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A fellegekben jártunk 
Ünnepek és ünneplési szokások Magyarországon  
a második világháború végétől az 1956-os forradalom és 
szabadságharc kitöréséig 1945 – 1956. október 22. (1. rész)

(Bevezetés) 2013 márciusában és májusában, a Valóság folyóiratban egy kétrészes tanul-
mánysorozat jelent meg Sírva vigadtunk címmel. Ebben elsősorban azzal foglalkoztam, 
hogy miként tartottuk ünnepeinket az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését 
követő években, 1956 novembere és 1961 decembere között, mi történt ünnepeinkkel 
abban az öt hosszú esztendőben, melynek során a kádári hatalom helyzetét konszo-
lidálta. Már az első tanulmánysorozat megírása után nem sokkal felmerült bennem a 
gondolat, hogy munkámat folytatni lehetne, tovább haladni előre az időben, egészen 
a rendszerváltozásig. Így történt, 2014 októberében és novemberében újabb, kétrészes 
tanulmánysorozat látott napvilágot itt, a Valóságban, melynek Keserédes napjaink volt 
a címe. Ebben elsősorban azt igyekeztem feltárni, hogy miként alakultak ünnepeink és 
ünneplési szokásaink az úgynevezett puha diktatúra időszakában, melyek voltak azok 
a politikai és társadalmi változások, melyek 1962 és 1988 között ünnepeinket befolyá-
solták. Ezután, a korábbi sorozatok folytatásaként, 2017 februárjában és márciusában, 
egy újabb tanulmánysorozat következett Vigadtunk és sírtunk címmel. Ez a politikai 
rendszerváltás időszakának ünnepeit és ünneplési szokásait vizsgálta. Most pedig egy 
újabb sorozatot szeretnék a tisztelt olvasóval megosztani. Ennek címe: A fellegekben 
jártunk. Témája a második világháborút követő időszak ünnepei és ünneplési szokásai 
Magyarországon, 1945 tavaszától az 1956-os forradalom kitöréséig. Mielőtt azonban a 
„fellegekbe”, a világháborút követő „népi paradicsomba” invitálnám az olvasót, a tel-
jesség igénye nélkül szólnék ünnepeink 1945 előtti történetéről is. Az előzmények, kü-
lönösen az 1919-es történések ismertetése nélkül ugyanis aligha lehet hiteles képet adni 
mindarról, ami ünnepeinkkel a második nagy világégést követően történt.

(Előzmények) Európában hosszú évszázadokon át alapvetően három részre osztották fel 
az év napjait: hétköznapokra, keresztény ünnepnapokra, s a heti pihenőnapra, vasárnapra. 
Nem volt ez másként hazánkban sem, ahol – követve a keresztény európai hagyományt 
– szintén az említett hármas felosztás érvényesült hosszú-hosszú időn át. Vasárnapról el-
sőként Szent István király törvényei között olvashatunk.1 Az ünnepek tekintetében pedig 
Szent László király alkotott törvényeket, kinek első törvényvénykönyvében több jog-
szabály is szól ezekről. Szent László határozta meg először, mely jeles napokat kell ha-
zánkban mindenképpen ünnepnapnak tekinteni. Rendelkezése szerint: „Esztendőn által 
pedig ezeket az ünnepeket kell megülni: Nagykarácson napját, szent István első mártir 
napját, szent János evangyélista napját, Aprószentek napját, Kiskarácsont, Vizkeresztet 
bőjtjével együtt, Gyertyaszentelő Boldogasszony napját, Husvétkor négy napot, szent 
György mártir napját, Filepet Jakabot böjtjével együtt, a szent keresztnek megleletét, 
Áldozó csütörtököt, Pünkösdkor négy napot, Keresztelő szent János napját, Péter és Pál 
apostolokat egy napon, szent Jakab napját, szent Lőrincz napját, Nagyasszony napját, 
szent István király napját, szent Bertalan napját, Kisasszony napját, a szent keresztnek 
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felmagasztalását, szent Máté apostol és evangyélista napját, szent Gellért püspök nap-
ját, szent Mihály árkangyal napját, szent Simont és Júdát, Mindszentek napját, szent 
Imre herczeg napját, szent Márton, szent András, szent Miklós, szent Tamás apostol 
napját; és mindegyik egyház ülje meg az ő szentjének és temploma felszentelésének 
ünnepét.”2

A későbbi évszázadok folyamán természetesen még számos fontos jogszabály szüle-
tett ünnepeink kapcsán. Szabályozásuk szempontjából kiemelkedő időszak volt például 
az 1890-es évtized. Ekkor két fontos regula is született jeles napjaink kapcsán. Az első 
az 1891. évi XIII. törvénycikk volt, mely lényegét tekintve arról szól:

„1. §. Vasárnapokon, valamint szent István király napján, mint nemzeti ünnepen, a 
magyar szent korona országainak területén az ipari munkának szünetelnie kell.

Kivételt képez az üzleti helyiségek és berendezések tisztántartásához és helyreállitásához 
szükséges munka.3

Az ünnepeket érintő másik fontos jogszabály az 1898. évi V. törvénycikk volt, mely 
1898. április 11-én lépett hatályba. Ez – más dolgok mellett – kimondja: „…a tör-
vényhozás ápril hava 11-ik napját, mint azt a napot, a melyen dicső emlékezetű V-ik 
Ferdinánd király az 1848-ik évi korszakot alkotó törvényeket szentesitette, nemzeti ün-
neppé nyilvánitja.”4 Vagyis – a „boldog békeidők” kompromisszumainak szellemében 
– 1898-ban április 11-e vált az 1848-as forradalom államilag elismert ünnepévé, annak 
ellenére, hogy a magyar nemzet döntő többsége mindig is március 15-ét tekintette igazi 
ünnepnapnak.5

Más kérdés, hogy a „boldog békeidők” nem tartottak örökké. 1914 nyarán kitört az 
első világháború. Ez idehaza is számtalan lemondást, áldozatot követelt: ünnepnapokon 
és hétköznapokon, a frontokon és a hátországban egyaránt. „A m. kir. kereskedelemügyi 
miniszter f. évi augusztus hó 8-án 60.061. szám alatt a következő rendeletet intézte 
valamennyi magyarországi törvényhatóságnak: A hadi állapotra való tekintettel, tör-
vényben biztosított jogomnál fogva, a hadiállapot tartamára a munkaszünetet az 1891. 
évi XIII. t.-c. hatálya alá tartozó mindennemű munkára, üzemre és elárusításra nézve 
felfüggesztem.” – olvashatjuk a Munkásügyi Szemle 1914. évi novemberi számában.6 
S ez csupán kezdete volt a megszorító intézkedéseknek. Ráadásul a háborút elvesz-
tettük! Az Osztrák-Magyar Monarchia pedig 1918 őszén, a katonai vereséget köve-
tően szétesett. A vereség s az elégedetlenség hatására idehaza 1918 októberében kitört 
az úgynevezett őszirózsás forradalom, mely 1918. október 31-én győzedelmeskedett. 
Nem sokkal később, 1918. november 16-án kikiáltották a Magyar Népköztársaságot. 
Ezt követően, 1919. február 28-án napvilágot látott az 1919. évi XXI. néptörvény a 
magyar népszabadság ünnepnapjairól, mely folyó év március 15-én lépett hatályba. 
Legfontosabb első paragrafusa szerint: „A Magyar Népköztársaság a magyar nép-
szabadság 1848. évi március 15-én kivivott első győzelmének és 1918. évi október 
hó 31-én aratott diadalának emlékezetére március hó 15. napját és október hó 31. 
napját a magyar népszabadság ünnepnapjaivá avatja.”7 Mindezzel párhuzamosan 
– természetesen – „2 §. Az 1898. évi V. törvénycikk hatályát veszti.”,8 vagyis április 
11-e nem számított ünnepnapnak többé. Más kérdés, hogy az 1919. évi XXI. néptör-
vénynek csupán részleges, illetve átmeneti hatása volt. Nem utolsósorban azért, mert 
hazánk jelentős része 1919 tavaszára idegen: csehszlovák, román, délszláv, kisebb 
részben francia megszállás alá került. Itt a magyar törvények, beleértve természete-
sen a XXI. néptörvényt is, legfeljebb papíron voltak érvényesek. Érvényben voltak 
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viszont a megszálló hatóságok rendelkezései. Többek közt azok, melyek a március 15-i 
forradalmi évforduló ünneplését tiltották.9 A megszállók pedig nem tréfáltak ebben (sem). 
Számos helyen erőszakkal akadályozták meg 1848 köszöntését.10

A forradalom évfordulóját szabadon ünnepelni csupán a meg nem szállt terüle-
teken lehetett. Itt egyébként a legnagyobb szabású ünnepségeket a Magyarországi 
Szociáldemokrata Párt szervezte, mégpedig 1919. március 16-ra, az ünnepet követő va-
sárnapra időzítve. A szociáldemokraták országszerte mozgósítottak. A fővárosban több 
helyszínen voltak ünnepségeik. A központi ünnepségüket Pesten, a Petőfi-szobornál tar-
tották. Volt emellett egy ünnepségük Budán, a Vérmezőn, ahol a budai szociáldemokrata 
munkásság ünnepelt.11 S végül, de nem utolsó sorban volt még néhány kisebb ünnepi 
rendezvény. Példának okáért Pesten. „Az ifjumunkások a Kálvária-téren nagyszabásu 
ünnepélyt rendeztek.” – adta hírül a szociáldemokraták napilapja, a Népszava.12 Az 
igazsághoz hozzátartozik, hogy Budapesten kívül szintén a baloldal, illetve az egyre 
jobban radikalizálódó szociáldemokraták voltak a hangadók. A legtöbb vidéki telepü-
lésen a szocdemek szerveztek március 16-ra időzítve március 15-i megemlékezést. Az 
MSZDP jelentős tömegeket mozgósított még a relatíve kisebb településeken is. Csupán 
két példa: a Népszava beszámolója szerint a Dunántúlon, „Tolnában vasárnap délután 
3 órakor a Munkásotthonban gyült össze a szervezett munkásság, mintegy 2–3000 főnyi 
tömeg…”.13 A Tiszántúlon, az akkor még magyar fennhatóság alatt álló „Beregszászon 
soha nem látott ünnep volt a vasárnapi márciusi ünnep. Több mint 10.000 ember vonult 
föl vörös zászlók egész erdejével, éltetve a forradalmat és a világot megváltó nemzetkö-
zi forradalmi szociáldemokráciát.”.14 Mindez már előrevetítette azt, ami néhány nappal 
később, 1919. március 21-én történt. E napon ugyanis az MSZDP és a Kommunisták 
Magyarországi Pártja egyesült. Létrejött a Magyarországi Szocialista Párt, illetve kikiál-
tották a Magyarországi Tanácsköztársaságot. Ez a szélsőbaloldali államalakulat váltotta 
fel a Károlyi-féle Magyar Népköztársaságot.

A Magyarországi Tanácsköztársaság, illetve annak teljhatalmú irányító szerve, a 
Forradalmi Kormányzótanács rövid néhány hét leforgása alatt visszájára fordította az őszi-
rózsás forradalom minden pozitívumát. A már előkészítés alatt álló (korábban április 13-ra 
tervezett) többpárti, szabad választások helyett diktatórikus szavazást, igazságszolgáltatás 
helyett forradalmi törvényszékeket, demokratikus megújulás helyett terrort vezettek be. A 
(korábban ígért, illetve törvény által garantált) földosztás is elmaradt. A kisajátított közép- 
és nagybirtokok helyén szövetkezetek jöttek létre. Emellett a vezetés – a kommunista ideo-
lógia jegyében – kárpótlás nélkül államosította a pénzintézeteket, lakóházakat, szállodákat, 
iskolákat, illetve a 20 főnél többet foglalkoztató ipari, bánya- és közlekedési üzemeket is.15 
Ráadásul, a Tanácsköztársaság fennállása alatt csaknem mindvégig szigorú alkoholtilalom 
volt érvényben.16 Már ahol a proletárhatalom uralkodott, ugyanis az ország jelentős terü-
leteit (változatlanul) az antant, illetve a csehszlovák, román, s délszláv csapatok tartották 
ellenőrzésük alatt; s ez bizony már előrevetítette az 1920-as trianoni tragédiát.

Ami ünnepnapjainkat illeti: a „proletár vezetés” első lépése húsvét „újraértelmezése” 
volt. „Az uj május pirosló köntösébe öltözött világ készül az uj feltámadásra és talán 
először adja meg a kiengesztelő elégtételt az ácsmester meghurcolt fiának. amikor igazi 
korbáccsal veri ki az uj világ templomából a pénzváltó kufárokat és farizeuskodó böl-
cseket.” – olvashatjuk a Vörös Újság 1919. április 20-án, húsvét vasárnapján megjelent 
számában az Új feltámadás címet viselő írásműben.17 Ugyanezen cikk megállapította 
azt is, hogy a kereszténységnek „befellegzett”. „A világmegváltó eszmék – mondotta 
egy gondolkodó – mint eretnekségek születnek és mint dogmák halnak meg. Ez a végzet 
teljesült be a keresztény tan felett is.” – vélekedett a Vörös Újság.18
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A vallásellenes propaganda mellett – persze – gőzerővel folyt a sikerpropaganda is! 
„A vörös május elseje igazi örömünnepe lesz a proletariátusnak. Boldog örömre gyul 
ki minden proletár arca, hiszen igazi szabadulásának első állomását éri el éri el s ha 
mutatkoznak is nehézségek még a jövőre, ezen a május elsején félre teszünk minden 
aggodalmat, hogy zavartalanul engedhessük át magunkat az elnyomott proletariátus 
felszabadulása első ünnepének, örömeinek.” – ígérte a Vörös Újság már említett ápri-
lis 20-i számában a Népmulatságok május elsején címet viselő írásműben.19 S valóban! 
„Hatszázezer proletár vonult fel a vörös Budapest utcáin” – olvashatjuk a Vörös Újság 
1919. május 3-i számában a május elsejei ünnepségek kapcsán.20 Ugyanezen cikkből 
megtudhatjuk azt is, hogy a fővárosban a munka ünnepének tiszteletére rendezvény 
volt a Vérmezőn, felvonulás az Andrássy úton, ünnepelt a hatalom a Margitszigeten, a 
Városligetben, a Népligetben, tűzijáték is volt, este a Gellérthegynél. Sőt – legalább-
is a Vörös Újság szerint – „A legkisebb mellékutca mindegyik házacskája csakugy, 
mint a nagy körutak képe magán viselte az ünnepség hangulatát és külső diszét.”.21 
Ez így azért, több mint valószínű, túlzás volt, ahogyan túlzó a bolsevik napilap azon 
megállapítása is, miszerint „Emberemlékezet óta Budapest ilyen szépen még nem volt 
feldiszitve.”.22 Az viszont biztos, hogy a külsőségekre adott a Tanácsköztársaság vezeté-
se. Továbbá mindent megtettek annak érdekében, hogy az 1919. május 1. ne csupán a fő-
városban, de másutt is emlékezetes nap maradjon. „A hozzánk érkező jelentések szerint 
az ország szabad területén [értsd: ahol a proletárdiktatúra uralkodott] mindenfelé nagy 
forradalmi lelkesedéssel ünnepelték meg az idei nagy május első napját.” – olvashatjuk 
a Népszava 1919. május 4-i számában.23 A Népszava beszámolója szerint a főváros-
hoz közeli „Vácon a fölvonuláson 40.000 ember vett részt.”.24 Zajlottak az események 
egy másik Budapesthez közeli településen, Kispesten is. A Népszava úgy tudta, hogy 
„Kispest szervezett munkásságának tulnyomó része már kora reggel a fővárosba vonult, 
mindamellett a helyi fölvonulásban is mintegy 15.000 ember vett részt.”.25 Nem beszélve 
más vidéki településekről. Például Kaposvárról, ahol a város „…szervezett munkássá-
ga nagyszabásu ünnepet rendezett május 1-én.”;26 vagy épp Győrről ahol 1919. május 
1-én „Délelőtt valamennyi szakszervezet külön ünnepségeket tartott, délután pedig 
mintegy 15.000 főnyi férfi és nőmunkás népgyülésre vonult föl zeneszóval és vörös lo-
bogókkal a vörös diszbe öltözött városon végig.”.27 „Ezeken kivül – a jelentések szerint 
– lelkes és nagyméretü májusi ünnepségeket tartottak Szombathelyen, Dombóváron, 
Szekszárdon…”,28 s jó néhány más vidéki helyszínen is.

Történt mindez a háborús állapotok és annak ellenére, hogy a hazai szélsőbalolda-
li hatalom 1919. április végére, május elejére igencsak szorongatott helyzetbe került. 
„A »Magyar Távirati Iroda« jelenti május 1-én: Április 30-án a románok a tiszamenti 
hidfőink kivételével mindenütt elérték a Tiszát. A cseheknek április 29-én a Boldva és 
Felsősajó völgyében való előretörése következtében a Sátoraljaujhely körül veszélyez-
tetett csapatainkat visszavontuk.” – adta hírül a Népszava 1919. május 3-i számában.29 
Igazság szerint a proletárdiktatúra 1919. április végén, május elején közel állt a teljes 
katonai vereséghez. Ám ennek ellenére a vezetés oly nagyszabású ünnepségsorozatot 
szervezett, oly nagy tömegeket mozgósított, ami még békeidőben is figyelemre méltó. 
Ahhoz persze, hogy a mozgósítás eredményes legyen, kellett az is, hogy május első 
napján munkaszünet legyen. Részben az ünnepi szervezéssel, de még inkább a balos 
ideológiával függött össze a Forradalmi Kormányzótanács 1919. május 1-én közzétett 
LXXX. számú rendelete, melynek értelmében: „A Magyarországi Tanácsköztársaság 
május 1-ét, a világ forradalmi proletariátusa nemzetközi egységének emléknapját, a 
proletárállam ünnepévé avatja. E napon minden munka szünetel. Budapest, 1919. áp-
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rilis 30.”30 Igaz, nem csupán a munka szünetelt ezen a napon, de néhol bizony az ész 
is „szabadságra ment”. Szintén 1919. május 1-én történt, hogy egy Budapest mellet-
ti település, Erzsébetfalva a bolsevik vezér tiszteletére, felvette a Leninváros nevet. 
„Erzsébetfalva városnak folyó évi május hó 1-én megtartott népgyülésen egyhangulag 
hozott azt a határozatát, mellyel kimondotta, hogy eddigi elnevezése helyett a város ne-
vét »Leninváros«-ra változtatja, jóváhagyólag tudomásul vettem. Ezen elhatározásomat 
az arra illetékes tényezőkkel egyidejüleg közöltem.” – olvashatjuk abban az üzenetben, 
melyet a Magyar Tanácsköztársaság Belügyi Népbiztossága küldött Erzsébetfava város 
Intézőbizottságának, 1919. május 9-én.31 Az, hogy mindeközben a névadó még élt, sőt 
aktívan irányította Szovjet-Oroszországot – szemmel láthatóan – nemigen aggasztotta 
sem Leninváros vezetését, sem a Belügyi Népbiztosságot.

Aggasztó volt viszont a katonai helyzet. Igaz, a Tanácsköztársaságnak a tavaszi ro-
mán, illetve csehszlovák támadást még eredményesen sikerült elhárítani, sőt, a hazai 
Vörös Hadsereg 1919 májusában, illetve júniusában még jelentős területeket is el-, 
illetve visszafoglalt. Északon és északkeleten Csehszlovákiával szemben arattak győ-
zelmeket: 1919. május 21-én visszafoglalták Miskolcot. Június elejére „vörössé lett” 
Léva, Érsekújvár, Selmecbánya, Sátoraljaújhely, sőt még Kassát is sikerült egy időre 
ellenőrzés alá vonni, hogy csupán néhány várost említsünk. Ám ezzel párhuzamosan 
a feszültség a front mögött egyre nőtt. 1919 nyarán már mindennaposak voltak a szél-
sőbaloldali rendszer elleni szervezkedések, felkelések. A kommunisták által álmodott, 
ígért világforradalom ellenben nem tört ki, s a remélt szovjet-orosz katonai segítség is 
egy illúzió maradt csupán. Ráadásul a proletárdiktatúra irányítói az antant fenyegetései 
(általános támadást helyeztek kilátásba), illetve ígérgetései (a Tiszántúl átadását kínálták 
az északi kivonulásért) hatására feladták a hazai Vörös Hadsereg által korábban vissza-
foglalt területeket. A románok viszont nem adtak föl semmit! Sőt, július végén átkeltek 
a Tiszán is, s megindultak Budapest felé. A kilátástalan bel- és külpolitikai helyzetben 
végül, 1919. augusztus 1-én a diktatúra összeomlott. Kun Béla és társai Ausztriába me-
nekültek, a román csapatok pedig bevonultak Budapestre.32

A vörös diktatúrát s a román megszállást követően 1919 őszétől egy félig parlamen-
táris, félig tekintélyelvű ellenforradalmi hatalom rendezkedett be, melyet Horthy Miklós 
neve fémjelzett.33 A sors fintoraként az ellenforradalmi Horthy-korszakban történt, hogy 
megszületett az 1927. évi XXXI. törvénycikk, mely az 1898. évi V. törvénycikket (ez-
úttal végképp) hatályon kívül helyezte, s március 15-ét nemzeti ünneppé nyilvánította. 
Párhuzamosan azzal, hogy szintén az említett évben, 1927-ben, a XXXI. törvénycikkel 
egy időben fogadta el az Országgyűlés az 1927. évi XXXII. törvény Kossuth Lajos örök 
érdemeinek és emlékének törvénybe iktatásáról. E két törvény egyébként valameny-
nyi parlamenti párt egyetértésével született. 1927-ben már senki nem vitatta Kossuth 
Lajos történelmi nagyságát, vagy március 15-e múltbéli jelentőségét.34 A (lehetséges) 
jövő annál inkább vita tárgya volt! Épp az 1927. évi XXXI. és XXXII. törvény alsó-
házi tárgyalásán,1927. november 7-én történt, hogy az MSZDP képviselője, Farkas 
István hét pontból álló határozati javaslatot nyújtott be a T. Háznak. Ennek első pontja 
Magyarország új alkotmányáról szólt, mely kimondta volna, „…hogy Magyarország 
minden más országtól független, önálló köztársaság…”.35 Farkas István javaslatának 
második pontja az általános titkos választójogról volt egy tervezet. Titkos választójog-
ról mégpedig „…a következő alapelvek szerint: képviselői, törvényhatósági és községi 
választójoga van minden férfiunak és nőnek, aki életének 2l-ik évét betöltötte, legalább 
fél év óta ugyanabban a községben lakik, vagy lakása van és magyar állampolgár.”.36 
A harmadik pont a sajtószabadságról, a negyedik az esküdtbíráskodás bevezetéséről 
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szólt. Az ötödik pont az egyesülési és gyülekezési jogról, melyet a szociáldemokrata 
politikus úgy szeretett volna szabályozni, hogy mindenkinek joga legyen „…minden 
külön bejelenlés és engedély nélkül békésen és fegyvertelenül gyülekezzék…”;37 illetőleg 
mindenkinek joga legyen „…arra, hogy a büntetőtörvénykönyvbe nem ütköző célokra 
egyesületeket és társulatokat alakithasson…”.38 Farkas István javaslatának hatodik pont-
ja általános politikai amnesztiát helyezett kilátásba. Végül, de nem utolsósorban ott volt 
a hetedik pont, a földosztásról. Az MSZDP képviselője szerint minden 500 holdon felüli 
szántóterületet, kártérítés mellett, ki kellett volna sajátítani. Ezután pedig „A kisajátitott 
földterületekből elsősorban földhöz kell juttatni: 1. az olyan földmunkásokat, akik a 
szakszerű mezőgazdálkodáshoz értenek és önállóan gazdálkodni akarnak, 2. a kisgaz-
dákat és törpebirtokosokat, akik egy család eltartásához elegendő földbirtokkal nem 
rendelkeznek, 3. az olyan földmives termelő szövetkezeteket, amelyeknek tagjai maguk 
művelik a földet és okszerű gazdálkodást folytatnak.”.39 Mindez egy polgári demokrati-
kus Magyarország megteremtését jelentette volna, egy éles váltást a Horthy-rendszerhez 
képest (is). Természetesen a képviselőház ezt 1927-ben nem fogadta el. Az indítványt 
még aznap, november 7-én leszavazta az alsóház.40 Ám nem valósult meg a polgári de-
mokratikus Magyarország később, a második világháborút követően sem. Helyette egy 
egészen másféle „demokrácia” következett.

(„Lobogózzuk fel megcsonkított házainkat”: Március 15-e és április 4-e köszöntése 
1945-ben) Még folytak a harcok hazánk területén, amikor 1945. március 13-án, kedden a 
Fővárosi Közlönyben, Budapest székesfőváros hivatalos lapjában egy felhívás jelent meg, 
melyet dr. Csorba János, Budapest polgármestere fogalmazott meg március 15-e 97. év-
fordulójának tiszteletére. „Küszöbön áll március idusa, a szabadság ünnepe. A legyőzött 
nyilas és német reakciós világ a bombák és ágyúk áldozatául dobta oda a magyar fővárost. 
Nincs ép ház, nincs egyetlen sértetlen lakás. De menjetek ki a Dunapartra és látni fogjá-
tok, hogy Petőfi szobrán a két esküre emelt ujj sértetlenül lendül az ég felé, hogy »Rabok 
tovább nem leszünk!«…” – más dolgok mellett erről olvashatunk az említett polgármes-
teri felhívásban.41 No meg arról, hogy „Majdnem egy évszázadig tartott, míg elérkeztünk 
ahhoz a március 15.-éhez, mely hamisítatlan folytatása a Kossuth-ok, Petőfi-k, a Vasvári 
Pál-ok és a Jókai-k márciusának.”.42 Ám „A mi szent eszményeinket semmiféle elnyo-
más nem tette és nem is teheti tönkre.”.43 Ezért aztán „Ennek a régi és igazi márciusnak 
örömére, a felszabadulás és felemelkedés lelkes demonstrálására LOBOGÓZZUK FEL 
MEGCSONKÍTOTT HÁZAINKAT MÁRCIUS 15.-TŐL MÁRCIUS 18.-IG.”.44

Két nappal később, 1945. március 15-én, csütörtökön egy újabb, az ünnepet érintő 
közlemény jelent meg, ezúttal a Népszavában. Ennek legfontosabb mondanivalója az 
volt, hogy „Nem a Hősök terén lesz a Szabadságünnep”.45 Eredetileg ugyanis március 
18-án, Budapesten, a Hősök terén kívánták megtartani a március 15-ét köszöntő nagy 
központi ünnepséget. Ám „A Budapesti Nemzeti Bizottság úgy határozott, hogy a már-
cius 18-án tervezett szabadságünnepet nem a Hősök terén tartják meg.”.46 „Az ünnep-
ség új színhelyének és időpontjának megállapítását idejekorán hozzák a nyilvánosság 
tudomására.” – ígérte a Népszava.47 S valóban, már másnap, március 16-án, pénteken a 
Népszavában az Elmarad a Hősök terén a márciusi ünnepély című írásban tájékoztatást 
kapott a nagyközönség arról, hogy mi a hatalom végső elképzelése március 15-e meg-
ünneplése kapcsán. A Népszava tájékoztatása szerint: „A Hősök terére március 15-e al-
kalmából tervezett nagy nemzeti ünnep – amint csütörtökön már jelentettük – elmarad. A 
március 18-ra tervezett nagy ünnepség előreláthatólag százezres tömeget vonzott volna 
a hatalmas térségre. A mai körülmények között az illetékes körök nem tartják helyesnek 
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és megengedhetőnek, hogy a szabadég alatt ilyen óriási tömeg gyűljön össze, ezért úgy 
határoztak, hogy kerületenként. a 48-as szabadságmozgalomhoz méltó keretek között, 
fedett helyiségekben rendezik meg a kerületi Nemzeti Bizottságok az ünnepségeket.”48 
Emellett a Népszava arról sem mulasztott el informálni, hogy „A kerületenként ren-
dezendő ünnepségeken kívül a budapesti Nemzeti Bizottság ugyancsak március 18-án, 
vasárnap délelőtt 10 órakor a Magyar Színházban nagy ünnepséget rendez, amelyen 
négy párt szónoka tart emlékbeszédet.”.49 Mégpedig „A Szociáldemokrata Párt részé-
ről Szakasits Árpád elvtárs, a Magyar Kommunista Párt részéről Révai József elvtárs, 
a Független Kisgazdapárt részéről Tildy Zoltán, a Parasztpárt részéről Kovács Imre 
mond beszédet.”.50 Nem mellesleg „A Magyar Színházban tartott ünnepség után a bu-
dapesti Nemzeti Bizottság az ünneplő közönséggel együtt az Izabella utca, az Andrássy 
út, a Deák Ferenc utca, a Mária Valéria utca útvonalon a Petőfi térre vonul, ahol Petőfi 
Sándor szobrát rövid beszéd kiséretében Darvas József koszorúzza meg.”.51 Ez volt tehát 
a terv március 15-e 97. évfordulójának köszöntésére. S hogyan nézett ki a gyakorlat?

Majdnem pontosan úgy, ahogyan eltervezték. „A szabad Budapest népe kerületenkint 
ülte meg idén a nagy márciusi szabadságünnepet. A fővárosi Nemzeti Bizottság a 
Magyar Színházban rendezte ünnepélyét vasárnap délelőtt.” – olvashatjuk a Népszava 
ünnepet követő első, 1945. március 20-i számában, A szabad Magyarország fővárosa 
megünnepelte március idusát című újságcikkben.52 Ugyanebből megtudhatjuk azt is, 
hogy a Magyar Színháznál „Már jóval a hirdetett kezdés előtt hatalmas tömeg lepte el 
a színház előtti teret…”.53 A színház bejáratánál „…díszegyenruhás rendőrök álltak és a 
zsúfolásig telt nézőteret háromszínű és vörös drapériák ékesítették.”.54 „Hatalmas raj-
zolt plakátokról a 48-as március hőseinek, Kossuthnak, Petőfinek és Táncsicsnak arca 
nézett az ünnepre gyűlő népre és feliratos táblákon az ő szavaik mellett a ma jelmonda-
tai kiáltottak:»Halál a német megszállókra«»Be az új nemzeti hadseregbe«»Népbíróság 
elé a hazaárulókkal«55 A Népszava szerint: „Megrendítően mélységes, történelmi jelen-
tőségű percek voltak, amikor sűrű sorokban gyülekezett a megkínzott főváros népe az 
első igazi szabadságünnepre.”56 Egyébiránt magát az ünnepséget „A zenekar a Himnusz 
hangjaival nyitotta meg…”.57 A Népszava beszámolója alapján: „Major Tamás lépett ez-
után a közönség elé és zengőn, erőteljes tűzzel szavalta Petőfi »A tizenkilencedik század 
költőihez« című verset, majd bevonultak az ünnepség szónokai. Kiss Károly elnökölt, a 
Szociáldemokrata Pártot Szakasits Árpád elvtárs, a Magyar Kommunista Pártot Gerő 
Ernő elvtárs, a Független Kisgazdapártot Tildy Zoltán, a Nemzeti Parasztpártot Kovács 
Imre és a Polgári Demokrata Pártot Bródy Ernő képviselte.”58

Az első szónok Szakasits Árpád volt. A szociáldemokrata vezető – más gondolatok mel-
lett – arról beszélt: „Megmutatjuk, hogy a csaknem százéves ellenforradalom után ezen a 
földön forradalmi átalakulás megy majd végbe. Máris megkezdtük! A földreform tető alá 
került. Holnap megkezdődik végrehajtása.”59 Különben is „Nemcsak beteljesítjük, hanem 
messzire túlhaladjuk 1848-at. Mert 1848 eszméit megtöltjük szociális tartalommal.” – 
ígérte Szakasits.60 A politikus más tekintetben is igen bizakodó volt. „A fasizmusok meg-
haltak vagy haldokolnak. Dögletes levegőjük nem fertőzi meg többé a szabad Európát.” 
– érvelt Szakasits.61 Így azután – legalábbis a szociáldemokrata politikus szerint – „A 
demokratikus Európának éppen úgy érdeke, mint nekünk magyaroknak, hogy itt Délkelet-
Európában szabad és boldog népek éljenek igazi demokráciában.”.62 Szakasits Árpád 
beszédét követően Gerő Ernő, az MKP képviselője emelkedett szólásra. Ő – egyebek mel-
lett – arról szónokolt: „Mi nem vagyunk vérszomjasak. Nem akarunk mást, csak ugyan-
olyan mértékkel mérni, amilyen mértékkel a reakciósok és nyilasok nekünk mértek.”63 Az 
akkortájt leginkább aktuális belpolitikai kérdésről, „A földreformról szólva, Gerő elvtárs 
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hangsúlyozta, hogy körülbelül ötmillió hold kerül a parasztok, zsellérek, a mezőgazdasági 
cselédek kezére.”.64 Méltatta a földreformot a következő szónok a Nemzeti Parasztpárt 
nevében fellépő Kovács Imre is. Kovács Imre – számos más gondolat mellett – „Utalt ar-
ra, hogy a földreformról szóló javaslatot, a feudális Magyarország halálos ítéletét éppen 
március 15-én írták alá.”.65 A parasztpárti politikus szerint: „Debrecen, a függetlenség 
városa, szebben nem is ünnepelhette volna meg március 15-ét.”66 Kovács Imre beszédét 
követően Bródy Ernő tartott szónoklatot a Polgári Demokrata Párt nevében. A PDP poli-
tikusa – többek között – „Hangsúlyozta, hogy régi harcos, de nem kell megtagadnia ön-
magát, mert kora ifjúságától kezdve mindig a népért, a demokrácia ügyéért dolgozott.”.67 
„Mi, polgári demokraták – mondotta – a szellemi és gazdasági élet minden terére kiter-
jedő demokratikus szabadságnak, az emberi jogoknak, a becsületes polgári munkának, a 
polgári szabadságnak vagyunk harcosai.”;68 amellett, hogy „Felebaráti szeretettel tekin-
tünk a munkásságra…”;69 továbbá „Hasonló érzelem tölt el bennünket a kisgazdák és a 
parasztság iránt.”.70 E „szertettől túláradó” beszédet követően a Független Kisgazdapárt 
nevében Tildy Zoltán szólt az egybegyűltekhez. Tildy beszédében szintén hitet tett 
az új rendszer mellett, továbbá egy üzenetet is megfogalmazott: „Innen, erről az ün-
nepségről üzenni szeretnék a még elnyomatásban élő Dunántúl népéhez és az ott még 
mindig harcra kényszerített szegény magyar katonákhoz. Megüzenem nekik: testvérek, 
ott túl a Dunán, mi szabadon ünnepelhetjük március 15-ét és arra a pillanatra várunk, 
amikor majd ti is sorainkban lehettek. Ne higgyetek az áruló beszédnek, tagadjátok 
meg és hagyjátok ott azt a hitvány hordát, amelynél szennyesebb árulója még nem 
volt a magyar népnek…”71 A Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontba tömörült pártok 
képviselőinek felszólalásait követően pedig, a gyűlés egyik záróakkordjaként, „…Kiss 
Károly beszélt, aki a demokratikus pártok összefogásának szükségességét hangoztat-
ta.”.72 Ezt követően „A gyűlés elnökének zárószavai után ismét Major Tamás lépett 
a függöny elé.”.73 Ezúttal a színművész „Petőfi »Talpra magyar!«-ját szavalta…”.74 
Ezután pedig „Az ünnepséget a Rákóczi-induló Berlioz-átiratának fergeteges, vihar-
zó muzsikája fejezte be.”.75 Nem mellesleg „A budapesti Nemzeti Bizottság tagjai és 
a színházban megjelent közönség ezután a főváros fellobogózott utcáin keresztül a 
Petőfi-szoborhoz ment.”.76 E helyütt pedig „A Petőfi-szobor talapzatát a kormány ne-
vében Takács Ferenc iparügyi miniszter koszorúzta meg…”.77

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a március 18-i nagy „szabadságünnep” előzmé-
nyeként néhány nappal korábban, 1945. március 15-én az MKP már tartott egy külön 
ünnepséget. „A Magyar Kommunista Párt szabadságünnepséget rendezett március 15-
én a Magyar Színházban.” – olvashatjuk a Népszava március 17-i számában.78 Nem 
mellesleg ugyanezen a napon, március 15-én az említett kommunista ünnepséggel 
párhuzamosan vidéken is ünnepségek zajlottak. „Magyarország egész felszabadított 
területén határtalan lelkesedéssel ünnepelték a magyarok nemzeti ünnepét.” – hirdette 
a Népszava (már említett) március 20-i számában, a forradalmi évforduló kapcsán.79 
Ugyanezen újságból tudhatjuk meg azt is, hogy 1945. március 15-én, az Angliában élő 
magyarok szintén megemlékeztek a forradalom kitörésének 97. évfordulójáról.80

Fontos még megemlíteni, hogy „szabadságunkat”, nem csupán március 15-én, illetve 
március 18-án köszöntöttük, hanem hazánk területének április 4-i „teljes felszabadulása” 
okán április első napjaiban is. E sorok szerzője – a korabeli sajtóban megjelent írások 
alapján – három nagyszabású ünnepséget is talált, melyet már 1945-ben megszer-
veztek Magyarország „felszabadulása” nyomán. Az első ünnepség Csepelen volt. 
„Alig hangzott el a hír, hogy Magyarország eddig még megszállt területei felszaba-
dultak a német elnyomás alól, a csepeli gyár üzemi bizottsága máris kiadta a jelszót: 
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ünnepeljük meg Magyarország felszabadítását! Az ünnepi gyűlés impozáns keretek kö-
zött csütörtökön [április 5-én] este zajlott le a községháza előtti térségen.” – adta hírül 
a Szabadság c. napilap 1945. április 6-i, pénteki számában.81 A „felszabadulás” második 
nagy köszöntésére Debrecenben került sor. „Magyarország területének teljes felszaba-
dulását ünnepelte tegnap [április 6-án] az ősi magyar város Debrecen…” – olvashatjuk 
a Debreczen c. napilap április 7-i, szombati számában.82 Végül, de nem utolsósorban 
Budapesten szintén sor került az ország „felszabadulásának” köszöntésére 1945. április 
8-án. „Magyarország teljes felszabadulásának megünneplésére ma, vasárnap dél-
előtt 11 órakor a kormány tagjainak részvételével népgyülés lesz a Nemzeti Múzeum 
előtt.” – hirdette a Népszava április 8-i, vasárnapi számának harmadik oldalán.83 
Majd másnap, április 9-én, hétfőn a napilapok közül elsőként a Szabadság című lap 
„A nemzet függetlensége ma egy a nép szabadságával” címet viselő írásművében 
már részleteket is közölt a Nemzeti Múzeumnál rendezett ünnepségről. Ebben ol-
vashatunk arról, hogy a fővárosi ünnepség szónokai dr. Csorba János, polgármester, 
Kovács Béla kisgazdapárti államtitkár, Nagy Ferenc kisgazda politikus, későb-
bi miniszterelnök, Kállai Gyula kommunista politikus, Kovács Imre, a Nemzeti 
Parasztpárt képviselője, Supka Géza, a PDP politikusa és Ries István szociáldemok-
rata politikus volt. Szintén ebből az újságcikkből tudhatjuk meg azt is, hogy a bu-
dapesti ünnepségen Kovács Béla államtitkár felolvasta Miklós Béla miniszterelnök 
„felszabadulást” köszöntő kiáltványát. Az említett kiáltvány – többek közt – arról 
tájékoztatta a hazai és a nemzetközi közvéleményt: „A magyar nép legjobbjainak 
évszázados álma valósul meg abban a napiparancsban […] amelyben Sztalin mar-
sall április 4-én bejelentette a világnak: a Vörös Hadsereg Magyarország egész 
területét felszabadította a német megszállás alól.”84

S ez a kiáltvány, illetve a kiáltványban említett napiparancs egyben magyarázata is 
annak, hogy miért éppen április 4-e vált hazánk „felszabadulásának” ünnepnapjává, 
dacára annak, hogy (ma már) tudjuk: április 4-ét követően is folytak harcok hazánk 
területén. Nem beszélve arról, hogy a Szovjetunió Magyarországot mindig is legyőzött 
ellenségnek, s nem felszabadított országnak tekintette.

(Egy „új világ” köszöntése: 1945. május 1.) Az ünnepek kérdéskörénél megmaradva, 
nem sokkal március idusa, illetve az áprilisi „felszabadulási” ünnepek után, újabb, még 
nagyobb szabású ünnepségsorozatra került sor hazánkban, ezúttal május elsejének, a 
munka ünnepének tiszteletére. Ez volt történelmünk során a második olyan alkalom, 
mikor a baloldal, illetve a szélsőbaloldal tiltás vagy kötöttségek nélkül köszönthette 
május elsejét, így nem csoda, hogy a „felhajtás” óriási volt. „A Magyar Dohányjövedék 
május elsejére 1 pengős »1945 május 1« elnevezésű cigarettát bocsát a közönség ren-
delkezésére.” – olvashatjuk a Népszava 1945. május 1-i számában, a Május elseje címet 
viselő cikkben.85 Ugyanezen cikkből megtudhatjuk azt is, hogy „A polgármester a sörre 
vonatkozóan május elsejére felfüggesztette az alkoholtilalmat.”.86 Vagyis messze nem 
volt akkora szigorúság, mint 1919. május 1-én.87

Igaz, más sokkal lényegesebb különbségek is voltak 1919-hez képest. Például az, hogy 
míg 1919-ben kizárólag a baloldal, a kommunisták és a (velük együttműködni hajlandó) 
szociáldemokraták képviselői voltak, lehettek hangadók május 1-én, addig 1945-ben 
a népfrontos politika jegyében nem egy, hanem négy kormányzó párt volt meghatáro-
zó: a Független Kisgazdapárt, a Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt és 
a Nemzeti Parasztpárt. „Felkerestük a demokratikus pártok vezetőit, hogy mondják el 
pár szóval, mit jelent nekik ez a nagyszerű ünnep, melyért a proletariátus nem szűn meg 
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küzdeni, melyért nem egyszer vérét is kellett ontania, a reakció rendőrségének sortüzében 
összeesve.” – olvashatjuk a Népszava (már említett) május 1-i számában, A demokratikus 
pártok és a májusi ünnep címet viselő írásműben.88 Négy pártot, illetve öt politikust keresett 
meg 1945 tavaszán, a május 1-i ünnep előtt, a szociáldemokrata napilap: Szeder Ferencet, a 
szociáldemokraták képviselőjét, Rákosi Mátyást, az MKP vezetőjét, Kossa Istvánt az MKP 
képviselőjét, egyben a Szakszervezeti Tanács vezetőjét, Tildy Zoltán kisgazda politikust, 
későbbi miniszterelnököt, illetve köztársasági elnököt, valamint Kovács Imre parasztpárti 
politikust. Jellemző, hogy a kormányzat, illetve a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front 
ötödik pártját, a koalícióból épp kiszorulóban lévő Polgári Demokrata Pártot nem kereste fel 
senki a Népszava részéről.89 Ahogyan tanulságos az is, hogy a szociáldemokrata napilap által 
megkeresett politikusok miket válaszoltak. Szeder Ferenc például – egyebek mellett – azt, 
hogy „Május elseje megünneplése a szervezett szocialista földmunkásságnak éppen olyan 
ünnepe, mint a szervezett ipari munkásságnak.”.90 Kossa István, válaszul – többek közt – azt 
fejtegette: „Ez évben a május 1-e jelentősége még nagyobb, mint a multban. A munkásság 
most már nemcsak országépítő, hanem országvezető tényező is lett.”91 Tildy Zoltán szerint: 
„Az ország minden dolgozója: a paraszti, a munkás- és az értelmiségi rétegek, mély együtt-
érzéssel ünneplik a munka ünnepét, ezt a mai szabad Május Elsejét.”92 Kovács Imre – más 
dolgok mellett – úgy vélekedett: „Most a földreform teszi aktuálissá az ünneplést.”93 Ám a 
legérdekesebb választ kétségkívül Rákosi Mátyás adta. Szerinte: „A május elsejét a két nagy 
munkáspárt és a szakszervezetek közösen ünneplik. Ez az összefogás országszerte a legna-
gyobb megértésre és helyeslésre talált a demokrácia polgári híveinél is, mert tudják, hogy az 
együttes fellépést nem szűk osztályérdek vezeti, hanem az egész nemzet üdve. A kommunista-
szociáldemokrata összefogásnak csak azok felé van fenyegető éle, akik még mindig a reakció 
szekerét tolják s akiknek kiküszöbölése az egész nemzet közös érdeke.”94

Persze az is igaz, hogy a „reakció szekerét tolók” bűnös „aknamunkája” 1945. május 
1-én biztosan nem járt sikerrel. „Negyedszázad óta nem látott Budapest olyan páratlan 
arányú tömegmegmozdulást, mint 1945 május elsején. 1919 óta így még nem ünnepelt 
a főváros. – olvashatjuk a kommunista Szabad Népben, Losonczy Géza május 1-ét 
méltató vezércikkében.95 S hogy hogyan is zajlott le konkrétan a május 1-e köszöntése 
Budapesten? Az MKP lapjának beszámolója szerint: „Buda a Gellért-téren emelt örök 
emléket a felszabadító szovjet hősöknek. Itt ünneplik a legtöbbet szenvedett városrész 
első szabad májusát.”96 Az MKP központi lapja úgy tudta, hogy „A felére csökkent 
lakosságu budai kerületekből tizenkétezer ember jött el hivatalosan, de legalább négy-
szer annyi azoknak a száma, kiket a szívük és a felszabadulás boldog öröme hozott az 
ünneplők sorába.”.97 „A reggeli tavaszi szél lengeti a vörös zászlókat és messzire hirdeti 
a jelszavakat, melyek beteljesülést kérnek és várnak. Marx. Lenin, Engels, Petőfi, Dózsa 
György, Táncsics és Rákosi képei emelkednek ki messze a tömegek fölött.” – lelkendezett 
a Szabad Nép.98 A kommunista napilap nem mulasztotta el megemlíteni, hogy az ünnep-
ségen a hazai politikai élet képviselői is jelen voltak. „Dr. Bechtler Péter alpolgármester 
képviseli a fővárost, Erdei Ferenc belügyminiszter a kormányt, Kovács Imre és Némethy 
Jenő a Nemzeti Bizottságot.” – olvashatjuk a Szabad Nép beszámolójában.99 Más kérdés, 
hogy nem a hazai vezetők tartottak beszédeket. „Az ünnepi beszédet, mint a második 
ukrán arcvonal tanácsának kiküldötte, Zikov vezérőrnagy mondta…”.100 Ezt követően 
pedig „…a szovjet-tisztikar nevében egy [„nevenincs”] őrnagy, majd a frontról érkezett 
legénység nevében egy [szintén ismeretlen] őrmester beszélt.”.101

Természetesen nem csupán Budán volt nagyszabású május 1-i ünnepség. Lelkesen 
köszöntötték a munka ünnepét a pesti oldalon is. Például a Szabadság téren, ahol 
ünnepélyes keretek között leplezték le, illetve koszorúzták meg (elsőként) a ma is 
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ott található szovjet hősi emlékművet. „Már a kora reggeli órákban sűrű emberka-
réj vette körül a Szabadság-teret.” – olvashatjuk a Független Kisgazdapárt lapjának, 
a Kis Újságnak 1945. május 3-i számában.102 Ugyanezen újságból tudhatjuk meg azt 
is, hogy a Szabadság téren az ünnepség főszereplője a szovjet Vörös Hadsereg, illetve 
Malinovszkij szovjet tábornagy volt. Igaz a helyszínen „Ott volt Dálnoki Miklós Béla 
miniszterelnökkel az élén a kormány minden tagja.”.103 Az ünnepi beszédet azonban 
nem a miniszterelnök, hanem Malinovszkij tartotta. A tábornagy szónoklatában – töb-
bek közt – „…visszatekintett a Vörös Hadsereg dicső harcaira, amely a Volgától a 
Dunáig hatalmas utat tett meg és amely végül torkonragadta a fasiszta fenevadat.”.104 
Amellett, hogy a szovjet katonai vezető „…»Éljent« kiáltott Sztálin marsallra, a 
Vörös Hadseregre.”;105 illetve „Hódolt az elesett hősök emlékének, azoknak, akik a 
nagy Szarmata síkságról jöttek, hogy fölszabadítsák a világot elnyomóitól és meg-
védjék a szovjet haza függetlenségét.”.106 Nem mellesleg egy másik pesti helyszínen, 
a Vigadó-téren egy hasonló, a szovjet hadsereget méltató ünnepség zajlott le 1945. 
május 1-én. „Ezerkilencáznegyvenöt május elsejét, az első szabad, magyar májust, a 
légierők emlékművének leleplezésével ünnepelte meg a Vörös Hadsereg légialakulata, 
a IV. és a IX. kerület lakossága, a Vigadó-téren.” – legalábbis, ha hihetünk a Szabad 
Nép beszámolójának.107 Természetesen „A leleplezésen hivatalosan megjelentek a kor-
mány, a főváros, a kerületi Nemzeti Bizottság és a különböző pártok képviselői.”.108 
Szónoklatot azonban e helyütt sem tartott hazai politikus! Ehelyett „Az új szovjet-
himnusz elhangzása után a szovjet légierők négy [közelebbről meg nem nevezett] 
magasrangú tisztje mondott beszédet.”.109

Ahol a hazai vezetők szóltak, illetve szóhoz jutottak, az a Hősök tere volt. Ugyanis – 
ahogyan ezt a Kis Újság megfogalmazta – „A május elsejei ünnepnap központi ünnepe, 
amelynek a szonokok szemelyei miatt politikai súlya is volt, a Hősök-terén zajlott le.”.110 
A Kis Újság szerint: „A magyar fővárosban még soha nem látott óriási embertömeg 
vonult fel erre az ünnepségre. Nemcsak a Hősök-tere volt telve, nemcsak a környező ut-
cákat lepte el az ünneplő tömeg, hanem a hangszórók az Andrássy-úton és a körutakon 
végig is zsúfolt sorok hatalmas emberáradatának közvetítették a szónokok beszédét.”111 
Vagyis – szemben a márciusi helyzettel – már nem volt „kezelhetetlen probléma” az, 
hogy a Hősök terén tömeg gyűlik össze. Nem mellesleg „A tér maga gazdagon fel volt 
díszítve, a Milleniumi-emlékművet tízméteres magasságú vörös drapéria borította a 
szónoki emelvény fölött »Éljen május 1.« felirat pompázott, balról Lenin, jobbról pe-
dig Sztálin hatalmasméretű arcképe tekintett le a végeláthatatlan emberáradatra.”.112 
Emellett „A tömegben is mindenütt zászlók, fölírások lengtek, hirdetve a demokratikus 
Magyarország jelszavait: a földreformot, a munkásegységet, a demokratikus pártok ösz-
szefogását, a reakció elleni harcot.”.113 Egyébiránt „Az ünnepélyen megjelent Dálnoki 
Miklós miniszterelnök, a demokratikus pártok vezetői, a honvédség kiküldöttei és a ma-
gyar politikai, gazdasági és szellemi élet úgyszólván minden vezetője.”.114

Magát „A nagygyűlést énekkari szám nyitotta meg…”.115 Ezután versek következtek, 
illetve a munkásdalárda, mely „…a partizánindulót énekelte el, ami után Kossa István, 
a Szakszervezeti Tanács főtitkára mondotta az első beszédet.”.116 Kossa – a Kis Újság 
megfogalmazásával élve – „…beszédében összefoglalta a szakszervezetekben tömörült 
munkásság kívánságait.”.117 Például „Követelte, hogy a munkásság ne csak ellenőrizhes-
se az üzemeket és gyárakat, hanem a vezetésbe és a termelés irányításába is beleszólhas-
son.”.118 A szakszervezeti vezető azt is fölvetette, hogy „A minősítési törvény teljes eltör-
lésével meg kell nyitni a közhivatalok kapuit a szervezett munkásság legjobbjai előtt.”.119 
Továbbá a főtitkár – más fontos dolgok mellett – „Felhívta a figyelmet arra is, hogy a 
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Dunántúlra menekült nyilasok ezreit azonnal össze kell fogni s mielőbb népbíróság elé 
állítani.”.120 Ez utóbbi követelés – tegyük hozzá – összhangban állt a magyar lakosság 
döntő többségének vélekedésével. A nyilasokra, főként rémuralmuk után, csak kevesen 
gondoltak, gondolhattak gyűlölet nélkül.121

Ám az már messze nem volt ilyen egyöntetűen támogatott, amiről a második szónok, 
Rákosi Mátyás beszélt, ki – más gondolatok mellett – kifejtette: „Meg kell értenünk, hogy 
amilyen hasznothajtó egy gyár megindítása, ugyanolyan produktív munka a reakció kiirtása 
is. Ezenkívül még előttünk áll az építés nagy feladata, amellyel szemben ott áll a reakciós 
szabotálók kis csoportja, amelynek erejét nem szabad lekicsinyelni, hanem minden erőt 
mozgósítani kell vele szemben.”122 A „reakció” elleni küzdelemről egyébként a nagygyűlés 
harmadik szónoka, Szakasits Árpád sem mulasztott el szólni. „Dolgozni fogunk a reakció 
kiirtásán, a termelés biztosságán, a munkaeszközök megteremtésén.” – ígérte a szociálde-
mokrata politikus.123 Aki egyébként a „magyar dolgozók” nevében azt is megfogadta, hogy 
„Még szorosabbá teszik a két testvérpártnak a kommunistáknak és a szociáldemokratáknak 
a kapcsolatát…”.124 Végül, de nem utolsósorban Szakasits Árpád szereplése, illetve az ál-
tala tartott s „…nagy lelkesedéssel fogadott beszéd után Kossa István határozati javaslatot 
terjesztett a nagygyűlés elé.”.125 E javaslat lényegileg arról szólt, amiről a nagygyűlés három 
szónoka korábban beszélt: a demokratikus (vagy legalábbis magukat annak tituláló) pártok 
összefogásáról, az újjáépítésről, a „reakció” elleni küzdelemről, továbbá, nem utolsósorban, 
a Szovjetunió s a nemzetközi munkásmozgalom méltatásáról. „A nagygyűlés résztvevői 
harcos üdvözletüket küldik a nemzetközi munkásosztálynak, elsősorban a Szovjetúnió dolgo-
zóinak, az amerikai és angol munkásságnak, valamint a hős jugoszláv népnek és a szomszéd 
nemzetek munkásainak. – olvashatjuk a Szabad Népben, az említett határozati javaslatot is-
mertető A kivívott szabadságot soha többé nem engedjük tőlünk elragadni címet viselő írás-
műben.126 Ugyanebből tudhatjuk meg azt is, hogy „A határozati javaslatot a nagygyülés kö-
zönsége hatalmas lelkesedéssel, egyhangulag elfogadta.”.127 Ezt követően pedig Budapesten, 
a Hősök terén „A gyülés az Internacionale hangjaival ért véget.”.128

A főváros mellett persze vidéken is zajlott az élet. A Szabad Nép beszámolója szerint: 
„Miskolc városa 35.000 ember részvételével ünnepelte az első szabad május elsejét. 
A Magyar Kommunista Párt nevében Révai József elvtárs, nemzetgyűlési képviselő, a 
Kommunista Párt Központi Vezetőségének tagja mondott beszédet. A Szociáldemokrata 
Párt nevében Bán Antal elvtárs, a Szakszervezetek részéről pedig Kopácsi József elvtárs 
méltatta a nap jelentőségét.”129 Ugyanezen újságból tudhatjuk meg azt is, hogy „A nem-
rég felszabadult Győrött 15.000 ember vonult fel május elsejének megünneplésére.”;130 
illetőleg „Több mint húszezer ember ünnepelte Salgótarjánban május elsejét.”.131 Nem 
mellesleg szintén e napon, május elsején történt, hogy „A Magyar Rádió az első szabad 
május ünnepén újból megkezdte a rendszeres adásait.”.132 Ugyancsak május elsejéhez 
kapcsolódott az is, hogy napvilágot látott az 1.390/1945. M. E. számú rendeletet a nem-
zeti, felszabadulási és a munka ünnepének meghirdetése tárgyában. Az említett rendelet 
értelmében a kormány március 15-ét nemzeti ünneppé, „…április hó 4. napját a felsza-
badulás ünnepévé és május hó 1. napját a munka ünnepévé…” nyilvánította.133

(Ünnepeink és hétköznapjaink „demokratikus” újraszabályozása: 1945–1948) S ez 
csupán a nyitánya volt annak a döntéssorozatnak, mely a koalíciós kormányzás idősza-
kában ünnepeinket és ünneplési szokásainkat átalakította. Nem sokkal a 1.390/1945. 
M. E. rendelet megszületése után a Magyar Közlöny 1945. július 27-én közzétette Bán 
Antal iparügyi miniszter 1945. július 25-i 61. 759/III/1./1945. Ip. M. számú közlemé-
nyét. Az említett közleményben a miniszter – egyebek mellett – irányelvként fogalmazta 
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meg: „Általában a vasárnapi és az alább meghatározott ünnepnapokon végzett munka 
tulmunkának számit és a munkabér, illetőleg az órakereset 100%-ával pótlékolandó. 
[…] Mindaddig, mig kormányintézkedés másképpen nem rendelkezik, a fentiek szerint 
dijazandó ünnepnapnak a következőket tekintjük: január 1., március 15., április 4., 
husvét hétfő, május 1., pünkösd hétfő, urnapja, augusztus 20., november 1., karácsony 
mindkét napja.”134 Így azután a háború utáni években megkötött kollektív szerződések 
döntő többsége csupán ezeket a napokat tekintette ünnepnapoknak a munkavégzés 
szempontjából.135 Persze az is igaz, hogy nem mindenki munkavégzését szabályozta 
kollektív szerződés, ráadásul az említett miniszteri irányelv csupán egy volt az ünne-
pekre vonatkozó jogszabályok közül. Ott volt például Rónai Sándor kereskedelem- és 
szövetkezetügyi miniszter 1946. június 29-én közzétett 22.000/1946. K. SZ. M. számú 
rendelete, mely Budapest főváros, továbbá Kispest, Pestszenterzsébet, Pestszentlőrinc, 
Budafok, Rákospalota és Újpest megyei jogú városok területén szabályozta a nyílt áru-
sítási üzletek nyitvatartását. A 22.000/1946. K. Sz. M. számú rendelet – többek között 
– kimondja: az említett városok területén, a nyílt árusítási üzleteket, néhány kivételtől el-
tekintve, „…január 1., február 1., március 15., április 4., május 1., november 1. napján, 
karácsony mindkét napján, valamint husvét és pünkösd másodnapján egész napon át…” 
zárva kell tartani.136 Illetve zárva kell lenniük az említett üzleteknek „…más Gergely 
naptár szerinti ünnepeken, továbbá nagypénteken és október 6-án, déli 12 órától a nap 
további szakaszában…” is.137

Mint az előbbi felsorolásból is látszik, 1946. február 1-ét, a köztársaság kikiáltását 
követően február első napja is ünnepé vált. Más kérdés, hogy február 1-e nagyszabású 
ünneppé, pláne általános munkaszüneti nappá sosem lépett elő, s még a „fekete betűs” 
napok között is csupán másodlagos szerepet töltött be. Nem úgy március 8-a, a nemzet-
közi nőnap, mely hazánkban 1947-től kezdve a kommunisták fontos politikai propagan-
daünnepévé vált.138

Természetesen a köztársaság kikiáltása, sőt a nemzetközi nőnap jelentősége is eltörpült 
hazánk „felszabadulásához” képest. Ezt a (már említett) 1945. május 1-i kormányrende-
letnek, illetve a (már szintén említett) Sztálin-napiparancsnak megfelelően 1946 és 1989 
között minden évben április 4-én köszöntöttük. Kivéve az 1947-es esztendőt, ekkor ugyan-
is április 4-e nagypéntekre esett, utána pedig április 6-án húsvét vasárnapja, április 7-én 
húsvéthétfő következett, köztük a kollektív szerződések általános gyakorlata alapján mun-
kanapnak számító „egy szem” nagyszombattal. Ez így mindenképpen problematikus volt, 
ezért a „felszabadulás ünnepét” áthelyezték. Mégpedig oly módon, hogy 1947. április 2-án 
a Magyar Közlönyben közzétették a 4.090/1947. M. E. számú kormányrendeletet, mely-
nek (a rendelet lényegi részét tartalmazó) 1. paragrafusában a következőket olvashatjuk:

„1. §.
(1) A felszabadulás ünnepét (1.390/1945. M. E. számu rendelet, Magyar Közlöny 

19. sz.) az 1947. évben április hó 4. napja helyett április hó 5 napján kell megtartani.
(2) Az előbbi bekezdésben foglalt rendelkezéshez képest a kollektiv szerződéseknek 

április hó 4. napjára vonatkozó rendelkezéseit az 1947. évben – a (3) bekezdésben fog-
lalt kivétellel – április hó 5. napjára kell alkalmazni.

(3) A (2) bekezdésben foglalt rendelkezés a sütőiparra nem terjed ki.”139

Vagyis a két ünnep „találkozását” úgy szabályozták, hogy április 5-én, szombaton 
munkaszüneti nap volt. Ekkor ünnepeltük hazánk „felszabadulását”. Utána április 6-a, 
húsvét vasárnapja, illetve április 7-e, húsvéthétfő következtek, melyek – értelemszerűen 
– szintén munkaszüneti napok voltak. Összességében létrejött egy háromnapos „ünnepi 
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szünet”, előtte, nagypénteken viszont dolgozni kellett. Mindez egyébként Nagy Ferenc 
miniszterelnök javaslatára történt így. A kormányfő volt az, ki nem sokkal az április 4-i 
ünnep előtt, 1947. március 20-án, egy kormányülésen fölvetette: A „… felszabadulási 
emlékünnep megrendezését nem lehet a szomorú jellegű Nagypéntekre tenni. A húsvéti 
ünnepek pedig nem alkalmasak az ünnepségre, mert akkor a legtöbben vidéken tartóz-
kodnak. Ő a maga részéről 5-ét tartaná a legalkalmasabbnak az ünnepség megtartásá-
ra.”; s a kormány ezzel a javaslattal egyet is értett.140 A Minisztertanács 1947. március 
31-i ülésén aztán a miniszterelnök tett még egy bejelentést. Nevezetesen azt, hogy április 
4-én és 5-én „… pénteken és szombaton hivatali szünnapot javasol, s ezen idő alatt csak 
inspekció [ügyelet] lenne tartandó.”.141 A Minisztertanács ehhez szintén hozzájárult, 
ahogyan tudomásul vette azt is, hogy Rónai Sándor kereskedelem- és szövetkezetügyi 
miniszter ugyanezen a március 31-i kormányülésen bejelentette: Ünnep ide vagy oda, de 
„… a fontosabb üzletek pénteken 5 óráig tarthatnak nyitva.”.142 A miniszter ugyan elis-
merte, hogy az üzletek „Normális körülmények között 12 óráig szoktak Nagypénteken 
nyitva tartani, de tekintettel a hármas ünnepre, délután 5 óráig kívánja számukra az 
engedélyt megadni.”.143 Így született meg a kereskedelem- és szövetkezetügyi miniszter 
14.300/1947. K. SZ. M. számú rendelete, mely lényegét tekintve a következőkről szól:

„A felszabadulás ünnepének a folyó esztendőben április hó 4. napjáról április hó 5. 
napjára történt áthelyezése folytán az 1942: VI. tc. 11. §-ának (4) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

„1. §.
(1) Az 1947. évi április hó 4. napján, – nagypénteken –, az ország egész területén 

valamennyi nyilt árusitási üzletet az üzletnyitás időpontjától délután 5 óráig, a fodrász-
üzleteket pedig délután ½ 6 óráig szabad nyitvatartani.

(2) Az 1947. évi április hó 5. napján, – a felszabadulás ünnepén, – az ország egész 
területén az élelmiszer- és tüzelőanyagkereskedéseket reggel 8 órától déli 12 óráig, a 
fodrászüzleteket reggel ½ 8 órától déli 12 óráig, a virágüzleteket reggel 9 órától délután 
4 óráig és végül a kizárólag cukorkát árusitó üzleteket reggel 9 órától este 8 óráig sza-
bad nyitvatartani.

(3) Az 1947. évi április hó 5. napján, – a felszabadulás ünnepén, – a (2) bekezdés-
ben meghatározottakon kivül valamennyi nyilt árusitási üzletet, valamint a kozmetikus-, 
manikür- és pedikürüzleteket az ország egész területén egész napon át zárva kell tartani.”

E „szép kerek” történetben, csupán egyetlen „apróbb hiba” volt. Az, hogy az 
14.300/1947. K. SZ. M. számú miniszteri rendelet 1947. április 1-én, a 4.090/1947. 
számú kormányrendelet megelőzően jelent meg a Magyar Közlönyben.144 Vagyis amikor 
a miniszteri rendelet április negyedike „áthelyezéséről” tájékoztatott, egy olyan kor-
mányzati döntésre hivatkozott, mely csupán egy nappal később került nyilvánosságra. 
Ezzel együtt – persze – az április 4-i ünnepségek, április 5-én is, gond nélkül lezajlot-
tak. „Nagyszombaton ünnepelte az ország lakossága Magyarország felszabadulásának 
második évfordulóját. Nemcsak az ország fővárosában, hanem a vidéki városokban 
és falvakban is mindenütt megemlékeztek ezen a napon az évforduló jelentőségéről. 
Budapesten az ünnepségek középpontjában a [ma is a főváros jelképétnek számító] 
gellérthegyi Szabadság-szobor leleplezése állt.” – olvashatjuk a Kis Újság 1947. április 
9-i számában.145

Egyébiránt az április 5-i ünnepségek után nem sokkal, 1947. május 14-én a kisgazda-
párti Nagy Ferenc miniszterelnök szabadságra Svájcba utazott. A kormányfő távollétét 
kihasználva Rákosi Mátyás, és az általa vezetett MKP lépett: összeesküvéssel vádolták 
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meg a miniszterelnököt, pontosabban azzal, hogy tudott arról az „összeesküvésről”, me-
lyet Kovács Béla, az FKgP korábbi főtitkára „vezetett”, akit egyébként nem sokkal koráb-
ban, 1947. február 25-én hurcoltak el a szovjetek. Nagy Ferenc persze – Kovács Bélához 
hasonlóan – ártatlan volt! Nem tudott, s nem is tudhatott semmilyen „összeesküvésről”, 
mivel nem is létezett semmiféle „összeesküvés”. Nem, itt arról volt szó, hogy a minisz-
terelnök útjában állt a kommunisták egyeduralmi törekvéseinek, s ezért így vagy úgy, de 
távoznia kellett.146 Nagy Ferenc (nem épp önkéntes) „visszavonulására” 1947. június 1-én 
került sor, ám már ezt megelőzően, május 31-én a kommunistákkal szorosan együttműkö-
dő Dinnyés Lajos kormányfő lett, illetve megalakult a Dinnyés-kormány.147 Nagy Ferenc 
lemondását, illetve a Dinnyés-kabinet létrejöttét követően felpörögtek az események: 
1945. június 2-án távozott az országból a Független Kisgazdapárt egy másik meghatározó 
vezetője, a Nemzetgyűlés elnöke, Varga Béla. 1947. augusztus 1-től szovjet mintára elkez-
dődött a tervgazdálkodás, megindult az úgynevezett „hároméves terv”. Augusztus 31-én, 
újabb parlamenti választásokat tartottak, melyet az MKP részéről választási csalások, il-
letve visszaélések sorozata kísért. A kommunisták egyébként ezen a választáson – a visz-
szásságok ellenére is – csupán 22%-os eredményt értek el. Ezzel ugyan a versengő pártok 
közt az első helyen végeztek, ám az abszolút többséget még így sem tudták megszerezni. 
Így jobb híján újabb koalíciós kormány alakult, ismét csak Dinnyés Lajos vezetésével.

Mindeközben, az 1947-es év gyors tempójú gazdasági és politikai változásai köze-
pette ünnepeink, illetve ünneplési szokásaink rendje nem sokat változott. Igaz, dr. Bojta 
Ernő Béla minisztertanácsi jegyző, a miniszterelnökség adminisztratív államtitkára 1947. 
október 3-án a Dinnyés Lajos elnöklete alatt tartott Minisztertanács ülésén, egy érdekes 
felvetéssel hozakodott elő: „dr. Bojta Béla: elvi álláspontot kér arra, hogy az október 6-a, 
mint nemzeti gyászünnep munkaszünnap-e, vagy sem.”148 Erre azonban a válasz az volt: 
„Minisztertanács kimondotta, hogy az október 6-a teljes munkanap.”149 S ezzel október 
6-a kérdése le is került a napirendről. Más kérdés, hogy három héttel később, a kormány 
október 24-i ülésén Bojta Ernő Béla ismét felvetést tett ünnepeink ügyében. Ezúttal ún. 
„elvi döntést” kért „…az október 31. és november 1-i munka- illetve szünnappal kapcso-
latban.”.150 Ám Dinnyés Lajos miniszterelnök válasza erre szintén az volt, hogy minden 
úgy jó, ahogyan van, október 31-ét „…nem kell megünnepelni, november 1-e pedig piros 
betüs ünnep.”.151 Vagyis nem valósult meg az sem, hogy az őszirózsás forradalom évfordu-
lója általánosan elismert ünnep- és munkaszüneti nap legyen Magyarországon.

Más dolgok viszont megvalósultak! 1948. március 15-én, a forradalom kitörésének 
100. évfordulóján, Budapesten, az Országgyűlés díszülést tartott. „A dicsőséges nemzeti 
ünnep kiemelkedő eseménye volt az országgyülés március 15-i ülése, amelynek tárgy-
sorozatán egyetlen pont volt: javaslat az 1848–49 évi nemzeti forradalom emlékének 
törvénybeiktatásáról.” – olvashatjuk a Szabad Nép 1948. március 17-i számának első 
oldalán.152 A javaslatot – természetesen – az Országgyűlés elfogadta. A Szabad Nép 
beszámolója szerint: „A ház elnökének [az Országgyűlés elnöke ekkor Nagy Imre, a 
későbbi miniszterelnök volt] kérdésére, hogy elfogadják-e a javaslatot, a képviselők he-
lyükről felállva egyhangulag kiáltották: Igen!”153 Így született meg az 1948. évi XXIII. 
törvénycikk az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc emlékének megörökítéséről. 
A még aznap kihirdetésre került jogszabály kimondja:

„Száz évvel ezelőtt, 1848. március 15-én kitört a magyar forradalom. Harcba indult 
a magyar nép függetlensége és szabadsága kivívásáért, az idegen uralom igájának le-
rázásáért, a jobbágyfelszabadításért, a feudális bilincsek összetöréséért. A magyar köz-
társaság országgyűlése az 1848/49. évi forradalmi, demokratikus eszmék örökösének és 
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megvalósítójának tekinti magát. Ünnepélyesen kijelenti, hogy 1848 nagy hagyományait 
és szellemét hűségesen megőrzi és mindennemű elnyomás elleni következetes harc s a 
népek közötti békés együttműködés jegyében fejleszti tovább. A 48-as szabadságharc 
eszméi iránti tiszteletének kifejezéséül az országgyűlés a következő törvény alkotja:

1.§. Az országgyülés az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc emlékét a magyar 
nemzet hálás kegyelete és tisztelete bizonyságául törvénybe iktatja.

2.§. Ez a törvény kihirdetése napján lép életbe.”154

Nem mellesleg ugyanezen a napon, 1948. március 15-én, a fővárosban „Százezrek ünne-
pelték a Kossuth-téren a magyar szabadságot” – legalábbis, ha hihetünk a Szabad Nép beszá-
molójának.155 Természetesen Budapesten kívül is voltak ünnepi rendezvények. A Népszava 
tudósítása szerint: „A szabadságharc századik évfordulóján országszerte hatalmas ünnepsé-
geket tartottak.”156 Csupán néhány példa: A cívisvárosban, „Debrecenben százezres tömeg 
ünnepelte a centenáriumot.”.157 A forradalmi évfordulóhoz kapcsolódóan, a Heves megyei 
„Hatvanban Nemzetközi Nőnapot rendezett a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság és az 
MNDSZ [Magyar Nők Demokratikus Szövetsége] helyi csoportja.”.158 A Tisza partján fekvő 
„Szegeden lobogó fáklyákkal és lampiónokkal feldíszített menetben vonultak fel az üzemek 
dolgozói és a politikai pártok tagjai.”.159 Egy másik Tisza parti városban „Szolnokon emlék-
tüzeket gyujtottak és sportbemutatókat rendeztek az évforduló előestéjén.”.160 Ezután pedig 
„Március 15-én az elhagyott gyermekek otthonát avatták fel.”.161 Nem beszélve arról, hogy 
„A magyar forradalom százéves fordulóját világszerte megünnepelték és a magyarországi 
centenáris ünnepségeknek mind rádióban, mind sajtóban széleskörű visszhangja támadt.”.162

S azután jöttek a szürke hétköznapok. No meg a kevésbé dicső dolgok. Ott volt mindjárt 
a centenáriumi évforduló után öt nappal, 1948. március 20-án közzétett 3.180/1948. szá-
mú kormányrendeletet, mely lényegét tekintve arról szólt, hogy „… február hó 2. napjá-
ra eső Gyertyaszentelő Boldogasszony napja, a március hó 25. napjára eső Gyümölcsoltó 
Boldogasszony napja és a szeptember hó 8. napjára eső Kisboldogasszony (Kisasszony) napja 
nem munkaszüneti nap.”.163 Vagyis 1948. március 20-át követően ezeken a napokon, a kollektív 
szerződésektől függetlenül is, mindenkinek dolgoznia kellett. Nem sokkal később, 1948. május 
11-én napvilágot látott az 1948. évi XXV. törvénycikk egyes ipari vállalatok állami tulajdonba 
vételéről. Ez alapján, Magyarországon államosítottak minden olyan magyar kézen lévő ma-
gántulajdonú üzemet, melynek dolgozói létszáma elérte a 100 főt.164 Röviddel ezután újabb 
fordulat következett be, 1948. június 12-én, egy hosszú, több hónapig tartó egyesülési folyamat 
végeredményeként, megszűnt az önálló Szociáldemokrata Párt. Vagyis inkább megsemmisült 
azáltal, hogy az MKP és az SZDP balszárnya összeolvadt, s létrejött a kommunista állampárt, 
a Magyar Dolgozók Pártja. Az SZDP „bedarálását” követően egyébként a többi párt működése 
is rövidesen megszűnt. A hatalom ugyanis 1948 végére, 1949 elejére a „dogozó nép” pártján 
kívül minden más pártot felszámolt, beolvasztott, vagy ellehetetlenített. Persze az egyházak 
sem maradhattak ki a „jóból”. Néhány nappal az MDP létrejötte után, 1948. június 16-án 
az Országos Törvénytárban közzétették az 1948. évi. XXXIII. törvénycikket, mely az 
egyházi iskolák és óvodák államosításáról rendelkezett. E törvény alapján az egyházi is-
kolák és óvodák döntő többsége, kártérítés nélkül, állami fennhatóság alá került.165 Nem 
sokkal később, 1948. december 26-án, „hűtlenség”, „kémkedés” és „valutaüzérkedés” 
gyanújával az Államvédelmi Hatóság letartóztatta a kialakuló diktatúra egyik legna-
gyobb ellenfelét, Mindszenty József bíborost, esztergomi érseket. Ezzel a kör bezárult! 
A gazdaság és a politika pártállami irányítás alá került. Az oktatás úgyszintén. Egy po-
litikai erő maradt színen, a Magyar Dolgozók Pártja. Egy politikai akarat érvényesült: a 
Rákosi Mátyás vezette MDP akarata. Kezdetét vette a Rákosi-korszak.
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JEGYZETEK

1 „Tehát, ha pap vagy ispán, vagy más keresztyén 
ember vasárnapon találna munkában valakit, 
akárki legyen, üzzék el a munkától. 1. §. És ha 
ökörrel dolgozott, vegyék el ökrét és adják ételül 
a vár népének. 2. §. Ha pedig lóval, vegyék el 
lovát, melyet a gazdája ökrön váltson meg, ha 
kedve tartja; és azon ökröt egyék meg, a mint 
mondtuk. 3. § Ha valakit egyéb szerszámok-
kal találnak, vegyék el szerszámait és ruháit, 
melyeket bőrén váltson meg, ha akar.” – ol-
vashatjuk „Szent István király dekrétomainak 
második könyvében”, a 7. „fejezetben”, mely 
„fejezet” a vasárnapi munkaszünetről rendel-
kezett. Szintén Szent István király törvényei 
között, „dekrétomainak második könyvében”, a 
8. „fejezetben” olvashatunk arról, hogy „Ugyan 
a papok meg az ispánok hagyják meg minden-
felé a falusbiráknak, hogy vasárnaponként az ő 
felszólitásokra minden ember, nagyja és apraja, 
férfia s asszonya, mind templomba menjen, kivéve 
azokat, a kik a tűzhelyet őrzik. 1. §. Valaki pedig 
konokul hátramarad, csapják meg és kopaszszák 
meg.”. Az idézett gondolatokat, illetve a 7. és 
8. „fejezetet” ld.: Magyar Törvénytár (Corpus 
Juris Hungarici) 1000–1526. évi törvényczikkek. 
Franklin-Társulat. Bp., 1899. 25. o. E sorok szer-
zője fontosnak tartja megemlíteni, hogy egyrész-
ről az előbbiekben közzétett idézetek – a tanul-
mánysorozatban szereplő többi idézethez hason-
lóan – az eredeti írásmód szerint kerültek közlés-
re. Másfelől a „Szent István király dekrétomainak 
második könyve”, hetedik és nyolcadik „fejezet” 
a Magyar Törvénytár szóhasználata. Az említett 
törvények, valójában, az államalapító király első 
törvénykönyvéből valók. A szóhasználat pedig 
egyrészről abból fakad, hogy sokáig István ki-
rály Imre herceghez írt intelmeit is törvényeink 
közé sorolták; másrészről meg abból, hogy a 
Magyar Törvénytár Szent István, Szent László és 
Könyves Kálmán törvényei esetében a jogszabá-
lyokat nem a „megszokott” törvénycikk (régies 
helyesírással: törvényczikk) névvel illette, hanem 
ún. „fejezetekről” olvashatunk.

2 Az idézet, Szent László király első törvényköny-
vének 38. „fejezete”, mely a „szent ünnepek 
megüléséről” szól. Az idézett 38. „fejezetet” ld.: 
Magyar Törvénytár (Corpus Juris Hungarici) 
1000–1526. évi törvényczikkek. I. m. 63. o.

3 Az idézett mondatokat, illetve az 1891. évi XIII. 
törvénycikket ld.: Magyar Törvénytár (Corpus 
Juris Hungarici) 1889–1891. évi törvényczikkek. 
Franklin-Társulat. Bp., 1897. 391–392. o. Idézet 
a 391. oldalon.

4 Az idézetet, illetve az 1898. évi V. törvény-
cikket ld.: 1898. évi Országos Törvénytár 
(Corpus Juris), 5. szám. Kiadatott 1898. 

évi április hó 7-én. Kiadja a Magyar Királyi 
Belügyminisztérium megbízásából az Országos 
Törvénytár szerkesztősége. Bp., 1898.

5 A március 15-i ünnepnap történetéről a tizenki-
lencedik századtól egészen a huszadik század vé-
gén bekövetkezett rendszerváltásig részletesen is 
olvashatunk Gyarmati György: Március hatalma 
a hatalom márciusa (fejezetek március 15. ünnep-
lésének történetéből), Paginarum, Bp., 1998.

6 Az idézetet ld.: Munkásügyi Szemle, V. évfolyam, 
1914. évi novemberi (19–21.) szám. Az idézet, 
illetve 60.061 számú rendelet kapcsán megjegy-
zendő, hogy a Munkásügyi Szemle nem közlöny, 
hanem egy folyóirat volt. Egy ilyen rendeletet 
pedig nem itt, s nem ilyen formában kellett volna 
közzétenni, hanem inkább a korszak hivatalos lap-
jában, Budapesti Közlönyben kellett volna, hogy 
megjelenjen. Ám nem így történt! E sorok szer-
zője kutatásai során sem a Budapesti Közlönyben 
sem más „hivatalos helyen” (pl. a Magyarországi 
Rendeletek Tárában) nem bukkant rá a 60.061. 
számú rendelkezésre.

7 Az idézetet, illetve az 1919. évi XXI. néptörvényt 
ld.: Budapesti Közlöny, 1919. évi 50. szám. Bp. 
1919. február 28.

8 Uo.
9 A megszállt területek március 15-i ünnepségeiről, 

illetve a megszállók ünneplést tiltó rendelke-
zéseiről a korabeli magyarországi sajtó sokat 
cikkezett. A Világ című napilap 1919. március 
18-i számának (X. évfolyam, 66. szám) első 
oldalán, a Március 15-ike – Pécsett címet viselő 
újságcikkben például, más dolgok mellett, a kö-
vetkezőket olvashatjuk: „A pécsi jogászifjuság 
március 15-iki népgyülését a szerb parancsnok 
betiltotta. Ennek dacára a jogászok Kossuth szob-
rát megkoszoruzták, a szobor előtt a tömeg eléne-
kelte a Himnuszt, Szózatot és Kossuth-nótát, majd 
csendben szétoszlott. Az üzletek kirakataiban 
és a gomblyukakban piros-fehér-zöld szalagok: 
csendes és méltóságteljes demonstráció, melyet 
a legkisebb incidens sem zavart meg.” Persze az 
is igaz nem mindenütt ért véget ilyen békésen a 
március 15-i ünnepség.

10 „Amint kassai tudósitónk jelenti, az ottani zsupán 
betiltotta a kassai munkásság matinéját, amelyet 
a Nemzeti Szinházban akartak rendezni. Március 
15-én a honvédszobor előtt gyülekező közönséget 
a cseh katonaság szétkergette és a koszorukat a 
szoborról eltávolitotta. Ifju Deák Gyula banktiszt-
viselőt egy katona megpofozta, mert virágot meré-
szelt viselni a mellén. Délután pedig egy Bonduray 
nevü 15 éves fiut puskatussal vertek főbe a csehek, 
mert a közönséggel rokonszenvező olasz katonákat 
megéljenezte Ez a fiu vasárnap este sérülései 
következtében meghalt. […] Vasárnap este néhány 
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magyar ember koszorut tett le a Szabadság-téren 
levő Szabadságszoborra. Hétfőn hajnali 4–5 óra 
között nyolcvan főnyi cseh csapat egy tiszt veze-
tésével megszállotta a kassai Szabadság-teret és 
ledöntötték a Szabadságszobrot. A szobor ércfejét 
leütötték, a tizmázsás szobrot pedig vasrudakkal 
fölboritották. A városban e vandalizmus miatt igen 
nagy volt a fölháborodás. Délelőtt 10 óra felé nagy 
néptömeg verődött össze a téren és föl akarta állí-
tani a szobrot. A vármegyeházánál levő őrségről 
több cseh katonát rendeltek ki a térre, ezek után a 
tömegbe lőttek. Egy fiatal ujságárusleányt és egy 
asszonyt agyonlőttek.” – olvashatjuk a szociálde-
mokrata napilap, a Népszava 1919. március 19-i 
számának (XLVII. évfolyam, 67. szám) 3. oldalán, 
a Cseh vérengzés Kassán címet viselő cikkben. 
Ugyanebből az írásműből tudhatjuk meg azt, hogy 
a megszálló erők „Pozsonyban is fegyveres erővel 
akadályozták meg március 15-ének méltó meg-
ünneplését.”. Az eperjesi történésekről nem is 
beszélve! A Népszava március 19-i beszámolója 
szerint: „Eperjesen már 14-én este kezdődött az 
erőszakosság. A Munkásotthonból a cseh katonák 
harminc elvtársunkat elhurcoltak és csak másnap 
bocsátották őket szabadon. Másnap az iskolásfiuk 
közül is többet elfogtak és megbotoztak. Az egyik 
kis fiura 50 botütést szabtak ki; szerencsétlen gye-
rek az iszonyu kinok következtében meghalt.”

11 „A Petőfi-szobor előtt lefolyt impozáns ünnepség 
délután négy órakor kezdődött. Mintegy huszezer 
ember helyezkedett el a szobor körül. Balassa 
Jenő, a Vigszinház tagja, Csizmadia Sándor »Tüz« 
cimű költeményének elszavalásával vezette be az 
ünnepet. Utána több cigányzenekar eljátszotta a 
munkásindulót, majd Landler Jenő dr. méltatta az 
ünnep jelentőségét. Hegedüs Pál negyvennyolcas 
honvéd meghatott szavai után a munkásdalár-
da néhány dalt énekelt és az ünneplők ugyan-
csak zászlók alatt szép rendben, szabadságdalo-
kat énekelve szétoszlottak. A budai munkásság a 
Vérmezőn ünnepelt. A négy-ötezer főnyi hallgató-
ság előtt Migray József méltatta az októberi forra-
dalom jelentőségét. Fleischer Ernő, Rácz József, 
Egan Ede és Bálint Ödön beszéde után a munkások 
Martinovich vesztőhelyére mentek, ahol ugyancsak 
Migray József beszélt.” Az idézett gondolatokat 
ld.: Március 15-iki ünnepségek címet viselő írás. 
Megjelent a Magyarország című napilap 1919. 
március 18-i számának (XXVI. évfolyam, 66. 
szám) 2. oldalán.

12 Az idézett mondatot ld.: A forradalom Márciusa 
című cikk. Megjelent a Népszava 1919. március 
18-i számának (XLVII. évfolyam 66. szám) 6. és 
7. oldalán. Idézet a hatodik oldalon.

13 Uo.
14 Uo.
15 Az 1918-as őszirózsás forradalomról, az utána 

következő proletárdiktatúráról, illetve a diktatúra 

vezetésének döntéseiről – számos, igen kitűnő 
írásmű mellett – részletesen is szól: Romsics 
Ignác: Magyarország története a XX. században. 
Osiris Kiadó, Bp., 2010.

16 A Forradalmi Kormányzótanács 1919. március 
21-i II. számú rendelete kimondta: „Mindennemü 
szeszes ital kimérése, forgalombahozatala és fo-
gyasztása tilos.”; s súlyos szankciókat: pénzbün-
tetést, vagyonelkobzást, fogházbüntetést helyezett 
kilátásba mindazoknak, kik e tilalmi rendelkezést 
megsértik. Ennek ellenére ez a rendelet – az 
Amerika Egyesült Államokban alkoholtilalmat 
elrendelő 1919-es XVIII. alkotmánykiegészítéshez 
hasonlóan – betarthatatlan volt. Ám míg az al-
koholtilalom képtelenségét az USA döntéshozói 
hosszú évekig nem ismerték el, addig idehaza a 
bolsevik vezérkar már néhány hónap után átlátta 
a helyzetet, s megszüntette a kötelező „józansá-
got”. Igaz a Forradalmi Kormányzótanács említett 
márciusi rendelkezését a diktatúra vezetése soha 
nem vonta vissza, ugyanakkor az államosított, 
illetve állami ellenőrzés alatt álló alkoholárusítás-
nak, s az ehhez kapcsolódó fogyasztásnak, 1919 
nyarától már teret engedtek. „A Népgazdasági 
Tanács a Forradalmi Kormányzótanács hozzájá-
rulásával megengedte 30% bort tartalmazó szén-
savas borviznek a Szeszes Italok és Szesztermékek 
Hivatala utján lezárt palackokban való forga-
lomba hozatalát.” – olvashatjuk a Népgazdasági 
Tanács 16. számú árrendeletében, mely a „szénsa-
vas borvíz” árát szabályozta, s 1919. július 11-én 
látott napvilágot. Néhány nappal később, 1919. jú-
lius 19-én pedig megjelent a Népgazdasági Tanács 
32. számú árrendelete, mely rendelet tárgya Az 
üzemek részére kiutalt sör árának megállapítása 
volt. Az említett rendelet – más dolgok mellett – 
kimondja: „A Kormányzótanács hozzájárulásával 
a lisztpótjeggyel ellátott munkások sört kapnak.” 
Vagyis, idővel, ha nem is teljesen szabadon, de 
lehetett borozni (fröccsözni), sőt egyes munkások-
nak – „luxusként” – már sör is járt. Ezzel együtt, 
az alkoholtilalom kudarcát a kommunista pro-
paganda soha nem ismerte el, s a korábbi sza-
bad árusítás is csak a Tanácsköztársaság bukása 
után állt helyre. Az idézett mondatot, illetve a 
Forradalmi Kormányzótanács II. számú rende-
letének teljes szövegét ld.: Budapesti Közlöny, 
1919. évi 69. szám. Bp. 1919. március 24. A 
Népgazdasági Tanács 16. számú árrendeletét ld.: 
Tanácsköztársaság, 1919. évi 89. szám. Bp. 1919. 
július 11. A Népgazdasági Tanács 32. számú árren-
deletét ld.: Tanácsköztársaság, 1919. évi 96. szám. 
Bp. 1919. július 19. Az Egyesült Államokban be-
vezetett alkoholtilalomról, annak hátteréről, illetve 
az amerikai vezetés (nem túl ésszerű) politikájáról 
– más munkák mellett – részletesen is olvasha-
tunk: Hahner Péter: Az Egyesült Államok elnökei. 
Maecenas Könyvek, Bp., 1998.
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17 Az idézetet, illetve az Új feltámadás címet viselő 
cikket ld.: Vörös Újság II. évfolyam, 62. szám, 5. o.

18 Uo.
19 Az idézetet, illetve a Népmulatságok május el-

sején címet viselő cikket ld.: Vörös Újság II. 
évfolyam, 62. szám, 7. o.

20 Az idézetet ld.: A proletárforradalom májusi 
ünnepe címet viselő írásmű. Megjelent a Vörös 
Újság II. évfolyamának 72. számában, a 3–7. 
oldalon. Idézet a harmadik oldalon. 

21 Uo.
22 Uo.
23 Az idézetet ld.: Május elseje vidéken. Megjelent 

a Népszava XLVII. évfolyam 106. számának 6–7. 
oldalán. Idézett gondolat a hatodik oldalon.

24 Uo.
25 Uo.
26 Uo.
27 Az idézetet ld.: Május elseje vidéken. Megjelent 

a Népszava XLVII. évfolyam 106. számának 6–7. 
oldalán. Idézett gondolat a hetedik oldalon.

28 Uo.
29 Az idézett mondatokat, illetve a május 1-i távirat 

teljes szövegét ld.: Népszava, XLVII. évfolyam 
105.szám, 6. o.

30 A Forradalmi Kormányzótanács idézett LXXX 
számú rendeletét ld.: Tanácsköztársaság, 1919. 
évi 32. szám. Bp. 1919. május 1.

31 Az idézett üzenetet ld.: Magyar Nemzeti Levéltár 
Országos Levéltára (továbbiakban: MNL, OL) K 
26–PTI–601 f. 2. A Forradalmi Kormányzótanács 
Elnökségi Iratai.

32 A Tanácsköztársaság küzdelmeiről, a csehszlovák 
hadsereg elleni hadjáratról, illetve a szélsőbaloldali 
hatalom bukásáról – más egyéb munkák mellett – 
részletesen is olvashatunk: 20. századi magyar tör-
ténelem 1900–1994. Szerkesztők: Pölöskei Ferenc, 
Gergely Jenő, Izsák Lajos. Korona Kiadó, Bp., 1997.

33 Horthy Miklósról, illetve a nevével fémjelzett 
korszakról – más kitűnő munkák mellett – rész-
letesen is szól: Gergely Jenő–Pritz Pál: A tria-
noni Magyarország 1918–1945, Vince Kiadó, 
Bp., 1998; Püski Levente: A Horthy-rendszer 
(1919–1945), Pannonica Kiadó, 2006; valamint 
Romsics Ignác: A Horthy-korszak (Válogatott 
tanulmányok), Helikon Kiadó, 2017.

34 Az 1927. évi XXXI. törvénycikket március tizen-
ötödikének nemzeti ünneppé nyilvánításáról, s az 
1927. évi XXXII. törvénycikket Kossuth Lajos 
érdemeinek és emlékének törvénybeiktatásáról ld.: 
1927. évi Országos Törvénytár (Corpus Juris), 
14. szám. Kiadatott 1927. évi december hó 28-án. 
Kiadja a M. Kir. Belügyminisztérium, Bp., 1927. 
Az említett törvények kapcsán fontos megem-
líteni, hogy a képviselőházi napló (Az 1927. évi 
január hó 25-ére hirdetett Országgyűlés képvise-
lőházának naplója, hatodik kötet. Bp., 1927.) ta-
núsága szerint az 1927. évi XXXI. és XXXII. tör-

vénycikkek alapjául szolgáló törvényjavaslatokat 
az alsóház 1927. november 7-én, a folyó év január 
25-re hirdetett Országgyűlés 83. ülésén általános-
ságban, a részletes tárgyalás alapjául elfogadta. Az 
elfogadás – legalábbis ha hihetünk a képviselőházi 
naplónak – egyhangú volt. Másnap, november 
8-án, az Országgyűlés képviselőházának 84. ülé-
sén – az említett törvényjavaslatok harmadszori 
felolvasásával párhuzamosan – az alsóház „tárgya-
lás és hozzájárulás végett” az Országgyűlés felső-
házához „tette át” a március 15-ét nemzeti ünnepé 
tevő, illetve Kossuth Lajos érdemeit megörökítő 
törvényjavaslatokat. Az Országgyűlés felsőháza, az 
említett törvényjavaslatokat a felsőházi napló (Az 
1927. évi január hó 25-ére hirdetett Országgyűlés 
felsőházának naplója, II. kötet. Bp., 1928.) tanúsága 
szerint 1927. november 25-én tárgyalta, s a törvény-
javaslatokat a felsőház tagjai is támogatták.

35 Az idézetet, illetve Farkas István november 7-i 
javaslatát ld.: Az Országgyűlés képviselőházának 
83. ülése. In: Az 1927. évi január hó 25-ére hir-
detett Országgyűlés képviselőházának naplója, 
hatodik kötet. Bp., 1927.

36 Uo.
37 Uo.
38 Uo.
39 Uo.
40 „Következik a határozathozatal a beadott két 

határozati javaslat felett. Az első Farkas István 
képviselő ur határozati javaslata. Kérdem a t. 
Házat, méltóztatik-e a beadott határozati javas-
latot elfogadni, igen vagy nem? (Igen! Nem!) 
Kérem azokat, akik a határozati javaslatot elfo-
gadják, sziveskedjenek felállani! (Megtörténik.) 
Kisebbség. A Ház a határozati javaslatot elveti.” 
Az idézetet ld.: Az Országgyűlés képviselőházá-
nak 83. ülése. In: Az 1927. évi január hó 25-ére 
hirdetett Országgyűlés képviselőházának naplója, 
hatodik kötet. Bp., 1927.

41 Az idézetet, illetve Dr. Csorba János polgármes-
ter felhívásának teljes szövegét ld.: Fővárosi 
Közlöny, LVI. évfolyam, 5. szám. Csorba János 
felhívása kapcsán érdemes megemlíteni, hogy 
maga a felhívás – legalábbis amennyiben hi-
hetünk a dátumozásának – nem 1945. március 
13-án, hanem néhány nappal korábban, 1945. 
március 10-én született meg. Más kérdés, hogy 
a nyilvánosságot csupán három nappal később 
kapott.

42 Az idézetet ld.: Fővárosi Közlöny, LVI. évfolyam. 
5. szám. Dr. Csorba János polgármester felhívása 
az 1848-as forradalom kitörésének közelgő évfor-
dulója alkalmából.

43 Uo.
44 Uo.
45 Az idézetet (mely az említett közlemény címe 

is egyben) ld.: Népszava, 73. évfolyam 22. (41.) 
szám. 5. o.
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46 Uo.
47 Uo.
48 Az idézetet, illetve az Elmarad a Hősök te-

rén a márciusi ünnepély címet viselő írást ld.: 
Népszava, 73. évfolyam 23. (42.) szám, 3. o.

49 Uo.
50 Uo.
51 Uo.
52 Az idézetet, illetve A szabad Magyarország 

fővárosa megünnepelte március idusát címet 
viselő újságcikket ld.: Népszava, 73. évfolyam 
26. (45.) szám, 5. o.

53 Uo.
54 Uo.
55 Uo.
56 Uo.
57 Uo.
58 Uo.
59 Uo.
60 Uo.
61 Uo.
62 Uo.
63 Uo.
64 Uo.
65 Uo.
66 Uo.
67 Uo.
68 Uo.
69 Uo.
70 Uo.
71 Uo.
72 Uo.
73 Uo.
74 Uo.
75 Uo.
76 Uo.
77 Uo.
78 Az idézett mondatot ld.: Szabadságünnep a 

Magyar Színházban címet viselő írás. Megjelent 
a Népszava 73. évfolyamának 24. (43.) számában, 
a második oldalon. Az idézet, illetve a Magyar 
Színházban tartott kommunista ünnepség kapcsán 
mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy néhány 
héttel korábban, 1945. február 23-án a Magyar 
Színház már otthont adott egy ünnepségnek, me-
lyet a Vörös Hadsereg megalakulásának 23. év-
fordulója tiszteletére szervezett Budapest főváros, 
illetve a Vörös Hadsereg. „Folyó évi február hó 
23.-án délelőtt 11 órakor a Magyar Színházban a 
Budapesti Nemzeti Bizottság és a Székesfőváros a 
Vörös Hadsereg 27. évfordulóját ünnepelte. Az ün-
nepséget, amelyen a Vörös Hadsereget Csernisev 
tábornok, Budapest katonai parancsnoka képvisel-
te, dr. Csorba János, a székesfőváros polgármeste-
re, a következő beszéddel nyitotta meg…” – olvas-
hatunk a Fővárosi Közlöny 1945. február 27-i szá-
mában (LVI. évfolyam 2. szám). Ugyanezen újság 
közölte a polgármester, a Szovjetuniót és a Vörös 

Hadsereget méltató beszédének teljes szövegét, 
továbbá azt is, hogy „A beszéd elhangzása után dr. 
Csorba János polgármester átnyújtotta Csernisev 
tábornoknak Budapest Székesfőváros díszokiratát 
magyar és orosz nyelven.”. A díszokirat ma-
gyar nyelvű szövege a következőképpen hang-
zott: „KÖSZÖNET A VÖRÖS HADSEREGNEK 
Budapest, Magyarország felszabadított székes-
fővárosának közönsége nevében hálatelt szívvel 
köszöntöm megalakulásának 27. évfordulóján a di-
adalmas Vörös Hadsereget és nagy vezérét, Sztálin 
tábornagyot. A nagyszerű haditettek sorozatából 
kiemelkedő budapesti felszabadító harc minden 
magyar lélekben múlhatatlan hálaérzést keltett és 
ez a hálaérzés örökké él. Budapest, 1945. február 
23. DR. CSORBA JÁNOS Budapest székesföváros 
polgármestere”

79 Az idézetet ld.: Az egész ország ünnepel címet 
viselő írás. Megjelent a Népszava, 73. évfoly-
amának 26. (45.) számában, az 5. oldalon. Szintén 
itt olvashatunk arról, hogy „Debrecenben a Hősök 
temetőjében megkoszorúzták a 48-as honvédek sír-
ját és koszorút helyeztek a Vörös Hadseregnek a 
debreceni temetőben nyugvó hősei sírjára is. Az 
ünnepség a város egész lakosságának részvételével 
a kollégium épületében zajlott le.”. E helyütt „Erdei 
Ferenc belügyminiszter nagyszabásu beszédben mé-
ltatta március idusának jelentőségét.”. A belü-
gyminiszter felszólalását követően „Kósa Pál az új 
demokratikus honvédség nevében beszélt.” Végül 
„A gyűlés után megkoszorúzták Kossuth szobrát.”. 
Más kérdés, hogy a Népszava adós maradt azzal, 
hogy az előbbiekben említett debreceni ünnepi 
rendezvények pontosan mikor történtek (láthattuk, 
a fővárosi központi ünnepséget sem március 15-
re, hanem március 18-ra időzítették). Homályban 
marad az is, hogy az „egész város”, sok tízezer 
lakos hogyan fért volna el egyetlen épületben. Ám 
a mondottaknál is nagyobb hiányosság, hogy a 
szociáldemokrata napilap kizárólag a Debrecenben 
történtekről szólt részletesen. Más településeket meg 
sem említett! Nem derül ki, hogy Magyarország 
„egész felszabadított területén” pontosan hol, mely 
településeken ünnepeltek még esetleg március 15-
én. Igaz, e sorok szerzője kutatásai során néhány 
dologra azért talált választ: például a debreceni ün-
nepségek pontos időpontjára, mely 1945. március 
15-e volt. „Debrecen város társadalma a Nemzeti 
Bizottság, a Nemzeti Frontban egyesült pártok, 
Demokratikus Ifjúsági Szövetség és honvédségünk 
rendezésében méltó keretek között ünnepli meg ma 
az 1848 óta első igazán szabad március 15-ét.” 
– adta hírül a Debreczen című napilap 1945. már-
cius 15-i számának (XXII. évfolyam, 31. szám) 3. 
oldalán, Az első igazán szabad március 15. megün-
neplése Debrecenben címet viselő írásműben. Nem 
mellesleg a debreceni ünnepi rendezvények mellett 
Szegeden is sor került március 15-e köszönté-
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sére. „A Szegedi Nemzeti Bizottság március 15-
én a Klauzál-téri Kossuth szobornál ünnepélyt 
rendezett, amelyre nemcsak a város lakossága, 
hanem a környező községek népei is felvonultak.” 
– olvashatjuk a Szabadság című napilap március 
19-i számának (I. évfolyam, 51. szám) 4. oldalán, 
a 40.000 főnyi tömeg előtt beszélt Rákosi Mátyás 
Szegeden címet viselő újságcikkben. Emellett – 
több mint valószínű – más településeken is voltak 
március 15-i ünnepségek, ám 1945 márciusában 
a sajtót – értelemszerűen – nem az ünnepi esemé-
nyeket taglaló beszámolók, hanem inkább a háborús 
eseményekről szóló tudósítások uralták.

80 „(London, március 19.) Az Angliai Magyar Tanács 
csütörtökön [vagyis 1945. március 15-én] na-
gyszámú és lelkes közönség előtt ünnepelte meg 
március 15-ét. Az ünnepség a magyar Himnusz 
eléneklésével kezdődött, majd felolvasták az 
Angliai Magyar Tanács távollevő elnökének, 
Károlyi Mihálynak üdvözlőlevelét – 1849 óta ez az 
első igazán szabad magyar március – irja Károlyi 
Mihály. – Most végre a legjobb úton halad az 
ország, hogy megvalósíthassa 1848 eszméit. Az új 
nemzetgyülés és az ideiglenes magyar kormány ak-
kor lesz méltó 48 szelleméhez, ha maradéktalanul 
kiirtja a fasizmus szellemét. Valamennyien biza-
lommal nézünk a nemzetgyülés és az ideiglenes 
kormány munkája elé. Ezután Budai György, az 
Angliai Szabad Magyarok Egyesületének válasz-
tmányi tagja, az ünnepség elnöke, megemlékezett 
arról, hogy hosszú évek óta ez az első március, 
amikor az angliai szabad magyarok nem otthoni 
honfitársaik helyett, hanem honfitársaikkal együtt 
ünnepelhetnek. Havas Endre, »Az új demokratikus 
Magyarországért« mozgalom szónoka a magyar 
fővárosnak és a vidéknek a közös célért folytatott 
egységes harcáról beszélt. Köszöntötte Budapest 
bátor munkásait, a vidéki parasztságot és mindazo-
kat a hős magyarokat, akik 1945 szörnyű esztende-
jében ismét magasra tartották 1848 lobogóját. 
Az ünnepély végén Tarján György elszavalta a 
Nemzeti dalt, néhány más Petőfi-költeményt és 
Vörösmarty Szózatát. (MTI)” Az idézett cikk címe: 
Az Angliai Magyar Tanács márciusi ünnepsége. 
Megjelent a Népszava 73. évfolyam 26. (45.) 
számának 6. oldalán.

81 Az idézetet ld.: Munkára fel! címet viselő írásmű. 
Megjelent a Szabadság I. évfolyamának 66. szá-
mában, a második oldalon.

82 Az idézetet ld.: A teljes felszabadulást ünnepeltük 
a debreceni Kossuth szobor előtt címet viselő 
írás. Megjelent a Debreczen c. napilap XXII. 
évfolyamának 48. számában, az első oldalon.

83 Az idézett mondatot ld.: Népgyűlés a Nemzeti 
Múzeum előtt címet viselő írás. In: Népszava, 73. 
évfolyam, 42. (61.) szám.

84 Az idézetet, illetve A nemzet függetlensége ma 
egy a nép szabadságával címet viselő írást ld.: 

Szabadság, I. évfolyam, 68.szám, 1–2 o. Idézett 
gondolatok az első oldalon.

85 Az idézett mondatot, illetve a Május elseje címet 
viselő újságcikk teljes szövegét ld.: Népszava, 73. 
évfolyam, 61. (80.) szám, 3. o.

86 Uo.
87 Míg 1919. május 1-én – a Forradalmi 

Kormányzótanács (már említett) II. számú ren-
delete alapján – az ország területén, szigorú alko-
holtilalom volt érvényben, addig 26 évvel később, 
a munka ünnepén már csupán helyi, budapesti, 
alkoholtilalom létezett. Amit ráadásul (ahogyan azt 
a Népszava is hírül adta) május 1-én felfüggesztet-
tek. „A 290.519/1945–XV. számú rendeletemmel 
Budapest egész területére alkoholtilalmat rendel-
tem el. Ezt a rendelkezésemet kizárólag az első 
szabad május 1.-re és csak a sörre vonatkozólag 
felfüggesztem.” – olvashatjuk a Fővárosi Közlöny 
1945. május 1-i számában (LVI. évfolyam, 12. 
szám), az alkoholtilalom felfüggesztéséről szóló 
290.900/1945–XV. számú polgármesteri rende-
letben. Nem mellesleg a fővárosi alkoholtilalom 
teljes megszüntetésére is hamarosan sor került. 
„A 290.519/1945–XV. sz. rendeletemmel Budapest 
egész területére alkoholtilalmat rendeltem el. Ezt a 
rendelkezésemet azonnali hatállyal felfüggesztem. 
Szeszesitalt, illetve annak keverékét zárt palackban, 
vagy poharanként kiszolgálni, illetve fogyasztani a 
mai naptól kezdve ismét szabad.” – olvashatjuk Dr. 
Csorba János polgármester folyó év május 14-én 
kiadott 291.286/1945–XV. számú rendeletében, 
mely a Fővárosi Közlöny 1945. május 19-i számá-
ban jelent meg (LVI. évfolyam. 15. szám). Sajnos 
nem derül ki pontosan, hogy a „Szeszesitalt, illetve 
annak keverékét zárt palackban, vagy poharanként 
kiszolgálni, illetve fogyasztani a mai naptól kezdve 
ismét szabad.” kitétel pontosan mely napra is vo-
natkozott. 1945. május 14-re, arra a napra, mikor 
a rendelet megszületett? Esetleg ugyanazon év 
május 19-re, mikor a rendelet nyilvánosságra ke-
rült? Nagy valószínűséggel az utóbbi, hisz az ilyen 
rendelkezések, általában, a közzététel napjától 
érvényesek, ám Dr. Csorba János megfogalmazása 
nem egészen egyértelmű. Kérdéses az is, hogy 
mikor született meg illetve mit tartalmazott a pol-
gármester alkoholtilalmat elrendelő 290.519/1945–
XV. számú rendelete? A 290.519/1945–XV. számú 
rendeletet ugyanis e sorok szerzője kutatásai során 
sem a Fővárosi Közlönyben, sem (a polgármesteri 
rendeleteket szintén közzétevő) Szabadság című 
napilapban, sem másutt nem találta meg. Ami vi-
szont (megint csak) biztos: 1945-ben nem csupán 
Budapest polgármester rendelkezett az alkoholti-
lalom kérdésében. Ugyanezt tették a szovjetek is. 
„A szeszesitalok árusítása a további intézkedésig 
tilos.” – Más dolgok mellett erről is olvashatunk 
Budapest katonai parancsnokának 1. számú paran-
csában, mely parancsot 1945. január 22-én tette 
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közzé a Szabadság című napilap (I. évfolyam, 3. 
szám, 1. o.).

88 Az idézetet, illetve A demokratikus pártok és a 
májusi ünnep címet viselő cikket ld.: Népszava, 
73. évfolyam, 61. (80.) szám, 6. o.

89 A Polgári Demokrata Párt kiszorítása a koalíci-
óból, illetve a Magyar Nemzeti Függetlenségi 
Frontból, már 1945 áprilisában megkezdődött. A 
PDP kirekesztését főként az Magyar Kommunista 
Párt szorgalmazta. Az MKP-nak – a PDP általános 
politikai irányvonala mellet – külön is sérelmes 
volt a párt elnökének, gróf Teleki Lászlónak sze-
mélye, aki 1945 áprilisában lett a PDP elnöke. Az 
MKP és a PDP közötti végső politikai szakításra 
egyébként, az MKP 1945. május 20-21-i pártér-
tekezlete után került sor. E pártértekezleten, (pün-
kösdi konferencián) ugyanis a kommunisták egy 
olyan határozatot fogadtak el, mely lényegében a 
PDP kirekesztését jelentette a kormánykoalícióból. 
A Magyar Kommunista Párt országos értekezle-
tének határozata a politikai helyzetről és a párt 
feladatairól címet viselő határozat – más dolgok 
mellett – kimondta: „Az országos pártértekezlet 
utasítja tehát a pártvezetőséget, hogy politikájának 
tengelyévé a jövőben is a demokratikus erők szoros 
együttműködését tegye. Mélyítse el és szilárdítsa 
meg a munkás-egységfrontot, a Szociáldemokrata 
Párttal való szoros együttműködést a két munkás-
párt április 27-i nyílt levelének szellemében, és 
utasítson el minden kísérletet, mely ennek az egy-
ségnek megbontására irányul. Működjön szorosan 
együtt a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front 
többi pártjaival is, a Független Kisgazdapárttal és 
a Nemzeti Parasztpárttal.” A Polgári Demokrata 
Pártról – láthatjuk – már nem esett szó. Ők immá-
ron deklaráltan sem tartoztak a „szorosan együtt-
működő demokratikus pártok” közé. Mindezek 
után – aligha meglepő módon – 1945 nyarán gróf 
Teleki Géza lemondani kényszerült a PDP elnöki 
tisztéről, s a kultuszminiszteri tárca vezetéséről is. 
Az idézett mondatokat, illetve a hazai kommunista 
párt A Magyar Kommunista Párt országos értekez-
letének határozata a politikai helyzetről és a párt 
feladatairól címet viselő határozatát ld.: A Magyar 
Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt 
Határozatai 1944–1948. Kossuth Könyvkiadó, 
1967. 81–86. o. Idézett mondatok a 82. oldalon. A 
Polgári Demokrata Párt és a Magyar Kommunista 
Párt közötti konfliktusról, illetve a hazai pártok 
1944 és 1994 közötti történetéről pedig részletesen 
is olvashatunk: Izsák Lajos: Pártok és politiku-
sok Magyarországon 1944–1994. Napvilág Kiadó, 
Bp., 2010.

90 Az idézetet ld.: A demokratikus pártok és a má-
jusi ünnep címet viselő írás. In: Népszava, 73. 
évfolyam, 61. (80.) szám, 6. o.

91 Uo.
92 Uo.

93 Uo.
94 Uo.
95 Az idézett gondolatokat, illetve Losonczy Géza 

(cím nélküli) vezércikkét ld.: Szabad Nép, III. 
évfolyam, 32. szám, 1. o. 1945. május 3.

96 Az idézetet ld.: Ünnepség a Gellért-téren címet 
viselő újságcikk. In: Szabad Nép III. évfolyam, 
32. szám, 4. o. 1945. május 3. 

97 Uo.
98 Uo.
99 Uo.
100 Uo.
101 Uo.
102 Az idézetet ld.: Az első szabad május 1. címet 

viselő írás. Megjelent a Kis Újság 1945. május 3-i 
számának harmadik és negyedik oldalán. Idézet a 
harmadik oldalon.

103 Uo.
104 Uo.
105 Uo.
106 Uo.
107 Az idézetet ld.: Örök erkölcsi igazságért harcol 

a szovjetkatona című újságcikk. Megjelent 1945. 
május 3-án, a Szabad Nép III. évfolyamának 32. 
számában, a 4. oldalon.

108 Uo.
109 Uo.
110 Az idézetet ld.: Az első szabad május 1. címet 

viselő írás. Megjelent a Kis Újság 1945. május 3-i 
számának harmadik és negyedik oldalán. Idézet a 
harmadik oldalon.

111 Uo.
112 Uo.
113 Uo.
114 Uo.
115 Uo.
116 Uo.
117 Uo.
118 Uo.
119 Uo.
120 Uo.
121 A nyilasok elleni – egyébként jogos – gyűlölet 

sokszor kiterjedt a hazai német kissebségre is. Igaz 
hazánkban is voltak, nem is kevesen, kik tisztán 
láttak, s a háborús időkben történt szörnyűségek 
után sem voltak hajlandók a kollektív bűnösség 
elvét elfogadni. Nem osztották azt a nézetet, hogy 
minden német bűnös a csecsemőtől az aggastyá-
nig, pusztán a származás okán. Csak épp a közélet-
ben nem a józan belátással élők voltak a hangadók, 
hanem sokkal inkább a kollektív bűnösség, illetve 
a bosszú hívei. Csupán egyetlen példa: 1945. áp-
rilis 17-én, a kommunista Szabad Népben, egy, a 
hazai német kisebbséget gyalázó, gyűlölködő írás-
mű jelent meg A svábokon a sor! címmel. Ebben 
az írásműben (melynek már a címe is beszédes) a 
következőket olvashatjuk: „A Nemzeti Parasztpárt 
rendelettervezete a svábok kitelepítéséről a német 
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behatolás egyik legfőbb veszélyével akar radi-
kálisan leszámolni. Sokszáz éven keresztül beszi-
várgással, vagy erőszakos foglalással, titkosan és 
nyíltan, – de mindig harcoltak a magyar szabadság 
ellen. Megromlott nyelvüket többre tartották, mint 
a magyar szót. Kapzsi fukarsággal terjeszkedtek, 
földet foglaltak, német császárok és osztrák bankok 
védelme alatt. Vidéken a földet, városban a hivatalt 
vették el a magyar szomszédtól. Döntő támadásra 
Hitlerrel együtt indultak, – de a döntő vereség is 
Hitlerrel együtt éri őket. SS-hadosztályok, háborúba 
döntésünk, a Schnellerek pénzügyi politikája, a 
belső árulás: minden őket vádolja. Levették álarcu-
kat, mint felszedett magyar nevüket. Most ütött az 
óra. Le kell vetniök magyar állampolgárságukat, 
amit megvettek, itt kell hagyniok a földet, amit 
megszereztek, az országot, amit elárultak. Legyenek 
hontalanok és megvetettek, vegyék ki részüket abból 
a sorsból, amit ők szántak a magyarságnak. A feu-
dális nagybirtok után a sváb piócától is tisztítsuk 
meg a magyar földet: erre szólít fel a Nemzeti 
Parasztpárt jól átgondolt javaslata.” Az előbbiek-
ben idézett A svábokon a sor! címet viselő cikket 
ld.: Szabad Nép, III. évfolyam, 19. szám, 3. o.

122 Az idézetet ld.: Az első szabad május 1. címet 
viselő írás. Megjelent a Kis Újság 1945. május 3-i 
számának harmadik és negyedik oldalán. Idézet a 
harmadik oldalon.

123 Uo.
124 Uo.
125 Uo.
126 Az idézetet, illetve A kivívott szabadságot soha 

többé nem engedjük tőlünk elragadni című cik-
ket lásd a Szabad Nép 1945. május 3-i számában 
(III. évfolyam, 32. szám), a 3–4. oldalon. Idézett 
mondat a 3. oldalon.

127 Az idézetet, illetve A kivívott szabadságot soha 
többé nem engedjük tőlünk elragadni című cik-
ket lásd a Szabad Nép 1945. május 3-i számában 
(III. évfolyam, 32. szám), a 3–4. oldalon. Idézett 
mondat a 4. oldalon.

128 Uo.
129 Az idézetet ld.: Május 1 a vidéken címet viselő 

írás. Megjelent 1945. május 3-án, a Szabad Nép, 
III. évfolyamának 32. számában, az 5. oldalon.

130 Uo.
131 Uo.
132 Az idézett mondatot a Május 1-én megkezdte 

adását a magyar rádió címet viselő újságcikkből 
való, mely a Kis Újság 1945. május 3-i számá-
nak negyedik oldalán jelent meg. Az említett 
újságcikk kapcsán megjegyzendő, hogy ebben 
részletesen olvashatunk arról, hogy mi történt a 
Magyar Rádióban 1945. május 1-én. Beszámol 
például arról, hogy 1945. május 1-én, „A rádió 
köszöntője után Dálnoki Miklós Béla miniszter-
elnök intézett szózatot az éter hullámain át az 
ország népéhez és a határon túl lévő magyar-

sághoz.”. A miniszterelnök beszédét követően a 
Magyar Rádió „…bel- és külföldi híreket közölt, 
majd a magyar demokratikus pártok vezetői, 
Tildy Zoltán a Független Kisgazda Párt orszá-
gos elnöke, Rákosi Mátyás a Kommunista Párt 
vezetője, Szakasits Árpád a Szociáldemokrata 
Párt vezetője, a Polgári Demokrata Párt nevében 
Supka Géza, a Parasztpárt nevében Kovács Imre, 
a Szakszervezeti Tanács nevében Kossa István 
küldött üdvözletet a magyar közönségnek.”. Nem 
mellesleg „A rádiót indulása napján megláto-
gatta Grigorjev, a szövetséges ellenőrzőbizottság 
tagja is. akit a rádió épületében Ortutay Gyula, 
a rádió vezetője üdvözölt, kifejezve köszönetét a 
rádió megindulásának lehetőségéért.”. Itt tehát 
– ellentétben a Népszava eljárásával – a PDP 
képviselője is szót kaphatott (még).

133 Az, idézetet, illetőleg Ideiglenes Nemzeti 
Kormány 1.390/1945. M. E. számú rendeletének 
teljes szövegét ld.: Magyar Közlöny, 1945. évi 19. 
szám. Bp. 1945. május 1.

134 Az idézetet, illetve Bán Antal iparügyi miniszter 
július 25-i közleményét ld.: Magyar Közlöny, 
1945. évi 87. szám. Bp. 1945. július 27.

135 Az eltérő kollektív szerződések kapcsán csupán 
egyetlen példa: Az ipartestületi alkalmazottakra 
vonatkozó 1946. augusztus 1-én kötött kollektív 
szerződés csupán január 1-ét, március 15-ét, 
április 4-ét, május 1-ét, Úrnapját, augusztus 20-
át és karácsony napjait ismerte el, mint „fizetett 
ünnepnapokat”. Húsvéthétfőről, pünkösdhétfőről 
és november 1-jéről – érthetetlen módon – nem 
esett szó. Az ipartestületi alkalmazottakra vonat-
kozó 1946. augusztus 1-i kollektív szerződést ld.: 
Magyar Közlöny, 1946. évi 244. szám. Bp. 1946. 
október 25.

136 Az idézetet, illetve a kereskedelem- és szövetke-
zetügyi miniszter 22.000/1946. K. SZ. M. számú 
rendeletét ld.: Magyar Közlöny, 1946. évi 145. 
szám. Bp. 1946. június 29. Ami a kivételeket illeti: 
A 22.000/1946. K. SZ. M. számú rendelet lehetővé 
tette, hogy a virágkereskedéseket tulajdonosaik 
Újév napján és húsvéthétfőn déli 12 óráig, novem-
ber 1-én pedig délután 4 óráig nyitva tarthassák. 
A drogériákat és az illatszerüzletek húsvéthétfőn 
reggel kilenc és déli 12 óra közt szintén nyitva 
lehetett tartani. Emellett reggel 7 és délelőtt 10 óra 
között nyitva lehettek az élelmiszerüzletek és a 
tüzelőanyag kereskedések is, ám csupán akkor, ha 
a (már felsorolt) ünnepnapok valamelyike vasárna-
pot közvetlenül megelőzte vagy követte.

137 Az idézetet, illetve 22.000/1946. K. SZ. M. 
számú rendelet lásd a Magyar Közlöny 1946. évi 
145. számában.

138 Igaz, nőnapnak, már 1947 előtt is, komoly, hosz-
szú évtizedekre visszanyúló hagyományai vol-
tak. Nem csupán hazánkban, de világszerte, a 
kommunista mozgalmon belül, illetve azon kívül 
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egyaránt. 1947-től kezdve azonban egy fordulat 
következett be: a nemzetközi nőnapot ettől az 
évtől kezdődően, a hazai szélsőbaloldal kisajátí-
totta. Míg például a Szabad Nép 1946. március 
8-án még csak köszönteni sem volt hajlandó 
a hölgyeket, sőt az MKP központi lapja rá se 
hederített arra, hogy március 8-án nőnap van, 
1947-ben, illetve ettől az évtől kezdődően hirte-
len, „csodálatos módon”, minden megváltozott. 
„A nemzetközi nőnapon üdvözöljük a dolgozó 
asszonyokat és lányokat!” – olvashatjuk a Szabad 
Nép 1947. március 8-i számának (V. évfolyam, 
56. szám) fejlécén! Majd hosszú oldalakon át 
méltatták azokat a nőket, illetve azokat a lányo-
kat, asszonyokat, kik (legalábbis az MKP megíté-
lése szerint) „a haladásért” küzdöttek. Mindjárt a 
„dolgozó asszonyok és lányok” köszöntés alatt 
találkozhatunk egy, Az asszonyok napja címet 
viselő írásművel, Jóború Magda tollából. Ebben 
a cikkben a szerzőnő – más gondolatok mel-
lett – arra buzdítja a hölgyeket: „Tegyünk tehát 
fogadalmat ma, az asszonyok ünnepén: mi, öntu-
datos dolgozó asszonyok az elkövetkező időkben 
egyre gyarapítjuk táborunkat és egyre jobban 
leromboljuk a válaszfalakat, az ellentéteket a 
dolgozó nők különböző csoportjai között, hogy 
harcunkat a békéért és az elnyomás ellen minél 
eredményesebben folytathassuk.” Természetesen 
a Szabad Nép a szebbik nem számára úgymond 
fontos „női példaképek” felsorolásáról, életútjuk, 
tevékenységük bemutatásáról sem feledkezett 
meg. A „női hősök” bemutatására Az asszo-
nyok a népek szabadságharcában címet viselő 
írásműben, az újság ötödik oldalán kerítettek 
sort. Itt olvashatunk – más „jeles személyisé-
gek” mellett – az „emberiség szabadságának” 
olyan képviselőnőiről, mint például „…Mitra 
Mitrovicsé, a Szövetségi Szerb Népköztársaság 
jelenlegi közoktatásügyi minisztere.”. Kinek 
„Nevét mindenütt ismerik a szabadságszerető 
és haladó népek körében s méltán sorolják az 
elnyomott népek szabadságáért küzdő nagyszerű 
és hős asszonyok legjobbjai közé.”. Persze más 
„hősnők” is voltak. A szebbik nem „hallhatatlan 
emlékű” képviselője volt például Anna Pauker 
román kommunista politikus. A Szabad Nép 
úgy tudta: „1924 decemberében Romániában 
kommunisták kerültek börtönbe, mert kiáltványt 
nyomtattak ki, röpcédulákat terjesztettek ezzel a 
jelszóval: »Földet a parasztnak, jogot a nemzeti 
kisebbségeknek!« Ezeknek a kommunistáknak, 
akik az erdélyi magyarság jogaiért is küzdöt-
tek, egyik vezetője Anna Pauker volt.” Mindez 
már megelőlegezte azt, ami Magyarországon a 
későbbi években, évtizedekben a nőnap kapcsán 
bekövetkezett. Vagyis ez a nap soha nem a 
nőkről, a szebbik nem valódi problémáiról szólt. 
Helyette, sajnos, inkább a politikai propaganda, 

a „békeharc”, az „imperialista elnyomás” elleni 
küzdelem volt a lényeg.

139 Az idézett gondolatokat, illetve a 4.090/1947. 
M. E. számú rendelet teljes szövegét ld.: Magyar 
Közlöny Rendeletek Tára, 1947. évi 75. szám.

140 Az idézetet ld.: Nagy Ferenc második és harma-
dik kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei 
1946. november 22. – 1947. május 31. B kötet. 
Szerkesztette, a jegyzeteket és a bevezető tanul-
mányt írta: Szűcs László és G. Vass István. Magyar 
Országos Levéltár, Bp., 2008. A március 20-i kor-
mányülésről szóló [19] 168. jegyzőkönyv: 886–
925. o. Idézett gondolatok a 889–890. oldalon.

141 Az idézetet ld.: Nagy Ferenc második és harma-
dik kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei 
1946. november 22. – 1947. május 31. B kötet. 
Szerkesztette, a jegyzeteket és a bevezető ta-
nulmányt írta: Szűcs László és G. Vass István. 
Magyar Országos Levéltár, Bp., 2008. A március 
31-i kormányülésről szóló [21] 170. jegyzőkönyv: 
972–1000. o. Idézett gondolat a 972. oldalon.

142 Az idézetet ld.: Nagy Ferenc második és harma-
dik kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei 
1946. november 22. – 1947. május 31. B kötet. 
Szerkesztette, a jegyzeteket és a bevezető ta-
nulmányt írta: Szűcs László és G. Vass István. 
Magyar Országos Levéltár, Bp., 2008. A március 
31-i kormányülésről szóló [21] 170. jegyző-
könyv: 972–1000. o. Idézet a 973. oldalon.

143 Uo.
144 Az idézetet, illetve a kereskedelem és szövetke-

zetügyi miniszter 14.300/1947. K. SZ. M. számú 
rendeletét ld.: Magyar Közlöny Rendeletek Tára 
1947. évi 74. szám.

145 Az idézett mondatokat ld.: A felszabadulás má-
sodik évfordulója címet viselő írás. Megjelent a 
Kis Újság 1947. április 9-i számának második 
oldalán.

146 Nagy Ferenc személye már a kezdetektől „szál-
ka” volt a Magyar Kommunista Párt vezetői, 
illetve személy szerint Rákosi Mátyás szemében. 
Csupán egyetlen példa: 1946. március 9-én, nem 
sokkal az után, hogy Nagy Ferencet 1946. feb-
ruár 4-én miniszterelnökké választották, az MKP 
titkári értekezletet tartott. Ezen az értekezleten, 
az eseményről készült jegyzőkönyv tanúsága sze-
rint, jelen voltak „…a pol. biz. részéről Rákosi 
Mátyás elvtárs, az orsz. szervezés részéről: Kovács 
István elvtárs, a nagybudapesti pártbizottság ré-
széről: Kádár János, Köböl József, Réti László, 
Bárd Ármin, Apró Antal elvtársak, továbbá a 
Szaktanács részéről meghívott elvtársak, valamint 
a nagybudapest, peremvárosi és önállósított üzemi 
szervezetek titkárai.”. A Kádár János által meg-
nyitott „…első uj rendszerü titkári értekezlet…” 
első és egyetlen napirendi pontját úgy hívták: „A 
politikai helyzet ismertetése.” A „politikai helyzet 
ismertetése” nagyrészt arról szólt, hogy Rákosi 
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Mátyás tartott egy hosszú beszámolót a hazai 
és nemzetközi politikáról. Ismertette, hogy mi 
minden történt az 1946. március 9-ét megelőző 
hetekben, hónapokban, hazánkban, s a nagyvilág-
ban. Melyek voltak azok az események, melyek a 
magyar, s a nemzetközi közéletet alakították, befo-
lyásolták. Milyen küzdelmet folytatott a „reakció” 
ellen az MKP. Mik a háború, illetve a háború utáni 
helyzet (Rákosi szemében fontos) tanúságai; illető-
leg mi a teendője az MKP-nak a jövőben. Rákosi 
– más gondolatok mellett – azt fejtegette: „A KgP-
nak [FkgP-nek pontosabban] adtunk egy bizonyos 
politikai előleget, ugy, ahogy a magyar munkásság 
önfeláldozása előleget adott a gazdasági életnek. 
Amikor azonban láttuk, hogy ezt az előleget nem 
arra használják fel, hogy valóban talpraállitsák 
az országot, hanem gyengeségünknek tekintik és a 
reakció még erőteljesebb lett, akkor kötelességünk 
volt ezen változtatni. Ezt a változtatást kb. egy 
hónappal ezelőtt kezdtük, a köztisztviselők kérdésé-
ben. A leépitésre irányuló mozgalom országszerte 
elterjedt és célja, hogy a reakció legerősebb vidé-
ki bástyáit megingassa és hivatkozhassunk arra, 
hogy a nép ma alulról ugyanazt követeli, amit mi 
felülről csinálunk.” Rákosi szerint „Ez a vonal 
apró tulzásokkal ugyan, de lényegében helyesnek 
bizonyult…”. Ugyanakkor – az „új vonal” további, 
s hosszan tartó dicsérete után – azt azért megem-
lítette: „Kicsit zavarta ezt a vonalat a közbejött 
elnökválasztás, amelynél ugyancsak látható volt a 
reakció és a demokrácia küzdelme, amely pártunk 
erélyes fellépése folytán a demokratikus szárny 
győzelmével végződött [1946. február 1-én Tildy 
Zoltán lett a köztársasági elnök]. A harc tovább 
folyt és kiéleződött a miniszterelnök választásánál, 
ahol Nagy Ferenc megválasztásával a reakció 
erősödött.” Más kérdés, hogy Rákosi megnyug-
tatta a jelenlévőket: „Ezzel szemben minden vona-
lon meginditottuk a harcot, elsősorban gazdasági 
vonalon.” Később pedig „politikai vonalon” is, 
sőt erőszakkal is küzdöttek a miniszterelnök el-
len. E nemtelen törekvéseknek lett a végkifejlete 
Nagy Ferenc 1947-es kikényszerített távozása. 
Az idézett gondolatokat, illetve a március 9-i 
jegyzőkönyv teljes szövegét ld.: Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára 2. 1. XI/9.

147 Nagy Ferenc életéről, munkásságáról, illetve tá-
vozásának körülményeiről – más egyéb munkák 
mellett – részletesen is olvashatunk: Nagy Ferenc 
miniszterelnök (visszaemlékezések, tanulmá-
nyok, cikkek). Összeállította és a bevezetést írta 
Csicsery-Rónay István. Ezerkilencszáznegyvenöt 
Alapítvány és Occidental Press, Bp., 1995.

148 Az idézetet ld.: MNL OL, XIX–A–83–a–206/1947. 
206-os számú jegyzőkönyv, az 1947. évi október 
hó 3.-án d. e. 12 órakor Dinnyés Lajos elnöklete 
alatt tartott minisztertanácsról.

149 Uo.
150 Az idézetet ld.: MNL OL, XIX–A–

83–a–209/1947. 209-es számú jegyzőkönyv, az 
1947. évi október hó 24. napján délután 16 óra 
30 perckor Dinnyés Lajos elnöklete alatt tartott 
minisztertanácsról.

151 Uo.
152 Az idézett mondatot ld.: A fölszabadult magyar 

nép és a demokratikus világ együtt ünnepelte a 
dicsőséges szabadságharc századik évfordulóját. 
In: Szabad Nép, VI. évfolyam, 63. szám, 1–5. o. 
Idézett mondat az 1. oldalon.

153 Az idézetet ld.: A fölszabadult magyar nép és a 
demokratikus világ együtt ünnepelte a dicsőséges 
szabadságharc századik évfordulóját. In: Szabad 
Nép, VI. évfolyam, 63. szám, 1–5. o. Idézet a 2. 
oldalon.

154 Az idézett 1948. évi XXIII. törvénycikket az 
1848/49. évi forradalom és szabadságharc em-
lékének megörökítéséről ld.: 1948. évi Országos 
Törvénytár, 16. szám. Kiadatott 1948. március 
15-én.

155 Az idézetet ld.: A fölszabadult magyar nép és a 
demokratikus világ együtt ünnepelte a dicsőséges 
szabadságharc századik évfordulóját. In: Szabad 
Nép, VI. évfolyam, 63. szám, 1–5. o. Idézet a 3. 
oldalon.

156 Az idézetet ld.: Vidéki centenáris ünnepségek 
címet viselő írás. Megjelent a Népszava 1948. 
március 17-i számának (76. évfolyam, 63. szám) 
4. oldalán.

157 Uo.
158 Uo.
159 Uo.
160 Uo.
161 Uo.
162 Az idézett mondatot ld.: Külföldön is megünne-

pelték a magyar forradalom centenáriumát címet 
viselő cikk. Megjelent a Népszava 1948. március 
17-i számának (76. évfolyam, 63. szám) 4. oldalán.

163 Az idézetet, illetve a 3.180/1948. számú kor-
mányrendeletet ld.: Magyar Közlöny Rendeletek 
Tára, 1948. évi 66. szám. Bp. 1948. március 20.

164 Az 1948. évi XXV. törvénycikket ld.: 1948. évi 
Országos Törvénytár, 18. szám. Kiadatott 1948. 
május 11-én.

165 Az 1948. évi XXXIII. törvénycikket ld.: 1948. évi 
Országos Törvénytár, 22. szám. Kiadatott 1948. 
június 16-án.


