisz a munkaidQ-csökkentés révén létrejöhettek 
volna akár tömeges „szabad hétfQk” vagy „szabad keddek” is, egyéb más variációkról 
nem is beszélve. Ehhez képest mégis általánosan a szabad szombat terjedt el. Hogyan 
lehetséges ez? Úgy, hogy a hatalom már a kezdet kezdetén ezt akarta. E sorok szerzQje 
kutatásai során elsQként 1966-ból talált utalást arra, hogy hogyan is képzelte el a vezetés 
(az akkortájt a gyakorlatban még egyáltalán nem létezQ) tömeges szabad szombatokat. Az 
említett év szeptemberében ugyanis az MSZMP Központi Bizottságának Ipari Osztálya, 
illetve a KB Építési és Közlekedési Osztálya elQterjesztést dolgozott ki az MSZMP PB 
részére Az általános munkaidQ csökkentés lehetQségeirQl címmel. Az említett elQterjesz-
tés, melyet a Politikai Bizottság 1966. október 4-i ülésén hagytak jóvá, sok más gondolat 
mellett a szabadnapok kapcsán a következQket fogalmazta meg: „A vizsgálatok összetett 
tapasztalatai alapján az látszik, hogy az átlagos heti munkaidQ 44 órára való csökkenté-
sét ugy célszer_ megvalósítani, hogy minden második héten szombaton munkaszüneti nap 
legyen.”.48 KésQbb a szabad szombatokról szóló elképzelések tovább finomodtak, illetve 
hivatalos irányelvvé is váltak. Erre 1967-ben került sor, ez év augusztus 11-én ugyanis a 
Munkaügyi Minisztérium és a Szakszervezetek Országos Tanácsa elsQként, de nem utol-
jára közös irányelveket tett közzé a rövidített munkaidQ bevezetésének módszerére. Az 
említett irányelvek között pedig – egyéb más dolgok mellett – azt is megfogalmazták: 
„Kéthetenkénti szabad szombat bevezetésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a külön-
bözQ üzemekben dolgozó családtagok szabadnapja azonos napra essen. Ezért helyes, ha 
ezekben az esetekben egységesen a naptárilag páros szombatokat jelölik ki szabadnap-
ként.”; kiegészítve ezt azzal a (nem mellékes) megkötéssel, hogy „A munkaidQ csökken-
tése következtében nyert – heti pihenQnapon felüli – szabadnap és a munkaszüneti nap 
egybeesése esetén a pótlólagos szabadnapot más napra áttenni nem szabad.”.49

Igaz, a szombati szabadnap, mint megoldás egyáltalán nem volt kötelezQ. Az sem volt 
„kQbe vésve”, hogy ha szabad szombat van, akkor azt mindenkinek mindig a páros hé-
ten kell megkapnia. Például (a már említett) 1011/1973. (IV. 15.) számú minisztertanácsi 
határozat a munkaidQ-csökkentés kapcsán nem azt írta elQ, hogy a páros heteken szabad 
szombat legyen, hanem – 1979-ig érvényben lévQ szabályként – azt, hogy „A munkaren-
det úgy kell kialakítani, hogy a dolgozók szabad szombatjukat kéthetente felváltva vegyék 
igénybe és így a szombati munkanapon a dolgozói létszám mintegy fele munkát végez-
zen.”.50 Nem szólva a kommunista szombatokról,51 az ötvenharmadik héten kiadott szabad 
szombatról, a fordított, páratlan-páros munkarendrQl,52 az önkényesen kialakított ötnapos 
munkahetekrQl,53 vagy épp arról a másik, szintén 1967-ben megfogalmazott irányelvrQl, 
mely szerint: „Ahol az átlagos heti munkaidQt többlet szabadnap kiadása révén csökken-
tik, ott a többlet szabadnap – a kapacitások optimális kihasználását eredményezQ mun-
kaidQ rendszer megvalósítása érdekében – a hét bármely napjára eshet. Ezért nem kell 
feltétlen az üzemszünetet eredményezQ szabadszombatos munkarendet célul kit_zni.”.54 
Más kérdés, hogy ez utóbbi irányelv a gyakorlatban már nemigen érvényesült, s a legtöbb 
munkahelyen igenis az üzemszünetet eredményezQ szabad szombatos munkarendre töre-
kedtek, illetve ez alakult ki. Nem véletlenül, ugyanis – irányelv ide vagy oda – a vezetés 
már a kezdetekkor a szombati szabadnapok létrejöttét támogatta azzal, hogy a gyakorlati 
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bevezetést segítQ páros-páratlan rendszert csupán a hét hatodik napja kapcsán alkotta 
meg. Nem volt itt soha szó mondjuk páros-páratlan hétfQkrQl, keddekrQl, szerdákról, 
egyebekrQl. Legalábbis központi iránymutatás, szabályozás részeként biztosan nem. Így 
végképp nem csodálkozhatunk azon, hogy hazánkban – a világ számos más országához 
hasonlóan – a szombati szabadnap, s nem valamilyen más rendszer terjedt el, mégpedig 
nem kis mértékben. 1983-ban, nem sokkal az ötnapos munkahét bevezetése után, tanul-
mány látott napvilágot Tomka Miklós tollából A szabad szombat értéke és felhasználása 
– néhány közvéleménykutatási adat alapján címmel. E tanulmányban – sok más érdekes 
dolog mellett – a következQket olvashatjuk: „Adataink szerint 1981–ben a keresQk egy-
ötödének (19 százalék) minden héten, háromötödének (60 százalék) pedig minden máso-
dik héten volt szabad szombatja. A keresQk további egyötöde (21 százalék) olyan munka-
beosztásban dolgozott – folyamatos munkabeosztás, kötetlen munkaidQ, rendszertelenül 
vagy kampányszer_en adódó munka stb. –, ahol a szabad szombat gyakorlatilag nem 
érvényesült (pontosabban, ahol a szabad szombat inkább jelentett jövedelem-emelkedést, 
semmint rendszeresen azonos idQben és a társadalom egyéb tagjaival egyidQben meg-
kapott szabad napot).”.55 Figyelemreméltó mondatok ezek. Ugyanis ez azt jelenti, hogy 
1981-ben a munkavállalók 79 százalékának volt szabad szombatja, sQt sokan már ebben 
az évben (az épp bevezetés alatt álló) ötnapos munkahét rendjében dolgoztak, hétfQtQl–
péntekig. Bizony nagyot fordult a világ ahhoz képest, hogy még a hatvanas évek közepén 
is munkavállalók tömegei kényszerültek heti hét napból hatot munkahelyükön tölteni. A 
szabad szombatok születése, mondhatni, így is a „mindennapok forradalma” volt. Egy 
olyan „forradalom”, mely gyökeresen alakította át emberek millióinak életét.

Más kérdés, hogy e „forradalomnak” közvetlen hatása ünnepeinkre, valamint ün-
neplési szokásainkra nem igazán volt. EttQl még – természetesen – ugyanolyan módon 
(ugyanolyan abszurd módon) köszöntötték a Kádár-korszakban jeles vagy annak kiki-
áltott napjainkat. Az 1969-es esetet kivéve a munkaszüneti napok rendje sem változott 
hosszú-hosszú éveken, évtizedeken át. Ugyanakkor a szombati szabadnapok ünnepekre 
gyakorolt közvetett hatása óriási volt, s ez több téren is megnyilvánult. ElsQként is ott 
volt az ünnepekhez kapcsolódó munkaszünetek jelentQségének kérdése. Onnantól kezdve 
ugyanis, hogy elkezdték, ha nem is radikálisan, de jelentQsen csökkenteni a munkaidQt, 
s így létrejöttek – elQbb kéthetente, majd hetente – a szabad szombatok, a „piros bet_s” 
ünnepekhez kötQdQ munkaszünetek súlya, jelentQsége csökkent. Félreértés ne essék, 
munkaszünetek jelentQsége csökkent, nem maguknak a munkaszüneti napoknak a jelentQ-
sége. A munkaszüneti napok továbbra is ugyanolyan fontosak voltak, mint korábban. Egy 
hívQ keresztény számára például a karácsonyi munkaszünet mindig is szent dolog volt. A 
középkorban éppúgy, mint a „létezQ szocializmus” idQszakában, vagy épp napjainkban. 
Nemkülönben egy baloldali meggyQzQdés_ ember számára (a vallásos hit és a baloldali 
meggyQzQdés természetesen egyáltalán nem zárja ki egymást) elvi kérdés volt, s maradt 
a május 1-jei munkaszünet. Ugyanakkor a „piros bet_s” ünnepek szempontjából sem kö-
zömbös, hogy csupán egynapos vasárnapok, illetve egy- vagy kétnapos munkaszüneti na-
pok léteznek rendszeres jelleggel, vagy pedig rendszeresen vannak kétnapos hétvégék is. 
Mondhatjuk úgy is, nem mindegy, hogy ünnepekhez kapcsolódó munkaszünetek milyen 
funkciót töltenek be. Valami pluszt nyújtanak, vagy csupán az alapvetQt, a minimálist.

Ahogyan az sem mindegy, milyen gyakoriak a „piros bet_s” ünnepekhez kapcsolódó 
hosszú hétvégék, hét közbeni „pihenQk”. A szabad szombatok megjelenésének másik 
hatása ugyanis éppen az volt, hogy immáron sokkalta könnyebben lehetett az ünnep- és 
munkaszüneti napokhoz kapcsolódóan hosszú, három, sQt négynapos hétvégéket, hét 
közbeni „pihenQket” létrehozni, illetve könnyebben jöhettek létre ilyen szünetek spontán 
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módon. A szabad szombatok megjelenése elQtt például háromnapos „ünnepi” szünetre 
„cserenap” nélkül csupán akkor volt lehetQség, ha valamely kétnapos „piros bet_s” ünnep, 
például 1953-ban május 1-je és május 2-a (péntek és szombat) vagy 1961-ben karácsony 
napjai (abban az évben hétfQ és kedd) vasárnaphoz kapcsolódott. A hatvanas évek végétQl 
azonban ez a helyzet megváltozott, s a háromnapos szünetek gyakorisága megnQtt.56 Ami 
a négynapos szüneteket illeti, ezeket a szombati szabadnapok bevezetése elQtt „cserenap” 
nélkül nem is lehetett megvalósítani. Igaz, ez utóbbiakat sokáig nem is nagyon akarták, 
még „cserenappal” sem. Például elvileg 1958-ban április 4-e és húsvéthétfQ „találkozása” 
révén négynapos hosszú hétvégére lett volna lehetQség, ha április 5-ét – alattomos módon 
– nem húsvéthétfQn kellett volna pótolni. A gyakorlatban azonban a szabad szombatok 
megjelenése elQtt négynapos „ünnepi” hétvégére, illetve hét közbeni „pihenQ” létrehozá-
sára egyáltalán nem került sor. Általános, a folyamatosan termelQ üzemek kivételével az 
egész országra kiterjedQ, négynapos „ünnepi” szünet a „létezQ szocializmus” idQszakában 
elsQként 1969-ben volt.57 Mégpedig április 4-e és húsvéthétfQ, április 7-e (ismételt) „talál-
kozása” kapcsán. Ekkor azokon a munkahelyeken, ahol nem volt kéthetente szabadnap, 
április 5-ét nem húsvéthétfQn, hanem más alkalommal kellett ledolgozni. Ahol pedig már 
létezett kéthetenkénti szabadnap, azt kötelezQ volt április 5-én, szombaton kiadni. 1969 
tavaszán így jött létre egy országos négynapos „ünnepi” szünet, illetve ez esetben hosz-
szú hétvége.58 A késQbbi évek folyamán egyébként még jó néhány alkalommal volt ilyen 
ünnepekhez kapcsolódó négynapos szünet. Más kérdés, hogy ezt a Kádár-rendszer idején 
szinte mindvégig, részben vagy egészben, de ledolgozásokkal, munkanapok és pihenQ-
napok csereberéjével oldották meg. Egyedül az 1980-as esztendQ volt kivétel, ebben az 
évben ugyanis április 4-e ismét a húsvéthétfQ elQtti péntekre esett. A munkaügyi miniszter 
pedig a 2/1980. (I. 7.) MüM számú rendeletben oly módon szabályozta a kéthetenkénti 
szabad szombatot, hogy április 5-én, szombaton a folyamatosan termelQ vállalatok, szö-
vetkezetek munkavállalóit leszámítva mindenki számára szabadnapot rendelt el. Igaz, 
1980. április 5-e így is, úgy is szabadnap lett volna mindazoknak, kik a páros-páratlan 
szombatok rendszerében dolgoztak, lévén, ha április 5-e szombatra esik, akkor az mindig 
a páros, tizennegyedik hét is egyben. A munkaügyi miniszter azonban ezzel nem elége-
dett meg. Biztosra ment, s április ötödikére általános szabadnapot rendelt el. Így született 
meg egy 1980. április 4-tQl, a „felszabadulás ünnepétQl”, 1980. április 7-ig, húsvéthétfQig 
tartó, cserebere nélküli négynapos hosszú hétvége.59 Egyébiránt az elsQ olyan négyna-
pos ünnepi szünet, melynél már nem kellett sem pótnap, sem kötelezQ szabad szombat, 
mi több, rendeletet sem kellett vele kapcsolatosan alkotni a rendszerváltás idQszakában, 
1989-ben volt. Ebben az évben ugyanis karácsony napjai hétfQre és keddre estek. ElQttük 
pedig (az akkor már heti rendszerességgel következQ) szombati szabadnap, illetve a heti 
pihenQnap, vasárnap volt.60

Végül, de nem utolsósorban a szabad szombatok, illetve azok ünnepekre gyakorolt ha-
tása kapcsán fontos megemlíteni, hogy a szombati szabadnapok megjelenésével, különö-
sen, miután azok heti rendszerességgel következtek egymás után, a korábbiakhoz képest 
sokkalta gyakrabban fordult elQ, hogy egy-egy munkaszüneti vagy épp volt munkaszü-
neti nap a „pihenQ” hétvégére esett. Ennek persze voltak, sQt, ma is vannak hátulütQi. 
Mindannyian bosszankodunk például, ha karácsony valamely napja egy évben – szeren-
csétlen módon – pont hétvégére, szombatra vagy vasárnapra esik. Még inkább rossz, ha 
mind december 25-e, mind 26-a hétvégére esik, ahogyan ez legutóbb 2010-ben történt. 
MásfelQl viszont a „létezQ szocializmus” idején a vasárnapok mellett a szabad szombatok 
is idQrQl-idQre „visszahoztak” néhány régebbi, a társadalom számára fontos ünnep- és 
munkaszüneti napot. Olyanokat, mint például március 15-e, vagy épp Mindenszentek 
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ünnepe. Volt persze, hogy mindez véletlenségbQl történt így. Példának okáért az 1986-
os esztendQben március 15-e s Mindenszentek ünnepe is szabadnap volt, miután mind-
kettQ (az akkor már heti rendszerességgel megadott) szombati szabadnapra esett. Igaz, 
nem minden esetben volt teljesen véletlen, hogy egy-egy „ódivatú” munkaszüneti nap 
szabadnap formájában „visszatért”. Arra is akad példa, hogy a hatalom tudatosan segí-
tette, hogy egy régebbi „piros bet_s” ünnepet otthon tölthessenek az emberek. Ez történt 
1980-ban, mikor (az elQbbiekben már említett) 2/1980. (I. 7.) MüM számú rendelet nem 
csupán egy április 4-tQl április 7-ig tartó négynapos hosszú hétvégét írt elQ, de – kötelezQ 
szabad szombatok, illetve „munkás” vasárnapok beiktatásával – létrehozott még másik 
öt, az ünnepekhez kapcsolódó „pihenQt” is. Létrejött egyfelQl három háromnapos szünet: 
1980. május 1-tQl, csütörtöktQl május 3-ig, szombatig; 1980. december 25-tQl, csütör-
töktQl december 27-ig, szombatig, illetQleg 1981. január 1-tQl, csütörtöktQl január 3-ig 
(szintén szombatig). Emellett volt egy, a „piros bet_s” 1980. november 7-ét s november 
8-át, pénteket és szombatot magába foglaló kétnapos szünet is. Továbbá a 2/1980. (I. 
7.) MüM számú rendelet létrehozott egy 1980. november 1-ét és november 2-át magába 
foglaló kétnapos fix hétvégét is, mégpedig oly módon, hogy Mindenszentek ünnepét is 
kötelezQ szabad szombattá nyilvánította. Igaz, Mindenszentek így is, úgy is „szerencsés” 
nap volt, illetQleg ez az ünnep már korábban, 1969-ben s 1975-ben is „jól jött ki” a szabad 
szombat szempontjából. Ugyanis, ha november 1-je szombat, akkor az mindig a páros, 
negyvennegyedik hét is egyben, ami a páros héten szabad szombatos munkavállalók (a 
nyolcvanas évek elejére a munkavállalók döntQ többsége) számára a kétnapos hétvégét 
jelentette annak idején. 1980-ban azonban a munkaügyi miniszter ezzel szintén nem elé-
gedett meg. ElQírta, hogy november 1-jére is mindenkinek, munkarendjétQl függetlenül, 
szabad szombatot kell biztosítani. Ez esetben is csupán a folyamatosan termelQ vállalatok, 
szövetkezetek, illetve az ott dolgozó munkavállalók voltak kivételek.61 Más kérdés, hogy 
a korabeli sajtóban, illetve közbeszédben Mindenszentek ünnepérQl egy árva szó nem 
hangzott el. Mindenszentek helyett legfeljebb Algéria nemzeti ünnepérQl szólt a propa-
ganda.62 Nem beszélve arról, hogy ha november elsejével jól is jártak a „dolgozó töme-
gek” (különösen 1980-ban), március 15-ével már aligha lehettek elégedettek. Ezt a másik 
hajdani „piros bet_s” ünnepet ugyanis – mit tesz a „véletlen” – soha nem nyilvánították 
kötelezQ szabad szombattá. Így viszont március 15-e a kéthetenkénti szabad szombatok 
idQszakában, ezen belül is konkrétan (a már említett) 1969-es, 1975-ös és 1980-as esz-
tendQben a munkavállalók többsége számára mindenképp a „dolgos” szombat volt. Nem 
utolsó sorban azért, mert, ha március 15-e a szombati napra esik, akkor e nap minden 
évben a páratlan, 11-es számú hétre is esik egyben. Igaz, március idusával messze nem 
ez volt a legnagyobb probléma.

JEGYZETEK

1 A földosztásról, az államosításokról, a szovjet 
megszállás állandósulásáról, illetQleg a magyar-
országi kommunista diktatúra kialakulásáról, s 
annak több mint négy évtizedes hazai m_ködésérQl 
– számos igen kit_nQ, írásm_ mellett – részletesen 
is szól: Romsics Ignác: Magyarország története a 
XX. században. Osiris Kiadó, Bp., 2010.

2 Az egyházi ünnepek háttérbe szorításának elsQ lépé-
se talán az volt, hogy Bán Antal iparügyi miniszter 

1945. július 25-én kiadta, a két nappal késQbb 
közzétett, a 61. 759/III/1/1945. Ip. M. számú közle-
ményét. Az említett közleményben a miniszter – sok 
egyéb más szabály mellett – irányelvként fogalmaz-
ta meg: „Általában a vasárnapi és az alább megha-
tározott ünnepnapokon végzett munka tulmunkának 
számit és a munkabér 100%-ával pótlékolandó. 
Mindaddig, míg kormányintézkedés másképpen 
nem rendelkezik, a fentiek szerint díjazandó ünnep-
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napnak a következQket tekintjük: január 1., március 
15., április 4., husvét hétfQ, május 1., pünkösd hétfQ, 
urnapja, augusztus 20., november 1., karácsony 
mindkét napja.”. Így azután a háború utáni években 
megkötött kollektív szerzQdések döntQ többsége 
csupán ezeket a napokat tekintette ünnepnapoknak 
a munkavégzés szempontjából, dacára annak, hogy 
korábban jó néhány, az elQbbiekben fel nem sorolt 
ünnep (egyházi ünnep) is munkaszüneti napnak 
számított Magyarországon. Más kérdés, hogy nem 
mindenki dolgozott kollektív szerzQdés alapján. 
Voltak nem is kevesen, kiknek munkavégzését, 
nem szerzQdés, hanem az évtizedek, évszázadok 
során kialakult szokásjog szabályozta. ElsQsorban 
rájuk gondolhatott „szeretettel” a kormány, mikor 
nagyjából három évvel késQbb, 1948-ban megalkot-
ta a folyó év március 20-án közzétett 3.180/1948. 
számú kormányrendeletet. E kormányrendelet lé-
nyegét tekintve arról szólt: „1. § (1) A február 
hó 2. napjára esQ GyertyaszentelQ Boldogasszony 
napja, a március hó 25. napjára esQ Gyümölcsoltó 
Boldogasszony napja és a szeptember hó 8. napjá-
ra esQ Kisboldogasszony (Kisasszony) napja nem 
munkaszüneti nap.”. Vagyis 1948. március 20-át 
követQen ezeken a napokon a kollektív szerzQdé-
sektQl függetlenül is mindenkinek dolgoznia kellett. 
Az idézett mondatokat, illetve Bán Antal iparügyi 
miniszter 1945. július 25-i közleményének teljes 
szövegét ld.: Magyar Közlöny (1945. évi) 87. szám, 
Bp. 1945. július 27. A 3.180/1948. számú kor-
mányrendeletet s az abból vett idézeteket pedig ld.: 
1948. év hatályos jogszabályai. Szerkesztették: Dr. 
Bacsó Ferenc, Dr. Szabó Imre, Dr. Mikos Ferenc, 
Dr. Némethy László, Dr. Szabóky JenQ. Bp., 1949. 
713–714. o. Idézett mondat a 714. oldalon. Az 
idézett mondatok kapcsán megjegyzendQ hogy az 
elQbbiekben közzétett közlemény-, illetve rendelet-
részletek – a tanulmánysorozatban szereplQ számos 
más idézethez hasonlóan – az eredeti írásmód sze-
rint kerültek közlésre.

3 Még véget sem ért az európai háború, idehaza 
az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalkotta az 
1.390/1945. M. E. számú rendeletet a nemzeti, 
felszabadulási és a munka ünnepének meghirde-
tése tárgyában. Az 1945. május 1-én kihirdetésre 
került rendelet értelmében a kabinet március 15-ét 
nemzeti ünneppé, „…április hó 4. napját a felsza-
badulás ünnepévé és május 1. napját a munka ün-
nepévé…” nyilvánította. Ezután következett Bán 
Antal (korábban már említett) 61. 759/III/1/1945. 
Ip. M. számú közleménye, melynek nyomán a 
kollektív szerzQdések március 15-ét, április 4-ét és 
május 1-ét (is) munkaszüneti napként rögzítették. 
Az elQbbiek kapcsán ugyanakkor érdemes megje-
gyezni, hogy az 1.390/1945. M. E. számú rendelet 
tulajdonképpen semmi újdonságot nem hozott 
az 1848-as forradalom emléknapjának státusát 
illetQen. Ugyanis már évekkel korábban, 1927-ben 
az Országgy_lés megalkotta az 1927. évi XXXI. 

törvényt, mely jogszabály március 15-ét nemzeti 
ünneppé nyilvánította. Épp ezért fölösleges volt 
a forradalom évfordulóját újfent nemzeti ünneppé 
nyilvánítani. Nem lett volna viszont fölösleges az 
ünnep- és munkaszüneti napok kérdését idejekorán 
általánosan rendezni, a „piros bet_s” napokról 
világos, egyértelm_, átlátható és mindenkire ér-
vényes rendelkezést hozni. Erre azonban a koa-
líciós kormányzás idQszakában nem került sor. 
Az idézett gondolatot, illetQleg az 1.390/1945. 
M. E. számú rendelet teljes szövegét ld.: Két év 
hatályos jogszabályai 1945–1946 Szerkesztették: 
Dr. Bacsó Ferenc, Dr. Mikos Ferenc, Dr. Szabó 
Imre, Dr. Némethy László, Dr. Szabóky JenQ. Bp., 
1947. ElsQ kötet, 143. o. Bán Antal iparügyi mi-
niszter 1945. július 25-i közleményét ld.: Magyar 
Közlöny (1945. évi) 87. szám, Bp., 1945. július 27. 
Az 1927. évi XXXI. törvénycikket ld.: Magyar 
Törvénytár (Corpus Juris Hungarici) 1927. évi 
Törvénycikkek Franklin-Társulat kiadása, Bp., 
1928. 575–576. o. Március 15-e történetérQl pedig 
a tizenkilencedik századtól egészen a huszadik 
század végén bekövetkezett rendszerváltásig rész-
letesen is olvashatunk Gyarmati György: Március 
hatalma a hatalom márciusa (fejezetek március 15. 
ünneplésének történetébQl) Paginarum, Bp., 1998.

4 A Rákosi, Sztálin, illetve a többi kommunista 
vezetQ körüli személyi kultusz – kétségtelen tény 
– az 1940-es évek végétQl, az ötvenes évek elejétQl 
kezdve vált meghatározóvá a hazai politikában. 
Például 1949. december 21-én egy egész ország, 
sQt a fél világ ünnepelte „önfeledten” Sztálin elv-
társ 70. születésnapját. Néhány évvel késQbb, 1952 
márciusában Rákosi elvtárs 60. születésnapjára 
emlékeztünk „meghatottan”. Nem szólva a szemé-
lyi kultusz egyéb más, hétköznapi megnyilvánulá-
sairól: Rákosi, Sztálin és más kommunista vezetQk 
„hozsannáztatásáról” nap-nap után. Kevesen tud-
ják azonban, hogy a sztálinista személyi kultusz 
már a koalíciós kormányzás idején is jelen volt a 
hazai politikában. A személyi kultusz korai meg-
jelenésére most csupán egyetlen példa: a Magyar 
Kommunista Párt, illetve annak hivatalos lapja, a 
Szabad Nép 1946. március 9-én – sok más „gyö-
nyör_” gondolat mellett – a következQ szavakkal 
köszöntötte Rákosi Mátyást, 54. születésnapja 
alkalmából: „A Magyar Kommunista Párt szere-
tett vezérének születésnapja nemcsak bensQséges 
családi ünnep és nem csupán a nagy családnak: 
a Pártnak ünnepe. Az egész magyar dolgozó nép 
fordul ma szeretettel és hálával Rákosi elvtárs felé. 
Népünk vonzalmát senki úgy ki nem érdemelte a 
ma élQk közül, mint az a férfi, aki harmincöt évet 
töltött a nemzet szabadságharcának szolgálatá-
ban.”. Az idézett mondatokat ld.: Rákosi Mátyás 
54. éves In: Szabad Nép IV. évfolyam, 57. szám, 3. 
o. 1946. március 9.

5 Vízkereszt rendes munkanappá válását részint egy 
1949. augusztus 19-én született kormányhatározat, 



62 PALKÓ LÁSZLÓ ANDRÁS: KESERÉDES NAPJAINK

részint Bognár József belkereskedelmi miniszter 
1950. január 4-én közzétett 160.100/1950. (I. 4.) 
Bk. M. számú rendelete tette lehetQvé. Nagypéntek 
rendes munkanappá válásáról 1949. augusztus 19-i 
kormányhatározat döntött. Nagyszombat, áldozó-
csütörtök és Péter-Pál napjának rendes munkana-
pokká válásáról négy határozat szólt: elsQként is 
ott volt a Gazdasági FQtanács 1949. április 15-én 
közzétett 7.063 – 874/15/1949. G. F. számú hatá-
rozata, melynek alapján nagyszombat (1949-ben 
április 16-a), a folyó évre vonatkozóan, rendes 
munkanappá vált. Ezután következett az 1949. 
május 19-én közzétett 7.063 – 1.136/20/1949 G. 
F. számú határozat, mely áldozócsütörtököt (május 
26-át) tette arra az évre „fekete bet_ssé”. A har-
madik határozatot szintén a Gazdasági FQtanács 
hozta. Ez volt az 1949. június 2-án közzétett 
1.249/22/1949. G. F. számú határozat, mely hatá-
rozat alapján Péter-Pál napja (június 29-e) vált, fo-
lyó évre vonatkozóan, rendes munkanappá. Végül 
ott volt az 1949. augusztus 19-i kormányhatározat, 
mely kormányhatározat alapján az említett három 
ünnepnap, nem csupán ideiglenesen, de tartósan 
is, mindenki számára „fekete bet_s” nappá vált. 
Mégpedig oly módon, hogy a kabinet utólag 
végérvényessé tette a Gazdasági FQtanács korábbi 
ideiglenes határozatait. Ami Nagyboldogasszony 
napjának rendes munkanappá válását illeti, errQl 
egyrészrQl, az 1949. augusztus 19-i kormány-
határozat szólt, másfelQl ott volt Bognár József 
belkereskedelmi miniszter 1949. augusztus 13-án 
közzétett 55.746/1949. (168) Bk. M. számú ren-
delete. SzeplQtelen Fogantatás ünnepe (december 
8-a) pedig részint (a már többször említett) augusz-
tus 19-i kormányhatározat, részint Bognár József 
belkereskedelmi miniszter 1949. december 6-án 
közzétett 194.200/1949. (253) Bk. M. számú ren-
delete alapján vált rendes munkanappá. Az augusz-
tus 19-i kormányhatározat kapcsán megjegyzendQ: 
e kormányhatározat GerQ ErnQ államminiszter 
1949. augusztus 15-i elQterjesztése alapján szüle-
tett. Ez az elQterjesztés volt az, mely hosszú évek 
után elQször végérvényesen és mindenki számára 
kötelezQen elQírta, hogy melyek lehetnek „piros 
bet_s” napok Magyarországon, s melyek nem. 
Addig ugyanis az volt a gyakorlat, hogy – GerQ 
ErnQ elQterjesztését idézve – „A munkaszüneti 
napok kérdését a vállalatok munkavállalói köré-
ben a kollektiv keretszerzQdések rendelkezései, a 
közszolgálat körében a kialakult szokás szabályoz-
za.”; ami a gyakorlatban sokszor z_rzavaros, át-
láthatatlan viszonyokat eredményezett. GerQ ErnQ 
elQterjesztése, illetve az azt jóváhagyó kormány-
határozat nyomán mindez megsz_nt. Onnantól 
kezdve munkaszüneti napként csupán január 1-jét, 
március 15-ét, április 4-ét, május 1-jét, Úrnapját, 
az augusztus 20-i ünnepnapot, november 1-jét, 
húsvéthétfQt, pünkösdhétfQt és karácsony két nap-
ját ismerték el. Minden más „piros bet_s” ünnepet 

végérvényesen töröltek a munkaszüneti napok 
sorából. Más lapra tartozik, hogy az augusztus 19-i 
kormányhatározat titkos volt, ami a gyakorlatban 
azt jelentette, hogy Dobi István kormányának dön-
tése nem jelent meg sem a Magyar Közlönyben, 
sem a Törvények és rendeletek hivatalos gy_jte-
ményében, sem másutt. Mindez egyébiránt GerQ 
ErnQ kívánságára történt így. GerQ ugyanis már 
az augusztus 15-i elQterjesztésében arra kérte a 
kormányzatot, hogy mellQzze a munkaszüneti na-
pokról szóló határozat hivatalos közzétételét, s az 
államminiszternek ezt a kívánságát a kabinet vita 
nélkül teljesítette is. Az idézett mondatot, illetve 
GerQ ErnQ elQterjesztését ld.: Magyar Nemzeti 
Levéltár Országos Levéltára (továbbiakban: MNL 
OL), XIX–A–83–a–302/4–1949 GerQ ErnQ elQter-
jesztése a Minisztertanácshoz a munkaszüneti na-
pok meghatározása tárgyában. 1949. augusztus 15. 
Az augusztus 19-i titkos kormányhatározatot ld.: 
MNL OL, XIX–A–83–a–302–1949 JegyzQkönyv 
az 1949. évi augusztus 19. napján reggel 9 órakor 
Dobi István miniszterelnök elnöklete alatt tartott 
minisztertanácsról. A 160.100/1950. (I. 4.) Bk. M. 
számú rendeletet ld.: Törvények és rendeletek hiva-
talos gy_jteménye II. Miniszteri rendeletek 1950. 
Közzéteszi: a Minisztertanács Elnökének Hivatala, 
Bp. 1951. 1095. o. A 7.063 – 874/15/1949. G. 
F. számú határozatot ld.: Gazdasági FQtanácsi 
Határozatok Tára (1949. évi) 15. szám. Bp. 1949. 
április 15. A 7.063 – 1.136/20/1949 G. F. számú 
határozatot ld.: Gazdasági FQtanácsi Határozatok 
Tára (1949. évi) 20. szám, Bp. 1949. május 19. 
Az 1.249/22/1949. G F. számú határozatot ld.: 
Gazdasági FQtanácsi Határozatok Tára (1949. 
évi) 22. szám, Bp. 1949. június 2. Az 55.746/1949. 
(168) Bk. M. számú rendeletet ld.: Magyar Közlöny 
Törvények és Rendeletek Tára (1949. évi) 168. 
szám, Bp. 1949. augusztus 13. A 194.200/1949. 
(253) Bk. M. számú rendeletet pedig ld.: Magyar 
Közlöny Minisztertanácsi és miniszteri rendeletek 
tára 253. szám, Bp. 1949. december 6.

6 A „nagyobb” egyházi ünnepek közül elsQ körben 
1951-ben Úrnapját és Mindenszentek ünnepét tet-
ték munkanapokká. Mégpedig az Úrnapjára vonat-
kozó 1.010/1951. (V. 16.) számú minisztertanácsi 
határozat s a november 1-ét érintQ 1.030./1951 (X. 
16.) számú minisztertanácsi határozat nyomán. 
Ezután következett 1952-ben pünkösdhétfQ és 
karácsony másnapjának rendes munkanapokká 
tétele. PünkösdhétfQt az 1.012/1952 (V. 11.) számú 
minisztertanácsi határozattal nyilvánították rendes 
munkanappá. Karácsony másnapjának „fekete be-
t_ssé” tételérQl pedig az 1.050/1952. (XII. 17.) 
számú minisztertanácsi határozat rendelkezett. A 
sort végül húsvéthétfQ zárta, melyet 1953 tavaszán 
töröltek a „piros bet_s” ünnepek sorából a minisz-
tertanács 1.014/1953 (III. 16.) számú határozata 
alapján. Mind az öt minisztertanácsi határozatról 
érdemes tudni, hogy egyrészrQl már kihirdetésük 
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napján hatályba léptek, másfelQl a rendelkezéseket 
(mint az a dátumozásokból is látszik) minden eset-
ben az érintett ünnepek elQtt nem sokkal hozták 
nyilvánosságra. Ennek gyakorlati következménye 
pedig az volt, hogy minden esetben az érintett 
egyházi ünnepnapok már attól az évtQl kezdve 
rendes munkanapoknak számítottak. Semmiféle 
méltányosság, türelmi idQ nem volt. Mindez szo-
rosan kapcsolódott a Rákosi-korszak durva, kire-
kesztQ antiklerikális politikájához, mely politika 
nyíltan semmibe vette nem csupán az egyházakat, 
de a hívQ emberek millióinak lelkiismeretét is. 
Az Úrnapjára vonatkozó 1.010/1951. (V. 16.) 
számú határozatot ld.: Törvények és rendeletek 
hivatalos gy_jteménye I. Törvények, törvényerej_ 
rendeletek és minisztertanácsi rendeletek 1951. 
Közzéteszi: a Minisztertanács Elnökének Hivatala. 
Bp., 1952. 387. o. A Mindenszenteket rendes 
munkanappá nyilvánító 1.030/1951. (X. 16.) szá-
mú minisztertanácsi határozatot ld.: Törvények és 
rendeletek hivatalos gy_jteménye I. Törvények, 
törvényerej_ rendeletek és minisztertanácsi ren-
deletek 1951. I. m. 409. o. A pünkösdhétfQrQl 
szóló 1.012/1952. (V. 11.) számú miniszterta-
nácsi határozatot ld.: Törvények és rendeletek 
hivatalos gy_jteménye 1952. határozatot ld.: 
Törvények és rendeletek hivatalos gy_jteménye 
1952. Közzéteszi: A Minisztertanács Elnökének 
Hivatala. Bp., 1953. 235. o. A december 26-át érin-
tQ 1.050/1952. (XII. 17.) számú minisztertanácsi 
határozatot ld.: Törvények és rendeletek hivatalos 
gy_jteménye 1952. I. m. 300. o. Húsvét hétfQ-
jének munkanappá válásáról szóló 1.014/1953. 
(III. 16.) számú minisztertanácsi határozatot ld.: 
Törvények és rendeletek hivatalos gy_jteménye 
1953. Közzéteszi: A Minisztertanács Titkársága. 
Bp., 1954. 180. o. A Rákosi-korszak kirekesztQ, 
antiklerikális politikájáról pedig – sok egyéb más 
kit_nQ munka mellett – részletesen is olvashatunk: 
Balogh Margit – Gergely JenQ: Egyházak az újkori 
Magyarországon 1790–1992 Kronológia. Kiadja: 
História, MTA Történettudományi Intézete. Bp., 
1993.

7 Március 15-e rendes munkanappá nyilvánításáról 
az 1.003/1951. (III. 10.) számú minisztertanácsi 
határozat rendelkezett. E minisztertanácsi határo-
zat mondta ki, hogy az 1848-as forradalom kitö-
résének évfordulója rendes munkanap, amellett, 
hogy „Az alsó-, közép- és felsQfokú tanintéze-
tekben a tanítás (elQadás) ezen a napon szüne-
tel.”. Az idézett mondatot, illetQleg 1.003/1951. 
(III. 10.) számú minisztertanácsi határozat teljes 
szövegét ld.: Törvények és rendeletek hivatalos 
Gy_jteménye I. Törvények, törvényerej_ rendeletek 
és minisztertanácsi rendeletek 1951. I. m. 379. o.

8 November 7-e állami ünneppé nyilvánítását az 
Elnöki Tanács 1950. évi 37. számú törvényerej_ 
rendelete írta elQ. Munkaszüneti nappá válásáról 
pedig az említett törvényerej_ rendelet végrehajtása 

tárgyában született 2. 019/1950. (X. 29.) számú 
minisztertanácsi határozat rendelkezett. Az 1950. 
évi 37. számú törvényerej_ rendeletet ld.: Törvények 
és rendeletek hivatalos gy_jteménye I. Törvények, 
törvényerej_ rendeletek és minisztertanácsi rendele-
tek 1950. Közzéteszi: A Minisztertanács Elnökének 
Hivatala. Bp., 1951. 131. o. A 2.019/1950. (X. 
29.) számú minisztertanácsi határozatot pedig ld.: 
ugyanott a 469. oldalon.

9 Május másodika munkaszüneti nappá tételérQl a 
karácsony másnapját munkanappá nyilvánító 
1.050/1952. (XII. 17.) számú minisztertanácsi hatá-
rozat rendelkezett. Az 1.050/1952. (XII. 17.) számú 
minisztertanácsi határozatot ld.: Törvények és ren-
deletek hivatalos gy_jteménye 1952. I. m. 300. o.

10 Nagy Imre elsQ kormányáról, annak társadalmi és 
gazdasági reformtörekvéseirQl, illetve a reformok 
késQbbi leállításáról, Nagy Imre hatalomból való 
kikerülésérQl – sok más kit_nQ munka mellett – 
részletesen is szól: Rainer M. János: Nagy Imre 
Politikai életrajz Második kötet 1953–1958 1956-
os Intézet, Bp., 1999.

11 A kevés változás egyike volt, hogy az 1953 nya-
rán hatalomra került Nagy Imre-kormány – egy-
szeri intézkedésként – 1953 decemberében úgy 
döntött, hogy karácsony másnapját, illetQleg ja-
nuár 2-át otthon tölthetik az emberek. Mindez ter-
mészetesen egyáltalán nem jelentette a karácsony 
mint kétnapos ünnep „helyreállítását”, mindösz-
szesen arról volt szó, hogy december 26-a abban 
az évben, hasonlóan az 1954-es újévet követQ 
másodikához, véletlenül épp egy-egy ünnepnapot 
követQ szombatra esett. Így azután a kormányzat 
az 1.078/1953. (XII. 16.) számú minisztertanácsi 
határozat alapján ezeket a napokat – két péntek-
szombati hosszú hétvégét adva – pihenQnapokká 
tette, mely pihenQnapokat természetesen decem-
ber 27-én, vasárnap, illetQleg január 3-án (szintén 
vasárnap) pótolni kellett a munkahelyeken. Az 
1.078/1953. (XII. 16.) számú minisztertanácsi 
határozatot ld.: Törvények és rendeletek hivatalos 
gy_jteménye 1953. I. m. 221–222. o.

12 Az idézett mondatokat, illetve a 12/1956 (XII. 
19.) számú kormányrendelet teljes szövegét ld.: 
Törvények és rendeletek hivatalos gy_jteménye 
1956. Közzéteszi: Az Igazságügyminisztérium 
közrem_ködésével a Magyar Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormány Titkársága. Bp., 
1957. 124. o.

13 Az idézett mondatokat, illetve a 16/1957. 
(III. 10.) számú kormányrendeletet teljes 
szövegét ld.: Törvények és rendeletek hiva-
talos gy_jteménye 1957. Közzéteszi: Az 
Igazságügyminisztérium közrem_ködésével a 
Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 
Titkársága. Bp., 1958. 281. o.

14 Az idézett mondatot ld.: A Magyar Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormány 12/1960. (III. 20.) 
számú rendelete a Nagy Októberi Szocialista 
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Forradalom évfordulójának, november 7-ének 
munkaszüneti nappá nyilvánításáról. In: Magyar 
Közlöny (1960. évi) 20. szám, Bp., 1960. március 
20.

15 A „Nagy Októberi Szocialista Forradalom” negy-
venedik évfordulóját a m_velQdésügyi miniszter 
1986/1957. (M. K. 15.) M. M. számú utasítá-
sa tette tanítási szünnappá. A 86/1957. (M. K. 
15.) M. M. számú utasítást ld.: M_velQdésügyi 
Közlöny, I. évfolyam, 15. szám. 1957. október 1.

16 Az említett „csereberére”, illetQleg az 1958. 
április 4-tQl április 6-ig tartó háromnapos hosz-
szú hétvége létrehozására az 1.008/1958. 
(III. 5.) számú kormányhatározat alapján ke-
rült sor. Az 1.008/1958. (III. 5.) számú kor-
mányhatározatot ld.: Törvények és rendeletek 
hivatalos gy_jteménye 1958. Közzéteszi: Az 
Igazságügyminisztérium közrem_ködésével a 
Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 
Titkársága. Bp., 1959. 288. o.

17 Az MSZMP Politikai Bizottságának 1960. már-
cius 1-i határozata – egyebek mellett – a kö-
vetkezQket mondja ki: „A tanácsok karolják 
fel és általánosítsák a hagyományos és családi 
ünnepek vallási tartalomtól mentes új formáit. A 
M_velQdésügyi Minisztérium 1960. szeptember 
1-ig terjesszen javaslatot a Minisztertanács elé 
az ilyen rendezvények rendszerére, formáira.”. 
Az idézett mondatokat, illetve az MSZMP PB 
1960. március 1-i határozatának teljes szövegét 
ld.: MNL OL, M–KS 288f. 5/172 Q. e.

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

19 Szeptember 29-ének „Néphadsereg Napjává” 
nyilvánításáról az 1.014/1951. (VI. 3.) számú 
minisztertanácsi határozat rendelkezett, az átne-
vezéssel kapcsolatos politikai döntés pedig az 
MSZMP Politikai Bizottságának 1961. február 
7-i ülésén született. Az 1.014/1951. (VI. 3.) szá-
mú minisztertanácsi határozatot ld.: Törvények és 
rendeletek hivatalos gy_jteménye I. Törvények, 
törvényerej_ rendeletek és minisztertanácsi ren-
deletek 1951. I. m. 393. o. Az MSZMP PB 1961. 
február 7-i döntését pedig ld.: MNL OL, M–KS 
288. f. 5/221. Q. e.

20 „Vasutasnap” [Vasutas Nap] bevezetésére minden 
év augusztus második vasárnapján az 1.021/1951. 
(VI. 26.) számú minisztertanácsi határozat alapján 
került sor. Az ünnep idQpontjának megváltoztatá-
sáról az 1.009/1961. (IV. 27.) számú kormány-
határozat rendelkezett. Az 1.021/1951. (VI. 26.) 
számú határozatot ld.: Törvények és rendeletek 
hivatalos gy_jteménye I. Törvények, törvényerej_ 
rendeletek és minisztertanácsi rendeletek 1951. 
I. m. 398. o. Az 1.009/1961. (IV. 27.) számú 
kormányhatározatot pedig ld.: Törvények és ren-
deletek hivatalos gy_jteménye 1961. Közzéteszi 
az Igazságügyminisztérium közrem_ködésével 

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 
Titkársága. Bp., 1962. 403. o.

21 A február 1-re esQ „Magyar Sajtó Napjának” 
bevezetésére a Rákosi-korszakban az 1.032/1951. 
(XI. 17.) számú minisztertanácsi határozat alap-
ján került, az idQpont december 7-ére törté-
nQ áthelyezésérQl pedig az állampárt Politikai 
Bizottsága döntött, 1961. december 5-én. Az 
1.032/1951. (XI. 17.) számú minisztertanácsi 
határozatot ld.: Törvények és rendeletek hivatalos 
gy_jteménye I. Törvények, törvényerej_ rende-
letek és minisztertanácsi rendeletek 1951. I. m. 
414. o. Az MSZMP PB december 5-i döntését 
pedig ld.: MNL OL, M–KS 288. f. 5/252. Q. e.

22 A Tanácsköztársaság kikiáltásának ötvenedik 
évfordulója az 1001/1969 (I. 28.) számú kor-
mányhatározat alapján vált munkaszüneti nappá 
Magyarországon. Ugyanakkor a kormányhatározat 
elQzményeként létezett egy párthatározat is, az 
MSZMP Politikai Bizottságának 1968. június 25-i 
határozata, mely az 1918-as forradalom, a KMP 
megalakulása és a Tanácsköztársaság 50. évfordu-
lójának ünnepségeire vonatkozott. Itt, e párthatáro-
zatnál szögezték le elsQként, hogy „1969. március 
21 – az ötvenedik évforduló napja – munkaszüneti 
nap.”. Ezután következett csak az 1001/1969 
(I. 28.) számú kormányhatározat a Magyar 
Tanácsköztársaság megalakulása 50 évfordulójá-
nak munkaszüneti nappá nyilvánításáról. Az idé-
zett mondatot, illetve a PB június 25-i határozatát 
ld.: MNL, OL 288. f. 5/458 Q. e. Az 1001/1969. 
(I. 28) számú kormányhatározatot pedig ld.: 
Törvények és rendeletek hivatalos gy_jteménye 
1969. Közzéteszi: az Igazságügyminisztérium 
közrem_ködésével a Magyar Forradalmi Munkás-
Paraszt Kormány Titkársága. Bp., 1970. 305. o.

23 A változatlanságnak azért voltak elQnyei is. 
Példának okáért „stimmeltek” a naptárak. A Rákosi-
korszakban például alig-alig akadt olyan év, mikor 
ne változott volna valami „piros bet_s” ünnepeink 
körül. Ami a naptárak szempontjából nézve nem 
lett volna gond, ha lett volna idQ a helyes, valóságot 
tükrözQ naptárak elkészítésére. Ám erre többnyire 
nem volt idQ. A Rákosi-féle vezetés ugyanis (mint 
arról már szó esett) kedvelte a váratlan, év közbeni 
döntéseket. Mi több, szinte sportot _ztek abból, 
hogy idQrQl-idQre „meglepjék” a „dolgozó tömege-
ket”. Hol azzal, hogy, húsvéthétfQ, december 26-a, 
Úrnapja stb. nem „piros bet_s” nap többé, hol meg 
azzal, hogy november 7-e „piros bet_s” ugyan, ám 
ezt is elmulasztották idQben közölni. Így viszont 
a Rákosi-rendszerben készített naptárak többsé-
ge nem tükrözte, nem is tükrözhette a valóságos 
helyzetet. Az állami gyógyszervegyészeti gyárakat 
népszer_sítQ 1950-es kártyanaptár például azt mu-
tatja, hogy november 7-e hétköznap, az ötéves terv 
második évét népszer_sítQ 1951-es meg azt, hogy 
március 15-e, Úrnapja és Mindenszentek ünnepe 
munkaszüneti nap. Az igazsághoz hozzátartozik, 
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hogy a Kádár-rendszer kezdetén sem volt sokkal 
jobb a helyzet. Az ünnepek „újrarendezése” miatt, 
sem az 1956-os, sem az 1957-es, sem az 1960-as 
naptárak nem a valódi állapotokat tükrözték. SQt, 
az 1958-as naptárakkal is van némi „gubanc”. Igaz, 
ebben az évben nem töröltek el és nem is hoz-
tak vissza semmilyen munkaszüneti napot, viszont 
április 7-én, húsvéthétfQn nem volt munkaszünet, 
hanem (mint arról már szintén szó esett) április 
5-e volt helyette munkaszüneti nap. Ezt viszont az 
ötvennyolcas naptárak megint csak nem jelezték. 
Nem is igen jelezhették, hisz a húsvéthétfQ „átpa-
kolásáról” szóló kormányhatározat is csupán rövid-
del az ünnep elQtt látott napvilágot. Ehhez képest 
1960 után egészen a rendszerváltásig szinte minden 
rendben volt. Egyedül az 1969-es naptáraknál van 
ismét tévedés: március 21-e fekete bet_s. Több mint 
valószín_ azért, mert a március 21-ét arra az évre 
munkaszüneti nappá tevQ kormányhatározatot szin-
tén megkésve, 1969 januárjában tették közzé. Az 
állami gyógyszervegyészeti gyárakat népszer_sítQ 
1950-es kártyanaptárt, az ötéves terv második évét 
népszer_sítQ 1951-es kártyanaptárt, illetve a Rákosi-
korszak és a Kádár-rendszer naptárait ld.: Szigeti 
András honlapja http://szigetiandras.atw.hu.

24 A történettudomány állásp ontjának változására 
most csupán egyetlen példa: évekkel a rendszer-
váltás elQtt, 1986-ban hazánk történetét összefog-
laló könyv jelent meg, Egy ezredév címen (Írta: 
Benda Kálmán, Hanák Péter, L. Nagy Zsuzsa, 
Makkai László, Niederhauser Emil, Spira György 
és Vörös Károly. Szerk.: Hanák Péter. Gondolat 
Kiadó, Bp.). E m_ben a Remények, realitások, 
következmények 1918–1919 címet viselQ fejezet-
ben, a 315. oldalon az egyik társszerzQ, L. Nagy 
Zsuzsa – más érdekes gondolatok mellett – a 
következQ „eretnek” szavakat vetette papírra: „Az 
1918 Qszi remények csalódássá váltak, mint aho-
gyan az 1919 tavaszi felfokozott várakozások sem 
teljesedtek be. A forradalom nem terjedt tovább, 
Szovjet–Oroszországgal nem sikerült közvetlen 
kapcsolatot teremteni, áprilisban fegyverrel tá-
madtak az országra, az életviszonyok nem javul-
tak, hanem romlottak. A munkáshatalom, mely 
egyben diktatúra is volt, nem riadt vissza a terror 
alkalmazásától sem. Károlyiék szerették volna 
megQrizni az októberi forradalom vértelensé-
gét, novemberben azonban már sort_zzel pró-
bálták fenntartani a rendet. A tanácskormány 
kezdettQl el volt szánva – ha szükségesnek 
ítélte – az erQszak alkalmazására.”.

25 Az idézett gondolatokat, illetve Losonczy 
Pál ünnepi beszédének teljes szövegét ld.: 
Losonczy Pál ünnepi beszéde címet viselQ 
írás. Népszabadság XXXVIII. évfolyam, 80. 
szám, 1–2. o. Idézett gondolatok az elsQ 
oldalon.

26 A belügyminiszter és a m_velQdésügyi mi-
niszter 104/1962. (M. K. 1.) M. M.–B. M. 

számú együttes utasítását ld.: M_velQdésügyi 
Közlöny VI. évfolyam, 1. szám, 4–6. o. 1962. 
január 1.

27 Az idézett gondolatot, illetQleg MSZMP Politikai 
Bizottságának 1969. szeptember 9-én született hatá-
rozatát ld.: MNL OL, M–KS 288. f. 5/498. Q. e.

28 A 2006/1970 (IV. 12.) számú kormányhatáro-
zatot ld.: Határozatok tára XIX. évfolyam, 4. 
szám, Bp. 1970. április 12. A m_velQdésügyi 
miniszter 15/1970 (XI. 29.) M. M. számot vi-
selQ rendeletét pedig ld.: Törvények és rendele-
tek hivatalos gy_jteménye 1970. Közzéteszi az 
Igazságügyi Minisztérium közrem_ködésével a 
Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 
Titkársága, Bp., 1971. 576. o. Az ingyenessé 
tett szolgáltatások kapcsán megjegyzendQ, hogy 
errQl elsQként a 2006/1970 (IV. 12.) számú kor-
mányhatározat rendelkezett. Mégpedig oly mó-
don, hogy elQírta: „A névadás, a házasságkötés 
és a polgári temetés társadalmi szertartásainak 
alapszolgáltatással történQ megrendezéséért té-
rítési díjat nem kell fizetni. A fenti alapszolgál-
tatások kereteit a M_velQdésügyi Minisztérium 
– a polgári temetések tekintetében az Építésügyi 
és Városfejlesztési Minisztériummal együttesen 
– a Pénzügyminisztériummal, a Minisztertanács 
Tanácsszervek Osztályával és a Szakszervezetek 
Országos Tanácsával egyetértésben dolgozza ki.”. 
Ezután következett a m_velQdésügyi miniszter 
1971. január elsejétQl életbe lépQ 15/1970 (XI. 29.) 
M. M. számú rendelete. Mely rendelet egyebek 
mellett részletesen is szabályozta, hogy mik is 
azok az úgymond „alapszolgáltatások”, melyeket 
térítésmentesen lehetett igénybe venni. A rendelet 
értelmében: 3.§. (1) Díjtalanul vehetQ igénybe: 
a) a névadó, valamint a házasságkötési ünnepség 
céljára megfelelQen berendezett helyiség; b) a név-
adás alkalmával ünnepi beszéd, úttörQk közrem_-
ködésével szavalat vagy köszöntQ, díszes kivitel_ 
emléklap, a gyermek, a szülQk és a névadószülQk 
adatainak névadókönyvbe történQ bejegyzése; c) 
házasságkötés alkalmával ünnepi beszéd, gépze-
ne; d) gyászszertartás estén gyászbeszéd, énekkar 
közrem_ködése vagy gépzene.”.

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

30 A tényszer_ség kedvéért érdemes megemlíteni, 
hogy noha magát a 3243/1960 kormányhatáro-
zatot nem hozták nyilvánosságra, ugyanakkor 
egy helyen mégis utalás történik rá nyilvánosan. 
Mégpedig a már említett 2006/1970 (IV. 12.) 
számú kormányhatározatnál. E határozat ugyan-
is egyebek mellett, kimondja: „Ez a határozat 
kihirdetése napján lép hatályba, egyidej_leg a 
3243/1960. (IX. 23.) Korm. számú határozat 
megsz_nik.”. Eszerint a kabinet, egészen 1970 ta-
vaszáig, érvényben lévQnek tekintette az 1960-as 
kormányhatározatot. A maguk részérQl nemigen 
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csináltak gondot abból, hogy az 1960-as döntést 
korábban sehol nem tették közzé. Egyébiránt az 
sem aggasztotta túlzottan a kormányzatot, hogy 
2006/1970 (IV. 12.) számú kormányhatározat 
megalkotásakor a 104/1962. (M. K. 1.) M. M.–B. 
M. számú miniszteri utasítást elmulasztották ha-
tályon kívül helyezni. Ehelyett – láthattuk – egy 
olyan döntést érvénytelenítettek, mely korábban 
nem is látott napvilágot. A korabeli jogalkotás 
valahogy így m_ködött.

31 A Politikai Bizottság 1969. szeptember 9-i határo-
zata elQtt, annak elQzményeként, az MSZMP KB 
Agitációs és Propaganda Osztálya, 1969. augusz-
tus 28-i dátumozással javaslatot készített a PB ré-
szére a családi jelleg_ társadalmi szertartások fej-
lesztésének feladataira. E javaslat mellékleteként 
készítettek két kimutatást is. Az egyik kimutatás A 
születési, házassági és temetési szertartások 1968-
as évi adatai néven „futott”, s arról szólt, hogy az 
1968-as évben mennyi (korabeli terminológiával 
élve) „egyházi”, illetve „társadalmi szertartás” 
volt, mely a születéssel, a házassággal és a teme-
téssel függött össze. Eszerint a születéshez kapcso-
lódó „egyházi szertartások” (keresztelQk) száma 
1968-ban 120 491, míg a „társadalmi szertartáso-
ké” (névadó ünnepségeké) 12 413. Az „egyházi 
házasságok” (egyházi esküvQk) száma 49 689, míg 
a „társadalmi házasságok” (világi esküvQk) száma 
40 653. Ami a temetkezést illeti: 90 299 egyházi 
temetésre 9072 világi szertartás jutott. A másik, 
ennél izgalmasabb kimutatás Több év adatainak 
összehasonlítása volt 1964 és 1967 között. E 
kimutatásból kiderül, hogy az úgynevezett „társa-
dalmi rendezvények” száma a vizsgált idQszakban, 
1964 és 1967 között látványosan emelkedett. Míg 
például 1964-ben csupán 44 540 „társadalmi ren-
dezvényt” tartottak nyilván, addig 1967-ben ez a 
szám már elérte 62 138-at, ami nagyjából 139,5%-
os bQvülést jelent. Igaz, mindeközben, az „egyházi 
szertartások” száma is nQtt valamelyest. Míg 1964-
ben csupán 238 573 „egyházi szertartás” volt, 
addig ez a szám 1967-ben már elérte a 260 479-et. 
Ez utóbbi nagyjából 109%-os bQvülést takar. Igaz, 
a kimutatásokból nem derül ki, hogy „társadal-
mi rendezvények”, illetve „egyházi szertartások” 
kategóriákon belül hány keresztelQ, illetve „szo-
cialista” névadó ünnepség, hány egyházi, illetve 
világi esküvQ, temetés volt 1964 és 1967 között. 
Homályban marad az is, hogy mi van a személyi 
igazolvány ünnepélyes átadásával. Ez ugyanis 
semelyik kimutatásban nem szerepel. Nem be-
szélve arról a képtelenségrQl, hogy az 1967-es 
év bizonyos adatai megegyeznek az 1968-as esz-
tendQ adataival. Amennyiben ugyanis összeadjuk 
az 1968-as kimutatásban szereplQ 120 491-es, a 
49 698-as és a 90 299-es számot (a keresztelQk, 
az egyházi esküvQk, s az egyházi temetések szá-
mát), akkor megkapjuk az „egyházi szertartások” 
1967-es számát, a 260 479-et. Ugyanígy a világi 

szertartásoknál: 1967-ben 62 138 „társadalmi ren-
dezvény” volt, míg 1968-ban – állítólag – szintén 
62 138. Ugyanis 12.413. névadó ünnepség, 40 653 
„szocialista” esküvQ és 9072 világi temetés – akár-
hogy is nézzük – 62 138 „szocialista” szertartás az 
1968-as évben. Hajszálra annyi, mint a megelQzQ 
1967-es esztendQben a „társadalmi rendezvények” 
száma volt, ami persze szintén eléggé furcsa, sQt, 
hihetetlen. Ami pedig végképp nem stimmel, az az, 
hogy 1968-ban a születések, házasságok, illetve 
temetések összesített száma (melyet az 1968-as év 
kapcsán szintén megadtak) minden esetben jóval 
magasabb, mint az egyházi és világi szertartások 
száma külön-külön. Például az 1968-as kimutatás 
szerint abban az évben összesen 109 530 teme-
tés volt, ebbQl (mint arról már szó esett) 90 299 
egyházi és 9072 világi. Igen ám, de 90 299 + 
9072 = 99 371. Mi van a fennmaradó 10 159 
gyászszertartással? Semmi. Nyilvánvaló, hogy 
az 1968-as kimutatás elkészítésekor hiba történt. 
Valószín_, hogy néhány 1967-es és 1968-as adatot, 
tévedésbQl „egybekönyveltek”. Igaz, nincs nyoma 
annak, hogy ez a tévedés bárkinek is felt_nt volna 
annak idején. Az említett kimutatásokat, illetve az 
MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztályának 
javaslatát ld.: MNL OL, M–KS–288. f. 5/498. Q. e.

32 A történeti igazsághoz hozzátartozik: a hatvanas 
években nem mindenki gondolta úgy, hogy ha-
lottainktól egyféleképpen illendQ búcsút venni. 
Bizarr, de tény, ekkortájt voltak olyanok, kik nem 
találtak kivetnivalót a „szocialista” világi teme-
tés és a katolikus szertartás „összevegyítésében”. 
„Mind gyakrabban elQfordul, hogy egyházi szer-
tartás nélkül temetnek, de harangozást kívánnak. 
E tárgyban egységes állásfoglalás szükséges.” 
– olvashatjuk a Magyar Katolikus Püspöki Kar 
1963. március 12-én tartott tanácskozásának jegy-
zQkönyvében, a 15. napirendi pontnál. A Magyar 
Katolikus Püspöki Kar természetesen állást foglalt 
a harangozás és a világi temetés egymáshoz való 
viszonyának kérdésében. A testület leszögezte: 
„Mivel a harangozás az egyházi szertartás kísé-
rQje, vagy legalábbis az elhunytnak az Egyház 
részérQl való megtisztelése, nem adható meg az 
esetben, ha az elhunyt vagy annak hozzátartozói az 
egyházi szertartást nem kívánják vagy elhárítják.”. 
Az idézett mondatokat, illetve a püspöki kar 1963. 
március 12-i tanácskozásának jegyzQkönyvét ld.: 
A Magyar Katolikus Püspöki Kar tanácskozá-
sai 1949–1965 között. Dokumentumok II. kötet. 
Borovi József gy_jtésének felhasználásával össze-
állította Balogh Margit. FelelQs kiadó: Kiss-Rigó 
László és Várszegi Asztrik, Bp., 2008. Az 1963. 
március 12-én tartott tanácskozás jegyzQkönyve: 
1137–1147. o. Idézett mondatok az 1144. oldalon.

33 Az MSZMP PB 1966. január 21-i ülésén döntött 
az 1966-os esztendQ elsQ félévének politikai 
évfordulóiról, pontosabban azok ünneplésének 
módjáról. Ennek keretében határozták el, hogy 
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1966. április 4-én – szemben a korábbi évek 
gyakorlatával – nem kell katonai díszszemlét 
rendezni, illetve ekkor dQlt el az is: „A katonai 
díszszemlét a jövQben 5 évenként kell megtar-
tani.”. Az idézett mondat az MSZMP PB 1966. 
január 21-i ülésének jegyzQkönyvébQl való. Az 
idézetet, illetve a január 21-i ülés jegyzQkönyvét 
ld.: MNL, OL 288f. 5/385 Q. e.

34 A FIN bevezetésére a KISZ Központi 
Bizottságának 1966. július 13-án elfogadott A 
Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi 
bizottságának állásfoglalása a KISZ munkájának 
néhány idQszer_ kérdésében címet viselQ állásfog-
lalása alapján került sor. Az említett állásfoglalás-
ban olvashatunk – sok egyéb más dolog mellett 
– arról, hogy „1967 elsQ negyedévében, a hazánk 
sorsának alakulásában jelentQs szerepet játszó 
történelmi évfordulók (március 15., március 21 és 
április 4.) idején, Forradalmi Ifjúsági Napokat tar-
tunk, hogy a forradalmi hagyományok ápolásával 
mai feladataink megoldására mozgósítsuk az ifjú-
ságot.”. Az idézett mondatot ld.: A KISZ Központi 
Bizottságának állásfoglalása a KISZ munkájának 
néhány idQszer_ kérdésében Méhes Lajos elvtárs-
nak, a KISZ KB elsQ titkárának elQadói beszéde a 
Központi Bizottság ülésén címet viselQ, 1966-ban 
megjelent (kiadó nélküli) kiadvány 7. o.

35 Az idézett mondatot ld.: Új Ember XXIX. év-
folyam, 12. szám, 1. oldal. 1973. március 25. 
Ülésezett a Magyar Katolikus Püspöki Kar cí-
met viselQ (név nélküli) írás. Ebben az írásban 
számoltak be elQször hosszan és részletesen 
azokról a döntésekrQl, melyet a Magyar Katolikus 
Püspöki Kar hozott az egyházi ünnepek ünneplé-
sének új rendjérQl, illetve innen tudhatjuk meg 
azt, hogy a katolikus egyházvezetés döntése 1973 
húsvétjától lépett hatályba.

36 Az idézett gondolatokat, illetQleg a M_velQdésügyi 
Minisztérium Közoktatáspolitikai FQosztálya 
és a Munkaügyi Minisztérium Szakoktatási 
FQosztálya által kiadott A társadalmi-politikai 
jelleg_ évfordulók e tanévi iskolai megünnep-
lésérQl címet viselQ hivatalos közleményt ld.: 
M_velQdésügyi Közlöny, XVII. évfolyam, 4. 
szám, 1973. február 15.

37 Az idézett gondolatokat, illetve a jelentés teljes 
szövegét ld.: ÁBTL, 1.12.2. BRFK 20. doboz. 
Jelentés a március 15–i ünnepségek tapasztalata-
iról. 1973. március 28.

38 Az idézett mondatot, illetQleg az MSZMP Budapesti 
M_szaki Egyetemi Bizottságának március 29-i je-
lentését ld.: ÁBTL, 1.12.2. BRFK 20. doboz.

39 Dr. Bojta ErnQ Béla minisztertanácsi jegyzQ, a 
miniszterelnökség adminisztratív államtitkára már 
1947 nyarán fölvetette a kormánynak, hogy a szom-
bati napot, ha nem is általános pihenQnappá, de leg-
alább hivatali szünnappá lehetne nyilvánítani. Bojta 
fölvetése konkrétan úgy történt, hogy az államtitkár 
az 1947. augusztus 14-i minisztertanácsi ülésen 

egy kérdést intézett a kabinethez arra vonatkozóan, 
„… hogy a szombati napot hivatali szünnapnak 
minQsíti-e?” Mire a válasz a miniszterelnök távol-
étében a Minisztertanácsot vezetQ Rákosi Mátyás 
államminiszter részérQl, röviden, csupán annyi volt, 
hogy „Nem”; Bán Antal iparügyi miniszter részérQl 
pedig (szintén elég röviden) annyi, hogy „Nem 
javasolja”. Ezek után (aligha meglepQ módon) 
a „Minisztertanács úgy határozott, hogy a szom-
bati napot nem minQsíti ünnepnapnak.”, s ezzel 
a „szombat kérdése”, jó idQre, le is került a hazai 
politika napirendjérQl. Az idézett gondolatok az au-
gusztus 14-i kormányülés jegyzQkönyvébQl valók. 
A jegyzQkönyvet ld.: Dinnyés Lajos elsQ kormá-
nyának minisztertanácsi jegyzQkönyvei 1947. június 
2. – szeptember 19. Szerkesztette, a jegyzeteket és 
a bevezetQ tanulmányt írta: Sz_cs László. Magyar 
Országos Levéltár, Bp., 2000. Az augusztus 14-i 
kormányülésrQl szóló [16] (196.) jegyzQkönyv: 
759–815. o. Idézett gondolatok a 780. oldalon.

40 „A kormány megállapította, hogy sem energiá-
val, sem f_tQanyaggal, sem szállítási kapacitással 
nem lehet az ötnapos munkahétre való általános 
áttérés során a termelés igényeit kielégíteni, ezért 
utasítja a Munkaügyi Minisztérium vezetQjét, hogy 
a legközelebbi kormányülésre nyújtson be elQ-
terjesztést a különbözQ vállalatoknál és intézmé-
nyeknél önkényesen bevezetett ötnapos munkahét 
megszüntetésére, valamint a közlekedési zsúfoltság 
csökkentéséhez szükséges lépcsQzetes üzemi kez-
dési idQk rendjének szabályozására.” – olvas-
hatjuk abban a jegyzQkönyvben, mely a Magyar 
Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1957. már-
cius 14-i ülésérQl készítettek. Sajnos az említett 
jegyzQkönyvbQl nem derül ki, hogy pontosan hány 
vállalatnál, intézménynél, vezettek be – önhatal-
múan – ötnapos munkahetet. Az sem teljesen egy-
értelm_, hogy az ötnapos munkahét vajon mindig, 
mindenütt hétfQtQl-péntekig tartott-e (szombati 
szabadnappal, s vasárnapi pihenQnappal), vagy 
esetleg létezetek másféle megoldások is. Például 
olyan megoldás, hogy vasárnap pihenQnap, hétfQ 
szabadnap, a többi pedig munkanap. Ami viszont 
biztos: az ötnapos munkahét megszüntetésével 
kapcsolatosan elQterjesztés nem került a kormány 
elé. A Minisztertanács a késQbbiekben csupán a 
hivatalok egységes munkakezdésének problémá-
jával foglalkozott. Az 1957. március 14-i kor-
mányülés jegyzQkönyvét, illetve az ahhoz tartozó 
mellékleteket ld.: Kádár János elsQ kormányának 
jegyzQkönyvei 1956. november 7. – 1958. január 
25. Szerkesztette, a jegyzeteket és a bevezetQ 
tanulmányt írta Baráth Magdolna. 317–338. o. 
Idézett mondat a 324. oldalon. Az ötnapos mun-
kahét megszüntetésével kapcsolatos elQterjesztés 
elmaradásáról pedig szintén a 324. oldalon olvas-
hatunk. Mégpedig a március 14-i kormányüléshez 
kapcsolódó 19. számú jegyzetben.

41 Az idézett mondat az MSZMP IX. kongresszusá-
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nak határozatából való. Az idézetet, illetve a IX. 
kongresszus határozatának teljes szövegét ld.: A 
Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és 
dokumentumai 1963–1966 Szerk.: Vass Henrik, 
Kossuth Könyvkiadó, 1968. 539–567. o. Idézett 
mondat az 555. oldalon.

42 Az idézett gondolatot, illetve az 1021/1967. (VII. 
12.) számú kormányhatározatot ld.: Törvények 
és rendeletek hivatalos gy_jteménye 1967. 
Közzéteszi az Igazságügyminisztérium közrem_-
ködésével a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány Titkársága, Bp., 1968. 415–416. o. 
Idézet a 415. oldalon. Arról pedig, hogy az 
1021/1967. (VII. 12.) számú kormányhatározat, 
illetve a nyomában fellépQ munkaidQ-csökkentés 
mintegy kétmillió embert érintett Fukász György: 
A szabad szombatok bevezetésének hatása a mun-
kások hétvégi tevékenységének alakulására címet 
viselQ tanulmányában olvashatunk. Az említett 
tanulmány megjelent a Szociológia nev_ folyóirat 
1973. évi 4. számában.

43 Az 1021/1967. (VII. 12.) számú kormányhatározat 
– egyebek mellett – kimondta, hogy a munkaidQ-
csökkentést az érintett ipari és építQipari vállala-
toknál általában 1968. július 1-e és 1970. december 
31-e között kell megvalósítani. Ugyanakkor az 
említett kormányhatározat lehetQvé tette azt is, hogy 
néhány vállalatnál már korábban, 1968. január 1-tQl 
bevezessék a rövidített munkaidQt. Az 1021/1967. 
(VII. 12.) számú kormányhatározat – szó szerint – 
úgy fogalmazott: „Minisztériumként néhány kijelölt 
– különbözQ munkaidQ rendszerben dolgozó – válla-
lat, vagy gyáregység a rövidített munkaidQt a többi 
vállalatnál is felhasználható tapasztalatok szerzése 
céljából 1968. január 1-tQl bevezetheti.”. S, hogy 
ténylegesen hány gyáregységet jelöltek ki „kísér-
leti egérnek”? Ezt nehéz megmondani. Azt viszont 
pontosan lehet tudni, hogy mikor és hány vállalat 
került be az „elsQ szórásba”. „A munkaidQ-csök-
kentés 70 vállaltnál 1968. január 1-én bevezetésre 
került azért, hogy az ott szerzett tapasztalatokat a 
többi vállalat hasznosítani tudja.” – olvashatjuk Dr. 
Magyar Lajosné 1969-ben megjelent könyvében, 
mely könyv a hazai a munkaidQ-csökkentés elvi 
és gyakorlati problémáival elsQként foglalkozott. 
Az elsQ idézetet, illetve az 1021/1967. (VII. 12.) 
számú kormányhatározatot ld.: Törvények és rende-
letek hivatalos gy_jteménye 1967. I. m. 415–416. o. 
Idézett mondat a 415. oldalon. A gyakorlati beveze-
tésrQl szóló második idézetet pedig ld.: Dr. Magyar 
Lajosné: A munkaidQ-csökkentés elvi és gyakorlati 
problémái. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 
1969. 98. o.

44 Az 1023/1972. (VII.15.) számú minisztertaná-
csi határozatot a munkaidQcsökkentés részle-
ges kiterjesztésérQl ld.: Törvények és rendele-
tek hivatalos gy_jteménye 1972. Közzéteszi az 
Igazságügyi Minisztérium közrem_ködésével a 
Minisztertanács Titkársága, Bp., 1973. 462–463. o.

45 Az 1011/1973. (IV. 15) számú minisztertaná-
csi határozatot az államigazgatási, valamint az 
egyes állami és társadalmi szervek dolgozóinak 
munkaidQcsökkentésérQl ld.: Határozatok tára 
XXII. évfolyam, 8. szám. Bp. 1973. április 15.

46 1974-ben a munkaidQ-csökkentésre vonatkozóan 
a következQ rendelkezések születtek: 1/1974 (I. 
17.) BkM–MüM számú együttes rendelet, mely 
rendelet a belkereskedelemben dolgozók munka-
idQ-csökkentését írta elQ. 2/1974 (III. 7) KkM–
MüM számú együttes rendelet a külkereskede-
lemben foglalkoztatott dolgozók munkaidejének 
csökkentésérQl. 4/1974. (II. 21.) KPM–MüM számú 
együttes rendelet a Magyar Posta dolgozóinak 
munkaidQcsökkentésérQl. 8/1974. (VII. 1.) ÉVM–
MüM számú együttes rendelet, a kommunális szol-
gáltató szervezetek dolgozóinak munkaidQ-csök-
kentésérQl. Ezután következett az 1034/1974. (VII. 
4.) számú minisztertanácsi határozat a munka-
idQ-csökkentés további kiterjesztésérQl. E minisz-
tertanácsi határozat alapján munkaidQ-csökkentést 
rendeltek el az oktatási és kulturális szolgáltató 
ágazatba tartozó intézményeknél illetve vállalatok-
nál (színházak, iskolák), a vízügyi ágazatba tartozó 
önálló fürdQvállalatoknál, a víz- csatornam_ és für-
dQvállalatok fürdQüzemeinek dolgozóinál; munka-
idQ csökkentés valósult meg az egészségügyben, a 
közlekedésben, az állami mezQgazdaságban, illetve 
(a mezQgazdasági szféra részeként) az állami erdQ- 
és vadgazdálkodásban is. MegjegyzendQ, hogy az 
1034/1974. (VII. 4.) számú kormányhatározatot 
követQen még további hat miniszteri, illetve minisz-
tertanácsi döntés született. Volt négy, az 1034/1974. 
(VII. 4.) számú minisztertanácsi határozatot kiegé-
szítQ, annak végrehajtását segítQ miniszteri rendelet: 
a kulturális szféra dolgozóira vonatkozó 2/1974. 
(VIII. 17.) KM–MüM számú együttes rendelet, az 
oktatással összefüggQ 2/1974 (VIII. 17.) OM–MüM 
számú együttes rendelet, az egészségügyi dolgo-
zók munkaidQ-csökkentését érintQ 3/1974 (X.26.) 
KipM–MüM számú együttes rendelet, illetQleg az 
év végén napvilágot látott 9/1974. (XII. 14.) KPM–
MüM számú együttes rendelet, mely a közlekedési 
dolgozók munkaidQ-csökkentésérQl szólt. Emellett 
létezett még az 1049/1974. (IX. 29.) számú minisz-
tertanácsi határozat, s az azt kiegészítQ 3/1974 (X. 
26.) KipM–MüM számú együttes rendelet, melyek 
a fodrász és fényképész vállalatok, szövetkezetek 
munkavállalóinak munkaidQ-csökkentésével füg-
gött össze. Összességében elmondható: 1974-ben 
két minisztertanácsi határozat és kilenc miniszteri 
rendelet született a munkaidQ-csökkentéssel kap-
csolatosan. Ami a munkaidQ-csökkentés mértékét 
illeti: a legtöbb esetben heti 44 órában határozták 
meg a munkaidQ mértékét. Igaz, voltak kivételek. 
Például az egészségügyben, ahol a 3/1974 (X.26.) 
KipM–MüM rendelet alapján nem heti 44 órára, 
hanem ennél is lejjebb, heti 42 órára kellett csök-
kenteni „…a folyamatosan m_ködQ egészségügyi 
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és szociális intézmények három m_szakos munka-
helyein a betegek (gondozottak) közvetlen ellátá-
sát végzQ egészségügyi dolgozók és az Országos 
MentQszolgálat kivonuló szolgálata gépkocsivezetQ-
inek munkaidejét.”. Ez – természetesen – az érintett 
egészségügyi dolgozókra nézve méltányos döntés 
volt. Az viszont már kevésbé volt méltányos, hogy 
a július 4-én napvilágot látott minisztertanácsi hatá-
rozat szerint a munkaidQ-csökkentést „…az állami 
mezQgazdaságban, az állami erdQ vadgazdálkodás-
ban dolgozóknál 1975. január 1. és 1978. december 
31. között kell bevezetni.”, annak ellenére, hogy a 
munkaidQ-csökkentés folyamatát mindenütt másutt 
legkésQbb 1977. december 31-ig le kellett zárni. 
Mi több voltak olyan területek, ahol szinte azonnal 
végre lehetett vagy épp végre is kellett hajtani a 
munkaidQ-csökkentést. A Magyar Posta dolgozói-
nak munkaidQ-csökkentésérQl szóló, 1974. március 
21-én napvilágot látott miniszteri rendelet például 
elQírta: „A rendelet hatálya alá tartozó dolgozók 
munkaideje az 1974. évi április hó 1. napjától kez-
dQdQen heti 44 (havi 191) óra.”. Más kérdés, hogy 
a legtöbb esetben nem ez a kedvezQ „forgatókönyv” 
volt, hanem (mint arra már utalás történt) egy 
több hónapos, esetleg több éves átmeneti idQszak 
lett elQírva. Az idézett mondatot, illetve a postai 
dolgozók munkaidQ-csökkentésérQl szóló 8/1974. 
(VII. 1.) ÉVM–MüM számú együttes rendeletet 
ld.: Törvények és rendeletek hivatalos gy_jteménye 
1974. Közzéteszi az Igazságügyi Minisztérium köz-
rem_ködésével a Minisztertanács Titkársága, Bp., 
1975. 421–422. o. (idézett mondat a 421. oldalon). 
Az idézett gondolatot, illetve az egészségügyi dol-
gozók munkaidQ-csökkentésére vonatkozó 3/1974 
(X.26.) KipM–MüM rendelet ld.: uo. 346. o. Az 
1034/1974. (VII. 4.) számú minisztertanácsi ha-
tározatot ld.: uo. 248–250. o. (idézett gondolat 
a 249. oldalon). Az 1/1974 (I. 17.) BkM–MüM 
számú együttes rendeletet ld.: uo. 275–276. o. A 
2/1974 (III. 7) KkM–MüM számú együttes ren-
deletet ld.: uo. 351–352. o. A 2/1974. (VIII. 17.) 
KM–MüM számú együttes rendelet ld.: uo. 346. 
o. A 2/1974 (VIII. 17.) OM–MüM számú együt-
tes rendelet ld.: 439–440. o. A 9/1974. (XII. 14.) 
KPM–MüM számú együttes rendelet ld.: 438. o. 
Az 1049/1974. (IX. 29.) számú minisztertanácsi 
határozat a 257. oldalon található, az azt kiegészí-
tQ 3/1974 (X. 26.) KipM–MüM számú együttes 
rendelet pedig a 391. oldalon van. MegjegyzendQ 
mindezen határozatokat, rendeleteket felsorolja 
dr. Nagy László A kollektív szerzQdés rendszere 
c. könyvének 36. oldalán (Táncsics Könyvkiadó, 
Bp., 1976.). E sorok szerzQje részben ennek a 
könyvnek a segítségével szedte össze azt a 11 
rendeletet, illetve határozatot, melyek az 1974. 
évben a munkaidQ-csökkentéssel foglalkoztak.

47 Az 1013/1981. (IV. 27.) számú minisztertanácsi 
határozatot ld.: Törvények és rendeletek hivatalos 
gy_jteménye 1981. Közzéteszi az Igazságügyi 

Minisztérium közrem_ködésével a Minisztertanács 
Titkársága, Bp., 1982. 402–403. o.

48 Az idézett mondatot, illetQleg az MSZMP KB két 
osztályának szeptember 26-i közös elQterjeszté-
sét, s a PB október 4-i jóváhagyását ld.: MNL, 
OL M–KS–288f–5/406. Q. e.

49 Az idézett mondatokat, illetve a Munkaügyi 
Minisztérium és a SZOT által kiadott irányel-
veket a rövidített munkaidQ bevezetésérQl ld.: 
Munkaügyi Közlöny XI. évfolyam 14. szám, 
1967. augusztus 11. Az idézett gondolatok, illet-
ve az irányelvek kapcsán megjegyzendQ, hogy 
1968. június 29-én a Munkaügyi Minisztérium 
és a SZOT kiegészítette, illetve a kiegészítések-
kel egybef_zve ismét közzétette irányelveit a 
rövidített munkaidQ bevezetésére (Munkaügyi 
Közlöny XII. évfolyam 13. szám). A lényeg per-
sze nem változott, sQt, a legtöbb irányelv (például 
a páros-páratlan rendszerre vonatkozó elQírás) 
szóról-szóra ugyanaz maradt. Ugyanakkor volt 
néhány fontos újdonság is. Példának okáért az, 
hogy leszögezték: „A rövidített munkaidQre való 
áttérés esetén sem lehet minden héten 5 napos 
munkahetet bevezetni. Ennek engedélyezésére to-
vábbra is csak kivételesen indokolt esetben, külön 
elbírálás alapján kerülhet sor.”.

50 Az idézett mondatot, illetve a 1011/1973. (IV. 
15) számú minisztertanácsi határozatot ld.: 
Határozatok tára XXII. évfolyam, 8. szám. Bp. 
1973. április 15. Az idézett mondat, illetve a 
1011/1973. (IV. 15) számú minisztertanácsi ha-
tározat kapcsán megjegyzendQ, hogy ez a ha-
tározat ebben a formájában, 1979-ig élt. Ekkor 
ugyanis megszületett az 1021/1979. (IX. 12.) 
számú minisztertanácsi határozat az államigaz-
gatási, valamint az egyes állami és társadalmi 
szervek dolgozóinak munkaidQ-csökkentésérQl 
szóló 1011/1973. (IV 15.) Mt. h. számú ha-
tározat módosításáról. E (módosító) határozat 
pedig kimondta, hogy a dolgozók szombati sza-
badnapját a jövQben nem kéthetente felváltva 
kell kiadni, hanem át kell térni a páros-páratlan 
rendszerre. Az 1021/1979. (IX. 12.) számú mi-
nisztertanácsi határozatot ld.: Törvények és ren-
deletek hivatalos gy_jteménye 1979. Közzéteszi 
az Igazságügyi Minisztérium közrem_ködésével 
a Minisztertanács Titkársága, Bp., 1980. 446. o.

51 Máig él a köztudatban a kommunista szombat fo-
galma. Ezek voltak azok a szombati munkanapok, 
mikor a munkavállalónak – tetszett, nem tetszett 
– dolgoznia kellett munkahelyén, „építenie” kellett 
a „szocializmust” szabadnapja rovására is. SQt e 
sorok szerzQje kutatásai során nem csupán kom-
munista szombatokkal találkozott, de kommunista 
vasárnapra is rábukkant. Mégpedig a Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormány 1970. február 26-i ülése 
kapcsán. Ez volt az a kormányülés, ahol a jegy-
zQkönyv tanúsága szerint (MNL, OL XIX–A–
83–a–439/1970) Timár Mátyás, a kormány elnök-
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helyettese a következQ bejelentést tette: „Timár 
Mátyás elvtárs bejelenti, hogy a KISZ Központi 
Bizottságának titkára levélben értesitette arról, 
hogy a Lenin – évfordulóra tekintettel április 12-én 
az üzemekben kommunista vasárnapot szervez a 
KISZ, ahol önkéntes jelentkezés alapján zömükben 
fiatalok vesznek részt. A munkateljesitményért si-
ma órabért, illetve teljesitménybért fizetnek, ame-
lyet nem a dolgozók kapnak, hanem a KISZ és ezt 
az összeget kollektiv célokra, valamint Vietnam 
megsegitésére kivánják forditani. Kéri, hogy a 
miniszterek hivják fel a vállalati igazgatók figyel-
mét arra, hogy az akció sikerét támogatásukkal 
is mozditsák elQ.”. Természetesen „A kormány a 
bejelentést tudomásul vette.”, ám azt, hogy ezek 
után pontosan mi történt, már nehéz megmondani. 
Nehéz megmondani azt is, hogy a KISZ akciójá-
hoz miért volt egyáltalán szükség a miniszterek 
illetve a kabinet közrem_ködésére. Hisz – állítólag 
– voltak lelkes önkéntesek. Olyanok, kik még a 
heti pihenQnapot sem sajnálták munkával tölteni. 
SQt még a fizetség elmaradása sem zavarta Qket. 
Ezt is bevállalták csak azért, hogy Vietnamnak és 
a KISZ-nek jobb legyen. Mindez kissé hihetetlenül 
hangzik, nem vitás. E sorok szerzQjének vannak 
is kétségei az akció teljes önkéntessége felQl, bár 
nem szabad elfelejteni, hogy a hatvanas–hetvenes 
években, valóban élt egyfajta spontán lelkese-
dés Észak-Vietnam iránt. Különösen a fiatalok 
körében. Az, hogy „Veled vagyunk Vietnam!”, 
nem csupán az MSZMP jelszava volt. Viszont az 
állampárt volt az egyedüli olyan erQ, mely erre 
a lelkesedésre építeni tudott. Ki tudta használni, 
s – a jelek szerint – jól ki is használta, a vietna-
mi háború ügyében uralkodó, számára kedvezQ, 
közhangulatot.

52 1972. november 16-án a Munkaügyi Közlönyben 
egy közlemény jelent meg A kéthetenkénti 
szabadszombatok kiadása év elején címmel. E köz-
lemény lényegét tekintve a következQrQl szólt: „A 
44 órás munkahét megvalósítása során az ipari és 
építQipari vállalatok többsége, a munkaügyi minisz-
ter és a Szakszervezetek Országos Tanácsa irányel-
veinek megfelelQen, a páros hétre esQ szombatokat 
jelölte ki szabadnapnak. Ezzel kapcsolatban jelent-
kezik most az a probléma, hogy az év utolsó páros 
hetét lényegében két páratlan követi, s így a fenti 
szabály betartása esetén két szabadszombat között 
nem két, hanem három hét telik el telik el, a páratlan 
héten szabadszombatot kiadó vállalatoknál pedig 
egymást követQen kellene szabadszombatot tartani. 
Ennek elkerülése végett javasoljuk – ha egyéb körül-
mények ezt nem teszik megvalósíthatatlanná –, hogy 
a vállalatok munkaidQbeosztásukat úgy állapítsák 
meg, hogy kéthetenként folyamatosan adják ki a 
szabadnapot (szabadszombatot). Ennek megfelelQ-
en az év utolsó páros hétre esQ szabadszombatját 
a jövQ évi elsQ páratlan hét szabad szombatja kö-
veti.”. ElQször is ez a közlemény nyílt beismerése 

volt annak, hogy nem mindenütt fogadták meg a 
Munkaügyi Minisztérium és a SZOT útmutatását. 
Voltak munkahelyek, ahol, ha nem is jogellenesen 
(egy ajánlást megfogadni természetesen nem volt 
kötelezQ), de az ésszer_séget mellQzve fordított, pá-
ratlan-páros munkarendet alakítottak ki. Másodszor: 
maga a probléma, melyet ez a közlemény felvetett, 
valóban létezett. Ám nem úgy, s nem akkor, aho-
gyan ezt az idézett mondatokból gondolhatnánk. 
Olyan ugyanis soha nem volt, nem is igen lehetett, 
hogy az év utolsó páros hétre esQ szabad szombatját 
(fordított munkarend esetén szombati munkanapját) 
év elején két, páratlan hétre esQ szombati munkanap 
(fordított munkarend esetén két szabadnap) követte 
volna. Csupán olyan volt, illetve lehetett, hogy az 
év utolsó munkaszüneti napját, az ötvenkettedik 
hétre esQ december 26-át követte év elején az 
ötvenharmadik hétre esQ szombati munkanap (for-
dított munkarendnél szabad szombat), január 2-a, 
illetQleg a páratlan elsQ hétre esQ január 9-e, mely 
szintén munkanapnak (fordított munkarend esetén 
szabadnapnak) számított. Ilyesmi valóban elQfor-
dult. Ugyanakkor nem „most” az 1972-es év végén, 
1973-as év elején jelentkezett ez a probléma, hanem 
más alkalmakkor. EgyrészrQl korábban, az 1970-es 
év végén, 1971-es esztendQ kezdetén. Ekkor történt, 
hogy karácsony másnapját két szombati munkanap 
(fordított munkarendnél két szabadnap) követte év 
elején. Illetve 1981–82 fordulóján szintén elQállt 
egy hasonló helyzet. Pontosabban szólva csak elQ-
állt volna. Ugyanis a 20/1980 (XI. 20.) MüM számú 
rendelet – mely rendelet az ünnepnapok körüli mun-
karendet, illetve az 1981. január 2-a és 1982. január 
3-a közötti idQszak munkarendjét szabályozta – ki-
mondta, hogy 1982. január 2-a, az ötvenharmadik 
hét szombatja kötelezQ szabadnap. S ez nem csupán 
a páros-páratlan rendszerben dolgozó munkavál-
lalókra vonatkozott, hanem a megszakítás nélkül 
termelQ vállalatok munkavállalóit kivéve minden-
kire. Mindemellett a 20/1980 (XI. 20.) MüM számú 
rendelet – a félreértések elkerülése végett – azt sem 
mulasztotta el leszögezni: „A szabad szombatok 
folyamatossága nem szakad meg; azok – eltérQ 
munkarend hiányában – a páros hétre esnek.”. S 
erre a mondatra nem csupán az ötvenharmadik hé-
ten kiadott szombati szabadnap miatt volt szükség, 
hanem azért is, mert az 1980. november 20-án nap-
világot látott munkaügyi miniszteri rendelet néhány 
más esetben is páratlan hétre esQ szombatot jelölt 
ki kötelezQ szabadnapként, illetve páros hétre esQt 
munkanapként. Például 1981. december 12-e, az 
ötvenedik hét szombatja – a páros hét dacára – köte-
lezQ szombati munkanapnak lett kijelölve. Ez eset-
ben nehéz megmondani pontosan, miért. E sorok 
szerzQje csak arra tud gondolni, hogy az ötvenedik 
héten akarták „kiváltani” az ötvenharmadik héten 
„elveszQ” szombati munkanapot, bár a 20/1980 
(XI. 20.) MüM számú rendelet nem magyarázza 
meg, hogy mi okból volt szükség erre a lépésre. Így 
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ugyanis – elvileg – a páros héten szabad szombatot 
tartó munkahelyen, 1981 decemberében két szom-
bati munkanap, az ötvenedik és az ötvenegyedik 
hétre esQ következett, közvetlenül egymás után. 
Más kérdés, hogy a gyakorlatban 1981–82 forduló-
ján ez az egész „páros-páratlan problémakör” már 
csupán mérsékelt jelentQséggel bírt, tekintettel arra, 
hogy a kéthetenkénti szabad szombatok idQszaka 
lezárulóban volt, s már javában folyt az átállás az 
ötnapos munkahétre. Az idézett mondatokat illet-
ve A kéthetenkénti szabadszombatok kiadása év 
elején címet viselQ közlemény teljes szövegét ld.: 
Munkaügyi Közlöny XVI. évfolyam 15. szám, 1972. 
november 16. A 20/1980 (XI. 20.) MüM számú 
rendeletet, s az abból való idézetet ld.: Törvények és 
rendeletek hivatalos gy_jteménye 1980. Közzéteszi 
az Igazságügyi Minisztérium közrem_ködésével a 
Minisztertanács Titkársága. Bp., 1981. 804–805. o. 
Idézett mondat a 805. oldalon.

53 Önkényesen kialakított ötnapos munkahetekre a 
hetvenes években is akadt példa. 1981-ben tanul-
mány jelent meg Rudas János és Tölgyesi János 
tollából Az ötnapos munkahét és a nyomtatott saj-
tó címen (Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 
Bp.). E tanulmány hatodik oldalán – egyebek mel-
lett – a következQket olvashatjuk: „Még azt is említ-
sük meg a teljesség kedvéért – bár errQl semmilyen 
adatunk nincsen, hogy a 44 órás munkahét beve-
zetését sok intézmény úgy oldotta meg, hogy hétfQ 
és péntek között napi fél órával meghosszabbította 
a munkaidQt, amivel lehetQvé tette, hogy minden 
szombat szabad legyen. A 70-es évek közepe táján 
egyes tárcáknál ezt a megoldást törvénytelennek 
minQsítették (bár valójában semmilyen törvényes 
rendelkezésbe nem ütközött), és visszaállították a 
kéthetenkénti szabad szombatot. Ezen intézkedés 
mögött részben a különbözQ munkarendben dolgo-
zók közötti valóságos érdekellentétek, részben egyes 
hatalmi csoportosulások »munkáspárti« jellegének 
bizonyítási szándéka húzódott meg, amely azoknak 
az éveknek néhány egyéb politikai döntésével is egy-
bevágott.”. Érdekes gondolatok ezek. Adatok híján 
ugyanakkor kérdéses, ténylegesen hány munkahe-
lyen alkalmaztak ötnapos munkahetet. Homályban 
marad az is, hogy végül a (közelebbrQl meg nem ne-
vezett) minisztériumok mivel vették rá a „renitens” 
intézményeket a kéthetenkénti szabad szombatra. 
Csupán egy dolog biztos: a szerzQpáros tévedett ab-
ban a kérdésben, hogy a hetenkénti szabad szombat 
akkortájt, „…semmilyen törvényes rendelkezésbe 
nem ütközött…”. Ez nem így van! Ott volt például a 
Munkaügyi Minisztérium és a SZOT egyik 1968-as 
irányelve (Munkaügyi Közlöny XII. évfolyam 13. 
szám, 1968. június 29.), mely (ahogyan errQl már 
szó esett) kifejezetten tiltotta, hogy külön elbírálás 
nélkül bárhol is ötnapos munkahetet vezessenek 
be. Igaz a szigor, késQbb, némiképp enyhült. Egy 
1976-ban megjelent, Iránymutatás az 1976–1980. 
évi kollektív szerzQdések megkötéséhez címet viselQ 

közleményben (Munkaügyi Közlöny XX. évfolyam 
3. szám, 1976. március 15.) már arról olvashatjuk, 
hogy „…a munkaidQ hetenként öt napra is beoszt-
ható 44 óránál rövidebb heti munkaidQ esetén.”. 
Ám ez inkább csak gesztus volt az iránymutatást 
kiadó Munkaügyi Minisztérium és a SZOT részé-
rQl. Ugyanis a legtöbb munkahelyen, ekkor még, 
szó nem volt, nem is lehetett, 44 óránál rövidebb 
heti munkaidQrQl. Márpedig ahol a munkaidQ nem 
volt rövidebb heti 44 óránál ott, továbbra is, a régi 
szabályok „éltek”.

54 Az idézett mondatokat ld.: A Munkaügyi 
Minisztérium és a SZOT irányelvei a rövidí-
tett munkaidQ bevezetése kapcsán. Megjelent a 
Munkaügyi Közlöny XI. évfolyamának 14. szá-
mában, 1967. augusztus 11-én.

55 Az idézett gondolatokat ld.: Tomka Miklós: 
A szabad szombat értéke és felhasználása – 
néhány közvéleménykutatási adat alapján. 
Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Bp., 
1983. 9. o.

56 A háromnapos szünetek elterjedéséhez persze 
kellett a hatalom közrem_ködése is. Különösen a 
kezdetekkor, mikor a szabad szombatok még nem 
heti rendszerességgel következtek egymás után. 
Ám háromnapos szünetek már ekkor is gyakorta 
elQfordultak. Ott van például a már többször em-
lített 1101/1969. számú kormányhatározat. Mely 
kormányhatározat nem csupán egy március 21-re 
esQ plusz munkaszüneti napot rendelt el, de – az 
évforduló „fényét” emelendQ – elQírta: „…az 
1969. március 23-ára esQ vasárnapi pihenQna-
pot március 22-én kell kiadni, és március 20-án 
szombati munkaidQbeosztást kell alkalmazni, te-
hát március 23-a rendes munkanap. Ez ugyan a 
munkavállalók többségének nem egy háromnapos 
szünetet, hanem egy kétnapos, pénteki és szom-
bati egybefüggQ „pihenQt”, illetve egy „munkás” 
vasárnapot jelentett. Ugyanakkor a páros-párat-
lan rendszerben dolgozó szabad szombatosok 
ennél jobban jártak. Az 1001/1969. I. 28. számú 
kormányhatározat ugyanis kimondta azt is: „A 
március 22-én szabadnapot (szabadszombatot) 
tartó vállalatoknál a munkaidQbeosztás nem vál-
tozik.”. Ez utóbbi viszont a gyakorlatban azt 
eredményezte, hogy akinek ekkortájt volt már 
szabad szombatja, s ez a szabad szombat – az 
1967-es irányelvnek megfelelQen – a páros hétre 
esett, annak számára március 21-e, péntek, már-
cius 22-e, szombat, az 1969-es év tizenkettedik 
hetének szombatja, illetve március 23-a, vasárnap 
is szünnap volt. Más kérdés, hogy a vezetés a ké-
sQbbiekben már tartózkodott attól, hogy (amúgy 
is elQnyben lévQ) munkavállalói csoportokat a 
többiekhez képest pozitívan diszkrimináljon. Az 
idézett gondolatokat, illetve az1101/1969. számú 
kormányhatározatot ld.: Törvények és rendeletek 
hivatalos gy_jteménye 1969. I. m. 305. o.

57 Részleges négynapos szünet elrendelésére már 
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1968-ban sor került. Mégpedig az 5/1968. (XI. 12.) 
MüM számú rendelet alapján. E munkaügyi mi-
niszteri rendelet volt az, mely az év végére esQ heti 
pihenQnapok áthelyezésérQl oly módon rendelke-
zett, hogy elQírta: „1. §. (1) A dolgozók pihenésének 
megfelelQbb biztosítása és a termelQberendezések 
jobb kihasználása érdekében az 1968. évben a 
heti pihenQnapot december 22. helyett 24-én és 
december 29. helyett december 31-én kell kiadni. 
Ennek megfelelQen az áthelyezett pihenQnapok elQtti 
munkanapokon (december 23-án és 30-án) kell a 
szombati munkaidQbeosztást alkalmazni, illetQleg 
a munkaidQbeosztás szerint szombatra esQ szabad-
napot kiadni.”. Mindez – elvileg – a páros-páratlan 
rendszerben dolgozó szabad szombatos munkavál-
lalók (a szabad szombatos munkavállalók többsége) 
számára egy négynapos, egybefüggQ, december 
23-tól, hétfQtQl, december 26-ig, csütörtökig tartó 
karácsonyi szünetet s egy kétnapos év végi, év eleji 
„pihenQt” eredményezett volna. Nem utolsó sorban 
azért, mert december 28-a, szombat, illetve az azt 
„helyettesítQ” december 23-a abban az évben a pá-
ros, ötvenkettedik hétre, 1969. január 4-e, szombat, 
illetve az azt kiváltó december 30-i „pótszombat” 
pedig a páratlan elsQ hétre esett. Más kérdés, hogy 
a gyakorlatban a „szabadnapos” munkahelyek fü-
tyültek erre a rendelkezésre. Az elQírt négynapos 
karácsonyi, illetve kétnapos újévi szünet helyett a 
következQ munkarendet alakították ki: december 
22-e, vasárnap, heti pihenQnap; december 23-a, 
hétfQ, szintén heti pihenQnap; december 24-e kedd, 
szabad szombat; utána pedig jött a kétnapos ünnep. 
Vagyis nem négy-, hanem ötnapos volt a karácso-
nyi „pihenQ”. Igaz ezt követQen már nem volt se 
szombat, se vasárnap, december 27-tQl, péntektQl 
egészen Újévig dolgozni kellett. Történt mindez a 
miniszteri tiltás ellenére, annak ellenére, hogy az 
5/1968. (XI. 12.) MüM számú rendelet világosan 
leszögezte: „(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon 
túlmenQen az év végi munkaidQbeosztást nem sza-
bad megváltoztatni (pl. az erre az idQszakra esQ 
munkaidQ elQzetes ledolgozásával).”. Az idézett 
gondolatokat, illetve az 5/1968. (XI. 12.) MüM 
számú rendelet teljes szövegét ld.: Törvények és 
rendeletek hivatalos gy_jteménye 1968. Közzéteszi 
az Igazságügyminisztérium közrem_ködésével 
a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 
Titkársága. Bp. 1969. 533. o. Ami a jogsértQ év végi 
munkarendet illeti: ErrQl részletesen olvashatunk 
dr. Magyar Lajosné A munkaidQ-csökkentés elvi és 
gyakorlati problémái címet viselQ könyvében (i. m. 
119–120. o.). Dr. Magyar Lajosné könyve kapcsán 
ugyanakkor tudni érdemes, hogy a szerzQnQ meg 
sem említi az 5/1968. (XI. 12.) MüM számú rende-
letet, illetve annak elQírásait. Úgy ír az 1968-as év 
végi munkarendrQl, mintha minden a legnagyobb 
rendben lett volna, s nem lett volna jogellenes egyes 
munkavállalóknak ötnapos karácsonyi szünetet 
„adományozni”.

58 1969-ben az április 4-i, illetQleg a húsvéti munkaidQ 
beosztásról az 1002/1969. (II. 9.) számú kormányha-
tározat rendelkezett. Az említett kormányhatározat, 
amellett, hogy elQírta: „Az 1969. évben az április 
5-i munkanapon a vállalatoknál, hivataloknál, intéz-
ményeknél szabadnapot kell kiadni…”; a szabadnap 
pótlásáról is részletesen rendelkezett. Mégpedig a 
következQképpen: „a) A kéthetenként szabadnapot 
tartó vállalatoknak 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 
költségvetési szerveknél a rendkívüli szabadnap miatt 
kiesett munkaidQt le kell dolgozni.”. Azt, hogy milyen 
módon, a vállalat igazgatója a szakszervezeti bizott-
sággal egyetértésben meghatározhatta. Pontosabban 
szólva választhattak az említett kormányhatározat-
ban felsorolt háromféle lehetQség közül. Vagy azt 
választották, hogy „… a március 30. vasárnapi 
pihenQnapra az egyébként szokásos munkanapot 
rendelik el és ha a szombati munkaidQ beosztás ettQl 
eltérQ, úgy ezt az április 4-ét megelQzQ munkanapon 
(április 3-a) csütörtökön alkalmazzák…”. Dönthettek 
úgy is, hogy „…a rendkívüli szabadnap miatt kiesett 
munkaidQt 1969. április 4-ét megelQzQ vagy követQ 
két héten elosztva ledolgozzák…”. Vagy volt még 
egy lehetQség, mégpedig az, hogy „…a dolgozókkal 
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 egyet-
értésben megállapított idQben és módon 1969. április 
4-ét megelQzQ vagy követQ két héten kell ledolgozni.” 
Kivéve a termelQmunkát folytató költségvetési szer-
veket, illetQleg a fegyveres testületeket. Rájuk nézve 
ugyanis (a már említett) b pontban foglaltakat is lehe-
tett alkalmazni. Természetesen: „E határozat a meg-
szakítás nélkül üzemelQ (folytonos) vállalatok, ille-
tQleg ilyen jelleg_ munkakörökben foglalkoztatottak 
munkaidQ beosztását nem befolyásolja.” Az idézett 
gondolatokat, illetQleg az 1102/1969. (II. 9.) számú 
kormányhatározat teljes szövegét ld.: Törvények és 
rendeletek hivatalos gy_jteménye 1969. I. m. 305. o.

59 A 2/1980. (I. 7.) MüM számú rendeletet ld.: 
Törvények és rendeletek hivatalos gy_jteménye 
1980. I. m. 772–773. o.

60 A hosszú hétvégék történetéhez hozzátartozik, 
hogy már 1989 elQtt is lett volna lehetQség egy 
külön szabályozás nélküli „tiszta” négynapos hét-
végére, ugyanis karácsony napjai 1986-ban csütör-
tökre és péntekre estek. Azonban a vezetés abban 
az évben úgy „variált”, hogy négynapos szünet 
helyett – „cserenapokkal” – létrehozott inkább egy, 
december 24-tQl, szerdától, karácsony másnapjáig, 
péntekig tartó háromnapos karácsonyi szünetet. 
Továbbá létrejött egy, 1986. december 31-ét, szer-
dát, s 1987. január 1-jét, csütörtököt magába fogla-
ló kétnapos szünet is. Más kérdés, hogy az 1986-os 
esztendQ utolsó hétvégéjén, december 27-én és 28-
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án dolgozni kellett. Ezek munkanapok voltak. Mi 
több, 1987. január 3-a, szombat, szintén munkanap 
volt. Természetesen az év végi átrendezésnél két 
munkanap is elegendQ lett volna december 24-e, 
illetve december 31-e pótlására. EttQl függetlenül 
három „cserenapon” is dolgozni kellett. Igaz, 
december 28-át a munkavállaló egy másik, a mun-
kaadó által meghatározott napon szabadnap for-
májában „lecsúsztathatta”. MinderrQl egyébként 
az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökének 
3/1986. (II. 13.) ÁBMH számú rendelkezése dön-
tött. A 3/1986. (II. 13.) ÁBMH számú rendelkezést 
ld.: Törvények és rendeletek hivatalos gy_jteménye 
1986. Közzéteszi az Igazságügyi Minisztérium 
közrem_ködésével a Minisztertanács Titkársága, 
Bp., 1987. 860. o.

61 A 2/1980. (I. 7.) MüM számú rendeletet ld.: 
Törvények és rendeletek hivatalos gy_jteménye 
1980. I. m. 772–773. o. A 2/1980. (I. 7.) MüM szá-
mú rendelet kapcsán megjegyzendQ, hogy ugyan a 
rendelet a folyamatosan termelQ üzemek kivételé-
vel mindenkire vonatkozott, ugyanakkor – elvileg 
– kivételt lehetett tenni, felmentést lehetett kapni 
a rendelet hatálya alól. Részint „…a lakossági 
ellátás és szolgáltatás biztosítása érdekében…”, 
részint pedig az ún. „építési munkahelyeken” 
(magyarul az építQiparban) szintén el lehetett térni 
a kijelölt munkarendtQl. Más kérdés, hogy a gya-
korlatban csupán az építQiparban nyílt ténylegesen 
lehetQség az eltérésre. Mégpedig a 16/1980. (VI. 
6.) ÉVM számú rendelet (Törvények és rendeletek 
hivatalos gy_jteménye 1980. I. m. 587. o.) alap-
ján. E rendelet ugyanis megengedte az építQipari 
kivitelezési ágazatba tartozó vállalatoknak, illetve 
szövetkezeteknek, hogy karácsony elQtt a január 
7-i rendelettQl eltérQ módon alakítsák ki munka-
rendjüket. Mégpedig oly módon, hogy 1980. dec-
ember 20-tól 23-ig, szombattól keddig munkanap, 
december 24-e (szerda) viszont heti pihenQnap. 

Igaz, ez csupán lehetQség volt. Messze nem volt 
kötelezQ.

62 „Nemzeti ünnepén Qszinte tisztelettel köszönt-
jük a baráti Algéria népét.” – olvashatjuk a 
Népszabadság XXXVIII. évfolyamának 257. szá-
mában, a 2. oldalon, az Algéria nemzeti ünnepén 
címet viselQ (név nélküli) cikkben. UgyanebbQl 
(az 1980. november 1-jén) megjelent írásból 
megtudhatjuk azt is, hogy „1954. november 
elsején fegyveres felszabadító harc robbant ki 
Algériában.”. Egy olyan küzdelem, mely – a 
vezetQ pártlap állítása szerint – „Egymillió hazafi 
életét követelte…”. Ezért aztán „Losonczy Pál, az 
Elnöki Tanács elnöke országa nemzeti ünnepe al-
kalmából táviratban üdvözölte Bendzsedid Sadlit, 
az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság 
elnökét.”. Amellett, hogy Lázár György, a mi-
nisztertanács elnöke és Puja Frigyes külügy-
miniszter is küldött hasonló táviratot algériai 
kollégájának. Ami természetesen fontos, nem 
lebecsülendQ dolog. Mi több, a diplomáciai illem 
egyenesen megkívánta az ilyesfajta köszöntése-
ket. Ezzel nincs is semmi gond. A gond inkább 
azzal van, illetve volt, hogy a Népszabadság 
arról már „elfelejtett” megemlékezni, hogy nov-
ember 1-je nem csupán Algériában fontos nap, 
hanem idehaza, Magyarországon is. Ez a nap 
ugyanis egy keresztény ünnep, Mindenszentek 
ünnepe is egyben. A vallási hagyomány sze-
rint, minden évben, ekkor emlékezünk meg a 
Jézus helyett meggyilkolt gyermekekrQl. Nem 
beszélve arról, hogy november 1-jén másra is 
emlékezünk. 1956-ban e napon történt, hogy 
Nagy Imre miniszterelnök kikiáltotta hazánk 
semlegességét. Mely eseményrQl persze a vezetQ 
pártlap megint csak, „elfelejtett” megemlékezni. 
Mélységes hallgatás övezte ezt az eseményt épp-
úgy, mint a forradalom számos más történését. 
Aligha szükséges magyarázni, miért.


