PALKÓ LÁSZLÓ ANDRÁS

SZÁZADOK

A fellegekben jártunk

Ünnepek és ünneplési szokások Magyarországon
a második világháború végétől az 1956-os forradalom és
szabadságharc kitöréséig 1945 – 1956. október 22. (2. rész)
Hazánk a második világháború következményeként – számos más európai és ázsiai országhoz, illetve területhez hasonlóan – szovjet megszállás alá került. Az már a háború
idején is tisztán látszott, hogy a sztálini Szovjetunió a győzelmet követően terjeszkedni
akar, országokat, területeket akar bekebelezni Európában éppúgy, mint Ázsiában. Ám
a nyugat számára – eleinte legalábbis – az még nem volt teljesen világos, hogy meddig
megy el Moszkva. Például megelégszik-e Sztálin, illetve a többi kommunista vezető a
Szovjetunió által „felszabadítva megszállt”, de be nem kebelezett „baráti” országok,
területetek pacifikálásával, illetve egy jóindulatúan semleges, a Kreml politikájához
alkalmazkodó szomszédsággal? Esetleg ez kevés a szovjeteknek, s – a hódítás mellett –
vazallus államokat, a kommunizmus erőszakos exportját, „sok kis Szovjetunió” létrehozását óhajtják? Aztán – sajnos – hamar kiderült, hogy az utóbbiról van szó! Finnország
a szovjetek által legyőzött országok közt egyedüliként ugyan elkerülte a bolsevizálást,
s a náci hódítás után helyreállított Ausztria sem vált szélsőbaloldali diktatúrává. Ám ez
nagyrészt annak a következménye, hogy Finnországot, bár vesztes ország volt, de – az
erős finn hadseregnek, az ügyes finn politikának, továbbá néhány más, szerencsés, körülménynek hála – nem szállta meg a Vörös Hadsereg, s Ausztriának is csupán a keleti
részét uralta a Szovjetunió. Így a kommunista Ausztria és Finnország nem jött létre. Ám
a többi, a szovjetek által uralt ország: Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország
Románia, s még jó néhány más ország, már nem kerülhette el a sorsát. Nem kerülhette el
végzetét Jugoszlávia sem. Más kérdés, hogy a Tito által vezetett délszláv állam 1948-tól
kezdve külön útra lépett. Szakítás történt ugyanis Sztálin és Tito, illetve a Szovjetunió
és Jugoszlávia között, ami végül a sajátos „jugoszláv szocializmus” kialakításához vezetett. Ami hazánkat illeti, 1947-ben a Magyar Kommunista Párt a szovjetek támogatásával idehaza is nekilátott, a „rendcsináláshoz”, a sztálinista modell kialakításához. Igaz
a hatalom teljes kisajátítása, azt új szélsőbaloldali rendszer kiépítése egészen az 1948-as
esztendő végéig eltartott. Ám a kommunisták, illetve az (1948-ban létrehozott) állampárt, a Magyar Dolgozók Pártja végül teljes diadalt aratott, 1948 végére minden hatalom
az MDP kezébe került. S hogy mi történt ezután?
(A Rákosi-korszakról, s annak ünnepeiről, ünneplési szokásairól általában) Ezután
újabb megpróbáltatások következtek. Először is „tökéletesíteni” kellett a rendszert.
Megszabadulni minden „fölösleges polgári csökevénytől”. Ennek jegyében 1949 tavaszán újabb „választást” tartottak, melyen – a sztálinista rendszer logikájának megfelelően – csak a Magyar Dolgozók Pártja, illetve az állampárt által kreált Magyar
Függetlenségi Népfront jelöltjei indulhattak. A „csodálatos eredmény” természetesen
nem maradt el. A május 15-i országgyűlési „választáson” az MDP, illetve az MFN jelöltjei a szavazatok nagyjából 96%-át megkapták. Nem sokkal ezután a „népi demokrácia”
újabb „győzelmet” aratott: május végén letartóztatták az MDP legfőbb „belső ellenségét”,
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Rajk Lászlót, akit – több „bűntársával” együtt – még abban az évben koncepciós eljárás keretében halálra ítéltek és kivégeztek. 1949. augusztus 20-án létrejött a Magyar
Népköztársaság. Ugyanezen év december 28-án kihirdették az Elnöki Tanács 1949. évi
20. számú törvényerejű rendeletét, melynek nyomán államosítottak minden olyan hazai
tulajdonú üzemet, melynek dolgozói létszáma elérte a 10 főt, valamint – a szovjet tulajdonú üzemek kivételével – valamennyi külföldi tulajdonú üzemet is.1 Ám a „szocialista
demokrácia” építése ezzel még messze nem ért véget. Sőt, ekkor kezdődött csak igazán!
1950 januárjától útjára indult az első ötéves terv. 1950 júniusában megalakult az állampárt egységes ifjúsági szervezete, a Dolgozók Ifjúsági Szövetsége. Ugyanezen év október 22-én megtartották az első tanácsi „választásokat”, melyen természetesen csakis az
MDP, illetve a Népfront jelöltjei indulhattak, akik egyébként – aligha meglepő módon
– megkapták a szavazatok csaknem 98%-át. 1952 augusztusában Rákosi Mátyás, karrierjének újabb állomásaként, átvette a Minisztertanács vezetését. Mindeközben folyamatosak voltak a letartóztatások, bebörtönzések, kitelepítések, kivégzések, a lakosság
pedig rettegésben, az Államvédelmi Hatóság terrorjában élt. Különösen tragikus volt,
ami 1949-től kezdve a parasztsággal történt. Az egyéni gazdálkodók elleni adminisztratív intézkedések, az erőszakos szövetkezetesítés, a kuláklisták, a padlássöprés végül oda
vezetett, hogy 1952 végére, 1953 elejére már több százezer ember hagyta el a mezőgazdaságot. A (megmaradt) parasztság többségének pedig nem maradt sem kenyere, sem
vetőmagja, s így – a háborús időkre jellemző – éhínség fenyegetett.2
Aztán történt egy újabb fordulat: 1953. március 5-én meghalt Sztálin. A zsarnok halálát követően pedig a szovjet politika új útra lépett. Hruscsov és társai, Sztálin utódai, a
rendszer keretein belül reformokat hirdettek. Az új szovjet politika következményeként
1953 nyarától idehaza is megindult az „olvadás”. 1953. július 4-én – Moszkva parancsára – Nagy Imrét miniszterelnökké „választotta” a Parlament. A Nagy Imre-kormány
pedig – szakítva a Rákosi-féle kormánypolitikával – egy sor, a lakosság életét könnyítő
intézkedést vezetett be: az új kabinet visszafogta a nehézipari beruházások, illetve a
fegyverkezés költségeit, növelte a könnyű-, illetve élelmiszeriparra, a fogyasztási javak
gyártására fordított pénzt. A mezőgazdaságot, a parasztságot sújtó adminisztratív és
pénzügyi terheket is csökkentették. Emellett több ezer politikai foglyot engedtek szabadon, elkezdődtek a rehabilitálások, illetve megszüntették az internálótáborokat, köztük a
hírhedt recski kényszermunkatábort is.3 Ez volt az „új szakasz” politikája, mely azonban
nem bizonyult hosszú életűnek. 1955 tavaszán Nagy Imre a szovjetek nyomására kénytelen volt megválni miniszterelnöki pozíciójától. Rövidesen az állampártból is kizárták,
s Rákosi Mátyás ismét teljhatalmat élvezett a vezetésen belül.4 Igaz, az ő „nagy visszatérése” sem tartott sokáig. 1956 februárjában a Szovjetunió Kommunista Pártjának XX.
kongresszusán Hruscsov szakított Sztálin kultuszával, a halott diktátor terhes politikai
örökségével. Ezzel párhuzamosan folyamatosan javult, normalizálódott a Szovjetunió
és a nyugat, illetve a Szovjetunió és (a korábban a „szocialista táborból” kiközösített)
Jugoszlávia viszonya is. Az új helyzetben az elvakultan sztálinista Rákosi Mátyás immáron Moszkva számára is tehertétellé vált. Bukására végül 1956 nyarán került sor. A
nevével fémjelzett rendszert pedig 1956 októberében söpörte el a népharag.
Ami ünnepeinket illeti, a Rákosi-korszakban ünnepeink terén az első és talán legjelentősebb változás 1949. augusztus 19-én következett be. Ekkor a Dobi István vezette kormányzat – Gerő Ernő államminiszter 1949. augusztus 15-i előterjesztése alapján5 – határozatot hozott a munkaszüneti napok kérdésében.6 Gerő Ernő előterjesztése,
illetve az előterjesztést jóváhagyó titkos kormánydöntés7 nyomán vízkereszt (január
6-a), nagypéntek, nagyszombat, áldozócsütörtök, Szent Péter és Pál napja (június 29-e),
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Nagyboldogasszony napja (augusztus 15-e), valamint december 8-a, a szeplőtelen fogantatás ünnepe végérvényesen rendes munkanapokká lettek nyilvánítva. A kabinet elfogadta Gerő Ernő államminiszternek azt a javaslatát is mely szerint:
„Munkaszüneti napok mind közszolgálati, mind az egyéb munkaviszonyok körében a
következők; január 1, március 15, április 4, május 1, Urnapja, augusztus 20, november
1, husvét hétfő, pünkösd hétfő, és karácsony mindkét napja.
Ha a kollektiv – szerződés máskép nem rendelkezik, az előző bekezdésben fel nem
sorolt napokon munkaszünetet tartani nem szabad.
A Minisztertanács felkéri a könnyűipari minisztert, utasitsa a főfelügyelete alá tartozó
nyomdákat, hogy az 1950. évre készülő naptárakban a hétköznapoktól eltérő szedéssel,
vagy szinnel csak a jelen határozatban emlitett napokat tüntessék fel.”8
Ezzel a döntéssel ért véget azon ellentmondásos gyakorlat, hogy „A munkaszüneti napok kérdését a vállalatok munkavállalói körében a kollektiv keretszerződések rendelkezései, a közszolgálat körében a kialakult szokás szabályozza.”;9 bár az előbbiek kapcsán
néhány dolgot azért nem árt megjegyezni.
A kollektív szerződéseknél – Bán Antal iparügyi miniszter 61. 759/III/1./1945. Ip. M.
számú közleményének megfelelően – már 1945-től általában az a gyakorlat érvényesült, hogy munkaszüneti napként január 1-jét, március 15-ét, április 4-ét, május 1-jét,
Úrnapját, az augusztus 20-i ünnepnapot, november 1-jét, húsvéthétfőt, pünkösdhétfőt és
karácsony két napját ismerték el.10 Más egyéb ünnepnapokat a különféle kollektív szerződések – kevés kivételtől eltekintve – általában nem tekintettek munkaszüneti napoknak, már jóval az említett kormánydöntést megelőzően sem. 1949. augusztus 19-e után
pedig természetesen egyetlen olyan kollektív szerződést sem kötöttek, mely bármiben is
ellentmondott volna a kabinet döntésének.
Sajnos nehéz megmondani, hogy a „közszolgálat körében kialakult szokás” pontosan
hogyan szabályozta a munkaszüneti napok kérdését korábban. Erről írásos forrás nemigen akad, s Gerő Ernő javaslata sem mond semmi konkrétumot az említett szokásjogról. A közszolgálati dolgozók munkaszüneti napjai kapcsán mindössze az biztos, hogy
– ahogyan erről e tanulmánysorozat első részében már szó esett – 1947-ben Nagy Ferenc
miniszterelnök folyó év április 4-re és 5-re, péntekre és szombatra (a közszolgálati dolgozókat érintő) hivatali szünnapot javasolt, amihez a Minisztertanács hozzájárult.11
Nagyszombat, áldozócsütörtök és Péter-Pál napja nem az említett, 1949. augusztus
19‑i döntés után vált munkanappá. Már korábban is születtek rendelkezések, melyek az
1949-es évre vonatkozóan „fekete betűs” napokká nyilvánították ezeket az ünnepeket.12
Más kérdés, hogy előterjesztésében Gerő ezeket a rendelkezéseket – utólag – úgy interpretálta, mintha azok eleve végleges döntések lettek volna, nem pedig a folyó évre vonatkozó rendelkezések. Az államminiszter így, ilyen sajátságos módon tette örök érvényűvé
azt, ami eredetileg csupán ideiglenes, az 1949-es évre szóló állapot volt.13
Nagyboldogasszony ünnepe szintén nem az 1949. augusztus 19-i döntést követően
lett rendes munkanap. Ugyanis már az említett Gerő-féle előterjesztést, illetőleg az
augusztus 15-i ünnepet megelőzően, 1949. augusztus 11-én Bognár József belkereskedelmi miniszter elrendelte, hogy Nagyboldogasszony napja nem csupán a folyó évben,
hanem úgy általában, „… rendes munkanap ezért az üzleteket a köznapokra érvényes
záróra szerint nyitva kell tartani. Ezen a napon végzett munkáért a rendes bér fizetendő
s az ünnepnapi munkára vonatkozó pótlék nem számítható fel.”.14 Más lapra tartozik, hogy
erről Bognár József minisztertársa, Gerő Ernő nem vett tudomást, s a Minisztertanács felé
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megfogalmazott előterjesztésében – mintha a belkereskedelmi miniszter rendelkezése
nem is létezett volna – újra csak (a jövőben) eltörlendő „piros betűs” ünnepként jelölte
meg augusztus 15-ét.15
Fontos az is, hogy az augusztus 19-i kormánydöntés után (illetve következményeként) Bognár József további két „megerősítő” rendelkezést is hozott az egyházi ünnepnapok kérdésében. E rendelkezések arról szóltak, hogy 1949 decemberében, illetve
1949 decemberétől kezdődően a szeplőtelen fogantatás ünnepnapja, 1950 januárjában,
illetve 1950 januárjától kezdődően pedig vízkereszt is mindenki számára és végleg
rendes munkanapokká lettek nyilvánítva, mind a munkavégzés, mind az üzleti záróra
szempontjából.16 Igaz, a kormányzat egyáltalán nem ezt várta Bognár Józseftől. Az augusztus 19-i kormányülésen arra kapott utasítást, hogy „… a belkereskedelmi miniszter
a kereskedelem felé egységesen és egy rendeletben szabályozza az ünnepnapok kérdését
az üzleti záróra szempontjából”.17 A miniszter azonban ezt a kormányzati szándékot
figyelmen kívül hagyta.18
Végül, de nem utolsósorban érdemes megemlíteni, hogy az augusztus 19-i titkos
kormányülésen elhangzott egy javaslat, mégpedig Farkas Mihály, akkori honvédelmi
miniszter részéről, mely arra vonatkozott, hogy május 2-a legyen munkaszüneti nap
Magyarországon. Farkas Mihály javaslata szó szerint így hangzott: „Honvédelmi miniszter: Megkérdezi, hogy május 2.-át nem kellene–e szintén pirosbetüssé tenni, mert a
május 1.-i ünnep után az emberek fáradtak.”19 Gerő Ernő azonban ezt az ötletet elutasította. „Tul sok még az ünnepnap, ezt majd az egyházi ünnepek terhére lehet megcsinálni.” – érvelt az államminiszter.20 Különben is (legalábbis Gerő Ernő szerint) igazából
„Egyetlen vitatható kérdés van, ez az Urnapja.”.21 Az államminiszter ez ügyben azt
javasolta, hogy „… fogadja el a minisztertanács, hogy az Urnapja is piros – betüs legyen, ne akarjanak mindent egyszerre megváltoztatni, mert ugyis már sok ünnepnapot
megszüntettek”.22 A kormányzat – természetesen – hallgatott Gerőre. Nem akart mindent
„egyszerre megváltoztatni”. Helyette inkább „fontolva haladt előre”, s fokról fokra,
lépésről lépésre, számolta fel a „klerikális reakció” munkaszüneti napjait. Mégpedig a
következőképpen:
1951 májusától – az 1.010/1951 (V. 16.) számú minisztertanácsi határozat alapján –
nem számított többé munkaszüneti napnak Úrnapja,23 1951 őszétől pedig az 1.030/1951
(X. 16.) számú minisztertanácsi határozat nyomán hosszú időre Mindenszentek ünnepe sem.24 E két „piros betűs” ünnep eltörlése után következett, 1952 márciusában, az
1.006/1952. (III. 30.) számú minisztertanácsi határozat. E határozat virágvasárnapot
– abban az évben április 6-át – tette rendes munkanappá. Mégpedig oly módon, hogy
virágvasárnap helyett – az április 4-i (pénteki) ünnep- és munkaszüneti napot követő –
április 5-i (szombati) napon volt a rendes heti pihenőnap, a „pót-vasárnap”, tekintettel
arra, hogy a kormányzat „… a dolgozók részére egyhuzamban hosszabb pihenőidőt biztosítson, továbbá a termelőmunka helyesebb beosztása érdekében…”.25 Igaz, az említett
„átcsoportosítás” csupán egy alkalmi, az 1952-es esztendőre vonatkozó döntés volt a
hatalom részéről, melyet az ünnepnapok véletlenszerű „találkozása” tett lehetővé. Az
viszont már (ismét) nem egy alkalomra, hanem hosszú évekre, évtizedekre szólt, hogy
pünkösdhétfő 1952 májusától kezdve szintén kikerült a munkaszüneti napok sorából.
Az erről szóló 1.012/1952 (V. 11.) számú minisztertanácsi határozatot egyébként – legalábbis a kormányzat szerint – „Számos üzem dolgozóinak kérelmére…” alkották meg.26
Természetesen az „üzemi dolgozók” nem csupán az említett pünkösdhétfőt akarták rendes munkanappá tenni. Karácsony másnapja is „szálka volt a szemükben”. December
26-át, mint munkaszüneti napot nagyjából fél évvel pünkösdhétfő „kiiktatása” után az
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1.050/1952. (XII. 17.) számú minisztertanácsi határozattal „tüntette el” a kormányzat.
Igaz, ezzel párhuzamosan az említett december 17-i határozat úgy rendelkezett: „A
minisztertanács a dolgozók régi kívánságára [valójában inkább – láthattuk – Farkas
Mihály régi kívánságára] május hó 2. napját fizetett munkaszüneti nappá nyilvánította.”27 Ez azonban csekély kárpótlás volt. Annál is inkább, mert hamarosan húsvéthétfő
is áldozatul esett a Rákosi-korszak vallásgyűlöletének. 1953 márciusától ugyanis már
ez az ünnep sem számított többé munkaszüneti napnak. Ez a lépés egyébként, ismételten a „dolgozók kívánsága” volt. „Számos üzem dolgozóinak kérelmére a Magyar
Népköztársaság Minisztertanácsa húsvét hétfőjét, amely eddig nem fizetett munkaszüneti nap volt, rendes munkanappá nyilvánítja.” – olvashatjuk a Magyar Közlöny 1953.
március 16-i számában.28 A történethez ugyanakkor hozzátartozik, hogy a Nagy Imrekormány, 1953 decemberében lehetővé tette, hogy 1953. december 26-át, karácsony
másnapját otthon töltsék az emberek. Ez azonban csupán egyszeri, arra az évre szóló
intézkedés volt, melyet az tett lehetővé, hogy 1953-ban december 26-a – 1954. január
2-hoz hasonlóan – véletlenül épp egy ünnepet követő szombatra esett. Így azután a vezetés december 26-át és január 2-át is pihenőnapokká tette. Mely pihenőnapokat ugyanakkor december 27-én vasárnap, illetőleg január 3-án, szintén vasárnap pótolni kellett a
munkahelyeken.29 Ez azonban a végsőkig túlhajtott munkavállalókat aligha kárpótolta.
Főleg, hogy a sztálinista rezsim nem csupán az egyházi ünnepeket alakította át. Világi
ünnepeink is sokat változtak, negatív értelemben. Március 15-e például 1951 márciusától
kezdve – a Minisztertanács 1.003/1951. (III. 10.) számú határozata alapján – nem számított többé munkaszüneti napnak. Csupán az iskolai oktatás szünetelt az alsó-, közép- és
felsőfokú tanintézetekben.30 Május elseje viszont 1949-től kezdve nem csupán a munka
ünnepe volt, de nemzeti ünnepé is vált.31 Hasonlóképpen április negyedikéhez, mely ünnepnapot az Elnöki Tanács 1950-ben Magyarország legnagyobb nemzeti ünnepévé nyilvánította.32 Szintén ebben az évben, 1950-ben történt, hogy november 7-e állami ünneppé
és munkaszüneti nappá vált.33 Ami augusztus huszadikát illeti: ez a nap, a Rákosi-korszak
folyamán (is) egy igen jelentős ünnep- és munkaszüneti nap volt, illetve maradt. A „piros
betűs” augusztus 20-át még a diktatúra legsötétebb éveiben sem merték eltörölni. Ehelyett
inkább átalakították ezt az ünnepet, mégpedig úgy, hogy 1949-től kezdve nem Szent István
királyunkat ünnepeltük ezen a napon, hanem az 1949-es, új „szocialista” alkotmányt, illetőleg az „új kenyér” ünnepét.34 Az ünnep korábbi egyházi jellege is eltűnt, s ezt mi sem
mutatja jobban, mint az a tény, hogy a „létező szocializmus” évtizedei alatt mindvégig
nem volt augusztus 20-i Szent Jobb-körmenet Magyarországon.
Volt viszont helyette sok más újdonság. Példának okáért olyan új, 1951-től létező (s
ideológiai jelentőséggel is bíró) „fekete betűs” ünnepnapok, illetve emléknapok, mint
a (napjainkban is létező) egységes Bányásznap minden év szeptemberének első vasárnapján;35 a Néphadsereg Napja szeptember 29-én;36 a (szintén most is létező) vasutasnap [Vasutas Nap], melyet, eredetileg, minden év augusztusának második vasárnapján
tartottak.37 Nem beszélve az 1952-től minden év júniusának első vasárnapján megtartott
(s máig nagy jelentőségű) pedagógusnapról,38 illetve a Magyar Sajtó Napjáról, mely
egyébként ugyancsak napjainkig fennmaradt. Igaz, manapság március 15-én ünnepeljük
a hazai sajtó napját, míg a Rákosi-korszakban – az ünnepet létrehozó az 1032/1951 (XI.
17.) minisztertanács határozat nyomán – 1952-től kezdve minden évben február 1-én
köszöntötték. Hogy miért pont ezen a napon? Nem a köztársaság 1946. február 1-i kikiáltása miatt, ez utóbbi dátum arra emlékeztetett, hogy „1942. február 1-én jelent meg
elsőízben a szabadságunk, nemzeti függetlenségünk és a népek békéjének ügyéért küzdő
Szabad Nép, a Kommunista Párt központi lapja.”.39
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Persze ahhoz, hogy ünnepeinket, ünneplési szokásainkat sikerüljön megváltoztatni, a
jeles napokat az állampárt koreográfiájának megfelelően köszönteni, illetve ahhoz, hogy
a társadalom „ideológiai nevelése” sikeres legyen, kevés volt az, hogy új jogszabályok,
rendelkezések születtek. Ünnepeinket minden tekintetben uralni kellett. El kellett érni,
hogy egy-egy ünnepi, illetve ünnepélyes esemény előkészítése, illetve lebonyolítása
csak és kizárólag a hatalom privilégiuma legyen. Spontán szervezés, spontán megnyilvánulások ne lehessenek. Az „ellenség” meg pláne ne avatkozhasson be semmibe. Ami a
szervezést illeti, a sztálinista hatalom – el kell ismerni – minden egyes ünnepi alkalommal kitett magáért. Általános gyakorlat volt, hogy mindent, de szó szerint mindent előre
elterveztek, megszerveztek, előkészítettek. Ügyeltek a részletekre is. Továbbá fontosnak
tartották, hogy egy-egy ünnep a „helyes” politikai szerepet töltse be, s persze „ideológiai
szempontból” is megfelelőképpen hasson.
Vegyünk példaként egy (eddig nem tárgyalt) „fekete betűs” kommunista ünnepet,
március 21-ét, a Tanácsköztársaság kikiáltásának évfordulóját, s ezen belül is konkrétan, 1950. március 21-ét, a Tanácsköztársaság kikiáltásának 31. évfordulóját. A Magyar
Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének Agitációs Osztálya 1950. március 4-én feljegyzést készített az állampártnak, illetve az MDP Szervező Bizottságának március
21-e 31. évfordulójának megünneplésének tárgyában. A március 4-i feljegyzés első
és legfontosabb megállapítása egy javaslat volt, mely szerint: „Az Országos Agitációs
Osztály javasolja, hogy március 21.-e megünneplése, az évforduló méltatása, az április
4.-i ünnepségek előkészitését szolgálja.”;40 ezután pedig következett a március 21-i ünnepségek, illetve ünnepi rendezvények konkrét terve. Eszerint:
„Javasoljuk; hogy március 21.-én az üzemi, falusi, városi, budapesti kerületi pártszervezeteink összevont aktivaértekezletet tartsanak. Az Országos Oktatási Osztály küldjön az aktivák megtartásához beszéd-utmutatót március 15.-ig.
Budapesten, Csepelen a Sportcsarnokban a Központi Vezetőség kiküldötte tartson reprezentativ előadást. Az öt nagy városba és néhány nagyüzembe az Országos
Agitációs Osztály küld központi előadót.
A pártszervezetek és népi bizottságok koszoruzzák meg a forradalmi mozgalomban
életüket áldozó elvtársak sirjait, emléktábláit stb., amelyek pártszervezetük területén
vannak.
Budapesten, Sallai, Fürst, Schőnherz, Ságvári elvtársak sirját a Központi Vezetőség
kiküldötte koszoruzza meg.
A sajtó és a rádió az aktíva beszéd-utmutató értelmében foglalkozzék az évfordulóval
2-3 napon keresztül.”41
Az említett feljegyzést, illetve tervezetet az MDP Szervező Bizottságának 1950. március 6-i ülésén tárgyalták. A március 6-i ülés jegyzőkönyvének tanúsága szerint: „A SZ.B.
elfogadja az Agitációs Osztálynak március 21. megünneplésére vonatkozó javaslatát és
felhivja a figyelmet arra, hogy ezen a napon az 1919-es mártirokról is meg kell emlékezni.
A SZ.B. megbizza az Országos Oktatási Osztályt, hogy a nagyobb üzemekben és városokban tartandó ünnepségekre juttasson le sillabust [összefoglalót] a pártbizottságokhoz.
A SZ.B. megbizza az Agitációs Osztályt, hogy a javaslatot terjessze a Titkárság elé.”42 A
Szervező Bizottság útmutatásának megfelelően az Agitációs Osztály 1950. március 7-i
dátumozással (ismételten) elkészítette feljegyzését március 21-e kapcsán, melyet ezúttal a
végső döntéshozó szervnek, az MDP Titkárságának szántak. A Titkárságnak készített feljegyzés szövege egyébiránt szinte szó szerint azonos volt a Szervező Bizottságnak benyújtott korábbi, március 4-i feljegyzéssel. Csupán néhány kisebb fogalmazásbeli eltérés volt,
illetőleg egyetlen relatíve nagyobb módosítás. Jelesül, hogy a „Budapesten, Sallai, Fürst,
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Schőnherz, Ságvári elvtársak sirját a Központi Vezetőség kiküldötte koszoruzza meg.”
mondat helyett; az új, március 7-i javaslatban – szintén a Szervező Bizottság útmutatásának megfelelően – „Budapesten, Sallai, Fürst, Schönhercz, Ságvári elvtársak sirját, valamint az 1919-es mártirok diszsirhelyét a Központi Vezetőség kiküldötte koszoruzza meg.”
mondat szerepel.43 Az idézett (módosított) feljegyzést az állampárt Titkársága 1950. március 8-i ülésén tárgyalta meg. Az eredmény pedig az lett, hogy „A Titkárság a beterjesztett
javaslatokat elfogadja azzal a módositással, hogy nem kell összevont aktiva-üléseket tartani. A mártirok sirjánál egy nagybudapesti 1919-es elvtárs beszéljen.”.44
S hogyan sikerült március 21-e köszöntése 1950-ben? „Ünnepi műsorral emlékezik
a rádió a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának 31. évfordulójára. A keddi ünnepi
műsorszámokból kiemelkedik a Kossuth-adón 17.10-kor elhangzó »Emlékezés tizenkilencre«, a Petőfi-rádión 19 órakor kezdődő »1919 május«, és a Kossuth-adón 19.15kor mikrofon elé kerülő ünnepi hangverseny a Honvéd Művészegyüttes előadásában.
A magyar munkásmozgalom története sorozatban a Petőfi-rádión 18.45-kor hallunk
előadást »Lenin és a Magyar Tanácsköztársaság« címmel” – adta hírül a Szabad Nép
1950. március 19-én, a központi pártlap VIII. évfolyamának 66. számában.45 A következő, 67. számban pedig (mely lapszám március 21-én jelent meg) egy hosszú, majdnem
egész oldalas írást szenteltek a Tanácsköztársaságnak A Magyar Tanácsköztársaság emlékére címmel.46 Ugyanezen 67. számban Koszorúzási ünnepség a Tanácsköztársaság
kikiáltásának évfordulóján mártirjaink sírjánál címmel egy közlemény is megjelent:
„A Magyar Dolgozók Párja Központi Vezetősége a Tanácsköztársaság kikiáltásának
évfordulóján március 21-én, d. u. 3 órakor a Kerepesi-temetőben mártírjaink központi
sírhelyénél, valamint Somogyi és Bacsó elvtársak sírjánál koszorúzási ünnepséget tart.
Ünnepi beszédet mond Rudas László elvtárs.”47
Ezek után persze a következő napon, március 22-én – más napilapokhoz hasonlóan – a
Szabad Nép is beszámolt a Tanácsköztársaság kikiáltásának 31. évfordulóján, Budapesten
rendezett koszorúzási ünnepségről. „A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége a
Tanácsköztársaság 31. évfordulója alkalmából kedden délután a Kerepesi temetőben a
kommunista mártírok központi sírhelyénél koszorúzási ünnepséget rendezett.” – olvashatjuk a Szabad Nép 1950. március 22-i számában, a „Legyünk olyan bátor, önzetlen katonái
Pártunknak, mint mártírjaink voltak” címet viselő írásban.48 Ugyanezen, a 31. évfordulót
tárgyaló írásműből megtudhatjuk azt is, hogy a koszorúzási ünnepségen „… megjelentek:
Kádár János elvtárs, az MDP főtitkárhelyettese, a Központi Vezetőség több tagja, Dobi
István, a minisztertanács elnöke, Drahos Lajos elvtárs, az országgyűlés elnöke, Szabó
Piroska elvtársnő, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára…”;49 s számos más, magas rangú vezető. A Szabad Nép beszámolója szerint: „Az emlékbeszédet Rudas László
elvtárs mondotta.”50 Ezt követően „Rudas elvtárs beszéde után megkoszorúzták a sírt.”.51
„A Párt Központi Vezetőségének koszorúját Kiss Károly elvtárs helyezte el…”,52 de koszorúztak az Elnöki Tanács, a Minisztertanács, a Szakszervezetek Országos Tanácsa, illetve
más fontos hatalmi szervek képviselői is. Vagyis pontosan az valósult meg, amit az állampárt március 21-e kapcsán előzetesen eltervezett: volt koszorúzási ünnepség, melyen egy
veterán kommunista politikus, az 1919-es eseményekben (is) aktív szerepet játszó Rudas
László tartott emlékbeszédet. Kiss Károly az MDP KV nevében koszorúzott, a Magyar
Rádió ünnepi műsort készített, a Szabad Nép pedig pontosan három lapszámon át foglalkozott a Tanácsköztársasággal, illetve annak 31. évfordulójával.
Az elmondottakhoz tegyük hozzá: nem csupán a különféle pártszervezetek készítettek tervezeteket, „ideológiai útmutatásokat” egy-egy jeles eseménnyel összefüggésben. A „párt ökle”, az Államvédelmi Hatóság, illetve a Belügyminisztérium szintén
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igen aktív volt e téren. E sorok szerzője kutatásai során nem kevesebb, mint tizenkilenc
olyan paranccsal, illetve utasítással találkozott, melyeket az ÁVH, illetőleg a belügy
irányítói: Dékán István, Egri Gyula, Péter Gábor53 és Piros László adtak ki ünnepeink
kapcsán. A teljesség igénye nélkül csupán néhány példa:
• Péter Gábornak, az Államvédelmi Hatóság vezetőjének 5. számú parancsa. A parancs
1950. április 4-én keletkezett, tárgya pedig hazánk „felszabadulásának” ötödik évfordulója. „Bajtársak! Államvédelmi határőrök, államvédelmi őrök, tisztesek, tiszthelyettesek, tisztek! Ma 5 éve annak, hogy Hazánkat a győzedelmes Szovjet Hadsereg
felszabadította a német fasiszták és hazai csatlósaik véres terrorja alól. Ez a nap
történelmünk legfényesebb napjának évfordulója, legnagyobb nemzeti ünnepünk.” –
más gondolatok mellett erről olvashatunk Péter Gábor 5. számú parancsában.54 Mely
parancs inkább egy, április negyedikét dicsőítő közlemény. Parancsként mindössze
annyit szögezett le: „A nagy évforduló alkalmával elvárom, hogy az ÁVH. minden beosztottja méginkább átérezze azt a felelősséget, amit a Szovjetúniótól kapott szabadság, határaink és dolgozó népünk békés építő munkájának őrzése jelent.”55 Továbbá
Péter Gábor azt is elvárta, hogy az általa vezetett „… Államvédelmi Hatóság minden
tagja fokozott éberséggel, még nagyobb lendülettel, szakmai és politikai tudásának
állandó emelésével a Szovjetúnió harci tapasztalatainak alkalmazásával végezze
megtisztelő feladatát, mellyel Pártunk, dolgozó népünk megbízta.”.56
• Péter Gábor 75. számú parancsa 1951. szeptember 29-én. „Bajtársak!
Államvédelmi Honvédek! Tiszthelyettesek! Tisztek! Ma, a dicsőséges pákozdi
ütközet évfordulóján ünnepeljük először a Néphadsereg Napját.” – e szavakkal
köszöntötte Péter Gábor az ÁVH tagjait szeptember 29-e alkalmából.57 Majd egy
kisebb „történelmi értekezés” következett az 1848–49-es magyar forradalomról
és szabadságharcról, annak jelentőségéről, az 1919-es Tanácsköztársaság harcairól, illetve arról, hogy fel kell lépnünk „… a háborus gyujtogató imperialisták és
a déli határainkon fenyegető Titó fasiszta bandájával szemben.”.58
• Péter Gábor 046. számú parancsa, mely ugyan 1952. szeptember 28-án keletkezett,
mégis arra emlékeztetetett, hogy „Ma egész dolgozó népünkkel együtt ünnepli az
Államvédelmi Hatóság Néphadseregünk napját.”.59 Konkrét, valódi parancs vagy
utasítás egyébként ebben az irományban sem igen szerepel, s homályban marad az
is, hogy miért is szeptember 28-án kéne köszönteni a pákozdi csata évfordulóját
szeptember 29-e helyett.
• Piros Lászlónak, a belügyminiszter első helyettesének 03. számú parancsa
1953. október 28-án keletkezett, tárgya pedig november 7-e megünneplése
az 1953-as esztendőben. A 03. számú parancs már nem csupán az addigra a
Belügyminisztérium alá vont ÁVH-nak, hanem a Belügyminisztérium alá tartozó
összes erőszakszervezet valamennyi munkatársának szólt. Piros László nem kevesebb, mint 12 pontban foglalta össze, hogy mit vár el a Belügyminisztérium alá
tartozó szervezetek állományától 1953. november 7-e kapcsán. Az első és talán
legfontosabb elvárás az volt: „1. Az oprativ főosztályok és osztályok, az Országos
Rendőrkapitányság, 1953. november 5-én délután 14 h-tól november 9-én reggel
8 h-ig szervezzenek megerősitett ügyeleti szolgálatot. Az ügyeleti szolgálat mellé
biztositó csoportokat kell szervezni. 1953 november 7-én a beosztottak számára
összetartást kell elrendelni.”60 Emellett számos más dologról is rendelkezett a miniszterhelyettes. Parancsának negyedik pontja például úgy szól: „4. Az operativ
beosztottak folytassanak süritett hálózattartást olyan ügynöki feldolgozás alatt
lévő csoportok, vagy személyek ügyében, akikkel kapcsolatban gyanu merül fel,
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hogy az ünnepségek megzavarására provokációkat szerveznek, ellenforradalmi agitációra, terrorra, vagy diverzióra készülnek.”61 Veszély fenyegette volna a rendszert 1953 őszén? Erről nem szól a „fáma”. Arról viszont igen, hogy
a Belügyminisztérium alá tartozó szervezetek munkatársai „5. Állitsák össze
olyan ügyek, személyek névsorát, akik ellenőrzött adatok szerint fegyvert rejtegetnek, vagy más ellenforradalmi akcióra készülnek. Ezek ellen az ünnepségeket
megelőzően fokozott hálózati ”T” és ”D” ellenőrzést kell bevezetni, esetleg
őrizetbevételükre javaslatot tenni.”.62 Piros László elvárása volt az is, hogy „8.
A Határőrség és a Belső Karhatalom beosztottai fenti idő alatt fokozott szolgálattal őrizzék Népköztársaságunk határait és objektumait. A szolgálat maradéktalan ellátásával biztositsák államhatárunk és objektumaink sérthetetlenségét.”;63
egyéb biztonsági intézkedésekről nem is beszélve.
Piros Lászlónak, a belügyminiszter első helyettesének 11. számú parancsa 1954.
március 20-án keletkezett, mégpedig azért, mert „Április 4-én ünnepli dolgozó
népünk Hazánk felszabadulásának 9. évfordulóját.”.64 Piros László szerint „Fel
kell készülnünk arra, hogy az ellenséges elemek tevékenységüket az ünnepekre
való előkészületek, valamint az ünnepségek során fokozni fogják.”;65 ezért a miniszterhelyettes 10 pontba foglalva előírta, mik azok a feltétlenül szükséges intézkedések, melyeket az április 4-i ünnep zavartalansága érdekében meg kell tenni.
Ilyen intézkedés volt például: „5./Budapesten és vidéken április 3-án és 4-én éjjel
süritett rendőrjárőr szolgálatot kell szervezni. A rendőri szervek különös figyelemmel kisérjék a rendőri felügyelet alatt álló személyek tevékenységét. A megyei /budapesti/ főosztályok rendőri helyettesei saját hatáskörükben, a helyi körülmények
figyelembevételével rendeljenek el első, vagy másodfoku készültségi szolgálatot.”66
Piros László miniszterhelyettes 16. számú parancsa 1954. április 17-én keletkezett, annak apropóján, hogy „Május 1-én ünnepli dolgozó népünk a nemzetközi
munkásosztály harcos seregszemléjét.”.67 A miniszterhelyettes úgy vélte, hogy
„A május 1-i ünnepségek jelentőségére tekintettel fel kell készülnünk arra, hogy
az ellenséges elemek tevékenységüket az ünnepekre való előkészületek, valamint
az ünnepek során fokozni fogják.”;68 s ennek okán ismét csak 10 pontba foglalva meghatározta, melyek azok a biztonsági intézkedések, melyeket a május 1-i
ünnepségek kapcsán feltétlenül meg kell tenni. Ezek egyébiránt kísértetiesen hasonlóak voltak az előző év november 7-e, illetve folyó év április 4-e kapcsán tett
biztonsági intézkedésekhez, bár konkrét fenyegetésről itt sem esik szó, csupán a
„lehetséges” veszélyekről olvashatunk.
Egri Gyulának, a belügyminiszter első helyettesének 5. számú parancsa. A parancs 1954. augusztus 13-án született, tárgya pedig az 1954. évi augusztus 20-i
ünnepségek, illetve azok biztosítása. „Augusztus 20.-án ünnepli dolgozó népünk
Alkotmányunk ünnepét. Öt éve, hogy felszabadult népünk megalkotta népi demokráciánk alaptörvényét, mely lerögziti elért eredményeinket, lerögziti dolgozó
népünk jogait és kötelességeit. Munkásosztályunk, dolgozó parasztságunk, népünkhöz hü értelmiségünk nagy lelkesedéssel, terveik tulteljesitésével, a mezőgazdasági
munkák jobb elvégzésével készülnek Augusztus 20. méltó megünneplésére.” – e
szép szavakkal kezdődik Egri Gyula 5. számú parancsa.69 A „megható” mondatok
után pedig a miniszterhelyettes rátér a lényegre: „Augusztus 20-21-én a pártszervek nagyszabásu munkás-paraszt találkozókat szerveznek a munkás-paraszt
szövetség erősitése érdekében. A találkozókra több ezer dolgozó paraszt érkezik
a fővárosba és a vidéki ipari városokba és üzemi munkások mennek falura.”. 70
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Az ünnepségek, illetve találkozók zavartalansága érdekében pedig szigorú biztonsági intézkedések voltak szükségesek. A nyolc pontba foglalt biztonsági intézkedések közül külön is érdekes a negyedik pont. Ebben Egri Gyula – más dolgok
mellett – arra adott parancsot: „A B.M. szervei biztositsák, hogy az ünnepségeket
ellenséges tevékenység ne zavarja meg. A rendőri szervek fokozottan biztositsák a
pályaudvarokat, italboltok környékét, nehogy az ünnepségen résztvevőket bünöző
elemek meglopják – prostituáltak zaklassák.”71 Ezek szerint még a kemény diktatúra sem volt képes eltüntetni bizonyos dolgokat. A tolvajok akkoriban is gondot
jelentettek. Sőt, volt prostitúció is, hiába tagadták létezését nyilvánosan.
• Piros Lászlónak, a Magyar Népköztársaság belügyminiszterének 32. számú parancsa
1954. december 16-án keletkezett, tárgya pedig egy ünnepi évforduló: „December
21.-én ünnepli dolgozó népünk az Ideiglenes Nemzetgyülés megalakulásának 10 éves
évfordulóját. Debrecenben, ahol 10 évvel ezelőtt összeült az Ideiglenes Nemzetgyülés,
december 21.-én ünnepi ülést tart az országgyűlés.”72 Az ünnepi évfordulóval kapcsolatosan pedig a belügyminiszter 17 pontba foglalva felsorolta a szükséges teendőket. A szigorú biztonsági intézkedések közül külön érdekes a parancs harmadik
pontja: „3./ A BM. I. és VIII. Osztályának feladata, hogy szoros ellenőrzés alá vonja
azon kapitalista követségek diplomatáit, illetve állampolgárait, akik december 21.-én
Hajdu-Biharmegye és a környező megyék területére utaznak.”73
• Dékán Istvánnak, a belügyminiszter első helyettesének 22. számú utasítása 1956. augusztus 15-én született, tárgya pedig a közelgő ünnep, augusztus 20-a. „Dolgozó népünk augusztus 20-án ünnepli Alkotmányunk ünnepét.
Munkásosztályunk, dolgozó parasztságunk, néphez hü értelmiségünk nagy lelkesedéssel, a tervek tulteljesitésével, a mezőgazdasági munka jobb elvégzésével
készül Augusztus 20. méltó megünneplésére.” – olvashatjuk Dékán István augusztus 15-i utasításának elején.74 Az Egri Gyula két évvel korábbi parancsára
igencsak hasonlító bevezetést követően egy, az 1954-es 5. számú parancsra
szintén eléggé emlékeztető, hét pontba foglalt utasítássor következett mindazon
intézkedésekről, melyeket a miniszterhelyettes szükségesnek vélt augusztus 20-a
zavartalan ünneplése érdekében. Az utasítássor legérdekesebb pontja kétségkívül
a negyedik volt: „4./A BM szervei biztositsák, hogy az ünnepségeket ellenséges
tevékenység ne zavarja meg. A rendőri szervek fokozottabban biztositsák a pályaudvarokat, italboltok környékét, nehogy az ünnepségen résztvevőket bünöző
elemek meglopják, prostituáltak zaklassák.”75
Mint az előbbi példákból is látszik, az ÁVH, illetve a belügy komolyan vette ünnepeinket. Igaz, Péter Gábor ünnepi „parancsai” inkább voltak a Szabad Nép hasábjaira illő propagandaközlemények, semmint konkrét utasítások, ám Péter Gábor utódai már nem követték Rákosi korábbi bizalmasának sajátos parancskiadási stílusát. Egri Gyulánál, Dékán
Istvánnál, és Piros Lászlónál különösen a gyakorlati teendőkön volt a hangsúly, s nem az
„elvi útmutatáson”. Végül, de nem utolsósorban Piros László 32. számú parancsa kapcsán külön is érdemes megemlíteni, hogy noha 1954-ben, december 21-én, az Ideiglenes
Nemzetgyűlés megalakulásának 10. évfordulójára emlékezett az ország, öt évvel korábban, 1949. december 21-én nem az emlékezetes debreceni esemény ötödik évfordulóját
köszöntöttük. Helyette inkább Sztálin hetvenedik születésnapját ünnepeltük.
(A személyi kultusz ünnepei: Sztálin hetvenedik és Rákosi Mátyás hatvanadik születésnapja) Hazánk és a „haladó világ” 1949. december 21-én ünnepelte a „nagy Sztálin
elvtárs” születésének hetvenedik évfordulóját. Ennek tiszteletére már jóval a születésnap
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előtt, 1949. december 10-én, Budapesten, a Nemzeti Múzeumban megnyílt „A nagy
Sztálin harcos élete” címet viselő kiállítás. Tíz nappal később, 1949. december 20-án
Budapest főváros törvényhatósága Sztálin hetvenedik születésnapjának tiszteletére ünnepi ülést tartott. Itt határozták el, hogy az Andrássy utat Sztálin úttá keresztelik át, illetve itt döntötték el, hogy „… emlékművet és szobrot állítanak fel hazánk nagy barátja dicsőségére.”.76 Egy nappal ezután, december 21-én az Országgyűlés is külön ünnepi ülésen emlékezett meg arról, hogy Sztálin elérte a hetvenéves életkort. „Népünk nagy felszabadítóját, legnagyobb barátját, Sztálin elvtársat ünnepelte a Magyar Népköztársaság
legfelsőbb államhatalmi szerve: az országgyűlés.” – lelkendezett az ünnepi ülés kapcsán
a Szabad Nép.77 A vezető kommunista napilap arról sem mulasztott el beszámolni, hogy
ugyanezen az ülésen a T. Ház egy ünnepi határozatot is elfogadott Sztálin generalis�szimusz hetvenedik születésnapjának tiszteletére, amit távirat formájában Moszkvába
is eljuttattak. Az ünnepi határozatban, illetőleg táviratban egyebek mellett ez állt:
„Ünnepélyesen megfogadjuk ebből az alkalomból, hogy még elszántabban, még következetesebben és még nagyobb lelkesedéssel harcolunk a jövőben a nagy Sztálin lobogója
alatt a béke megvédéséért, a szocializmus felépítéséért.”78 Az Országgyűlés ünnepi ülése
mellett volt egy központi díszünnepség is, melyet az Operaházban szervezett a hatalom,
s melynek Gerő Ernő volt a szónoka. Emellett a Műcsarnokban is rendeztek egy kiállítást, ahol (még a Moszkvába történő elküldés előtt) a Sztálin születésnapjának tiszteletére készített ajándékokat tekinthette meg a nagyközönség.79 S akkor még nem is beszéltünk a (szintén) december 21-én, Budapesten rendezett születésnapi tűzijátékról és fényparádéról,80 illetve azokról a nagyszabású ünnepségekről, melyeket vidéken szervezett
a hatalom. Ami a vidéki ünnepségeket illeti: „A községek országszerte diszközgyülést
tartottak. Utcákat neveztek el Sztálin elvtársról, helyenként Sztálin szobrokat lepleztek
le.” – olvashatjuk abban a szigorúan bizalmas jelentésben, melyet 1950. január 11én készített a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének Agitációs Osztálya a
Sztálin születésnapjával kapcsolatos ünnepségek, megemlékezések országos tapasztalatairól.81 Szintén e jelentésben olvashatunk arról, hogy vidéken a köszöntő ünnepségeken
olyannyira nagy volt a lelkesedés, hogy „Olyan helyeken is nagy tömegek mozdultak
meg, ahol eddig ezt nem igen tapasztaltuk.”.82 Somogy megyében például több község
kapcsán is jelentették, hogy „… ahol eddig 120–150 embernél többet megmozgatni egy
ünnepségnél sem lehetett…”,83 ott most a Sztálin születésnapjára szervezett ünnepségeken – legalábbis az állampárt becslése szerint – mindenütt „5–600-an vettek részt”.84
A „dolgozó nép” Sztálin iránti „szeretete” tehát határtalan volt. „A 10-ig beérkezett
hangulatjelentések nagyrésze még mindig a Sztalin születésnapi ünnepségekkel foglalkozik. A jelentések alátámasszák az eddigi megállapitásunkat, hogy az ünnepségek
tömegmérete egyetlen eddigi megmozduláshoz sem hasonlitható.” – olvashatjuk abban
a tájékoztató jelentésben, melyet (szintén) az MDP KV Agitációs Osztálya állított ös�sze 1950. január 17-én;85 mégpedig „… 10 megye, városok, járások, községek, TSZCS,
ÁMG, SZOT, MNDSZ, vidéki lapszerkesztők jelentései, a Rádió és a Szabad Nép levelezése és kiutazások alapján.”.86 Ugyanezen tájékoztatóból „megtudhatjuk” azt is, hogy
Sztálin 70. születésnapja a szervezett ünnepségektől függetlenül is „szívügye” volt a
„dolgozó tömegeknek”. Az említett tájékoztató szerint a szovjet diktátor születésnapjával összefüggésben „A megbecsülés, a szeretet őszinteségét bizonyitják azok a megnyilvánulások, amelyek az egyszerü dolgozók részéről történtek.”.87 Ilyen megnyilvánulás
volt például, hogy Zemplén megyében (egy közelebbről meg nem nevezett településen),
Sz. Béláné „… 70 éves idős asszony, nem tudott mást adni Sztalin elvtárs születésnapjára,
minthogy kimeszelte a házát és azt mondta: »máskor karácsonyra szoktam kimeszelni,
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de Sztalin elvtárs a mi megváltónk és az ő tiszteletére teszem.«”.88 Hasonló „őszinte
szeretetről” adtak tanúbizonyságot a Somogy megyei Péterhida lakói. Az MDP KV
Agitációs Osztálya úgy tudta, hogy „Péterhidán a faluban nincs villany, de a falu lakói
mindenáron vörös csillag elhelyezésével akarták emelni az ünnepség [vagyis Sztálin 70.
születésnapjának] fényét.”.89 Így azután a falu lakói „Készitettek egy vörös csillagot és
ebbe lámpát helyeztek el.”.90
Igaz, az Agitációs Osztály említett tájékoztatója más, kevésbé „dicső” eseményekről
is beszámol. Például a közellátással kapcsolatban arról, hogy a tél kellős közepén, sok
helyen elfogyott a tüzelő. „Szolnok, Csongrád, Borsód megyék jelentései komoly tüzelőanyag hiányról számolnak be. Nagy problémát okoz, hogy faárusitás egyáltalán nincs
és a szénhez is igen nehezen jutnak hozzá, aminek következtében a szegényebb dolgozók
napokig tüzelő nélkül vannak.” – olvashatjuk.91 A tüzelőanyag hiánya mellett a lakosság
élelmiszerrel való ellátása is komoly kívánnivalókat hagyott maga után. Az Agitációs
Osztály jelentése szerint: „Borsódban, Diósgyörőn panasz van a kenyér minőségére.
Különösen a félbarna kenyér gyakrnak lapos, nehéz, sületlen. A fehérkenyér megjelenése óta a kenyér minősége gyengébb. Miskolcon az a panasz, hogy kevés a tejcsarnok a
városban és sok a sorbaállás a Tejipari N. V. üzlete előtt.”92
Az eredeti témához visszakanyarodva, nagyjából két és fél évvel Sztálin hetvenedik
születésnapját követően, 1952. március 9-én Rákosi Mátyás betöltötte hatvanadik életévét. „Rákosi Mátyás elvtárs 60. születésnapját ünnepeljük. A magyar kommunisták, a
magyar munkásosztály, a munkásággal szövetséges dolgozó parasztság, a szocializmus
építésében segítő haladó értelmiség, az egész magyar nép köszönti e napon legjobb fiát.” – lelkendezett Révai József a kommunista Szabad Nép 1952. március 9-i számában,
Rákosi Mátyás „szép kerek” születésnapja okán.93 Ám nem csupán a fő ideológus Révai
írt ily szépeket Rákosi születésnapjáról. Hasonló túláradó, ömlengő stílus jellemezte az
egész magyar sajtót és a közéletet. A Rákosi ajnározásában élen járó Szabad Nép például már hetekkel a tényleges születésnap előtt, a pártlap 1952. február 24-i számában
lelkesen tudósított arról, hogy Rákosi Mátyás születésnapjának tiszteletére „Naponta
száz és száz album, ezer és ezer levél érkezik most az ország minden részéből Rákosi
elvtárs címére.”.94 A Szabad Nép szerint „Minden levél a hűség és a szeretet fogadalomlevele. Minden levél a munka új lendületéről, új győzelmekről ad hírt.”.95 A Szabad Nép
(nem sokkal későbbi) március 2-i száma pedig – más dolgok mellett – arról számol be:
„Bányászaink egyre nagyobb teljesítményekkel, egyre több szén termelésével készülnek
Rákosi elvtárs születésnapjának megünneplésére. Pénteken a lelkes versenyben bányászaink túlszárnyalták a csütörtöki 108.7 százalékos teljesítményt és 117.3 százalékos
eredményt értek el.”;96 így azután „A havi tervet 100.05 százalékra teljesítették.”.97 Nem
mellesleg „A versenyben a legjobb eredményt a Dorogi Tröszt bányászai érték el, akik
a napi tervet 126.6 százalékra teljesítették.”.98
A „termelés frontján” aratott újabb és újabb „győzelmeket”, illetve a Rákosi iránti
„elképesztő lelkesedést” persze nem csupán az MDP központi lapja sugározta. „A mi
nőnapunk, a magyar nők ünnepe egybeesik az idén az ország egész népének nagy ünnepével: Rákosi Mátyás hatvanadik születésnapjával. Az a forró hála és mélységesen
megindult szeretet, amely az ország asszonyaiban él Rákosi Mátyás iránt, a női munkavállalások, felajánlások, tervtúlteljesítések százezreiben vált anyagi erővé.” – olvashatjuk
a Magyar Nemzet 1952. március 8-i, nőnapi számában.99 Szintén március 8-án történt,
hogy megjelent a Magyar Közlöny 1952. évi 23. száma, mely szinte másról sem szólt,
mint Rákosi Mátyás közelgő 60. születésnapjáról. A Magyar Közlöny említett számában
három Rákosi Mátyással kapcsolatos határozatot, illetve rendelkezést is közzétettek.
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Az első nyilvánosságra hozott regula a Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1952. évi
8. számú törvényerejű rendelete volt. Ez lényegét tekintve arról szólt, hogy Rákosi
Mátyás 60. születésnapjának tiszteletére „Az 1949. évi XXIII. törvénnyel Miskolcon
létesített Nehézipari Műszaki Egyetem az 1952. évi március hó 9. napjától kezdődően
»Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem« nevet viseli”. A második nyilvánosságra
hozott döntés a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 4. számú határozata volt.
Ennek lényege az volt, hogy „Az egyetemet vagy főiskolát kitűnő eredménnyel végzett
olyan hallgatók számára, akik legalább egy tárgyból különösen kiemelkedő tudást, s
tanulmányaik folytatása alatt mindvégig kiváló eredményt mutattak fel és példát mutató
magatartást tanusítottak, a Népköztársaság Elnöki Tanácsa a legmagasabb tanulmányi
kitüntetésül »Rákosi Mátyás« Tanulmányi Érdemérmet alapít.”. Végül, de nem utolsósorban a Magyar Közlöny említett, március 8-i számában közzétették a Minisztertanács
1.004/1952 (III. 8.) számú határozatát a „Rákosi Mátyás Tanulmányi Ösztöndíj”, illetve
a diktátor nevével fémjelzett tanulmányi verseny megteremtéséről.100
A Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem, a róla elnevezett tanulmányi ösztöndíj, tanulmányi érdemérem, illetve a Rákosi nevét viselő tanulmányi verseny mellett
múzeumi kiállítás is nyílt a „nagy vezető” tiszteletére. „Rákosi Mátyás elvtárs 60. születésnapja alkalmából a Magyar Munkásmozgalmi Intézet új épületében, a Kossuth-téren,
a volt Kuria termeiben kiállítás nyílik »Rákosi Mátyás harcos élete« címmel.” – olvashatjuk a Szabad Nép 1952. március 8-i számában.101 Ugyanitt olvashatunk arról, hogy
„Rákosi Mátyás elvtárs 60. születésnapjára »Rákosi Mátyás élete képekben« címmel díszes kivitelű albumot adott ki a Szikra Könyvkiadó.”;102 illetőleg „A magyar írók felajánlásaként a Szépirodalmi Könyvkiadó prózai és költői antológiát adott ki »Magyar írók
Rákosi Mátyásról« címmel.”.103 Nem mellesleg a Népköztársaság Elnöki Tanácsa Rákosi
Mátyást hatvanadik születésnapja alkalmából a Magyar Népköztársasági Érdemrend I.
fokozatával tüntette ki.104 Ezek után már csak „hab volt a tortán”, hogy a hatalom Rákosi
tiszteletére a „vezér” születésnapjának előestéjén, 1953. március 8-án este a budapesti
Állami Operaházban fényes születésnapi ünnepséget szervezett. Ennek vezérszónoka
Rákosi helyettese, Gerő Ernő volt, aki más gondolatok mellett kifejtette: „Tiszteljük,
becsüljük, szeretjük Rákosi elvtársat, mert ő Lenin és Sztálin legjobb magyar tanítványa
és mert senki nem tett országunkban annyit, mint ő azért, hogy a magyar munkásosztály,
a magyar nép Lenin–Sztálin útját kövesse, hogy megvalósuljon és elmélyüljön népünk
barátsága a nagy Szovjetunió népeivel!”105
S való igaz: senki nem tett annyit a hazai szélsőbaloldali diktatúra megteremtéséért,
mint Rákosi Mátyás. Ténykérdés az is, hogy Rákosi volt Sztálin egyik legodaadóbb, s
leginkább szolgalelkű „tanítványa”. Más kérdés, hogy Rákosi Mátyás következő, 61.
születésnapja 1953-ban már egyáltalán nem olyan volt, mint az 1952-es „nagy esemény”. 1953 márciusában ugyanis mindent beárnyékolt Sztálin halála. Ráadásul a „nagy
vezető” végső búcsúztatását épp március 9-re, Rákosi Mátyás születésnapjára időzítette
a Szovjetunió vezetése.
(Gyász és megkönnyebbülés: Sztálin ünnepélyes búcsúztatása 1953 tavaszán) „A Szovjetunió
Kommunista Pártjának Központi Bizottsága és a Szovjetunió Minisztertanácsa közli,
hogy pártunkat és népünket szerencsétlenség érte: J. V. Sztálin elvtárs súlyosan megbetegedett.” – e váratlan hírrel lepte meg olvasóit a Szabad Nép 1953. március 5-én,
a pártlap március 5-i számának első oldalán.106 A Szabad Nép – a központi szovjet
hírügynökség, a TASZSZ március 4-i beszámolója alapján – azt is tudni vélte, hogy a
problémák néhány nappal korábban kezdődtek, mégpedig azzal, hogy „Sztálin elvtársat
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március 2-ra virradó éjjel, Moszkvában, lakásán agyvérzés érte, amely az agynak az
élet szempontjából fontos területeire terjedt ki.”.107 Az MDP központi lapja szerint az
agyvérzés következményeként „Sztálin elvtárs eszméletét vesztette. Jobb karja és lába
megbénult, elvesztette beszélőképességét.”;108 ráadásul „A szívműködésben és légzésben
súlyos zavarok állottak be.”.109A másnap, 1953. március 6-án, megjelenő Szabad Nép pedig – a TASZSZ egy újabb, március 5-én keletkezett jelentésére hivatkozva – már arról
számolt be: „Március 5-re virradó éjszaka J. V. Sztálin egészségi állapota továbbra is
súlyos. A beteg szoporózus (mélyen öntudatlan) állapotban van. A légzés idegi szabályozásában, valamint a szívtevékenységben továbbra is komoly zavarok észlelhetők.”110
Természetesen „Joszif Visszárionovics Sztálin elvtárs, drága tanítónk és vezérünk súlyos
betegségéről szóló hír mélyen megrendített bennünket.”.111 Olyannyira, hogy „A Magyar
Dolgozók Pártjának minden tagja, az egész dolgozó magyar nép el van telve felszabadítónk és vezérünk iránti határtalan szeretettel s mély aggodalommal és együttérzéssel
tekint betegágya felé.”.112
Igaz, mikor e sorok a nyilvánosság elé kerültek, Sztálin már jó néhány órája halott
volt. A haláleset 1953. március 5-én este következett be Moszkvában. Ám ez a hír nem
a Szabad Nép másnap, március 6-án megjelenő „rendes” számában, hanem egy ugyanaznap megjelent (egy oldalas) különkiadásban látott napvilágot. A hazai újságok közül
e különkiadás számolt be elsőként arról, hogy (moszkvai idő szerint) „21.50 órakor J.
V. Sztálin, növekvő szív-, ér- és légzési elégtelenség tünetei között meghalt.”.113 Szintén
e különkiadásból tudhatta meg az olvasó azt is, hogy egy bizottság alakult Sztálin temetésének megszervezésére. A Szabad Nép – a TASZSZ hírügynökségre, illetve a Magyar
Távirati Irodára hivatkozva – azt közölte: „A bizottság tagjai: Hruscsov N. Sz. (elnök),
Kaganovics L. M., Svernyik N. M., Vasziljevszkij A. M., Pegov N. M., Artyemjev P. A.,
Jasznov M. A., elvtársak.”114 Az említett bizottság első döntése az volt, hogy a világ
tudtára adta: „Joszif Visszárionovics Sztálin holttestét [Moszkvában] a Szakszervezetek
Házának Oszlopcsarnokában ravatalozzák fel.”115
Nem mellesleg másnap, március 7-én, a Szabad Nép még érdekesebb információkat
közölt Sztálin búcsúztatása kapcsán. Például ebből a lapszámból tudhatta meg a közvélemény, hogy Sztálin halálát követően, „A NEMZETI GYÁSZRA VALÓ TEKINTETTEL a
Magyar Nők Demokratikus Szövetsége és a Szakszervezetek Országos Tanácsának nőbizottsága által szombatra [március 8-ra] meghirdetett nőgyűlés elmarad.”.116 Emellett az
MDP központi lapja – ismételten a TASZSZ hírügynökségre hivatkozva – arról is tájékoztatott, hogy Moszkvában gyásznapokat rendeltek el. „J. V. Sztálinnak, a Szovjetunió
Minisztertanácsa elnökének és a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága
titkárának elhunyta alkalmából a moszkvai szovjet végrehajtó bizottsága Moszkvában
ez év [vagyis 1953] március 6-át, 7-ét, 8-át és 9-ét gyásznappá nyilvánítja és közli,
hogy ezeken a napokon minden színielőadás, filmelőadás, hangverseny és más szórakoztató műsor elmarad.” – olvashatjuk.117 Persze nem csupán Moszkvában maradtak el
a szórakoztató események, idehaza sem volt ez másképp. „A Magyar Népköztársaság
Minisztertanácsa J. V. Sztálin elvtárs halála miatt nemzeti gyászt rendelt el. A színházak, mozgóképszínházak előadásai, sportrendezvények, stb. március 7-től Sztálin elvtárs
temetése napjáig bezárólag szünetelnek.” – adta hírül a Magyar Nemzet 1953. március
7-i számában, A minisztertanács nemzeti gyászt rendelt el címet viselő írásműben.118
Ugyanezen írásműből tudhatjuk meg azt is, hogy „Az Országgyűlés folyó hó 8-án, vasárnap 12 órakor gyászülést tart.”.119 Továbbá – a Szabad Néphez hasonlóan – a Magyar
Nemzet sem mulasztotta el közölni: „A nemzeti gyászra való tekintettel a Magyar Nők
Demokratikus Szövetsége és a Szakszervezetek Országos Tanácsa Nőbizottsága által
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szombatra meghirdetett nőgyűlés elmarad.”120 Nem maradt el viszont az Országgyűlés
gyászülése, melyre – a Magyar Nemzet előzetes információjának megfelelően – 1953.
március 8-án került sor. E gyászülésen a képviselők amellett, hogy tisztelegtek a generalisszimusz emléke előtt, Nagy Imre későbbi miniszterelnök javaslatára egyhangúan,
elfogadták az 1953. évi I. törvény.121 E törvény egyebek mellett kimondja:
1.§. Az Országgyűlés Joszif Visszárionovics Sztálin elvtárs emlékét, a magyar nép
felszabadítása, a magyar nemzet függetlenségének kivívása és biztosítása, a magyar
dolgozók politikai, gazdasági, kulturális felemelkedése körül szerzett elévülhetetlen érdemeiért, a magyar nép el nem múló hálájának tanúbizonyságául törvénybe iktatja.122
Más kérdés, hogy Sztálin temetésére 1953-ban már nem került sor. Pontosabban
nem úgy került sor, ahogyan a Magyar Nemzet által március 7-én közölt előzetes információ alapján gondolhatnánk. Sztálin földi maradványait ugyanis 1953-ban nem
temették el! Mert igaz ugyan, hogy a Magyar Nemzet március 7-i számában „Sztálin
elvtárs temetéséről” olvashatunk, mi több, ugyanezen újság másnapi, március 8-i számban – a TASZSZ hírügynökségre hivatkozva – már arról is informált, hogy „Joszif
Visszárionovics Sztálinnak, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének és a Szovjetunió
Kommunista Pártja Központi Bizottsága titkárának temetése hétfőn, március 9-én délben 12 órakor lesz.”.123 Emellett azonban a március 8-i lapszámban azt is olvashatjuk,
hogy ezt a „temetést” nem egészen a „klasszikus” módon tervezte el a szovjet pártvezetés. „A Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi Bizottsága és a Szovjetunió
Minisztertanácsa elhatározta: azt a szarkofágot, amelyben J. V. Sztálin holtteste nyugszik, a Vörös-téren lévő mauzoleumban, V. I. Lenin szarkofágja mellé kell elhelyezni.”
– adta hírül a Magyar Nemzet.124 S valóban, Sztálintól néhány nappal később, 1953.
március 9-én nem úgy búcsúztak el, hogy testét/hamvait a földbe temették, hanem úgy,
hogy – Lenin mellé – közszemlére tették. Persze tény az is, hogy Sztálin földi maradványait később, 1961-ben Hruscsov parancsára eltávolították Lenin mellől, s a Kreml
tövében eltemették. Ez az aktus azonban már nélkülözött minden ünnepélyességet, s
sokkal inkább szólt a politikáról, a Sztálin körüli kultusz felszámolásáról, mintsem a
végtisztesség megadásáról.
Az ötvenes évekhez visszakanyarodva, idehaza Sztálin központi búcsúztatására
szintén március 9-én hétfőn került sor. Mégpedig – stílszerűen – a Dózsa György úti
Sztálin-szobor előtt. „A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége, a Magyar
Népköztársaság Minisztertanácsa, a Budapesti Pártbizottság és a Budapesti Városi
Tanács hétfőn, Sztálin elvtárs temetésének napján, délután 4 órakor nagygyűlést
rendez Sztálin elvtárs Dózsa György-úti szobra előtt. A nagygyűlés szónoka Gerő
Ernő elvtárs.” – olvashatjuk a Szabad Nép március 8-i számában.125 Szintén e
lapszámban olvashatunk arról, hogy A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa
elrendelte, hogy szeretett vezérünk és tanítónk, J. V. Sztálin elvtárs temetése időpontjában, március 9-én, délelőtt 10 órakor hazánk összes üzemeiben és vállalatainál, a vasútnál, a közlekedésnél, a postánál, valamennyi hivatalban, iskolában és
intézménynél, népünk mélységes gyászának és tiszteletének kifejezéséül, ötperces
munkaszünetet tartsanak. Budapest, 1953. március 7. RÁKOSI MÁTYÁS s. k., a
minisztertanács elnöke.”.126 No és persze a Szabad Nép azt sem mulasztotta el közölni: „Sztálin elvtárs temetésére a Magyar Népköztársaság minisztertanácsa, a
Népköztársaság Elnöki Tanácsa és a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége
képviseletében küldöttség utazott Moszkvába. A küldöttség vezetője Rákosi Mátyás
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elvtárs.”127 Vagyis Rákosi, ha nem is születésnapja okán, de ismét fontos szereplővé
vált. Ahogyan fontos szereplő volt helyettese, Gerő Ernő is. „Eltávozván tőlünk,
Sztálin elvtárs 800 milliós demokratikus és szocialista tábort hagyott hátra, amelyet
az Ő eszméi, Lenin–Sztálin halhatatlan eszméi, a proletárinternacionalizmus és az
igazi hazafiság legyőzhetetlen eszméi hevítenek és forrasztanak megbonthatatlan
egységbe!” – más gondolatok mellett e szavakkal búcsúzott Sztálintól az MDP második számú vezetője. Legalábbis ezt olvashatjuk Szabad Nép 1953. március 10-i
számában, mely – más napilapokhoz hasonlóan – teljes terjedelmében közölte Gerő
Ernő búcsúztató beszédét.128 Nem mellesleg e lapszámból kiderül az is, hogy nem
Gerő volt az egyetlen, aki felszólalt az említett búcsúztató nagygyűlésen. A Szabad
Nép korábbi állítása ellenére voltak más felszólalók is. Persze Gerő Ernő volt a vezérszónok, ez vitán fölül állt, de Gerő mellett azért mások is mondtak, mondhattak
végül „megható” szavakat. Például a korszak egyik jeles sztahanovistája Muszka
Imre ki – más gondolatok mellett – a következőképpen búcsúzott Sztálintól: „Nem
volt nála szeretőbb édesapánk. Nem volt jobb barátja Nála a mi magyar népünknek,
munkásosztályunknak.”129 Persze csak ha hiszünk Muszka Imrének, illetve a Szabad
Nép (enyhén szólva is elfogult) beszámolójának.
Mely beszámoló egyébként az Államvédelmi Hatóságot csupán futólag említi.
Holott Sztálint idehaza, a rettegett ÁVH külön is elbúcsúztatta. „Kedves Elvtársak!
Elhunyt a mi forrón szertett Sztálin elvtársunk. Megszünt dobogni annak a férfiunak a
szive, aki Lenin halhatatlan müvének folytatója volt, aki a Szovjetunióban győzelemre
vitte a szocializmust és akinek vezetése alatt a dicső szovjet nép a kommunista társadalom épitésének diadalmas utjára tért.” – más gondolatok mellett erről olvashatunk
abban a felhívásban, melyet az Államvédelmi Hatóság valamennyi harcosához, tiszthelyetteséhez és tisztjéhez intézett Piros László vezérőrnagy 1953. március 6-án.130
A vezérőrnagy felhívása persze nem csupán Sztálinról, a „dicső” múltról, a zsarnok
búcsúztatásáról szólt, hanem a „fényes” jövőről is. Piros László 1953 tavaszán ugyanis úgy képzelte: „Sztálin elvtárs halála után változatlan elszántsággal, szilárdan
haladunk tovább az Ő dicső utján. Az Ő tanitását követjük hüen, amikor pártunk és
Rákosi elvtárs vezetésével leleplezzük és ártalmatlanná tesszük az imperialisták ügynökeit, terroristákat, kémeket, szabotőröket, az osztályellenség belső és külső erőinek
mindennemü aknamunkáját, fokozzuk Népköztársaságunk szent határainak szilárd őrzését, belső karhatalmi alakulatainknak harci felkészültségét.”131 Piros László felhívásának őszinteségében nincs okunk kételkedni. Kételkedni legfeljebb abban lehet, hogy
Sztálint a „dolgozó nép” is ugyanilyen őszintén gyászolta. Különösen, hogy a zsarnok
ünnepélyes búcsúztatása – más ünnepekhez, ünnepélyes eseményekhez hasonlóan – az
ÁVH figyelő tekintete előtt zajlott. S volt is mire odafigyelni! Ugyanis a terror és a
(központilag erőltetett) gyászhangulat ellenére, a Sztálin halálát követő időszakban is
voltak olyan állampolgárok, akik ki merték mondani: nem sajnálják, pláne nem siratják Sztálint, a zsarnokot, kit milliók haláláért terhelt felelősség. A Sztálint gyászolni
nem hajlandó, s ellenérzéseiket nyíltan felvállaló emberek külön probléma volt az
ÁVH számára. E sorok szerzője kutatásai során nem kevesebb, mint harmincegy olyan
személy ügyére bukkant, akiket az államvédelem munkatársai azért „vettek elő”, mert
nem voltak hajlandók „Sztálin apánkért” krokodilkönnyeket hullatni,132 illetve gúnyolódtak, gúnyolódni merészeltek a mesterségesen keltett „világvége” hangulaton.133
Természetesen az állam megtorolta az ilyen viselkedést. A Sztálin „őszinte siratását”
megtagadó „ellenséges elemek” számos esetben a vádlottak padjára kerültek, illetve
szabadságvesztésre számíthattak.134
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(Összegzés helyett) Más lapra tartozik, hogy néhány évvel később, 1956 őszén egy másik
ünnepélyes búcsúztatás, Rajk László és társai temetése kapcsán már az Államvédelmi
Hatóság került nehéz helyzetbe. Rajk László és társai 1949-es kivégzése, az ÁVH abban
játszott dicstelen szerepe ugyanis nem merült feledésbe! A Sztálin halála utáni rehabilitációk pedig idővel – ahogyan az várható volt – súlyos kérdéseket vetettek fel az államvédelem munkájával kapcsolatosan is. Ezeket az MDP vezetői 1956 őszén, már nem
tudták csak úgy szőnyeg alá söpörni. „Mert amikor százezrek vonulnak el a koporsók
előtt, nemcsak az áldozatoknak adják meg a végső tisztességet, de szenvedélyes vágyuk,
megmásíthatatlan elhatározásuk, hogy egy korszakot temessenek el, örökre eltemessék
a törvénytelenséget, az önkényt és a szégyenletes esztendők erkölcsi halottait, örökre
veszélytelenné tegyék az ököljog és a személyi kultusz magyar tanítványait.” – mondta
Szász Béla író Rajk László és társainak ünnepélyes temetésén.135 S voltak, akik már nem
elégedtek meg a szavakkal. 1956. október 6-án, Rajkék temetését követően Budapesten
egyetemisták és főiskolai hallgatók tüntettek a Sztálin-szobornál, a jugoszláv nagykövetségnél, sőt, az Államvédelmi Hatóság korábbi „fellegváránál”, az Andrássy út 60.
előtt is Sztálint és a sztálinizmust elítélő, ÁVH-ellenes, illetve Jugoszláviát éltető jelszavakkal.136 S a hajuk szála sem görbült meg! Igaz, a sajtó az Egyetemi Ifjúság című
lap kivételével, „szépen” elhallgatta, mi történt 1956. október 6-án a „legális” temetés,
illetve a „hivatalos” október 6-i megemlékezések mellett, illetve azokat követően;137
ugyanakkor a hatalom ezúttal nem lépett fel erőszakosan. Ennyire tisztelte volna a vezetés az október 6-i gyásznapot, az aradi vértanúk emlékét? Aligha valószínű. Inkább nem
tudtak mit kezdeni a helyzettel. Magyarország, ekkor, 1956 októberének kezdetén, egy
kitörni készülő vulkánhoz hasonlított. Szinte mindenki tudta, érezte: nagy dolgok vannak készülőben. 1956. október 22-én az Építőipari Műszaki Egyetem hallgatói tanáraik
közreműködésével 16 pontból álló követelést fogalmaztak meg a párt- és állami vezetés
felé. A követelések között a szovjet csapatok hazánk területéről történő azonnali kivonása éppúgy szerepelt, mint a szabad választások kiírása vagy az ártatlanul elítélt politikai
foglyok szabadon bocsátása. „Az ifjúság 16 pontja” között volt az is, hogy „12. Teljes
vélemény-, szólás- és sajtószabadságot, szabad rádiót követelünk…”;138 továbbá az is,
hogy „14. A meglévő, magyar néptől teljesen idegen címer helyett kívánjuk a régi magyar Kossuth-címer visszaállítását. A magyar honvédségnek nemzeti hagyományainkhoz
méltó új egyenruhát követelünk. Követeljük, hogy március 15-e nemzeti ünnep, munkaszüneti nap legyen, október 6-a pedig nemzeti gyászünnep és iskolai szünnap legyen.”.139
Másnap, 1956. október 23-án, kitört a forradalom.
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Az Elnöki Tanács 1949. évi 20. számú törvényerejű rendeletét ld.: Magyar Közlöny, 1949. évi
265–268. szám. Bp. 1949. december 28.
A Rákosi-korszakról, s annak szörnyűségeiről
– más munkák mellett – részletesen is szól:
Romsics Ignác: Magyarország története a XX.
században. Osiris Kiadó, Bp., 2010.
Az internálótáborok, köztük a hírhedt Recski
tábor megszüntetésének jogi hátterét a Magyar
Népköztársaság Minisztertanácsának 1.034/1953.
(VII. 26.) számú határozata adta, mely határozat
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– többek közt – kimondja: „1. A rendőrhatósági
őrizet alá helyezés (internálás) intézménye megszűnik és az erre vonatkozó jogszabályok hatályukat vesztik.” Ez sok ezer ember szabadságát
jelentette. Nem kevésbé volt jelentős az Elnöki
Tanács 1953. évi 11. számú törvényerejű rendelete a közkegyelem gyakorlásáról, mely rendelet,
szintén, 1953. július 26-án látott napvilágot. A
rendelet első paragrafusa kimondja: „1. §. A jelen
törvényerejű rendelettel kegyelemben részesülnek
azok, akiket a bíróság jogerősen két évet meg
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nem haladó tartamú szabadságvesztésbüntetésre
ítélt.” Emellett, „2. §. Kegyelemben részesülnek azok, akiket a bíróság jogerősen bármilyen tartamú javító-nevelő munkára ítélt.”.
A büntetés tartamától függetlenül kegyelmet kaptak a fiatalkorúak, a terhes asszonyok, mindazon édesanyák kiknek tíz évnél
fiatalabb volt a gyermekük. Kegyelemben
részesültek továbbá „… az 50. évüket betöltött nők és a 60. évüket betöltött férfiak.”. Az
említett kegyelem kiterjedt „… az előző rendelkezések alá nem eső, meghatározott tartamú szabadságvesztésbüntetésre ítéltekre is…”.
Velük szemben a kiszabott szabadságvesztés
egyharmadával kellett csökkenteni. A kegyelem folyamatban lévő ügyekre is vonatkozott,
ugyanakkor a kegyelem nem terjedt ki a
háborús vagy népellenes bűnök elkövetőire,
a gyilkosságért, rablásért, erőszakos nemi
közösülésért elítéltekre. Nem vonatkozott a
kegyelem a népköztársaság államrendjének
megdöntésére irányuló bűntettben elítélt személyekre. Nem kaptak kegyelmet azok sem,
akiket tiltott határátlépésért, vagy hűtlenség
miatt ítéltek el. Kimaradtak a kegyelemből
azok is, akik a társadalmi tulajdon ellen vétettek, s ezért öt évet meghaladó szabadságvesztést kaptak, s azok is, akiket a tulajdon
elleni bűncselekmények kapcsán öt éven belül
többször is elítéltek. Az idézeteket, illetve a
Minisztertanács 1.034/1953. (VII. 26.) számú
határozatát, s az Elnöki Tanács 11. számú törvényerejű rendeletét ld.: Magyar Közlöny, 1953.
évi 32. szám. Bp. 1953. július 26.
Nagy Imre első kormányáról, e kormány
reformtörekvéseiről, illetve a reformok későbbi leállításáról, Nagy Imre hatalomból és
közéletből való kiszorításáról – más kitűnő
munkák mellett – részletesen is szól: Rainer
M. János: Nagy Imre Politikai életrajz II. kötet
1953–1958. 1956-os Intézet, Bp., 1999.
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
(továbbiakban:
MNL
OL),
XIX–A–
83–a–302/4–1949 Gerő Ernő előterjesztése
a Minisztertanácshoz a munkaszüneti napok
meghatározása tárgyában. 1949. augusztus 15.
MNL
OL,
XIX–A–83–a–302–1949
Jegyzőkönyv az 1949. évi augusztus hó 19.
napján reggel 9 órakor Dobi István miniszterelnök elnöklete alatt tartott minisztertanácsról.
A titkos kormányhatározat azt jelentette, hogy
Dobi István kormányának 1949. augusztus
19-i határozata nem jelent meg sem a Magyar
Közlönyben, sem a Törvények és rendeletek
hivatalos gyűjteményében, sem sehol másutt.
Mindez egyébiránt Gerő Ernő kívánságára
történt így, aki már az augusztus 15-i előterjesztésében arra kérte a kormányzatot, hogy

mellőzze a munkaszüneti napokról szóló határozat hivatalos közzétételét, s az államminiszternek ezt a kívánságát a kormány teljesítette is.
8 MNL OL, XIX–A–83–a–302/4–1949 Gerő Ernő
előterjesztése a Minisztertanácshoz a munkaszüneti napok meghatározása tárgyában. 1949.
augusztus 15.
9 Uo.
10 Bán Antal iparügyi miniszter (e tanulmánysorozat
első részében már tárgyalt) 61. 759/III/1./1945.
Ip. M. számú közleményét ld.: Magyar Közlöny,
1945. évi 87. szám. Bp. 1945. július 27.
11 A javaslatot, illetve a kormány hozzájárulását ld.:
Nagy Ferenc második és harmadik kormányának
minisztertanácsi jegyzőkönyvei 1946. november
22. – 1947. május 31. B. kötet. Szerkesztette, a
jegyzeteket és a bevezető tanulmányt írta: Szűcs
László és G. Vass István. Magyar Országos
Levéltár, Bp., 2008. A március 31-i kormányülésről szóló [21] 170. jegyzőkönyv: 972–1000. o.
Nagy Ferenc javaslata, s a kabinet hozzájárulása
a 972–973. oldalon.
12 E sorok szerzője kutatómunkája során összesen
három olyan határozatot talált, melyek, még az
augusztus 19-i kormánydöntés előtt, az 1949-es
évre vonatkozóan rendes munkanapokká nyilvánították nagyszombatot, áldozócsütörtököt,
s Péter-Pál napját. Mindhárom határozatot a
Gazdasági Főtanács hozta. Az első határozatot,
nagyszombat kapcsán, 1949. április 15-én tették
közzé, Húsvéti munkarend. címen. A húsvéti
munkarendet szabályozó 7.063–874/15/1949. G.
F. számú határozatban a Gazdasági Főtanács
– többek közt – kimondta: „….f. évi április hó
16-a (szombat) rendes munkanap.” Ezt követően a
Gazdasági Főtanács, 1949. május 19-én közzétette
a 7.063–1.136/20/1949 G. F. számú határozatot.
E határozat, a (beszédes) Áldozócsütörtök rendes
munkanappá nyilvánítása. címet kapta, s lényegét
tekintve arról szólt, hogy „…f. évi május hó 26-a,
Áldozócsütörtök napja, – a kollektív szerződések
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően – rendes
munkanap.”. Végül pedig ott volt, az 1949. június
2-án kihirdetett, 1.249/22/1949. G. F. számú határozat, melynek a Június havi ünnepnapok munkarendje. címmel tettek közzé. E határozatban a Gazdasági
Főtanács a kollektív szerződések úgymond „… egybehangzó rendelkezései értelmében…” kimondta,
hogy „…f. évi június hó 16-a (Úrnapja) általános
munkaszüneti nap, f. évi június 29-e (Péter és Pál
napja) pedig rendes munkanap.”. A Gazdasági
Főtanács Áldozócsütörtökről szóló, illetve Június
havi ünnepnapok munkarendje címet viselő rendelkezései kapcsán megjegyzendő: Noha ezek a rendelkezések a kollektív szerződésekre, a kollektív
szerződések „vonatkozó”, illetve „egybehangzó”
rendelkezéseire hivatkoztak az 1948. december
3-án kötött, s 1948 decembere és 1949. július
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eleje között érvényben lévő, nyomda- és papírszűnt” jelzővel látott el. Az államminiszter ös�ipari iparági kollektív szerződés ellentmondott a
szesen hat ilyen „megszűnt” munkaszüneti napot
Gazdasági Főtanács előbbiekben említett két hasorolt fel: Gyertyaszentelő Boldogasszony naptározatának. E szerződés ugyanis, az ágazat dolját (február 2-át), Gyümölcsoltó Boldogasszony
gozóinak egy része számára – egyéb más ünnepek
ünnepét (március 25-ét), nagyszombatot, áldomellett – mint „fizetett munkaszüneti nap” jelölte
zócsütörtököt, Péter-Pál napját (június 29-ét),
meg áldozócsütörtököt (1949-ben május 26-át), s
továbbá Kisboldogasszony ünnepét (szeptemPéter-Pál napját is. Ezzel szemben a Gazdasági
ber 8-át). Mind a hat ünnep esetében Gerő
Főtanács említett határozatai – láthattuk – „munutalt is arra, mely rendelet, illetve határozatok
kanapként” jelölték meg e két ünnepet, legvoltak azok, melyek alapján ezeket a napokat
alábbis arra az évre. S, hogy dolgoztak-e azok a
rendes munkanapokká tették. Gyertyaszentelő
nyomda- és papíripari dolgozók, kiknek kollektív
Boldogasszony, Gyümölcsoltó Boldogasszony,
szerződésük alapján, ezeken az ünnepeken nem,
és Kisboldogasszony ünnepek esetében az államvagy csak plusz pénz ellenében kellett volna?
miniszter, helyesen, a kormányzat 3.180/1948.
Amennyiben a korabeli napilapok megjelenését
számú rendeletére hivatkozott, mely rendelet
nézzük akkor igen, dolgozniuk kellett. Ugyanis
(ahogyan e tanulmánysorozat első részében már
semmi nyoma annak, hogy akár május 26-a, akár
szó esett róla) végérvényesen rendes munkanajúnius 29-e miatt kimaradtak volna lapszámok a
pokká nyilvánította az említett három ünnepet. A
különféle napilapoknál, példának okáért a Szabad
másik három ünnepnap nagyszombat, áldozócsüNépnél, vagy épp a Magyar Nemzetnél. Azt,
törtök és Péter-Pál napja esetében viszont Gerő
hogy pénzt vagy más juttatást kaptak-e az érintett
a Gazdasági Főtanács korábbi határozataira himunkavállalók a (szerződés szerint) túlmunkának
vatkozott, holott ezek a döntések (mint arról már
számító munkavégzésért e sorok szerzőjének
szintén szó volt) nem eltörölték ezeket a munkanem sikerült kiderítenie. A húsvéti munkarendet
szüneti napokat, csupán a folyó évre vonatkozóan
szabályozó 7.063–874/15/1949. G. F. számú hatették őket rendes munkanapokká. Ez pedig egytározatot ld.: Gazdasági Főtanácsi Határozatok
általán nem ugyanaz! Az államminiszter azonban
Tára, 1949. évi 15. szám. Bp. 1949. április 15.
ezt a különbséget nem vette figyelembe. A korAz áldozócsütörtököt rendes munkanappá nyilmányzat pedig Gerő javaslatának elfogadásakor
vánító 7.063–1.136/20/1949. G. F. számú hatászintén nem vitatta ezt a fajta eljárást. Ily módon
rozatot ld.: Gazdasági Főtanácsi Határozatok
vált, utólag, végérvényessé az, ami egyébként,
Tára, 1949. évi 20. szám. Bp. 1949. május 19.
eredetileg, csupán az 1949-es esztendőre szólt.
A Június havi ünnepnapok munkarendje. címet 14 Az idézetet, illetőleg Bognár József, Nagyboldog
viselő 1.249/22/1949. G F. számú határozatot ld.:
asszony ünnepének rendes munkanappá válásáról
Gazdasági Főtanácsi Határozatok Tára, 1949.
szóló, 55.746/1949. (168) Bk. M. számú rendeletéévi 22. szám. Bp. 1949. június 2. Az 1948-as
nek teljes szövegét ld.: Magyar Közlöny, 1949. évi
nyomda- és papíripari iparági kollektív szerző168. szám. Bp. 1949. augusztus 13.
dést pedig ld.: O. M. B. Közlöny, I. évfolyam 10. 15 Gerő Ernő államminiszter minisztertársa Bognár
szám. Bp. 1948. december 3.
József 1949. augusztus 11-i dátummal ellátott, s
13 Nagyszombat, áldozócsütörtök és Péter-Pál nap1949. augusztus 13-án közzétett, 55.746/1949.
jának munkanappá válása, végérvényes jelleggel,
(168) Bk. M. számú rendeletét egyáltalán meg
a következőképpen történt: Gerő Ernő a munkasem említette, a munkaszüneti napokról szóló,
szüneti napokról szóló előterjesztésének része1949. augusztus 15-i dátummal ellátott, javaslatáként készített, pontosabban szólva valószínűleg
ban. Mi több, nem csupán figyelmen kívül hagyta
készíttetett, egy táblázatot (vagy ahogyan ő neBognár József rendelkezését, de párhuzamosan
vezte „kimutatást”). E táblázatban Gerő egyrészis rendelkezett vele. A munkaszüneti napokat
ről felsorolta a különféle munkaszüneti napokat,
felsoroló táblázatában ugyanis – láthattuk – az
másfelől ezeket a napokat három nagyobb csoállamminiszter a (jövőben) „megszűnik”, nem
portba osztotta be. Először is voltak a „megmapedig a (múltban) „megszűnt” jelzővel látta el
rad” jelzővel ellátott munkaszüneti napok: január
Nagyboldogasszony napját; azt a látszatot keltve,
1-je, március 15-e, április 4-e, húsvéthétfő, május
hogy az ő javaslata az, melynek nyomán augusz1-je, pünkösdhétfő, Úrnapja, augusztus 20-a,
tus 15-e „fekete betűs” nappá válik.
november 1-je és karácsony napjai. Azután voltak 16 Szeplőtelen Fogantatás ünnepe – az 1949. aua (jövőre vonatkozóan) „megszűnik” jelzővel elgusztus 19-i kormányhatározat mellett – a
látott munkaszüneti napok: vízkereszt (január 6.),
194.200/1949. (253) Bk. M. számú rendelet alapnagypéntek, Nagyboldogasszony (augusztus 15.),
ján vált rendes munkanappá; vízkereszt napja
s Szeplőtelen Fogantatás (december 8.). Végül
pedig a 160.100/1950. (2) Bk. M. számú rendelet
pedig ott voltak azok a munkaszüneti napok,
alapján. Szeplőtelen Fogantatás ünnepének rendes
melyeket Gerő – a múlt döntéseire utalva – „megmunkanappá nyilvánításáról szóló rendelkezést
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ld.: Magyar Közlöny, 1949. évi 253. szám. Bp.
1949. december 6. Vízkereszt napját rendes munkanappá nyilvánító rendelkezést pedig ld.: Magyar
Közlöny, 1950. évi 2. szám. Bp. 1950. január 4.
MNL OL, XIX–A–83–a–302–1949 Jegyzőkönyv
az 1949. évi augusztus hó 19. napján reggel 9
órakor Dobi István miniszterelnök elnöklete alatt
tartott minisztertanácsról.
Bognár József – egyébként Gerő Ernőhöz hasonlóan – öntörvényű módon járt el, noha az
ő esetében sajátságos rendelkezési gyakorlata,
már a kortársak szemében is, szálka volt. Nem
véletlenül utasították őt, hogy egységesen, egy
rendeletben szabályozza az ünnepnapok kérdését
az üzleti záróra szempontjából. Ugyanis munkatársainak, már 1949 augusztusában feltűnt, hogy
addig (is) szinte minden ünnepnapra külön jutott
egy-egy belkereskedelmi miniszteri rendelkezés.
Az augusztus 19-i jegyzőkönyv tanúsága szerint egyébiránt Vas Zoltán volt az, ki a problémát felvetette: „Tervhivatal elnöke [Vas Zoltán]:
Javasolja, hogyha a minisztertanács meghozza
a határozatot, akkor a kereskedelmi miniszter
[Bognár József] felé is hozzon egy olyan határozatot, hogy ne minden ünnepnapon hozzon ki
külön rendeletet.”; ám erre a belkereskedelmi
miniszter – kormányzati szándék ide, vagy oda –
nem volt hajlandó.
Az idézetet ld.: MNL OL, XIX–A–83–a–302–1949
Jegyzőkönyv az 1949. évi augusztus hó 19. napján
reggel 9 órakor Dobi István miniszterelnök elnöklete alatt tartott minisztertanácsról.
Uo.
Uo.
Uo.
Úrnapja munkanappá nyilvánításáról az
1.010/1951. (V. 16.) számú minisztertanácsi határozat rendelkezett. Az 1.010/1951. (V. 16.) számú
határozatot ld.: Magyar Közlöny, 1951. évi 76.
szám. Bp. 1951. május 16.
Mindenszenteket az 1.030/1951. (X. 16.) számú
minisztertanácsi határozat tette munkanappá. Az
említett határozatot ld.: Magyar Közlöny, 1951.
évi 148. szám. Bp. 1951. október 16.
Az idézett gondolatot, illetőleg az 1.006/1952
(III. 30.) számú minisztertanácsi határozatot ld.:
Magyar Közlöny, 1952. évi 30. szám. Bp. 1952.
március 30. Megjegyzendő: az említett minisztertanácsi határozat egyetlen szóval sem említi
azt a tényt, hogy virágvasárnap abban az évben
április 6-ára esett. Arról, hogy ez a „kedves”
akció, nem csupán a „felszabadulás” ünnepéről,
de az április 6-i virágvasárnapról is szólt csupán
a Balogh Margit és Gergely Jenő Egyházak az
újkori Magyarországon 1790–1992 c. könyvének
Kronológia címet viselő első részében olvashatunk (Kiadja: História, MTA Történettudományi
Intézete. Bp., 1993. 302. o); illetve a dolog ki-
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következtethető, kiszámolható húsvét időpontja
alapján, mely az 1952-ben április 13–14-ére
esett. Húsvét időpontjairól, az időszámítás szerinti 1583-as év, s a (jövőbeli) 9999-es esztendő
között, részletes tájékoztatást ad: nagyvofely.hu/
oroknap
Az idézett gondolat az 1.012/1952. (V. 11.) számú
minisztertanácsi határozatból való, mely határozat Pünkösdhétfő rendes munkanappá nyilvánításáról rendelkezett. Az 1.012/1952. (V. 11.) számú
minisztertanácsi határozat szövegét ld.: Magyar
Közlöny, 1952. évi 43. szám. Bp. 1952. május 11.
Az idézett mondatot, illetőleg az 1.050/1952.
(XII. 17.) számú minisztertanácsi határozatot ld.:
Magyar Közöny, 1952. évi 84. szám. Bp. 1952.
december 17.
Az idézett mondat lényegében megegyezik a
húsvét hétfőjének munkanappá tevő 1.014/1953.
(III. 16.) számú minisztertanácsi határozattal. A
határozat szövegét ld.: Magyar Közlöny, 1953.
évi 8. szám.
1953. december 26-ának, illetve 1954. január 2-nak a pihenőnappá nyilvánításáról az
1.078/1953. (XII. 16.) számú minisztertanácsi
határozat rendelkezett. Az említett határozatot ld.:
Magyar Közlöny, 1953. évi 66. szám. Bp. 1953.
december 16.
Március 15-e rendes munkanappá, illetőleg iskolai szünnappá nyilvánításáról szóló 1.003/1951.
(III. 10.) számú minisztertanácsi határozatot ld.:
Magyar Közlöny, 1951. évi 41–42. szám. Bp.
1951. március 10.
A munka ünnepének nemzeti ünneppé nyilvánítására a 3.610/1949. (VI. 23.) számú kormányrendelet alapján került sor. A rendelet szövegét ld.:
Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye II.
Minisztertanácsi és miniszteri rendeletek 1949 1.
kötet. Közzéteszi: A Minisztertanács Elnökének
Hivatala. Bp. 1950. 304. o.
Április 4-ét az Elnöki Tanács 1950. évi 10.
számú törvényerejű rendeletével nyilvánította
Magyarország legnagyobb nemzeti ünnepévé.
Az 1950. évi 10. számú törvényerejű rendelet
legfontosabb, 3. paragrafusa kimondja: „Április
4. nemzeti ünnep, Magyarország legnagyobb
nemzeti ünnepe, a magyar felszabadulás, a megbonthatatlan szovjet-magyar barátság napja.”
Az idézett mondatot, illetőleg magát az 1950. évi
10. számú törvényerejű rendeletet ld.: Törvények
és rendeletek hivatalos gyűjteménye I. Törvények,
törvényerejű rendeletek és minisztertanácsi rendeletek 1950. Közzéteszi: A Minisztertanács
Elnökének Hivatala. Bp. 1951. 53. o.
November 7-e állami ünneppé nyilvánítását az
Elnöki Tanács 1950. évi 37. számú törvényerejű
rendelete írta elő. Munkaszüneti nappá válásáról
pedig az említett törvényerejű rendelet végrehajtása tárgyában született 2. 019/1950. (X. 29.)

Valóság • 2018. augusztus

PALKÓ LÁSZLÓ ANDRÁS: A FELLEGEKBEN JÁRTUNK

29

számú minisztertanácsi határozat rendelkezett.
címet viselő tanulmányában. Kovács Ákos íráAz 1950. évi 37. számú törvényerejű rendeletet
sának első részét ld.: Mozgó Világ 2002/2. szám
ld.: Törvények és rendeletek hivatalos gyűjte3–29. oldal. A tanulmány második része a Beszélő
ménye I. Törvények, törvényerejű rendeletek és
c. folyóiratban látott napvilágot, mégpedig a lap
minisztertanácsi rendeletek 1950. I. m. 131. o.
2004. évi IX. évfolyamának 7–8. számában (58A 2.019/1950. (X. 29.) számú minisztertanácsi
tól 107. oldal).
határozatot pedig ld.: ugyanott 469. o.
35 Bányásznap ünneplésére, 1951-től kezdve min34 Augusztus 20-a az 1950. évi 1. számú törvényden év szeptember első vasárnapján, egy, a
erejű rendelet alapján vált hivatalosan a Magyar
szénbányászat fejlesztéséről szóló, 1950. novNépköztársaság alkotmányának ünnepévé. Ám
ember 23-án közzétett, határozat alapján kekevésbé hivatalosan már 1949-ben is, mint az
rült, kerül sor. Az említett határozat, melyet a
„alkotmány napja”, illetőleg az „Új Kenyér ünneMinisztertanács és a Magyar Dolgozók Pártja
pe” ünnepelte, ünnepeltette a hatalom augusztus
Központi Vezetősége közösen adtak ki, a bányá20-át. Példának okáért 1949-ben a Szabad Nép –
szok ünnepe kapcsán szó szerint a következőképmás gondolatok mellett – a következő szavakkal
pen rendelkezett: „Minden év szeptemberének
köszöntötte augusztus huszadikát: „Mit ünneelső vasárnapját az egész ország a »bányászok
peltek együtt – rendezök és vendégsereg? Azt,
napja«-ként ünnepli meg, a bányászat országos
hogy bárki rendezze is a mulatságot – a gazda itt
jelentőségének elismerésekép és annak emlémost már visszavonhatatlanul a nép! Azt, hogy
kére, hogy 1919-ben szeptember 6-án dördült
alkotmányunk van, méghozzá nem papiros-alkotel a csendőrsortűz a tatabányai bányászokra.”
mány, hanem egy beteljesült jelen és egy biztató
Fontos megemlíteni, hogy Bányásznap 1951 előtt
jövő szilárd foglalata! Azt, hogy új kenyerünk
is létezett, sőt nagy múltú hagyománya volt.
van – ami azért boldogság, mert újabb jele szaCsak épp nem szeptember első vasárnapján volt
kadatlan, meg nem torpanó előrehaladásunknak!
Bányásznap, hanem más napokon. Egyrészről
Azt, hogy vendéglátói lehetünk az egész világ
ott volt december 4-e, Szent Borbála napja, kit
haladó fiatalságának, megölelhetjük mind az öt
a bányászok védőszentjeként tartanak számon.
világrész bátor harcosait, megmutathatjuk nekik,
Másrészről Tatabányán a Bányalelkészség Szent
milyen messzire jutottunk már el a szabadság
István király temploma védőszentjének ünnepén,
birtokában!”. Ami a „… vendéglátói lehetünk az
augusztus 20-án ünnepelte, nem csupán Szent
egész világ haladó fiatalságának…” gondolatot
István királyt, s az államalapítást, de a (helyi)
illeti: 1949-ben, augusztus 14-e és augusztus
Bányásznapot is. A szénbányászat fejlesztésé28-a között, hazánk adott otthont a Világifjúsági
ről, illetve – ezzel kapcsolatosan – az egységes
Találkozónak. Az „Új Kenyér ünnepe” kapcsán
Bányásznap megteremtéséről szóló párt-, illetve
pedig érdemes megjegyezni, hogy noha a köztukormányhatározatot ld.: Magyar Közlöny, 1950.
datban máig az él, hogy a háborút követően hazai
évi 190–192. szám. Bp. 1950. november 23.
kommunista mozgalom találta ki az „új kenyér”
Emellett a különféle bányásznapokról részlefogalmát, a valóságban inkább csak átvett, illetve
tesen is olvashatunk a wikipédiában: https://
kisajátított bizonyos korábbi szokásokat, hagyohu.wikipedia.org/wiki/Bányásznap
mányokat, majd aztán azokat, kötelezően, az 36 Szeptember 29-ének „Néphadsereg Napjává”
„alkotmány ünnepéhez” kapcsolta. Más kérdés,
nyilvánításáról az 1.014/1951. (VI. 3.) számú
hogy az 1950-es években már az „új kenyér”
minisztertanácsi határozat rendelkezett. Az
fogalma is háttérbe szorult. Mindent eluralt az
1.014/1951. (VI. 3.) számú minisztertanácsi hatáúj, „szocialista” alkotmány dicsérete. Csupán
rozatot ld.: Magyar Közlöny, 1951. évi 84. szám.
az 1960-as évektől került ismét az „új kenyér”
Bp. 1951. június 3.
a figyelem középpontjába, amellett, hogy ezt 37 Vasutasnap bevezetésére az 1.021/1951. (VI. 26.)
az ünnepet, a pártállami diktatúra évtizedeiben
számú minisztertanácsi határozat alapján került
mindvégig, elsősorban, mint az „alkotmány ünnesor, mely határozat előírta, hogy a vasutasok ünnepe” tartották számon. Az 1950. évi 1. számú törpét, minden évben, augusztus második vasárnapvényerejű rendeletet ld.: Törvények és rendeletek
ján kell megtartani. Az említett minisztertanácsi
hivatalos gyűjteménye I. Törvények, törvényerejű
határozat, illetve az augusztusi ünnep gyakorlata
rendeletek és minisztertanácsi rendeletek 1950. I.
1961 tavaszáig volt érvényben. 1961-ben ugyanis,
m. 43. o. Az idézett gondolatokat 1949. augusztus
az 1.009/1961. (IV. 27.) számú kormányhatározat
20-a kapcsán ld.: Boldog százezrek az alkotnyomán, attól az évtől kezdődően, a vasutasok
mány és az új kenyér ünnepén címet viselő írás.
napja átkerült július második vasárnapjára, s ez
Megjelent 1949. augusztus 23-án, a Szabad Nép
a rendelkezés, elvileg, napjainkig irányadó. Más
VII. évfolyamának 194. számában, az 5. oldalon.
kérdés, hogy a gyakorlatban a vasutasok manapság
Az „új kenyér” ünnepléséről pedig részletesen is
már nem július második vasárnapján köszöntik ünolvashatunk: Kovács Ákos Az Új Kenyér ünnepe
nepüket, hanem inkább július második vasárnapját
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megelőző szombaton. Általában ezen a szombati
napon vannak a vasutasnapi ünnepi rendezvények.
Az 1.021/1951. (VI. 26.) számú minisztertanácsi
határozatot ld.: Magyar Közlöny, 1951. évi 96.
szám. Bp. 1951. június 26. Az 1.009/1961. (IV.
27.) számú kormányhatározatot pedig ld.: Magyar
Közlöny, 1961. évi 33. szám. Bp. 1961. április 27.
Pedagógusnap létrehozásáról az 1.036/1951 (XII.
5.) számú minisztertanácsi határozat rendelkezett.
Az említett határozatot ld.: Magyar Közlöny,
1951. évi 169. szám. Bp. 1951. december 5.
Az idézett mondat egy részlet abból az
1.032/1951. (XI. 17.) számú minisztertanácsi
határozatból, mely február 1-jét a „Magyar Sajtó
Napjává” nyilvánította. Az idézetet, illetőleg magát az 1.032/1951. (XI. 17.) számú minisztertanácsi határozatot ld.: Magyar Közlöny, 1951. évi
162. szám. Bp. 1951. november 17.
Az idézett mondatot, illetve a március 4-i feljegyzést ld.: MNL OL, M–KS–276f.–55cs.–111. ő. e.
Uo.
Az idézetet, illetve a március 6-i jegyzőkönyvet
ld.: MNL OL, M–KS–276f.–55cs.–111. ő. e.
Az idézett mondatot, illetve az Agitációs Osztály
március 7-i feljegyzését ld.: MNL OL, M–KS–
276f.–54cs.–89. ő. e.
Az idézett mondatokat, illetve a Titkárság március 8-i ülésének jegyzőkönyvét ld.: MNL OL,
M–KS–276f.–54cs.–89. ő. e.
Az idézett mondatok a Szabad Nép, VIII. évfolyam, 66. számának utolsó, 12. oldalán találhatók, a Hírek az országból elnevezésű rovatban.
A Hírek az országból akkoriban a kommunista
pártlap állandó rovata volt, s azon rövid, de fontos
híreknek adott helyt, melyeket a Szabad Nép nem
kívánt kommentálni.
A Magyar Tanácsköztársaság emlékére címet viselő írás a Szabad Nép VIII. évfolyam 67. számának
3. oldalán jelent meg, s – más gondolatok mellett
– a következőket olvashatjuk benne: „1919-ben a
fiatal, tapasztalatokban nem túl gazdag, ideológiailag még nem eléggé szilárd Kommunista Párt egy
olyan Szociáldemokrata Párttal egyesült, amelyben a jobboldal elleni harc lényegében még el sem
kezdődött. Ennek az egyesülésnek a következtében
elsikkadt, lehetetlenné vált a proletárdiktatúra
kommunista vezetése – a győzelem nélkülözhetetlen feltétele.” A Szabad Nép szerint: „A jobboldali
szociáldemokraták 1919-ben nem azért egyesültek
a Kommunista Párttal, hogy támogassák, hanem
azért, hogy megbuktassák a Tanácsköztársaságot,
hogy újra nyeregbe segítsék a burzsoáziát, eladják
az országot az imperialistáknak.” A kommunista
pártlap úgy tudta a szociáldemokraták, 1919-ben,
„Szabotáltak, elárulták a Magyar Vörös Hadsereg
felvonulási terveit, üdvözölték és támogatták a
magyar nép hóhérát, Horthyt és paktumot kötöttek
vele a nép, a kommunisták ellen.”. Emellett azon-
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ban „Ez a lecke sem volt hiábavaló.”. Ugyanis
„Pártunk, a magyar munkásosztály saját tapasztalataiból, saját szenvedései árán örökre megtanulta a lenini–sztálini tanítás megdönthetetlen
igazságát: a munkásosztály forradalmi, marxistaleninista pártját csak a jobboldali szociáldemokrata és egyéb burzsoá ügynökök elleni könyörtelen
harcban lehet megteremteni.”.
Az idézett közlemény ld.: Szabad Nép, VIII. évfolyam, 67. szám, 5. o.
Az idézetet, illetve a „Legyünk olyan bátor,
önzetlen katonái Pártunknak, mint mártírjaink
voltak” címet viselő cikket ld.: Szabad Nép, VIII.
évfolyam, 68. szám, 3. o.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
Péter Gábor életéről, tevékenységéről részletesen
is olvashatunk: Müller Rolf: Az erőszak neve:
Péter Gábor. Jaffa Kiadó, 2017.
Az idézetet, illetve Péter Gábor 5. számú parancsát ld.: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltára (a továbbiakban ÁBTL), 1.4. 1. doboz,
1. kötet 251.900/1950.
Uo.
Uo.
Az idézetet, illetve Péter Gábor 1951. szeptember
29-én kiadott 75. számú parancsát ld.: ÁBTL, 1.4.
1. doboz, 3. kötet 074/1951.
Uo.
Az idézett mondatot, illetve Péter Gábor 046. számú parancsát ld.: ÁBTL, 1.4. 1. doboz, 4. kötet
10-2672/1952.
Az idézetet, illetve Piros László miniszterhelyettes 03. számú parancsát ld.: ÁBTL, 1.4. 1. doboz,
5. kötet 10-0780/1953.
Az idézetet, illetve Piros László 1953. október
28-i parancsát ld.: ÁBTL, 1.4. 1. doboz, 5. kötet
10-0780/1953.
Uo.
Uo.
Az idézetet, illetve Piros László 11. számú parancsát ld.: ÁBTL, 1.5. 6. kötet 2-2361/1954.
Uo.
Uo.
Az idézett mondatot, illetve Piros László miniszterhelyettes 16. számú parancsát ld.: ÁBTL, 1.5.
6. kötet 2-3241/1954.
Uo.
Az idézett mondatokat, illetve Egri Gyula
5. számú parancsát ld.: ÁBTL, 1.5. 6. kötet
10-807/1954.
Uo.
Uo.
Az idézetet, illetve Piros László belügyminiszter
32. számú parancsát ld.: ÁBTL, 1.5. 6. kötet
3-1536/1954.
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73 Uo.
74 Az idézetet, illetve Dékán István 22. számú utasítását ld.: ÁBTL, 1.5. 9. kötet 10-2071/1956.
75 Uo.
76 Az idézetet ld.: Sztálint ünnepelte a főváros
díszközgyűlése címet viselő cikk. Megjelent a
Szabad Nép 1949. december 21-i számának (VII.
évfolyam, 296. szám) második oldalán.
77 Az idézetet ld.: A magyar országgyűlés üdvözlete
Sztálinnak címet viselő írás. Megjelent a Szabad
Nép 1949. december 22-i számának (VII. évfolyam, 297. szám), 7–8. oldalán. Idézett gondolat
a hetedik oldalon.
78 Az idézetet ld.: A magyar országgyűlés üdvözlete
Sztálinnak címet viselő írás. Megjelent a Szabad
Nép 1949. december 22-i számának (VII. évfolyam, 297. szám), 7–8. oldalán. Idézett gondolat
a nyolcadik oldalon.
79 Igaz a Nagybudapesti Pártbizottság Agitációs és
Propagandaosztálya feljegyzése szerint: „Mint
sulypont az Operaházban rendezett disz–ünnepély csalódást keltett.” Az ünnepi műsort, illetve
a műsorszámok többségét, kifejezetten gyengének, alacsony színvonalúnak tartotta ez a pártszervezet. Egyedül „Gerő elvtárs mélyen szántó
hatalmas ünnepi beszéde…” töltötte el maradéktalan elégedettséggel a fővárosi pártszervezetet, illetve a hazai úttörők, s a szovjet Oszipov
együttes számait találták méltónak az ünnephez.
Mindenki más rosszul, vagy legalábbis gyengén
szerepelt, értékelésük szerint. Szerencsére a fiaskót bőven ellensúlyozta a Műcsarnokban megrendezett „fantasztikus” ajándék kiállítás, mely kiállítás – legalábbis a Nagybudapesti Pártbizottság
illetékesei szerint – teljes siker volt. A sikert,
értékelésük szerint, mi sem bizonyította jobban,
mint, hogy a kiállítást „… a rövid pár nap alatt
amig nyitva volt, kb. 100 ezer dolgozó tekintette
meg…”. Ennyi ember csodálta meg „… a világ
dolgozóinak szeretett vezére Sztálin elvtársnak
küldendő ajándékokat.”. Az idézett mondatokat,
illetve a Nagybudapesti Pártbizottság Agitációs
és Propagandaosztályának értékelését ld.: MNL
OL, M–KS–276f.–108cs.–26. ő. e. Feljegyzés.
1950. január 7.
80 Az ünnepi tűzijátékról illetve fényparádéról a
Szabad Nép a következőképpen tudósított: „A
nagy Sztálin 70. születésnapját Farkas Mihály
elvtárs parancsára 24 löveg 20 össztüze köszöntötte. Szerdán este a Gellérthegy tetején, a
Citadellán kigyulladt 3500 villanyégő, amely a
honvédség 47 méteres hatalmas ünnepi építményét világította meg. És ugyancsak szerdán este a
Gellérthegyről magasba röppentek a honvédség
rakétái is: káprázatos tüzijátékkal köszöntötték
Sztálin elvtársat.” Az idézetet ld.: Ünnepi díszben
a főváros, az ország a nagy születésnapon címet
viselő írás. Megjelent a Szabad Nép 1949. decem-
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ber 22-i számának (VII. évfolyam, 297. szám) 4.
oldalán.
81 MNL OL, M–KS–276f.–108cs.–26. ő. e. Jelentés.
1950. január 11.
82 Uo.
83 Uo.
84 Uo.
85 Az idézetet, illetve az Agitációs Osztály tájékoztatóját ld.: ÁBTL, 2.1. XI/9
86 Uo.
87 Uo.
88 Uo.
89 Uo.
90 Uo.
91 Uo.
92 Uo.
93 Az idézett mondatokat ld.: Rákosi Mátyás hatvan éves. Írta: Révai József. In: Szabad Nép, X.
évfolyam, 58. szám, 3–4. o. Idézett mondatok a
harmadik oldalon.
94 Az idézetet ld.: A szeretet és hála levelei címet
viselő írás. Megjelent a Szabad Nép X. évfolyam
46. számának kilencedik oldalán.
95 Uo.
96 Az idézetet ld.: Pénteken 117 3 százalékos teljesítményt értek el a bányászok címet viselő írás.
In: Szabad Nép, X. évfolyam, 52. szám, 1. o.
97 Uo.
98 Uo.
99 Az idézetet ld.: A nők ünnepe címet viselő írás.
In: Magyar Nemzet, VIII. évfolyam, 57. szám, 1.
o.
100 A „Rákosi Mátyás Tanulmányi Ösztöndíjat” az
1.004/1952. (III. 8.) számú kormányhatározat
alapján „Az 1952/53. tanévtől kezdődően a tanulmányaikban kiváló eredményt elérő, valamint
példamutató magatartást tanusító egyetemi és
főiskolai hallgatók számára…” hozta létre a
kabinet. Ami pedig a zsarnok nevével fémjelzett
tanulmányi versenyt illeti, a Minisztertanács határozata ez ügyben, lényegét tekintve, arról szólt,
hogy „A középfokú iskolák két utolsó osztályának
tanulói számára minden tanév végén »Rákosi
Mátyás« Tanulmányi Versenyt kell szervezni.”.
101 Az idézett mondatot ld.: Vasárnap nyílik meg a
„Rákosi Mátyás harcos élete” című kiállítás. In:
Szabad Nép, X. évfolyam, 57. szám, 3. o.
102 Az idézett mondatot ld.: Díszes képes album és
irodalmi antológia jelent meg Rákosi elvtársról
címet viselő írás. Napvilágot látott a Szabad Nép
X. évfolyamának 57. számában, a 3. oldalon.
103 Uo.
104 Rákosi Mátyás kitüntetéséről az 1952. március
11-én napvilágot látott Magyar Közlöny, folyó
évi 24. számának személyi részében olvashatunk.
Mégpedig a következőket: „A Népköztársaság
Elnöki Tanácsa Rákosi Mátyás elvtársat, 60.
születésnapja alkalmából a magyar dolgozó
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nép felszabadítása érdekében kifejtett évtizedes
munkájáért, a Magyar Népköztársaság megszilárdítása és fejlesztése, a szocializmus építése
terén szerzett kimagasló érdemeiért a MAGYAR
NÉPKÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND I. fokozatával tünteti ki. Kelt Budapesten, 1952. évi
március hó 7. napján.”
105 Az idézetet ld.: Ünnepi est az Állami Operaházban
Rákosi Mátyás elvtárs 60. születésnapja alkalmából
címet viselő írás. Megjelent a Szabad Nép 1952.
március 9-i számának (X. évfolyam, 58. szám) 1–2.
oldalán. Idézett mondat a második oldalon.
106 Az idézetet ld.: Kormányközlemény Joszif
Visszárionovics Sztálinnak, a Szovjetunió
Minisztertanácsa elnökének és az SZKP Központi
Bizottsága titkárának betegségéről. In: Szabad
Nép, XI. évfolyam, 64. szám, 1. o.
107 Uo.
108 Uo.
109 Uo.
110 Az idézett mondatokat ld.: Jelentés J. V. Sztálin
egészségi állapotáról 1953 március 5-én két órakor címet viselő írás. Megjelent a Szabad Nép XI.
évfolyam 65. számának első oldalán. Az idézett
mondatok, illetve a jelentés kapcsán érdemes
megjegyezni, hogy a Szabad Nép, 65. számának
első oldalán nem egy, hanem két jelentést is olvashatunk Sztálin egészségi állapotáról: Az egyik
a (már említett) Jelentés J. V. Sztálin egészségi
állapotáról 1953 március 5-én két órakor; a másik
pedig a Jelentés J. V. Sztálin egészségi állapotáról
1953 március 5-én 16 órakor címet viseli, s még
súlyosabb megállapításokat tartalmaz a diktátor
egészségi állapotát illetően, mint az első jelentés. Itt olvashatunk például arról, hogy „Március
5-én, az éj folyamán és a nap első felében J. V
Sztálin egészségi állapota rosszabbodott. Az agy
legfontosabb funkcióinak előző zavaraihoz a szívvéredényrendszer akut zavarai járultak.”.
111 Az idézett mondatot ld.: A Szovjetunió
Kommunista Pártja Központi Bizottságának címet viselő írás, mely az MDP KV nevében
Rákosi Mátyás üzenetét tolmácsolta Moszkvába.
Megjelent a Szabad Nép XI. évfolyam 65. számának első oldalán.
112 Uo.
113 Az idézetet ld.: Zárójelentés J. V. Sztálin betegségéről és haláláról címet viselő írás. Megjelent a
Szabad Nép XI. évfolyamának 1953. március 6-i
különkiadásában.
114 Az idézetet ld.: Bizottság alakult Sztálin elvtárs
temetésének megszervezésére címet viselő írás.
Napvilágot látott a Szabad Nép 1953. március 6-i
különkiadásában.
115 Uo.
116 Az idézett mondat egy rövid közlemény, mely a
Szabad Nép XI. évfolyam 66. számának 3. oldalán jelent meg.

117 Az idézet (szintén) egy rövid közlemény, mely a
Március 6-tól 9-ig gyásznapok Moszkvában címet viseli, s (a nőnapi rendezvény elmaradásáról
szóló közleményhez hasonlóan) a Szabad Nép XI.
évfolyam 66. számának 3. oldalán jelent meg.
118 Az idézetet, illetve A minisztertanács nemzeti
gyászt rendelt el címet viselő írást ld.: Magyar
Nemzet, IX. évfolyam, 56. szám, 1. o. Az idézet
kapcsán megjegyzendő, hogy a Magyar Nemzet
információja némiképp pontatlan. Ugyanis nem,
illetve nem kizárólag a Minisztertanács rendelt el gyászt. A nemzeti gyász elrendeléséről
szóló 1.009/1953. (III.9.) számú határozatot a
Magyar Dolgozók Párja Központi Vezetősége,
a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa és a
Népköztársaság Elnöki Tanácsa közösen hozta
meg. Az említett 1.009/1953. (III.9.) számú határozatot ld.: Magyar Közlöny, 1953. évi 7. szám.
Bp. 1953. március 9.
119 Az idézetet ld.: A minisztertanács nemzeti gyászt
rendelt el In: Magyar Nemzet, IX. évfolyam, 56.
szám, 1. o.
120 Uo.
121 A Szabad Nép beszámolója szerint az
Országgyűlés gyászülésén – más dolgok mellett
– „A képviselők néma felállással adóztak a halhatatlan Sztálin dicső emlékének. Rónai elvtárs
ezután bejelentette, hogy Nagy Imre elvtárs, a
minisztertanács elnökhelyettese törvényjavaslatot
nyujtott be a haladó emberiség nagy vezére a
magyar nép igaz barátja a forrón szertett Joszif
Visszárionovics Sztálin generalisszimusz hallhatatlan emlékének megörökítéséről. A törvényjavaslat előadója Nagy Imre elvtárs, a minisztertanács elnökhelyettese volt.”. Az idézett mondatokat ld.: Sztálin elvtárs emlékének akkor adózunk
legméltóbban, ha kettőzött erővel dolgozunk a
szocializmus építéséért, a békéért címet viselő
cikk. Megjelent 1953. március 9-én, a Szabad
Nép XI. évfolyam 68. számának első és második
oldalán. Idézett mondatok az első oldalon.
122 Az idézetet, illetve az 1953. évi I. törvényt Joszif
Visszárionovics Sztálin generalisszimusz emlékének megörökítéséről ld.: Magyar Közlöny, 1953.
évi 7. szám. Bp. 1953. március 9.
123 Az idézett mondatot ld.: J. V. Sztálin temetésének
időpontja címet viselő írás. Megjelent a Magyar
Nemzet IX. évfolyam 57. számának első oldalán.
124 Az idézetet ld.: Határozat a Sztálin holttesttét
tartalmazó szarkofág elhelyezéséről címet viselő
írás. Megjelent a Magyar Nemzet IX. évfolyamának 57. számában, az első oldalon.
125 Az idézetet ld.: Gyász-nagygyűlés lesz hétfőn
Sztálin elvtárs szobra előtt címet viselő írásmű.
Megjelent a Szabad Nép XI. évfolyam, 67. számának első oldalán.
126 Az idézet egy közlemény, mely az Ötperces
munkaszünet Sztálin elvtárs temetésének idő-
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pontjában címet viseli. Megjelent a Szabad Nép
XI. évfolyam 67. számának első oldalán. Az
idézett közlemény kapcsán megjegyzendő, hogy
a Rákosi által közölt információ az ötperces munkaszünetről pontatlan. Ugyanis nem kizárólag a
kormány döntött a munkaszünetről, hanem ennek
elrendelésére az MDP Központi Vezetőségének,
a Népköztársaság Minisztertanácsának, illetve a
Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1.010/1953
(III. 9.) számot viselő közös határozata alapján
került sor. Az említett határozatot ld.: Magyar
Közlöny, 1953. évi 7. szám. Bp. 1953. március 9.
127 Az idézett mondatokat ld.: A Minisztertanács,
az Elnöki Tanács és a Magyar Dolgozók Pártja
Központi Vezetősége képviseletében küldöttség utazott Sztálin elvtárs temetésére címet viselő írás.
In: Szabad Nép, XI. évfolyam, 67. szám 1. o.
Az idézett mondatok kapcsán mindenképpen
érdemes megemlíteni, hogy a hazai küldöttség
kiutazásáról, szintén, egy külön határozat, az
1.011/1953 (III. 9.) számú határozat rendelkezett.
E határozatot – a nemzeti gyászhoz és az ötperces
munkaszünet elrendeléséről szóló határozathoz
hasonlóan – az MDP KV, a Minisztertanács, s
Elnöki Tanács közösen hozta meg. Az 1.011/1953
(III. 9.) számú határozatot ld.: Magyar Közlöny,
1953. évi 7. szám. Bp. 1953. március 9.
128 Az idézetet, illetve Gerő Ernő beszédének teljes
szövegét ld.: Budapest népének búcsúja a felszabadítótól és nagy tanítótól címet viselő írás. In:
Szabad Nép, XI. évfolyam, 69. szám, 3. o.
129 Az idézett mondatokat, illetve Muszka Imre búcsúbeszédének teljes szövegét ld.: Budapest népének búcsúja a felszabadítótól és nagy tanítótól
címet viselő írás. In: Szabad Nép, XI. évfolyam,
69. szám, 3. o.
130 Az idézetet, illetve Piros László március 6-i felhívásának teljes szövegét ld.: ÁBTL, 1.4.1. doboz,
5. kötet 10-471/1953.
131 Uo.
132 E sorok szerzője kutatásai során rábukkant A.
Imre és „társai” ügyére. A. Imre 40 éves szegedi
lakost, s további harminc „társát”, 26 férfit és
négy nőt, az Államvédelmi Hatóság vette őrizetbe, 1953. március 9-e és 1953. március 12-e
között, mégpedig főként azért, mert „ellenséges
megnyilvánulásokat” tettek Sztálin betegsége,
illetve halála kapcsán. Az őrizetbe vett személyek egyébként nem voltak „társak”, sőt néhány
kivételtől eltekintve, több mint valószínű, nem is
ismerték egymást. Két dolog volt közös bennük.
Egyrészről mindannyian Csongrád megyében
laktak: A. Imre, s további 15 személy, 12 férfi és
három nő, szegedi lakosok voltak. Négyen, négy
férfi, Hódmezővásárhelyen éltek. Rajtuk kívül
volt még egy makói férfi és egy makói asszony,
továbbá két kisteleki és két mórahalmi férfi, akiket
szintén „megfogott” az Államvédelmi Hatóság.
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Az őrizetbe vettek közt volt még egy ásotthalmi,
egy domaszéki, egy gádorosi, egy maroslelei, s
egy mindszenti férfi is. A másik közös pont, hogy
mindegyikük ellen „izgatás és rémhírterjesztés”
miatt indított vizsgálatot az ÁVH. Ami a (hentessegédként dolgozó) A. Imrét illeti, őt főként
azért „vette elő” az Államvédelmi Hatóság, mert
„Nevezett Sztálin elvtárs megbetegedése után
ugy nyilatkozott, ha őrá biznák Sztálint akkor ő
kicsontozná. Majd a továbbiakban kijelentette
»még 75 nap van hátra és akkor a párttitkár lessz
az első, akit felfog akasztani!«”. Legalábbis erről
olvashatunk az egyik A. Imre ügyével foglalkozó
szigorúan titkos jelentésben. Az 1953. március
10-én keletkezett titkos jelentésből egyébiránt
kiderül az is, hogy A. Imre mindezt munkahelyén
mondta. Szerencsétlenségére olyan munkatársak
jelenlétében, kik később maximálisan együttműködtek az ÁVH-val, illetve hajlandóak voltak A.
Imre ellen vallani. Ráadásul „…megerősitette
ezt [mármint A. Imre kijelentéseit] »Harcos«
fedőnevü informátorunk is.”; ami persze tovább
rontott A. Imre helyzetén. A. Imre egyébiránt
nem csupán Sztálint utálta. A rendszer egészével baja volt. „Bent az üzemben a dolgozok
között igyekezett állandoan Népidemokráciánk
és a Szovjetunió elleni ellenséges hangulatot
kelteni. Ugyan akkor titó [sic] fasiszta hadseregéről elismeröleg nyilatkozott.” – olvashatjuk
V. Imre (az egyik munkatárs) 1953. március 17-i
tanúvallomásában. A. Imre ügyének az sem tett
jót, hogy – ahogyan a március 20-án keletkezett gyanúsítotti jegyzőkönyvben olvashatjuk –
„1950.-ben két hónap börtönre itélték hagyma feketézés miatt.”. Igaz ugyanezen jegyzőkönyvben
szerepel egy beismerő vallomás is: „Beismerem,
hogy lakásomon fasiszta jellegü fényképeket,
levelező lapokat rejtegettem melyet házkutatás
során lefoglaltak. Beismerem továbbá, hogy több
esetben demokrácia ellenes kijelentéseket tettem rémhirt terjesztettem. Igy pld. a Szovjetunió
vezetőjének halála alkalmával [Itt – különös
módon – már nem Sztálin megbetegedése után
tett kijelentésről, hanem Sztálin halála kapcsán
mondottakról van szó!] becsmérlő, gyalázkodó
kijelentéseket tettem. Az üzemben a dolgozók előtt
olyan rémhirt terjesztettem, hogy »75 nap mulva
megváltozik a rendszer«. Dicsértem a fasiszta
amerikai hadsereget és a titoistákat, ugyan akkor
a Béketábor erőit leértékeltem, becsméreltem.
Beismerem, hogy a felsorolt cselekményeimmel
sulyosan sértettem magyar dolgozó nép érdekeit
és a Magyar Népköztársaság törvényeit. Amikor
a dolgozó nép mélyen megrendülve gyászolta
vezetőjét ugyanakkor becsmérlő kijelentéseket
tettem.” S, hogy mennyit nyomott a latba e részletes (bár ellentmondásos) bűnbánó beismerés?
Nem sokat. A. Imre „… bünös 1 rb. folytató-
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lagosan elkövetett izgatás büntettében ezért a
ebbe egyeztek meg, amire Szentpéter azt mondta,
járásbiróság…” A. Imre „… vádlottat 3 /három/
hogy ez csak propaganda volt.”. Nem mellesleg e
év és 6 /hat havi börtönre, mint főbüntetésre, 500
viccen kívül még H. János számos további viccet
forint pénzbüntetésre, vagyonának teljes elkob„… kb. 20 db. ellenséges viccet terjesztett Sztálin
zására s a közügyekbeni részvételtől 5 /öt/ évi
elvtárssal kapcsolatban, az étterem dolgozói és
eltiltásra, mint mellékbüntetésre itéli.” – más
az ismerős vendégek között.”. Emellett A. László
dolgok mellett ez áll a Szegedi Járásbíróság A.
is ellensége volt a rendszernek. Igaz ő nem tréImre ügyében hozott, 1953. május 20-i, elsőfokú
fálkozott annyit, viszont – más kritikus megnyilítéletében. Igaz a Szegedi Járásbíróság nyilvános
vánulások mellett – „… Sztálin elvtárs halálával
tárgyaláson hozott ítéletét nem sokkal később
kapcsolatosan kijelentette, hogy Sztálin halálával
a másodfokon eljáró Szegedi Megyei Bíróság
a rendszerváltozás meggyorsul.”. Az idézett jemegváltoztatta. Az változtatás lényege az volt,
lentés kapcsán megjegyzendő, hogy A. László,
hogy „A szegedi megyei biróság, mint fellebbeH. János és K. Pál voltak az a három személy, kik
zési biróság a Szegeden 1953. julius 21. napján
az A. Imre és „társai” ügyében szereplő 31 „ellentartott zárt fellebezési tárgyaláson meghozta a
séges” személy közül biztosan ismerték egymást,
következő ítéletet: Az izgatás büntette miatt…”
sőt munkatársként, barátként jó viszonyban is
A. Imre „… ellen inditott bünügyben a szegevoltak. A másik eset ahol az „ellenség” biztosan
di járásbiróság B.0025/1953/7. sz itéletének a
jól ismerte egymást, az Algyőn született H. János
büntetés kiszabására vonatkozó részét megvál(ki természetesen nem azonos az Adán született,
toztatja aként, hogy vádlottat 2 /kettő/ évi börs pincérként dolgozó H. Jánossal) és H. Jánosné,
tönbüntetésre, mint főbüntetésre, 500. - /ötszáz/
egy szegedi házaspár ügye volt. Mindketten
Ft értékü vagyonának elkobzására, valamint 5 /
szívből gyűlölték a diktatúrát, s gyűlöletüket
öt/ évi közügyektől eltiltásra, mint mellékbüntenem is igen leplezték. H. Jánost és feleségét
tésre itéli.”; vagyis A. Imre végül, másodfokon,
„…f hó 8-án [1953. március 8-án] délután laenyhébb büntetést kapott. Az idézett ítéleteket,
kásán meglátogattam. Mint minden alkalommal,
illetve az A. Imre ügyében született titkos jelenezuttal is gyalázkodtak a Szovjetunióra, és az
téseket, tanúvallomásokat, A. Imre gyanúsítotti
elhunyt Sztálinra, különösen az asszony haszjegyzőkönyvét ld.: ÁBTL, V–103259. A. Imre és
nált szörnyü kifejezéseket. A beszéd folyamán
valamennyi „társa” ügyét pedig ld.: ÁBTL, 3. 1.
valahányszor szóba került, hogy Sztálin meghalt,
9. V–103259/1 és ÁBTL, 3. 1. 9. V–103259.
minden alkalommal kijavitotta a férje szavát
133 A Sztálin halála kapcsán tett gúnyolódó megjegymondva hogy »nem meghalt, hanem megdöglött.«
zésekre csupán egyetlen példa: „PS 82” ügynök,
Pribék gazembernek, többszörösen büntetettnek
az ÁVH egyik informátora 1953 kezdetén rendnevezte Sztálin elvtársat. »Ha a kutyám agonizált
szeresen írt jelentéseket három férfiról, három
volna, jobban sajnáltam volna mint ezt a vén tolszegeden élő és dolgozó pincérről: a Békéscsabán
vajt.« – mondotta beszéd közben.”. Legalábbis ha
született A. Lászlóról, az Adáról származó, H.
hihettünk az Államvédelmi Hatóság (egy másik)
Jánosról és az Aradon született K. Pálról, kik egy
„profi” besúgójának, „Harangozó” fedőnevű ügymunkahelyen dolgoztak. Az egyik ilyen jelentésnöknek, aki „baráti” látogatása után nem sokkal,
ben, mely 1953. március 9-én keletkezett PS 82
1953. március 9-én küldte el idézett jelentését
ügynök – más dolgok mellett – a következőket
a szegedi házaspárról. Nem mellesleg az ÁVH
jelentette: H. János pincér megkérdezte munkaH. Jánost és H. Jánosnét ugyanazon a napon
társától K. Páltól azt, „…hogy mit adsz apánk
vette őrizetbe, mint amikor „Harangozó” elküldte
koszorujához, azzal felelt egy nagy lófaszt azt a
idézett jelentését, amit persze aligha lehet véletpénzt inkább egy jó nőre költöm legalább élvezek
lennek tekinteni. Az idézett gondolatokat, illetve
egy jót.”. Ezt követően „…viccek sorozata kö„PS 82” és „Harangozó” ügynökök jelentéseit ld.:
vetkezett Sztálin elvtárs kigunyolásával kapcsoÁBTL, 3. 1. 9. V–103 259/1.
latban.”. H. János „…elmondotta, hogy Sztálin 134 Az A. Imre és „társai” ügyében szereplő 31 szemost amikor meghalt felmegy a menyországba
mély közül 11-et ítéltek el jogerősen. Négyen,
és bekopog Szent Péterhez és megkérdezi, hogy
bizonyíték hiányában, a bíróságtól kaptak felmenhová szeretne jutni, a menyországba, vagy a
tést. Négy személy, négy férfi estében, bizonyítpokolba. Sztálin megkérdi, hogy mutassa meg
hatóan, azért szűnt meg az eljárást, mert elmúltak
mind a kettőt. Először a menyországot mutatta
60 évesek, s így életkoruk okán, (a már említett)
meg, ahol az angyalok imádkoztak. Ezt Sztálinnak
1953. évi 11. számú törvényerejű rendelet hatálya
nem felelt meg, ezután a poklot mutatta meg, ahol
alá estek. Kilenc esetben, például (a korábban már
mesztelen nők pezsgőzés, dáridózás folyt. Sztálin
szintén említett) H. Jánosné esetében, tisztázatlan
erre azzal válaszolt, hogy inkább a pokolt válaszokokból került sor vádejtésre, illetve szabadlábra
tom. Ezekután Szentpéter behivott 2 ördögöt hogy
helyezésre. Három ember, köztük a (már ugyandobják a tüzbe ekkor Sztálin kiabált, hogy nem
csak említett) H. János, H. Jánosné férjének sorsa
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pedig bizonytalan. E sorok szerzője (a fennmaradt
más „bűnösnek” vallotta magát, csak ő nem!
iratok alapján) nem tudta kideríteni, hogy mi törÍgy egy „hiteles” izgatási koncepció felállítása
tént velük azt követően, hogy az ÁVH átadta őket
nehézségbe ütközött. Ám ezt a problémát végül
a Szegedi Államügyészségnek. Ami az elítélteket
„sikeresen áthidalták”. L. Bélának ugyanis volt
illeti: A Imre és „társai” ügyében legsúlyosabb
egy korábbi ügye. Háborús bűnnel vádolták meg
büntetést, jogerősen, B. Gábor, Gádoroson élő kőmég a negyvenes években, bár a Népbíróságok
műves kapta. Őt szintén izgatás miatt marasztalta
Országos Tanácsa 1947-ben, jogerősen, felmenel a Szegedi Járásbíróság, miután egy építkezésen,
tette őt. Ám – mit tesz a „véletlen” – perújratöbb tanú előtt is, rendszerellenes kijelentéseket
felvétel történt, s így a rendszerre és a Sztálinra
tett, illetve többeknek is elmondta, hogy men�lebecsülő megjegyzéseket tevő L. Béla végül
nyire örül Sztálin halálának. Vakmerő szavaiért
„háborús bűnösként” 3 év letöltendő börtönt kaa Szegedi Járásbíróság 1953. április 28-án öt év
pott a Budapesti Megyei Bíróságtól; miután 1953
börtönre és 8 év közügyektől való eltiltásra ítélte,
nyarán „váratlanul kiderült”, hogy „mégiscsak
s ezt az ítéletet másodfokon sem enyhítették. Igaz
bűnös”, mégpedig „… a népek háboru utáni béB. Gábor esetében, több mint valószínű, büntetett
kés együttmüködésének megzavarására alkalmas
előélete is szerepet játszott. B. Gábor maga is
magatartással elkövetett háborus büntettben.”.
beismerte: „1950.-ben Korea megsegitése céljából
Nem mellesleg Budapesti Megyei Bíróság 1953.
rendezett gyüjtéssel kapcsolatban becsmérlő és
július 10-i ítéletét, később, 1953. október 14-én
gyalázo kijelentéseket tettem melyért a Megyei
a Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága
biróság Szegeden 4. hónapi börtönre és 500 Frt.
is jóváhagyta, így L. Béla nemhogy kegyelmet,
pénzbüntetésre itélt.” Legalábbis ha hihetünk ande még enyhítést sem kapott, kaphatott; a „hának a jegyzőkönyvnek, mely B. Gábor gyanúsított
borús bűnös” bélyegről nem is beszélve. Végül,
kihallgatásakor született, 1953. március 18-án. Az
de nem utolsósorban ott volt B. Mihály ügye. B.
előbbiek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy A.
Mihályt „… lealacsonyitó kifejezés használata
Imrén és B. Gáboron kívül „izgatásért” letöltendő
által elkövetett büntettben…” találta bűnösnek a
büntetést kaptak a (korábban már szintén emlíSzegedi Járásbíróság. Igaz, B. Mihály „lealacsotett) „PS 82” által megfigyelt három pincér: A.
nyító kifejezéséért” (rendszerellenes kijelentéseket
László, H. János és K. Pál is. A vicceket mesélő
tett) csupán 4 havi börtönbüntetést kapott. Nem
H. János három év börtönt kapott. Kollégájára és
mellesleg a négy hónapos büntetésbe – az általános
„bűntársára” K. Pálra két és fél évet sóztak. H.
gyakorlatnak megfelelően – az előzetesben töltött
János másik „bűntársa” A. László két év börtönt
időszak is beleszámított. S mivel B. Mihályt már
kapott. Emellett együttes tárgyalásukon a Szegedi
1953. március 10-én előzetesbe került, az ítéletet
Járásbíróság kimondta, hogy „… mindhárom terviszont több mint három és fél hónappal később,
heltet a közügyektől 5 /öt/ évi eltiltásra, mint
1953. június 30-án hozta a Szegedi Járásbíróság,
mellékbüntetésre itéli.”. „Az [1953. május 28-i]
így kijelenthető: B. Mihálynak nagyrészt az előzeitélet jogerős és végrehajtható.” – olvashatjuk.
tes letartóztatásban töltött idő jelentette a büntetést.
Nem mellesleg A. Imre és „társai” közül másik
Az idézett ítéleteket, illetve az idézett március 18-i
négy személy: H. Lajos, K. Mária, T. Sándor és V.
jegyzőkönyvet ld.: ÁBTL, V–103259. A. Imre és
Imréné „izgatásért” letöltendő szabadságvesztést
valamennyi „társa” ügyét pedig ld.: ÁBTL, 3. 1. 9.
kapott. Igaz V. Imréné, jogerősen, csupán egy
V–103259/1 és ÁBTL, 3. 1. 9. V–103259.
év, hat hónapi börtönre ítélte a Szegedi Megyei 135 Az idézett mondatot ld.: Az ország népének néma,
Bíróság, 1953. június 17-én, azaz – a jogerősen
fájdalmas búcsúja nagy halottainktól címet viselő
két éves börtönbüntetést kapott A. Imréhez, s A.
írás. Megjelent a Szabad Nép 1956. október 7-i
Lászlóhoz hasonlóan – (elvileg) őt is érintette a
számának (XIV. évfolyam, 279. szám) 1. és 2.
közkegyelem azon része, mely a büntetés elenoldalán. Idézett mondat, illetve Szász Béla búgedését írt elő két évet meg nem haladó szabadcsúztatója a második oldalon.
ságvesztés esetén. Ám e sorok szerzője kutatásai 136 Az október 6-i tüntetésről, illetve annak előzmésorán nem talált szabadlábra helyezési határozatot,
nyeiről – más munkák mellett – részletesen is olvagy bármi mást, ami V. Imréné, vagy épp A. Imre
vashatunk: Borsodi Gyula: Forradalom az Eötvös
és A. László szabadon bocsátását perdöntő módon
Lóránd Tudományegyetemen 1956-ban. In: Nagy
bizonyítja. Biztosan nem került szabadlábra A.
Imre és kora V. A budapesti egyetemisták és főisImre egy másik „társa”, a Sztálin halála kapcsán
kolások 1956-ban. Szerk.: Némethné Dikán Nóra,
„gyalázkodó kifejezéseket” használó, L. Béla sem.
Szabó Róbert, Vida István. Nagy Imre Alapítvány
L. Bélát, ugyanis mint „háborús bűnöst” ítélték
– Gondolat Kiadó, Bp., 2009. 8–70. o.
el. L. Béla esete egyébként azért is érdekes, mert 137 Az október 6-i diáktüntetésről a hazai sajtó nemő volt az a személy, aki – A. Imre és „társai”
igen számolt be. A diákok demonstrációjáról egyeközül egyedüliként – nem volt hajlandó beismerő
dül az ELTE lapja, az Egyetemi Ifjúság volt
vallomást tenni. Az ÁVH foglyaként mindenki
hajlandó írást közölni, mégpedig az újság 1956.
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október 17-én megjelent számának (IV. évfotedik esztendejében, annyi szívdobogtató élmény,
lyam, 16. szám) második oldalán. Itt található az
feledhetetlen harc után kellett megtennünk, ami
agyonhallgatott tüntetésről szóló Miért? címet
ugye meghökkentő, mint a tüntetéskor ránk mereviselő cikk, Segesdy Miklós tollából. Segesdy
dő, első pillanatban a látottak és a hallottak miatt
Miklós cikkében – más gondolatok mellett – a
félénken csodálkozó tekintetek.”
következőket olvashatjuk: „Igen, az emlékezetes 138 Az idézetet, illetve „Az ifjúság 16 pontjátemetés után tényleg egyetemista tüntetés volt. Sőt,
nak” teljes szövegét ld.: A forradalom hangminek személyteleníteni: tüntettünk, hiszen magam
ja. Főszerkesztő: Gyurgyák János. A Századvég
is ott voltam, s bevallom tiszta meggyőződéssel
Kiadó és a Nyilvánosság Klub közös kiadása,
kiáltottam: »Nem állunk meg félúton, sztálinizmus
Bp., 1989. 15. o.
pusztuljon!« S mindezt a népi demokrácia tizenket- 139 Uo.
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