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A romlás virágai 
Jeles ünnepek és tragikus hétköznapok a történelmi 
Magyarország felbomlása idején, 
1918 novembere – 1920. június 4. (1. rész)

(Bevezetés) 2013 márciusában és májusában, a Valóság folyóiratban egy kétrészes ta-
nulmánysorozat látott napvilágot Sírva vigadtunk címmel. E tanulmánysorozatban első-
sorban azzal foglalkoztam, hogy miként tartottuk ünnepeinket az 1956-os forradalom és 
szabadságharc leverését követő években, 1956 novembere és 1961 decembere között, 
illetőleg mi történt velük abban a néhány esztendőben, amikor a szélsőbaloldali hatalom 
helyzetét konszolidálta. Már az első tanulmánysorozat megírása után nem sokkal meg-
fogalmazódott bennem, hogy munkámat folytatni lehetne. Így született meg egy újabb, 
kétrészes tanulmánysorozat Keserédes napjaink címmel, mely 2014 októberében és 
novemberében látott napvilágot itt, a Valóságban. Ez elsősorban arról szólt, hogy miként 
alakultak ünnepeink és ünneplési szokásaink az úgynevezett puha diktatúra időszakában, 
illetve melyek voltak azok a társadalmi és politikai változások, melyek 1962 és 1988 kö-
zött ünnepeinket befolyásolták. Ezután a korábbi sorozatok folytatásaként 2017 februárjá-
ban és márciusában egy újabb tanulmánysorozat következett Vigadtunk és sírtunk címmel. 
Ez a politikai rendszerváltás időszakának ünnepeit, illetve ünneplési szokásait vizsgálta. 
Nem sokkal később, 2018 júliusában, illetve augusztusában egy újabb sorozat következett 
A fellegekben jártunk címmel, mely a második világháborút követő időszak ünnepeit és 
ünneplési szokásait vette górcső alá, 1945 tavaszától kezdődően egészen az 1956-os forra-
dalom kitöréséig. Most pedig – az „ünnepi sorozat” részeként – egy újabb, szintén kétré-
szes írást szeretnék az olvasóval megosztani, melynek címe: A romlás virágai. E munkám 
egyfelől egy kritikus időszakkal, a történelmi Magyarország felbomlásának időszakával, 
illetve ezen időszak ünnepeivel és ünneplési szokásaival foglalkozik. Másfelől, ha nem is 
olyan hangsúlyosan, mint az ünnepekről, de az első világháborút követő időszak hétköz-
napjairól is szót ejtek. Nagyjából egy évszázada történt, hogy hazánk – számunkra tragikus 
történelmi folyamatok végeredményeként – elveszítette területének több mint kétharma-
dát, illetve lakosságának jelentős részét. Nagyjából egy évszázada, hogy véget ért az első 
világháború, kitört az őszirózsás forradalom, melyet aztán a Tanácsköztársaság, majd a 
Horthy-korszak követett. 1918 ősze és 1920. június 4-e között Magyarországnak, illetve 
a magyarságnak volt része mindenben: forradalomban, bolsevik terrorban, idegen meg-
szállásban, fehérterrorban. Hogyan élte meg a kor embere mindezt? Hogyan csapódtak le 
a történelmi változások a hétköznapokban? Jeles napjaink története mellett erről is szól 
ez a tanulmánysorozat, melynek végén – utószóként – június 4-e későbbi megítéléséről is 
szót ejtek, a trianoni döntés történelmi tanúságairól sem megfeledkezve. Mielőtt azonban 
mindebbe belemennénk, röviden, szólnék ünnepeink 1918 őszét megelőző történetéről.

(Előzmények) Az ünnepeknek az emberiség történetében mindig is fontos szerepe volt. 
Már az ókorban is megkülönböztették az ünnepeket a hétköznapoktól. Az ókori Athénban 
például az év folyamán csaknem hatvan különböző nemzetségi, politikai és egyes istenek-
nek szentelt vallási ünnepet ültek. Ezek egy része mindig a hónap meghatározott napjára 

SZÁZADOK



Valóság • 2019. július

PALKÓ LÁSZLÓ ANDRÁS: A ROMLÁS VIRÁGAI 7

esett, más részük azonban „mozgóünnep” volt, vagyis változó időpontban ünnepelték, a 
keresztény húsvéthoz hasonlatosan. A jeles napoknak az ókori Rómában is nagy jelen-
tőségük volt. Az év folyamán mintegy 180 napot tettek ki a különféle kisebb-nagyobb 
vallási, illetve állami ünnepek és évfordulók.1

A középkori Európában évszázadokon át alapvetőem három részre osztották fel az 
év napjait: hétköznapokra, keresztény ünnepnapokra, illetve a heti pihenőnapra, vasár-
napra. Nem volt ez másként hazánkban sem, ahol az államalapítást követően szintén 
az említett hármas felosztás érvényesült hosszú-hosszú évszázadokon át. Vasárnapról 
elsőként Szent István királyunk törvényei között olvashatunk,2 ünnepeinkről pedig 
elsőként Szent László király alkotott törvényeket, kinek első törvényvénykönyvében 
több jogszabály is szól jeles napjainkról. Például Szent László határozta meg először, 
mely napokat kell hazánkban mindenképpen ünnepnapnak tekinteni: „Esztendőn által 
pedig ezeket az ünnepeket kell megülni: Nagykarácson napját, szent István első mártir 
napját, szent János evangyélista napját, Aprószentek napját, Kiskarácsont, Vizkeresztet 
bőjtjével együtt, Gyertyaszentelő Boldogasszony napját, Husvétkor négy napot, szent 
György mártir napját, Filepet Jakabot böjtjével együtt, a szent keresztnek megleletét, 
Áldozó csütörtököt, Pünkösdkor négy napot, Keresztelő szent János napját, Péter és Pál 
apostolokat egy napon, szent Jakab napját, szent Lőrincz napját, Nagyasszony napját, 
szent István király napját, szent Bertalan napját, Kisasszony napját, a szent keresztnek 
felmagasztalását, szent Máté apostol és evangyélista napját, szent Gellért püspök nap-
ját, szent Mihály árkangyal napját, szent Simont és Júdát, Mindszentek napját, szent 
Imre herczeg napját, szent Márton, szent András, szent Miklós, szent Tamás apostol 
napját; és mindegyik egyház ülje meg az ő szentjének és temploma felszentelésének 
ünnepét.”3 Szent László rendelkezéseit később más Árpád-házi királyok tette teljessé. 
Könyves Kálmán például „dekrétomainak első könyvében”, a 72. „fejezetben” úgy ren-
delkezett: „A szent Háromság ünnepét Pünkösd után nyolczad napon kell megülni.”4 
Könyves Kálmán „dekrétomainak második könyvében” a 13. és a 14. „fejezetben” pedig 
arról olvashatunk: „Ha valaki ünnepnapon árul, adja meg az árát négyszer, magát pedig 
alázza bűnbánattal.”; illetve „Valaki a rendelt ünnepeket meg nem tartja, ily törvényt 
lássanak reá: ha szabad ember, vezekeljen három nap; ha szolga, csapják hétig.”5 Nem 
kevésbé volt fontos ünnepeink szempontjából is az Aranybulla, melynek Szent István 
király ünnepéről szóló első cikkelye kimondta:

„Rendeljük, hogy a szent király ünnepét minden esztendőnként, ha csak 
valami nagy nehéz ügyek gondja vagy betegségünk meg nem tilt minket, 
Fehérvárat tartozzunk megülni.
1. §. És ha mi ott nem lehetnénk, a nádorispán kétség nélkül ott leszen 
érettünk és a mi képünkben minden ember dolgát meghallgatja; és az 
egész nemesség, valaki akar, szabadon oda gyülhessen.”6

A későbbi évszázadok folyamán még számos jogszabály született az ünnepekről. Az újko-
ri törvények sorában például III. Károly 1723. évi dekrétumának 29. cikkelye rendel-
kezet az ünnepekről, illetve az ünnepek kapcsán az általános törvénykezési szünidők 
határnapjairól. Az említett törvénycikk alapján, nyáron például úgynevezett „aratási 
törvényszünetet” kellett tartani, mégpedig június 27-től augusztus 20-ig „…szent László 
magyar király ünnepétől szent István napig.”.7 Volt emellett, „szüreti szünet” is Szent 
Mihály napjától szeptember 29-től Szent Márton napjáig, november 11-ig. A jogszabály 
rendelkezett arról is, hogy a törvénykezés tekintetében „…a karácsonyi szünnapok Szent 
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Tamás apostol napjától [december 21-től] kezdődjenek és a Vizkereszt utáni első va-
sárnapig tartsanak…”.8 III. Károly emellett törvénykezési szünetet rendelt el az összes 
vasárnap, továbbá „…szent László első könyvének 38. fejezete szerint a római szent-
egyház részéről, a legfőbb egyházi törvényszéken megtartatni szokott ünnepek.” idején, 
s jó néhány más alkalommal is.9 Ünnepeink szabályozása szempontjából kiemelkedő 
időszak volt még az 1890-es évtized. Ebben az időszakban két emlékezetes jogszabály 
is született jeles napjaink kapcsán. Az első az 1891. évi XIII. törvénycikk volt, mely 
egyebek mellett kimondta:

„1. §. Vasárnapokon, valamint szent István király napján, mint nemzeti 
ünnepen, a magyar szent korona országainak területén az ipari munkának 
szünetelnie kell.
Kivételt képez az üzleti helyiségek és berendezések tisztántartásához és 
helyreállitásához szükséges munka.
2. §. Az ipari munkának szünetelése legkésőbb vasárnap reggeli 6 órakor 
kezdődik és megkezdésétől számitandó 24 óráig, de legalább is a szüneti 
napot követő reggeli 6 óráig tart.10

Az ünnepeket érintő másik fontos jogszabály az 1898. évi V. törvénycikk volt, mely 
lényegét tekintve arról szólt:

„1.§.
A nemzet kegyelettel és hálás érzelemmel emlékezvén meg az ország tör-
ténetében korszakot képező 1848. évi azon a törvényhozási alkotásokról, 
melyekkel az alkotmányos jogok a nemzet minden osztályára kiterjesztet-
tek, a képviseleti alapon nyugvó felelős kormányrendszer behozatott, a 
közteherviselés általánositatott, a földbirtok felszabadittatott, a sajtósza-
badság, a jogegyenlőség s általában a politikai és polgári szabadság ma-
gasztos elvei érvényre jutottak: ezen alapvető törvények megalkotásának 
félszázados évfordulója alkalmából a törvényhozás ápril hava 11-ik nap-
ját, mint azt a napot, a melyen dicső emlékezetű V-ik Ferdinánd király az 
1848-ik évi korszakot alkotó törvényeket szentesitette, nemzeti ünneppé 
nyilvánitja.”

2.§.
E törvény 1898. évi ápril hó 11-ik napján lép életbe s végrehajtásával a 
ministerium bizatik meg.”11

Vagyis 1898-ban április 11-e vált az 1848-as forradalom államilag elismert ünnepévé, 
annak ellenére, hogy a magyar nemzet döntő többsége mindig is március 15-ét tekintette 
a forradalom igazi ünnepének.12 Nem mellesleg az 1890-es évek nem csupán az ünnepek 
szabályozása szempontjából voltak kiemelkedőek. 1892. június 8-án az egész ország 
lelkesen ünnepelte Ferenc József magyar királlyá koronázásának 25. évfordulóját.13 
Néhány évvel később, 1896-ban pedig a honfoglalás ezer éves évfordulóját, ha lehet, 
még nagyobb pompával köszöntöttük. A fényes ünnepi rendezvények mellett 1896-ra 
elkészült a kontinens első földalatti vasútja és a Ferenc Józsefről elnevezett Duna-híd 
(1945-től Szabadság híd). Ugyanebben az évben átadták a Műcsarnokot és az Iparművészeti 
Múzeumot, utóbbit maga az uralkodó nyitotta meg. Szintén a millenniumi ünnepségekhez 
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kötődött a Vaskapu-szoros megnyitása a szerb, a román és az osztrák-magyar uralko-
dó jelenlétében. Mindezeken túl számos más ünnepség, ünnepélyes avatás, átadás, 
megnyitó volt 1896-ban a „boldog békeidők” szellemében, a békét és a fejlődést szim-
bolizálva.14

Más kérdés, hogy a „boldog békeidők” nem tartottak örökké. 1914 nyarán kitört az 
első világháború, mely idehaza is számtalan áldozatot és lemondást követelt. A hábo-
rús idők egyik első következménye a munkaszüneti napok felszámolása volt. „Az ipari 
munkának vasárnapi szüneteléséről szóló 1891. évi XIII. t.-c. 5. §-ában nyert felhatal-
mazás alapján megengedem, hogy a bányászati és kohászati üzemeknél, az állami pénz-
verdénél, valamint az állami egyedárúságoknál és az azokkal összekötött vállalatoknál 
a hadiállapot tartama alatt az összes munkálatok vasárnapokon és Szent István-napján 
is végeztethessenek és hogy a dohányárúsok a hadiállapot ideje alatt a dohánygyártmá-
nyok eladását a munkaszüneti napokon is folytathassák.” – olvashatjuk Telenszky János 
pénzügyminiszter 97.749./1914. számú rendeletében, mely a Közgazdasági Értesítő 
1914. évi szeptember 3-i számában (IX. évfolyam, III. kötet, 10. szám) látott napvilágot. 
A Munkásügyi Szemle 1914. évi novemberi számában pedig arról olvashatunk: „A m. 
kir. kereskedelemügyi miniszter f. évi augusztus hó 8-án 60.061. szám alatt a következő 
rendeletet intézte valamennyi magyarországi törvényhatóságnak: A hadi állapotra való 
tekintettel, törvényben biztosított jogomnál fogva, a hadiállapot tartamára a munka-
szünetet az 1891. évi XIII. t.-c. hatálya alá tartozó mindennemű munkára, üzemre és 
elárusításra nézve felfüggesztem.”15 S ezek csak az első megszorító lépések voltak, me-
lyeket aztán újabbak követtek. A frontokon pedig tarolt a halál. Hazánk számára több 
mint négy évig tartott a háborús őrület, s a világégés pokla természetesen ünnepeinkre 
is rányomta bélyegét.

Még az olyan jeles eseményekre is, mint a királykoronázás. IV. Károly király és fele-
sége, Zita királyné koronázási szertartására Ferenc József 1916. november 21-én bekö-
vetkezett halála után nem sokkal, 1916. december 30-án került sor Budapesten királyi 
esküvel, koronázási menettel, ünnepi díszebéddel, a hagyományos négy kardvágással 
(a hadban álló) Magyarország felett, szép koronázási ajándékokkal, csak és kizárólag 
a jeles esemény tiszteletére. Az 1916-os koronázás színvonalában nem maradt el sem 
Ferenc József 1867-es magyar királlyá koronázásától, sem a hazánk történetét végigkí-
sérő többi fényes koronázástól. Ugyanakkor 1916-ban, a világháború idején mégis min-
den más volt. A koronázási díszebéd például csupán formai esemény volt. A feltálalt, de 
meg nem kezdett ételeket a főváros kórházaiba szállították a sebesült katonáknak. A püs-
pököknek szánt hagyományos ajándékok, a drága mellkeresztek és az ékköves gyűrűk 
sem készültek el soha. Helyettük a király és a királyné aláírásával ellátott bekeretezett 
fényképeket kapták meg a magyar főpapok, illetve a királynét koronázó veszprémi püs-
pök kapott egy díszes pásztorbotot. A királyi párnak ugyan jutottak értékesebb ajándé-
kok, de a nekik szánt legnagyobb ajándékot, 100 ezer darab aranyérmét jótékony célra, 
a Pro Transylvania segélyegylet révén Erdély megsegítésére fordították.16 Erre azért is 
nagy szükség is volt, mert a háború Erdélyt sem kímélte. A Román Királyság katonái 
1916 augusztusában, Románia hadba lépését követően betörtek Erdélybe, s ugyan sike-
rült kiszorítani őket, de a háborús pusztítás így is óriási volt. Ám ami még a jótékonyság-
nál, sőt az egyes hadi eseményeknél is fontosabb, az új uralkodó trónra lépését követően 
megpróbált kapcsolatot keresni az Antanttal, mivel különbékét szeretett volna elérni az 
osztrák-magyar állam számára. Ám ezt nem csupán Németország ellenezte hevesen, de 
a Monarchia háborúpárti politikusai is elutasították, az Antant vezetőinek többségéhez 
hasonlóan. Az öldöklés így folytatódott tovább.
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Ráadásul a háborút a központi hatalmak végül elveszítették, az Osztrák–Magyar 
Monarchia pedig 1918 őszén, a katonai vereséget követően széthullott.17 A vereség és 
az elégedetlenség hatására idehaza 1918. október 28-án kitört az őszirózsás forradalom, 
mely 1918. október 31-én győzedelmeskedett. Ezen a napon József főherceg kinevezte a 
korábbi ellenzéki vezetőt, a demokratikus reformokat ígérő Károlyi Mihályt miniszterel-
nökké. 1918. november 16-án pedig kikiáltották a Magyar Népköztársaságot.18

(A köztársaság ünnepélyes kikiáltása és az oda vezető út) Igaz, a köztársaság kapcsán 
sokáig bizonytalanság uralkodott. Pontosabban szólva az már a forradalom napjai-
ban világos volt, hogy Magyarország így vagy úgy, de szakítani fog nem csupán a 
Habsburgokkal, de a királysággal, mint államformával is. Ám hogy ez pontosan hogyan 
következik majd be, nem volt egyértelmű. Eleinte az sem volt egyértelmű, hogy a le-
endő köztársaság irányítása milyen formában fog megvalósulni. Ugyanis bármennyire 
meglepő, de egy darabig élt egy olyan elképzelés, hogy nem egy köztársasági elnök áll 
majd a leendő köztársaság élére, hanem – legalábbis ideiglenes megoldásként – egy kor-
mányzó. Természetesen nem Horthy Miklós később megvalósult kormányzóságára kell 
gondolni, ő ekkortájt még semmiféle politikai szerepet nem játszott, hanem éppenség-
gel Károlyi Mihály lehetséges kormányzóságára. „Budapest, nov. 12. A kormány tagjai, 
mint a forradalom óta mindennap, Károlyi Mihály gróf miniszterelnök elnöklésével ma 
este is miniszteri tanácskozást tartottak a belügyminisztériumban. Foglalkoztak, érte-
sülésünk szerint, a többi között a legközelebb összeülő és Magyarország államformáját 
megállapitó nemzetgyülés ügyeivel is. A nemzetgyülést péntekre, e hónap tizenötödikére 
hivták össze. A kormány felfogása szerint a sürgősség mellett szól az a föltétlen szüksé-
gesség, hogy Magyarországnak megállapitott államformája és az ország bizalmát biró 
államfője legyen, a ki illetékes a külső ügyek irányitására és a külföldi államokkal való 
tárgyalásra. Az államforma megállapitása után, a mely előreláthatóan a köztársaság 
mellett fog dönteni, kormányzót választanak, a ki ideiglenesen, a mig a rendes alkotmá-
nyozó nemzetgyülés összeül, mint államfő fogja intézni az ország ügyeit. Minden jel arra 
mutat, hogy Károlyi Mihály grófot fogják kormányzónak megválasztani, esetleg kikiál-
tani. […] Egy hirünk szerint a kormány ma foglalkozott behatóan az általános, egyenlő, 
titkos választói jogról szóló törvényjavaslattal is, melyet Batthyány Tivadar gróf belügy-
miniszter terjesztett elő.” – olvashatjuk a Budapesti Hírlap 1918. november 13-i, szerdai 
számában A magyar köztársaság kikiáltása címet viselő írásban.19 Ugyanebből kiderül 
az is: „Mint a Budapesti Tudósitó jól értesült bécsi helyről értesül, Károly királynak a 
magyar trónról való lemondása közvetlenül küszöbön áll. Ennek kapcsán a Habsburg-
ház valamennyi királyi hercege nyilatkozattal lemond a magyar trónra támasztható 
igényéről.”20 Legalábbis a Budapesti Hírlap november 12-én, kedden még így tudta, 
illetőleg erről értesülhetett az olvasó a november 13-i, szerdai számban.

A november 14-i, csütörtöki számban a Magyarország – köztársaság címet viselő 
cikkben pedig arról, hogy november 15-e, péntek helyett november 16-án, szombaton 
lesz a köztársaság ünnepélyes kikiáltása. Miért módosult a dátum? „Budapest, nov. 
13. A kormány ma első sorban az alkotmányhozó nemzetgyülés előkészitésével és a köz-
társasági államforma megállapitásának ügyével foglalkozott. Minthogy az a kivánsága, 
hogy a gyülésen Magyarország valamennyi politikai testülete, vidéki nemzeti tanácsai, 
társadalmi egyesületei és testületei, a gazdák és kereskedők és egyéb osztályok is részt 
vegyenek: ma véglegesen olyképp állapodott meg, hogy a gyülést szombat délelőttre 
hivja össze.”21 Továbbá: „Az államforma változtatását az ötszáz főre kiegészitendő 
Nemzeti Tanács fogja kimondani a képviselőház kupolacsarnokában tartandó ülé-
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sén, a melyre azonban meghivják a képviselőházat és a főrendiházat is.”22 A Budapesti 
Hírlap információja szerint: „A Nemzeti Tanács ülése pontban délben kezdődik. Ez a 
gyülés ki fogja kiáltani a köztársaságot, elhatározza ugy a képviselőház, mint a főrendi-
ház feloszlatását és kormányzót választ arra az időre, mig a nemzetgyülést összehivják. 
Ezenkivül előterjesztik és megszavazzák az általános, titkos, egyenlő, a nőkre is kiterje-
dő választójogot. Mindezeket a határozatokat a törvény erejével ruházzák fel és végre-
hajtásukkal a kormányt bizzák meg.”23 Ami a király személyét illeti, a fővárosi napilap 
úgy tudta, hogy Károly király „…olyan formában mond le a magyar koronáról, mint a 
miképp az osztrák császári trónról.”.24 Azaz „Le fog mondani, vagyis már le is mondott 
a magyar állami ügyek intézésében való bármely részvételről. Erről a lemondott király 
kiáltványt intéz a magyar nemzethez.”.25 A történethez hozzátartozik, hogy a Budapesti 
Hírlap által említett november 13-i kormányülésen – melyen a jegyzőkönyv tanulsága 
szerint meghívottként Hock János, a Nemzeti Tanács elnöke is részt vett – valóban szó 
esett a november 16-i ünnep programjáról, illetve az általános választójogról. Viszont a 
kormányzóságról egyáltalán nem. Továbbá a politikai vezetés nem csupán azt tervezte, 
hogy november 16-án, illetve azt követően leendő kormányt széleskörű végrehajtó ha-
talommal ruházzák fel, de azt is, hogy az összes állami hatalmat ráruházza a kormányra. 
Emellett a kabinet november 13-án már kész tényként kezelte Károly király lemondását 
is. „Ministerelnök ur jelenti, hogy Bécsből értesitést kapott, hogy Habsburg Károly az 
ország azon zászlósai előtt, akik tőle a királyságról való formális lemondást kérték, alá-
irt egy ugyanolyan okmányt, amilyent az osztrák-német nemzeti tanács számára adott 
ki.” – olvashatjuk a november 13-i minisztertanácsi jegyzőkönyvben.26 Az említett le-
mondó okmányt, illetve kiáltványt egyébként a november 15-én megjelent napilapok 
tették közzé. Példának okáért a Budapest Hírlap november 15-i, pénteki számában. 
Mégpedig abban az írásban, melynek címe – a „változatosság kedvéért” – ismét az volt, 
hogy Magyarország – köztársaság. IV. Károly kiáltványa, melyet a köztársaságról szóló 
cikkben (is) olvashatunk – szó szerint – így hangzott:

„Trónralépésem óta mindig arra törekedtem, hogy népeimet minél előbb 
a háboru borzalmaitól megszabaditsam, a mely háboru keletkezésében 
semmi részem nem volt.
Nem akarom, hogy személyem akadályul szolgáljon a magyar nemzet fej-
lődésének, mely iránt változatlan szeretettel vagyok áthatva.
Ennélfogva minden részvételről az állami ügyek vitelében lemondok és 
már eleve elismerem azt a döntést, mellyel Magyarország jövendő állam-
formáját megállapitja.
Kelt Eckartsau, 1918 november 13.
      Károly s. k.”27

Nem mellesleg a Budapesti Hírlap említett cikke egyéb más fontos dolgokról is tá-
jékoztatatott. Informált például arról, hogy a politikai vezetés végérvényesen szakított 
a kormányzóság gondolatával, illetve Károlyi kormányzóvá választásának ötletével.28 
Emellett a fővárosi napilap említett cikkéből további részletek derültek ki a november 
16-i ünnepi programokkal kapcsolatban. „A Politikai Hiradó jelenti: A Magyar Nemzeti 
Tanács csütörtökön délben Hock János elnöklésével ülést tartott. Az elnök felkérte 
a tanácsot, foglalkozzék a szombati nagy manifesztáció kérdésével és programjával. 
Általánosságban és egyelőre a következőkben történt megállapodás: Szombaton délelőtt 
10 órakor a képviselőház ülés tart, a melyen az elnök bejelenti, hogy a forradalmi tények 
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következtében a képviselőház föloszlik. Ezt a határozatot üzenet alakjában átküldik a 
főrendiháznak, mely azt tudomásul veszi s erre a maga ülését berekeszti.” – olvashatjuk 
a Budapesti Hírlap köztársasággal foglalkozó cikkében.29 Ugyanezen írásból megtudhat-
juk azt is, hogy 1918. november 16-án, délelőtt „Tizenegy órakor a kupolacsarnokban a 
kiegészitett nagy Nemzeti Tanács nagygyülést tart, a melyen a föloszlatott képviselőház 
és főrendiház tagjai mint vendégek vehetnek részt.”.30 A Budapesti Hírlap információja 
szerint az említett gyűlésen „A nagygyülés elnöke proklamálni fogja Magyarország tel-
jes függetlenségét és önállóságát és a nagy Nemzeti Tanács ki fogja hirdetni a köztár-
saságot.”.31 A fővárosi napilap azt is tudni vélte: „Az elnök a nagygyülésen határozati 
javaslatot nyujt be az általános, egyenlő, titkos és a nőkre is kiterjedő választójogról, 
azzal, mondja ki a gyülekezet, hogy a jövő országgyülés ennek alapján hivassák ösz-
sze.”32 Nem mellesleg a gyűlés elnöke „Ugyancsak határozati javaslatot nyujt be a 
sajtószabadság és a gyülekezési jog törvénybeiktatásáról.”;33 s „Kérni fogja továbbá, 
mondják ki, hogy a jövő országgyülés az egykamararendszer alapján üljön össze.”.34 
Igaz, „A nagygyülés többi programjáról még nem történt végleges döntés, erről a leg-
közelebbi ülés [a Nemzeti Tanács legközelebbi ülése] határoz.” – olvashatjuk.35 Vagyis 
a végleges program az utolsó pillanatig nyitott kérdés volt, csupán annyi volt bizonyos, 
hogy főbb vonalaiban mi fog történni, illetve, hogy a Parlamentben „A kupolacsarnok-
ban a kormány nevében Károlyi Mihály gróf miniszterelnök és Kunfi Zsigmond miniszter 
beszél, a Nemzeti Tanács nevében pedig Hock János.”.36

Természetesen másnapra, vagyis az utolsó pillanatra tisztázódtak az addig homályban 
maradt részletek is. „Holnap délben [ha az újságcikk megjelenését nézzük, akkor az-
nap délben] meg fog jelenni a parlamenti főbejárat lépcsőzetén. Hock János, a Nemzeti 
Tanács elnöke és a közönségnek, mely az épület előtt gyülekezik, kihirdeti a magyar köz-
társaságot. A kilencszáz éves államforma átalakulását jelenti ez, megszünését a király-
ságnak, a mely alatt oly sok dicsőséges és gyászos eseményt élt át a magyar nemzet.” – 
olvashatjuk a Budapesti Hírlap 1918. november 15-én (pénteken) keletkezett, s másnap, 
november 16-án, a szombati ünnepen napvilágot látott A királyság utolsó napján címet 
viselő cikkében.37 Ugyanezen írásmű leszögezi azt is, hogy a királyság, mint intézmény 
„Emléke a történelemben fog élni és a naptárban, a melyben nemzeti ünnepnek tovább 
is megmarad Szent István napja.”.38 Ezt követően a Budapesti Hírlap ismertette a nov-
ember 16-a részletes programját. „A főrendiház és a képviselőház tiz órakor tart ülést. 
Miután az országgyülés mindkét háza és a kibővitett Nemzeti Tanács tudomásul vette az 
uj államformát, ezt Hock János, a Nemzeti Tanács elnöke az országház előtti téren szabad 
ég alatt fogja tudatni az országgal és az egész világgal.”.39 Ezzel szoros összefüggésben: 
„A Nemzeti Tanács ma délelőtt tizenegy órakor Hock János elnöklésével ülést tartott, 
melyen főképp a holnapi alkotmányozó gyülés részleteivel foglalkozott. […] A Nemzeti 
Tanács kimondotta, hogy [ahogyan arról korábban már többször is szó esett] holnap 
délelőtt tizenegy órakor tartja meg a kupolacsarnokban az alkotmányozó nagygyülést. 
Ezt megelőzően [ahogyan arról már szintén tájékoztatták a közvéleményt] a képviselő-
ház délelőtt tiz órakor tart ülést, a melynek tárgya a képviselőház föloszlatásának ki-
mondása.”40 Történt egy pontosítás is: „Holnap [ha az újság olvasó általi kézhezvételét 
számítjuk, akkor aznap] délelőtt tiz órakor tart ülést a főrendiház is, a melynek tárgya a 
képviselőház üzenetének átvétele.”41 Ami viszont teljesen új információ volt az, hogy „A 
Nemzeti Tanács mai [azaz november 15-i] ülésén kimondotta, hogy a király és a király-
né születés- és névnapja mint országos ünnep ezentul megszünik. Elhatározták továbbá, 
hogy a holnapi nemzeti ünnepre való tekintettel a záróórát éjjel egyig meghosszabbitják 
és a vidéki városokat is fölszólitják, hogy holnap nemzeti ünnepet tartsanak.”.42 Ezzel 
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összhangban „A Nemzeti Tanács a holnapi alkotmányozó gyülésnek azt javasolja, hogy 
a forradalom napját, október 31-ét és a köztársaság kikiáltásának napját, november 16-
át nemzeti ünneppé avassák.”.43 Szintén az ünneppel összefüggésben „A holnapi nap ál-
talános munkaszünet lesz az egész országban…”.44 Mindezek mellett a Budapesti Hírlap 
arról is tájékoztatott, hogy „A rendőrfőkapitányság a következő kommünikét teszi közzé: 
A kormány elhatározása folytán a holnapi köztársasági ünnep alkalmából a vendéglők, 
kávéházak, szinházak, mulatók és mozik záróóráját éjjel egy óráig meghosszabbitották. 
A szeszkimérési tilalom azonban a holnapi napra is vonatkozik s ezért a pálinkamérések 
és üzletek zárva tartandók.”.45 Ezzel összefüggésben pedig „A szesztilalmat szigoruan 
ellenőriztetik.” – figyelmeztetett a rendőrség.46 Ugyanis – a forradalmi helyzet miatt – a 
Nemzeti Tanács már 1918. november elején teljes szesztilalmat rendelt el. „A Magyar 
Nemzeti Tanács elrendelte, hogy további intézkedésig az egész ország területén szeszt 
kimérni nem szabad.” – olvashatjuk a Pesti Hírlap november 3-i számában, az Országos 
alkoholtilalom címet viselő rövid közleményben.47 Igaz a szesztilalmat 1918 novembere 
és 1919 februárja közt több alkalommal is enyhítették,48 illetve 1919 februárjától a sörre 
és a borra vonatkozó korlátozó rendelkezések többségét eltörölték;49 november 16-án 
azonban épp a „teljes absztinencia” volt érvényben, s ettől még a köztársaság ünnepé-
lyes kikiáltásának okán sem óhajtottak eltérni. S hogy mi is történt még november 16-án, 
a köztársaság kikiáltásának napján?

A Parlamentben – legalábbis a fennmaradt jegyzőkönyv tanúsága szerint – az alsó-
ház utolsó, szám szerint 829. ülése igen rövidre, mindösszesen öt percesre sikeredett. 
A 829. ülés – az előzetes terveknek megfelelően – délelőtt tíz órakor vette kezdetét, 
azzal, hogy Szász Károly elnök megnyitotta az ülést, majd tájékoztatta képviselőtársait 
a megváltozott politikai helyzetről, illetve arról, hogy szükségessé vált a képviselőház 
feloszlatása. „Kötelességemnek ismerem azzal a javaslattal lépnem a ház elé, hogy a 
magyar országgyülésnek ez a még 1910-ben összeült képviselőháza, a teljesen megvál-
tozott viszonyokra tekintettel mondja ki feloszlását.” – fogalmazott az elnök.50 S miután 
a képviselők ezzel egyetértettek, Szász Károly még két fontos bejelentést tett. Az egyik 
bejelentés úgy szólt, hogy az elnök ünnepélyesen ígéretet tett arra, hogy a képviselőház 
feloszlató határozatáról „…a főrendiházat átiratilag nyomban értesitem.( Helyeslés.)”.51 
A másik fontos bejelentés pedig arról szólt, „…hogy a ma délelőtt 11 órakor az ország-
ház kupolatermében ünnepélyes ülést tartó Nemzeti Tanács ez ülésén szivesen látja a 
feloszlatott képviselőház volt tagjait…”.52 E bejelentéseket követően az ülés délelőtt 10 
óra 5 perckor véget ért.

A felsőház ülése sem volt túl hosszú. A főrendiházi napló tanúsága szerint az 1910-ben 
alakult főrendiház CXVI. ülése 1918. november 16-án délelőtt 10 óra 15 perckor kezdő-
dött, s délelőtt 10 óra 25 perckor, azaz tíz perccel később, már véget is ért. E rövid idő 
alatt főként báró Wlassics Gyula elnök tartott beszédet. Wlassics beszédében – többek 
közt – hitet tett a háború lezárása és egy független Magyarország megteremtése mellett, 
illetőleg reményét fejezte ki, hogy a háborút végképp lezáró békekötés méltányos lesz a 
magyarsággal. „»Népeket és tartományokat nem lehet az egyik állam felsőségéből egy 
másikba áttolni, mintha csupán tárgyakról, vagy kövekről volna szó valamely játékban«. 
Ezek az okos szavak Wilson ajkairól szálltak világgá. Mi ez okos szavak igazságában 
hittünk és hiszünk és ha hitünkre a későbbi megnyilatkozások némileg a csalódás ár-
nyát boritották is, — hitünk sokkal nagyobb az igazságban, hogy sem csüggedés száll-
ná meg lelkünket. Mi bizunk az erkölcsi erőnek, az emberi lelkiismeretnek a czélzatos 
beállitásokat legyőző energiájában. A magyar néplélek nem ismerne fájóbb sérelmet és 
égbekiáltóbb igazságtalanságot, mintha ezeréves állami életének e nagy világháboru 
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után az volna a jutalma, hogy földjét egyszerüen szabad prédának tekintsék. (Igaz! 
Ugy van!)” – fogalmazott az elnök.53 Beszédét követően Wlassics Gyula bejelentet-
te: „Méltóságos főrendek! Jelen ülésünket a képviselőház egy üzenetének átvétele 
czéljából hivtam össze.”54 S miután Hertelendy Ferenc jegyző felolvasta a képviselőház 
(már említett) üzenetét, az elnök ismét átvette a szót: „Azt hiszem, méltóságos főren-
dek, talán kimondhatom, hogy ezen üzenetet, mely szerint az 1910. évi junius 21-ikére 
összehivott országgyülés képviselőháza mai napon tartott ülésében magát feloszlottnak 
nyilvánitotta, a főrendiház tudomásul veszi. (Helyeslés.)”55 Az elnök aztán így folytatta: 
„Minthogy pedig a törvényeink szerint két házból álló országgyülés képviselőházának 
feloszlatása természetszerüleg vonja maga után azt, hogy az országgyülés másik háza 
sem folytathatja alkotmányos működését, a főrendiház tanácskozásait ezennel berekesz-
tettnek nyilvánitom.”56 Végül – az ülés jegyzőkönyvének felolvasása után, illetve azt 
követően, hogy Wlassics Gyula az ülés jegyzőkönyvét hitelesítettnek mondta ki – itt 
is elhangzott, hogy „…a Nemzeti Tanács 11 órakor fogja az országház kupolatermé-
ben ülését tartani, melyen a képviselőház volt tagjainak és a főrendeknek megjelenését 
szivesen veszi…”.57 Ezután az elnök az ülést berekesztette.

Ami a Nemzeti Tanács (előre beharangozott) ülését illeti az ülés – az előzetes vára-
kozásnak megfelelően – november 16-án délelőtt 11 órakor kezdődött. Az ülést – leg-
alábbis, ha hihetünk a fennmaradt jegyzőkönyvnek – Hock János a Nemzeti Tanács, 
pontosabb nevén a Magyar Nemzeti Tanács elnöke nyitotta meg. „Tisztelt nemzetgyülés! 
(Élénk felkiáltások: Éljen Károlyi!) Ha nemzetünk történelmét felnyitjuk, egy évez-
redes temetőnek kapuján lépünk be. – kezdte beszédét Hock János.58 Ezt követően a 
Nemzeti Tanács vezetője hosszan ecsetelte a magyar nemzet szenvedéseit, szabadság-
küzdelmeit, azt, ahogyan harcoltunk az idegen hódítókkal szemben. Hock János szerint 
Magyarország még a kiegyezés, illetve az Osztrák–Magyar Monarchia létrejötte kap-
csán is csupán áldozat volt. Az elnök úgy vélte: „Hogy nyelvünket és faji egyéniségünket 
fentarthassuk, kénytelenek voltunk nemzeti életünk legfőbb szerveit egy idegen hatalom-
nak lekötni és az osztrák császárság nagyhatalmi politikáját támogatni.”.59 A Nemzeti 
Tanács vezetője úgy ítélte meg: „Ez a politika [mármint az osztrák hatalmi politika] egy-
ségben mutatkozott kifelé, befelé pedig a nemzetek, a népfajok szembeállitásával akarta 
fentartani az abszolut uralkodás egyensulyát. (Ugy van! Ugy van!) Rabszolgatartás volt 
a czélja gyülölet volt az eszköze, erőszak volt a fegyvere. (Igaz! Ugy van! Taps.) Igy so-
dortattunk bele a német szövetség kényszerébe is. Egy rettenetes világháboruba, amely 
a nemzet szinevirágát letarolta, gazdasági életünket feldulta és nemzeti fejlődésünket 
kulturánkkal együtt talán évszázadokra visszavetette.”60 Vagyis az első világháború-
ban betöltött szerepünket is hasonlóképpen látta az elnök, illetve hallgatósága, mint a 
kiegyezést, illetve általában egész történelmünket. Eszerint Magyarország a szörnyű-
ségek kapcsán csak és kizárólag áldozat volt. Mindig, mindenben! Más kérdés, hogy 
a győztesek ezt egyáltalán nem így látták, illetve – őszintén megmondva – nem így, 
ilyen megengedően ítél az utókor sem. Napjainkra már a hazai történetírás is szakított 
az „áldozatok voltunk csupán” hamis koncepciójával, azzal együtt is, hogy egyébként a 
magyar történelem valóban nem nélkülözte a tragikus fejezeteket, illetve a mások által 
diktált kényszerpályákat sem 1918 előtt, sem azt követően.

Az 1918-as eseményeknél, illetve az ünnepi ülésnél megmaradva, Hock János a 
múlt eseményeivel összefüggésben nem csupán a szörnyűségekről beszélt. Szólt tör-
ténelmünk dicső fejezeteiről is. Például az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
időszakáról, melyről – többek közt – ezt mondta: „A nagy népfajok történelme nem tud 
felmutatni olyan rohamos átalakulást, mely annyi akadályok közt, oly rövid idő alatt 
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annyi eredményt adott volna nemzetének, mint nekünk ez a Kossuth-korszak. (Élénk tet-
szés.) Reformkészségünkről, demokrácziánkról, politikai érettségünkről levizsgáztunk, 
tehát Európa szemében már 1848-ban.”61 A „Kossuth-korszak” méltatását követően az 
elnök – természetesen – nem feledkezett meg az új forradalom éltetéséről sem. „Életünk 
koczkáztatásával vállalkoztunk, hogy e nemzet erőit a Wilson-programm értelmében 
szervezzük, tiszta demokratikus, független köztársasággá, (Igaz! Ugy van! Taps és él-
jenzés.) hogy megdöntsük a zsarnokságot és a hivatalos erőszakot, hogy azokhoz csat-
lakozzunk, akik világszabaditó eszméket hirdetnek, a nemzetek önrendelkezési jogát, az 
egyenlőség, a testvériség és a szabadság alapján. (Igaz! Ugy van! Éljenzés.) Hogy igy 
gondolkozik az egész magyar nemzet, azt igazolhatjuk a mi dicsőséges, virágos és vérte-
len forradalmunkkal. (Igaz! Ugy van! Éljenzés.)” – más gondolatok mellett e szavakkal 
tett hitet az őszirózsás forradalom mellett Hock János.62 Az elnök (öndicséretet sem nél-
külöző) beszédét követően sor került a „forradalmi napirend” elfogadására. „A napirend 
a következő: Az elnöki megnyitó után az elnök bejelenti a király lemondását, (Élénk he-
lyeslés és éljenzés.) bejelenti a képviselőház és főrendiház feloszlását. (Élénk helyeslés, 
éljenzés és taps.) A nemzeti tanács intéző bizottsága azonban kijelenti, hogy ha ezen 
lemondások és feloszlatások meg nem történtek volna, a forradalom erejével ezeket mi 
megszüntettük volna. (Hosszantartó meg-megujuló élénk helyeslés, éljenzés és taps.)” – 
olvashatjuk.63 Igaz, arról is olvashatunk, hogy egy ismeretlen bekiabáló, „egy hang” erre 
közbeszólt: „Előbb kellett volna!”64 Hock Jánost azonban ez a kritika nem tántorította 
el. A Nemzeti Tanács elnöke kimondta „…Magyarország önállóságát és függetlenségét. 
(Élénk éljenzés és taps.)”,65 továbbá indítványozta „…az államforma megváltóztatását 
és a köztársaság ünnepélyes proklamálását. (Perczekig tartó meg-meg ujuló élénk he-
lyeslés éljenzés és taps.)”.66 Emellett az elnök indítványozta azt is, „…hogy a győze-
delmes forradalom napján, október 31-én és a köztársaság kimondása napján, vagyis 
november 16-án örök időkre szóló nemzeti ünnepet tartsunk, (Zajos helyeslés és taps.) 
és a nemzet történetét meggyalázó április 11-ét és a többi királyczafrangos ünnepeket 
töröljük.”.67 Igaz, az nem derült ki egyértelműen, április 11-e mellett melyek is azok a 
bizonyos „királycafrangos” ünnepek. Csupán gyaníthatjuk, hogy a király és a királyné 
születés-, illetve névnapjának ünnepléséről lehetett ez esetben szó, bár az is igaz, hogy 
ezen ünnepek eltörléséről a Nemzeti Tanács egy nappal korábban már döntött egyszer, 
legalábbis ha hihetünk a Budapesti Hírlap (már idézett) beszámolójának.

A november 16-i történésekhez visszakanyarodva, a „forradalmi napirend” elfoga-
dását követően a néphatározati javaslat következett. Ez rendelkezett arról, hogy hazánk 
önálló népköztársaság, melynek új alkotmányát az új választójog alapján egybehívott 
Alkotmányozó Nemzetgyűlés fogja megállapítani. Deklarálták a képviselőház és a 
főrendiház (nem sokkal korábban megtörtént) feloszlását, továbbá azt, hogy amíg az 
Alkotmányozó Nemzetgyűlés másképpen nem dönt, a Károlyi Mihály vezette nép-
kormány gyakorolja a hatalmat, a Magyar Nemzeti Tanács Intézőbizottságának támo-
gatása mellett. A javaslat kimondta azt is, hogy a népkormány (úgy is, mint törvény-
alkotó szerv) minél hamarabb hozzon törvényeket, melyek az általános, titkos, a nőkre 
is érvényes választójogról, a sajtószabadságról, az esküdtbíráskodásról, az egyesülési 
és gyülekezési jogról, illetve a fölművesek földhöz juttatásáról szólnak. A fennmaradt 
jegyzőkönyv tanulsága szerint javaslatot a Nemzeti Tanács egyöntetűen, s nagy lelke-
sedéssel támogatta.68

A néphatározat elfogadását követően gr. Károlyi Mihály szólt az egybegyűltekhez. 
A beszéd így kezdődött: „T. nemzetgyülés! (Hosszantartó éljenzés és taps. Halljuk! 
Halljuk!) T. nemzetgyülés! Négyszáz esztendeje küzd a magyarság függetlenségéért, 
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négyszáz keserü esztendőn keresztül nem tudta lerázni a Habsburg-ház uralmát, négy-
száz esztendeje érzi ennek a béklyónak a rettenetes sulyát és tudja és tudta azt, hogy 
azért nem tudott fejlődni, mert nem volt meg a lehetősége, hogy mint szabad állam mint 
független állam belépjen az európai népek konczertjébe. (Ugy van!) T. nemzetgyülés! 
Ez az állapot a mai napon megszünt. A mai napon a nemzetgyülés kimondotta, 
hogy Magyarország megváltoztatja államformáját és áttér a köztársasági formára. 
(Hosszantartó éljenzés és taps.)”69 Ezt követően a miniszterelnök szólt arról, milyen 
hosszú és keserves út vezetett el a magyar önállósághoz, illetve a köztársasághoz. 
A kormányfő megfogalmazásával élve „…egy ötéves rettenetes háborunak és egy for-
radalomnak kellett jönnie, hogy megalapozza a magyar köztársaságot…”.70 A háborús 
szenvedés egyébként – legalábbis a miniszterelnök úgy látta – azért sem volt hiábavaló, 
mert „…csakis a háboru vértengerén át értették meg Európa összes népei és értette 
meg igy a magyar nép is azt, hogy igenis csak egy programm van és ez a paczifista 
programm…”.71 E pacifista program – Károlyi Mihály véleménye szerint a jövőben 
– „…biztositani fogja minden nemzetnek önállóságát és biztositani fogja minden pol-
gárának szabad fejlődését, mert ez a paczifista programm ma nem csak egy szükebb 
programm, hanem egy világprogramm. (Igaz! Ugy van! Hosszan tartó éljenzés.)”.72 
Természetesen „Ebbe a világprogrammba a magyar államnak, a magyar nemzetnek, 
a magyar fajnak is bele kell kapcsolódnia…”.73 E bekapcsolódás annál is inkább indo-
kolt, mivel a miniszterelnök értékítélete szerint: „Ez a nagy háboru nem választotta el 
az embereket egymástól, hanem összehozta őket. (Élénk helyeslés.) Hiába voltak a lö-
vészárkok, hiába voltak a gyilkoló eszközök, ez mind hasztalan volt, mert megérezte az 
emberiség azt, hogy ők haszontalan és idegen czélokért harcoltak és egyes osztályoknak, 
egyes tőlük idegen bűnös czéloknak váltak martalékává. (Igaz! Ugy van! Élénk taps.)”74 
Károlyi beszédében egyébként még számos más dologra kitért. Szólt például a háborús 
károk felszámolásának szükségességéről, a belső demokratizálás igényéről, továbbá ar-
ról, hogy a nemzetek, illetve nemzetiségek közötti ellentéteknek meg kell szűnniük. A 
kormányfő azt sem mulasztotta el leszögezni, hogy „…mi igenis azon az alapon állunk – 
és ezt hangosan mondjuk ki – melyet Wilson az északamerikai köztársaság elnöke kihir-
detett, hogy mi a népek önrendelkezési joga alapján állunk, (Élénk helyeslés és éljenzés) 
és azt akarjuk, hogy mindenki maga határozzon saját sorsa felett. (Élénk helyeslés.)”.75 
Hozzászólásának vége felé pedig Károlyi kijelentette: „Beszédemet azzal a kéréssel 
fejezem be, segitsenek – nem rajtunk, hanem e szegény országon, mely most egyszerre 
öt oldalról van megtámadva, s melynek egyetlen bűne az, hogy nem tudott elég hamar 
szakitani a multtal, nem tudott elég hamar rálépni arra az alapra, mely mától fogva 
áll.”76 E szavakat követően a miniszterelnök így folytatta: „S most, tisztelt nemzetgyülés, 
engedjék meg, hogy végezetül felolvastassam azt a szikratáviratot, melyet ma minden 
czivilizált nemzetnek el fogunk küldeni, mert amint mondottam, kivánom, hogy necsak 
minden bel-, hanem minden külpolitikai akusunkról is tudomása legyen az egész magyar 
népnek. Kérem, hogy ezt a szikratáviratot az elnök ur sziveskedjék felolvastatni.”77

Hock János elnök azonban itt közbevágott: „Mielőtt e távirat felolvastatásához 
fognánk, meg kell jegyeznem, hogy előre jeleztük, hogy a most ott künt álló tömeggel 
az országház erkélyéről pont 12 órakor ünnepélyesen fogjuk közölni határozatain-
kat. Ennélfogva felkérem e határozatok felolvasására és megmagyarázására Bokányi 
Dezsőt, a nemzeti tanács tagját, továbbá Jászi Oszkárt és Lovászy Márton minister ura-
kat. Kérem őket, kegyeskedjenek a népnek kihirdetni imént elfogadott határozatainkat. 
(Élénk helyeslés.)”78 Ezt követően – Hock János kérésére – Nagy György jegyző felolvasta 
a Károlyi Mihály által korábban említett szikratáviratot, mely szikratávirat legfontosabb 
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mondanivalója az volt, hogy „minden civilizált nemzettel” tudatta, hogy hazánk de-
mokratikus köztársasággá vált. Mégpedig olyan köztársasággá, mely „… most a világ 
minden szabad népéhez fordul azzal a kéréssel, hogy támogassák őt Magyarország 
ujjáalakitásának nehéz munkájában.”.79 A távirat szerint az új köztársaság „…Wilson 
elnök pontjai alapján a legteljesebb és legtisztább demokráczia szellemében akarja 
Magyarország viszonyait ujjárendezni…”80, s ehhez, illetve általában a demokratikus 
viszonyok kialakításához kérte a „világ szabad népeinek” támogatását. Ezután Kunfi 
Zsigmond munkaügyi és népjóléti miniszter kapott szót. „T. nemzetgyülés! (Halljuk! 
Halljuk!) Azon a napon, amikor a magyar népköztársaság álomból valósággá serdül, a 
hála, a kegyelet és megindulás szavával kell köszöntenünk mindazokat, akik életükkel, 
szenvedésükkel, munkájukkal ezt a napot mindannyiunk számára megérlelték. (Ugy van! 
Ugy van!)”81 – kezdte beszédét a Magyarországi Szociáldemokrata Párt által delegált 
miniszter; majd – Hock Jánoshoz és Károlyihoz hasonlóan – méltatta a forradalmat, 
éltette a demokráciát, a köztársaságot, s elítélte a háborút. Emellett Kunfi beszédében 
azzal a kéréssel is fordult a nemzetközi testvérpártokhoz, illetve általában a világ szo-
ciáldemokratáihoz, hogy segítsék az új Magyar Népköztársaságot, illetve legyenek bi-
zalommal iránta.82 Kunfi Zsigmond beszédét követően a Nemzeti Tanács ülése délután 
fél egykor véget ért.

Így nézett ki tehát 1918. november 16-a „belülről”, az Országház falai között. És 
hogy mi történt a Parlament falain kívül? Budapesten „Tengernyi nép indul el a város-
ban reggel. A kalapokon vörös virág, a köztársaságot éltető piros jelvények, szalagok 
a gombnyilásban, a szörnyü nagy Országház-tér felé igyekszik az áradat.” – olvas-
hatjuk a Pesti Hírlap november 17-én megjelent Felvonulás a parlament elé címet 
viselő írásában.83 Az említett írás egyébiránt plasztikus képet nyújt a november 16-án, 
Budapest utcáin történtekről. Olyannyira, hogy szinte ott érezheti magát az ember. 
„Már hallatszik az első katonazenekar indulója, az Üllői-uti kaszárnyából vonultak 
ki, hogy bejárják a várost. […] Az Országház-téren már fölkészülten helyezkedik el az 
ünnep rendezősége: a népőrség. Fegyvertelenül a népőrség ötszáz tagja tartja fenn a 
rendet, a főkapitányságtól mindössze negyven rendőrt kértek. […] Az Országház-tér 
zászlódiszben pompázik már, élénken kipiroslik a főbejárat körül négy tribün, köröskö-
rül pedig a nemzeti szinü zászlók és vörös lobogók. […] A közönség nagyobb tömegei 
közelednek már. A Marseillaise üteme dobban mindenünnen, a tér felé hét utca nyilik, 
már föltünnek a zárt sorokban érkezők, már látszanak távolról a jelvények és zászlók, 
amint mozdulva közelednek. […] A tengerészek is elfoglalják helyüket a kordonnál s 
kilenc óra után egyszerre óriás tömegek lepik el a teret. Az Alkotmány-utca felől ezer-
nyi sereg érkezik, mintha egy kaput vinnének maguk előtt, két póznára kifeszült fehér 
táblát visznek ezzel a felirással:

  Ma délelőtt az Országház-téren ki-
     kiáltjuk a köztársaság elnökévé
   gróf Károlyi Mihályt!
   Legyen ott mindenki!
Lelkes tömegek jönnek a Falk Miksa-utca felől, a budai és óbudai gyárok munkásai. A 

Vilmos császár-utról a Markó-utcán keresztül vonulnak a parlament előtti térre a Váci-
uti gyárak munkásai, a város többi részéből érkezők a Báthory utcán és az Alkotmány-
utcán át haladnak. […] Már minden utca amely a Parlament elé vezet, emberek áradatát 
hozza, zsibongó, mámoros tömegeket, bokrétás lobogókkal és fölhangzik váltakozva a 
Himnusz, a Kossuth-nóta és a Marseillaise. […] Féltizenegykor egyetlen fekete folt a 
hatalmas tér.” – egyebek mellett ezt olvashatjuk.84
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Ami a köztársaság ünnepélyes kikiáltását illeti, erre (mint arra már többször utalás 
történt) 1918. november 16-án, délben került sor. „Izgalom vett erőt az Országház-téren 
álló tömegen, déli tizenkét óra. A nemzetgyülés határozatát most fogják kihirdetni a nép 
előtt. Egyszerre a terraszon mozgás látszik, az országház nagy vasrácsos kapuja kitá-
rul és megjelennek a tribünön Jászi Oszkár és Lovászy Márton miniszterek és Bokányi 
Dezső.” – olvashatjuk a Pesti Hírlap november 17-én napvilágot látott Kihirdetik a 
népköztársaságot az Országház-téren címet viselő cikkében.85 Ugyanezen írásműből 
más fontos részletek is kiderülnek. Például az, hogy először Bokányi Dezső szólt az 
összegyűlt tömeghez. Elsőként is „Bokányi a nemzetgyülés megbizásából közölte a 
köztársaság proklamálását és a nemzetgyülés törvényeit.”.86 Bokányi – a Pesti Hírlap 
beszámolója szerint – „Zugó helyeslés közben olvasta fel a kupolacsarnokban [nem 
sokkal korábban] kihirdetett törvényeket.”.87 A szociáldemokrata politikus ezután egy 
rövid beszédet is tartott. Más gondolatok mellett arról szónokolt: „A mai nap legyen 
örömünnep, legyen a lelkeknek, sziveknek mámora, annak örömére, hogy évezredes szol-
gaság után kivezényeltük az emberiséget a szabad fejlődés és haladás uj igéretföldjére 
a modern társadalmi fejlődés földjére. Éljen a népköztársaság!”88 Bokányi beszé-
dét követően „A szinmagyar budapesti honvédzenekar Fricsay karnagy vezetésével 
rázenditett a Himnuszra, majd a Marseillaise akkordjai után Jászi Oszkár és Lovászy 
Márton mondtak még rövid beszédet.”.89 Ezután „Énekelve, lelkesen ünnepelve várako-
zott tovább a tömeg. Háromnegyed egy órakor [vagyis a Nemzeti Tanács ülése után nem 
sokkal] a vaskapu előtt feltünt gróf Károly Mihály miniszterelnök alakja.”.90 Károlyi 
Mihály „Hock János társaságában lépett a nép elé.”;91 s erre „Egetverő éljenzésben 
tört ki a tömeg, Radics Béla száztagu cigányzenekara rázenditet a Marseillaisere.”.92 
Mi több, „Percekig tartott a zugó tüntetés, a diadal mámorába temetkezett a tömeg.”.93 
Ezt követően Károlyi Mihály szólt az egybegyűltekhez. A miniszterelnök egyebek mel-
lett arról beszélt, hogy „A szabadságot akarjuk biztositani Magyarország számára, a 
független népuralmat, a nép jogait. […] Földhöz akarjuk juttatni azokat, akik a hazá-
ért véreztek… Azt akarjuk, hogy a munkás ezentul megbecsültessék… Uj választójogot 
akarunk, amelynek alapján alkotmányozó gyülés ül össze, amely oly határozatokat hoz-
zon, amilyeneket a népakarat kiván…”.94 Károlyi beszédét követően Hock János szólt 
az egybegyűltekhez. A Nemzeti Tanács elnöke beszédében főként a forradalmat és a 
köztársaságot méltatta, illetve a szabadságjogok kapcsán kijelentette: „A szabadság, 
nem kiváltság, az isteni törvény, természetjog, amely megillett minden embert.”95 Hock 
János beszédét követően, illetve a beszédet követő „…tüntető éljenzés után Garami 
Ernő kereskedelmi miniszter mondott még néhány szót…”;96 illetőleg – az előbbiekben 
említett beszédekkel párhuzamosan – „Az Országház-térbe torkolló utcáknál Weltner 
Jakab, Csizmadia Sándor, Farkas István, Landler Jenő, Preusz Mór és Kitajka Lajos 
beszéltek a néphez.”.97 Az ünnepség záróakkordjaként „Azután Károlyi Mihály két kor-
don között elindult a térre.”.98 Erre „A mámoros tömeg áttörte a kordont, vállára emelte 
a miniszterelnököt és végigvitte az Akotmány-utcán.”;99 ezzel párhuzamosan pedig, „A ka-
tonazenekarok és a cigányzenekar, a postások zenekarával együtt egyszerre játszotta a 
Néphimnuszt.”.100 Az ünnepséget követően „Visszaindult az utcák felé az Országház-tér 
kétszázezernyi tömege, teljes csendben, oszlott szét délután két óráig kétszázezer köz-
társasági polgár.”.101 Legalábbis ha hihetünk a Pesti Hírlap korabeli beszámolójának.

Mely egyébként ugyancsak lelkes hangvételűre sikeredett. Igaz a lelkes, helyenként 
patetikus hangvétel a köztársaság létrejötte kapcsán nem csupán a Pesti Hírlapot jelle-
mezte. 1918 novemberében az egész magyar sajtó a köztársaság lázában égett. „Szürke 
novemberi ég alatt, fázós, borongó délelőttön megszületett a magyar népköztársaság. 
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Harangok nem bugtak, ágyuk bronztorka nem bömbölt a mennyre, császári pompák ren-
dezői nem varázsolták festői csoportozatu szinpadi képpé: szürkén, a szürkéből oly ter-
mészetesen és egyszerüen emelkedett elő a semmiből, mint a föld szelleme a falanxterbeli 
tudós szétpattant lombikjából.” – méltatta a köztársaság születését a Budapesti Hírlap.102 
„Lehet erről irni? Lehet elmondani papirra tett beszéddel azt, amit érzek, mikor leirom 
ezt a két szót, az emberi nyelvnek a mi számunkra most legszebb és legnagyszerübb két 
szavát: magyar köztársaság?” – tette fel a kérdést a korszak egyik meghatározó napi-
lapjában, a Magyarország címet viselő újságban Buza Barna földművelésügyi minisz-
ter, a köztársaság születése alakalmából.103 Ennél is tovább ment a korszak egy másik 
fontos lapja Az Est. Az említett napilap az új köztársaságot egyenesen az égi szférába 
emelte. „Ez a nap [mármint 1918. november 16-a] az élet szent születése napja! […] 
Gyönyörüséges nap, isteni megváltás! A nedves föld örök erejét csókolja talpunkba, a 
meztelen vizek öröme zug át bensőnkön, kezeink a falombokon mennek át, szemünk 
előtt a madarak szárnyalnak végtelenbe, homlokunk az ég dicső lapjával érintkezik. 
Még egyszer születtünk. Megértük az álmok távol virradatát.” – olvashatjuk Az Est 
1918. november 17-i számának első oldalán.104

Voltak persze kritikus, aggódó vélemények is. „Ezzel [mármint a köztársaság kikiál-
tásával] tehát most már tényleg megszűnt a királyság. Szent István koronáját múzeum-
ba tehetjük, ezeréves nemzeti életünk szép és szomorú emlékeivel. Vajon a köztársaság 
megéri-e ezeréves évfordulóját?!” – tette föl a kérdést a Kolozsváron élő Ferencz József 
unitárius püspök naplójában.105 S valóban! Kérdéses volt, hogy az új köztársaság, illet-
ve annak vezetése mihez kezd majd a tengernyi problémával: A csődközeli gazdasági 
helyzettel, a katasztrofális közellátási viszonyokkal, a spanyolnátha járvánnyal, s nem 
utolsósorban azzal, hogy a világháború győztesei hazánkat, Magyarországot – respub-
lika ide vagy oda – még mindig halálos ellenségnek tekintették. 1918 novemberének 
közepén – mint arra Károlyi Mihály is utalt ünnepi beszédében – már javában folyt az 
ország megszállása, illetve a történelmi Magyarország felbomlása, felbomlasztása. 
A horvát nemzetgyűlés már 1918. október 29-én kimondta Horvátország elszakadását a 
Magyarországtól, s csatlakozását a születő Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz. A hor-
vátok kiválását követően idegen csapatok lépték át a magyar országhatárt: 1918. nov-
ember 2-án a császári és királyi 25. gyalogezred szlovák legénységű tartalék zászlóalja 
elfoglalta a Nyitra megyében található Holicsot; november 6-án szlovák katonák száll-
ták meg Szakolcát; november 7-én pedig szlovák katonai erők, s egy cseh rendőrszázad 
bevonultak Nagyszombatra, párhuzamosan azzal, hogy a szerbek délen, a Szerémségben 
átlépték a határt. A megszálló cseh és szlovák (csehszlovák), illetve délszláv csapatok 
a következő napokban, hetekben folyamatosan haladtak az ország belseje felé. A ka-
tonai megszállással párhuzamosan, november 13-án, a magyar kormány és az antant 
képviselői Belgrádban aláírták a fegyverszüneti szerződés kiegészítő katonai konven-
ciót, mely kijelölte hazánk katonai határait, illetve a demarkációs vonalat. Az említett 
konvenció értelmében a magyar kormánynak a Nagy-Szamos felső részétől egészem 
Marosvásárhelyig, a Maros folyó mentén Szegedig, illetve a Szabadka, Baja és Pécs 
vonalon a Dráváig terjedő demarkációs vonalat kellett elfogadnia, illetőleg az ettől a 
vonaltól keletre és délre fekvő területeket ki kellett ürítenie. És hogy ez ne legyen elég, 
egy nappal később, november 14-én az egyébként szintén vesztes államnak számító 
Ausztriában is megfogalmaztak bizonyos területi igényeket hazánkkal szemben. „Bécs, 
november 14. – A német-osztrák nemzetgyülés mai ülésén az állami kancellária több tör-
vényjavaslatot terjesztett be. Az alkotmányjogi bizottság jelentést tett a Német-Ausztria 
határairól szóló javaslatról. […] Heilinger képviselő inditványozta, hogy Moson Sopron 
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és Vasmegyéket, valamint Pozsonymegye egyes részeit csatolják Német-Ausztriához, fő-
képen Bécs város népének élelmiszerrel való ellátása érdekében. […] Renner kancellár 
kijelenti Heilinger képviselő inditványáról, hogy Nyugat-Magyarország német területei-
nek Német-Ausztriába való bekebelezését megfontolás tárgyává teszik, de némiképen el-
térő formában, minthogy mi csupán a régi osztrák állam területeivel rendelkezhetünk.” 
– olvashatjuk a Pesti Hírlap 1918. november 15-i számában.106 Vagyis az osztrákok – 
ekkor még – tépelődtek, hogy területi igényeiket hazánk felé miképpen érvényesítsék.

(Szomorú ünnepek és keserű hétköznapok november 16-a és március idusa között) Igaz 
vívódásuk nem tartott sokáig. „Bécs, nov. 18. (A Budapesti Hirlap tudósitójának telefon-
jelentése.) Német-Ausztria kormánya bejelentette igényét négy magyar vármegyére és 
hangoztatta, hogy a békekonferencián követelni fogja ezeknek Német-Ausztriához való 
csatolását.” – olvashatjuk a Budapesti Hírlap november 19-i számában.107 Talán mon-
dani sem kell, hogy a románok is léptek. 1918. november 20-án a hazai románság leg-
fontosabb politikai szervezete, a Román Nemzeti Tanács kiáltványban tudatta a világgal, 
hogy hazánk románok lakta területeit – beleértve nem csupán Erdélyt, de a Partiumot 
is – Nagy-Romániához kívánják csatlakoztatni. Nem sokkal ezután több román hadosz-
tály is átkelt a történelmi magyar határon. December 1-én, Gyulafehérváron kezdetét 
vette a románok két napon át tartó nemzeti gyűlése, mely – a Román Nemzeti Tanács 
november 20-i kiáltványával összhangban – kimondta Erdély csatlakozását a Román 
Királysághoz. Közben, véres összetűzésekkel kísérve, folyt Erdély román megszállása: 
1918. december 2-án a román csapatok elfoglalták Marosvásárhelyt. Néhány nappal 
később, december 5-én övék lett Brassó és Nagyszeben is. December 6-án a románok 
elfoglalták Székelyudvarhelyt, december 9-én pedig Sepsiszentgyörgy került Románia 
fennhatósága alá. December közepén a román csapatok átlépték a belgrádi konvenció-
ban kijelölt demarkációs vonalat. Ezután pedig Erdély fővárosa, Kolozsvár következett.

„1918. december 24-én a románok megszállották Kolozsvárt is. Karácson szombatján 
angyalok járása helyett kucsmás oláh katonák. Bizony, szomorú Karácson. Ide jutottunk 
hát a diadalmas forradalommal! Hiszen maholnap az egész magyar népköztársaság az 
ellenség kezében lesz.” – írta Ferencz József unitárius püspök naplójába, 1918 szörnyű 
karácsonyáról.108 Mely karácsony ráadásul nem csupán Kolozsvár elvesztése miatt vált 
tragikussá. 1918. december 25-én a délszláv csapatok megkezdték a bevonulást az ad-
dig még magyar fennhatóság alatt maradt Muraközbe, illetve a Muravidékre. Így ezek 
a területek is elvesztek! December 26-án – a Gyulafehérváron hozott döntést megerő-
sítendő – Bukarestben is deklarálták Románia és Erdély egyesülését. Nem sokkal kará-
csonyt követően december 29-én a csehszlovák csapatok elfoglalták Kassát. December 
30-án pedig megkezdődött a csehszlovákok támadása Pozsony ellen. Ez utóbbi had-
művelet 1919. január 2-ára már be is fejeződött. A csehszlovák erők az újévet követő 
napra teljesen a hatalmukba kerítették a korábbi magyar fővárost. Vagyis az 1919-es 
esztendő kezdete a magyarság számára éppoly borzalmas volt, mint az azt megelőző 
1918-as karácsony, illetve az egész 1918-as év. „1919. januárius 1. Új esztendő! Vajon 
megérdemled-e, hogy köszöntselek?! Mert ha te sem leszel jobb, mint testvéred, a múlt 
esztendő, akkor ne várd tőlem s egyetlenegy embertől se, akinek kebelében magyar szív 
dobog, hogy örömmel üdvözöljön, akkor hiába mosolyogsz reánk s kérkedel azzal, hogy 
legyőzted, megölted testvéredet. Pedig nem nagy kilátásunk van rá, hogy jobb leszel. 
Több véráldozatot talán nem kívánsz, de könnyeink árját aligha megszünteted. Ha csak 
azt megérjük, hogy a béketárgyalásokon bérces hazarészünket, Erdélyt nem szakítják 
le az anyaország kebeléről s nem csatolják Romániához, amelynek hadserege már 
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megszállotta, akkor is kibékülünk veled, s temetéseden, amely egy év múlva reád is be-
következik, nem fogunk megátkozni, mint tegnap eltemetett testvéredet.” – olvashatjuk 
Ferencz József naplójában.109

A megszállt területeken egyébként később sem vált jobbá a helyzet. Az impérium-
váltással párhuzamosan a csehszlovák, délszláv és román megszállók folyamatosan 
zaklatták a magyar nemzetiséget ünnepnapokon éppúgy, mint a hétköznapokon. Csupán 
egyetlen példa: 1919. január 15-én Kolozsvárott, a román hatóságok letartóztatták, az 
erdélyi magyarság egyik kiemelkedő vezetőjét, Apáthy Istvánt, Erdély magyar kor-
mánybiztosát, azzal a váddal, hogy „bolsevista”, illetve „románellenes” propagandát 
terjeszt. A kormánybiztos letartóztatásával párhuzamosan Kolozsvár egész városát meg-
sarcolták a román megszállók. 900 ezer korona hadisarcot vetettek ki a városra, illetve 
annak vezetőire, melyet 24 órán belül kellett összegyűjteni.110 Az ilyen és ehhez hasonló 
önkényeskedések persze nem maradtak hatás nélkül. „A megszállott területen a magyar 
lakosság hangulata a folyton növekvő terrorisztikus intézkedések és kiméletlen bünte-
tések elszenvedése folytán elkeseredéssé élesedett. Az önrendelkezési jogban biztositott 
kedvezményeket megszüntetve a román csapatparancsnokság a megyei, városi és összes 
állami tisztviselőktől követelte a román imperiumra az eskü letételét, amelyet a szebeni 
román kormányzó tanács a tisztviselők fizetésének megvonásával, állásaikból való el-
kergetéssel és különböző fenyegetéssel keresztül-vezetni óhajtott.” – olvashatjuk abban a 
jegyzőkönyvben, mely „Felvétetett Nagyváradon, 1919 január 26-án az erdélyi nemzet-
őri kerületi parancsnokságnál d. e. 11 órakor.”.111 Az említett jegyzőkönyv – mely arról 
szólt, hogy „…dr. Pogány Béla tartalékos főhadnagy volt kolozsmegyei nemzetőri tiszt 
a keletmagyarországi főkormánybiztosság tisztviselője…”112 előadta a „…Kolozsváron 
[folyó év] január hó 4. ike óta történt eseményeket.”,113 illetőleg vázolta az általános 
erdélyi helyzetet – persze más fontos megállapításokat is tartalmazott. Az erdélyi, il-
letve kolozsvári helyzet kapcsán például (a már említett) elkeseredett hangulat mellett, 
tevékeny ellenállásról is olvashatunk. Pogány Béla beszámolója szerint: „Legelőször 
a kolozsvári városi tisztviselők tagadták meg az eskü letételét, utánna a megyei tiszt-
viselői kar és velük együtt az állami szolgálatban állók.”114 Ezután a baloldal is lépett. 
Mégpedig úgy, hogy „…a szociáldemokrata párt szolidaritásba lépve a fenyegetett tiszt-
viselőkkel, január hó 23-án d. e. 1 órakor egész Erdély területén sztrájkot rendelt el.”.115 
A főhadnagy úgy tudta, hogy „A sztrájkbizottság pontjai a következők voltak. 1. Apáthy 
főkormánybiztos haladéktalan szabadonbocsájtása. 2 Minden erőszakos intézkedés és 
botbüntetés megszüntetése. 3. A román csapatoknak január hó 27-ig a demarkácziós vo-
nalra való visszavonulása. 4. Az összes magyar tisztviselők hivatalban hagyása uj eskü 
vagy nyilatkozat tétel nélkül…”.116 Más kérdés, hogy a tiltakozás nem sok eredményre 
vezetett. A megszállók önkényeskedései tovább folytatódtak.117

Ráadásul a Magyar Népköztársaság (mondhatjuk úgy is, a meg nem szállt országrész) 
sem volt abban a helyzetben, hogy az idegen uralom alatt élőkön segíthessen. Egyrészt 
a politikai élet csúcsán jelentkező permanens kormány-, illetve vezetési válság miatt. 
A kormányból már 1918 decemberében távozott a nagy tekintélyű Batthyány Tivadar 
belügyminiszter és a fegyveres erők erősítését óhajtó Bartha Albert hadügyminiszter. 
Az őszirózsás forradalom egyik meghatározó alakja Jászi Oszkár nemzetiségi ügye-
kért felelős tárca nélküli miniszter 1919. január 19-től kezdve szintén nem vett részt 
a kabinet munkájában. Mindeközben a kormányzó pártok között és azokon belül is 
folyamatosan nőtt az ellentét, s ezen az sem segített, hogy Károlyi Mihály 1919 január-
jában köztársasági elnök lett, egy tapasztalt ügyvéd és jogtudós, Berinkey Dénes pedig 
kormányfővé vált. A „csúcson” tapasztalható nehézségek mellett az „alsóbb szinteken” 
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is akadtak problémák bőven! Csupán néhány példa: Az ország középső részén, Jász-
Nagykun-Szolnok megyében, 1919 kezdetén, „A beérkezett jelentések szerint a lakos-
ság nagy része nyugtalan. A jászsági felső járásban a leszerelt katonák a szesztilalmat 
áthágják, hozzájuk csatlakozik a csőcselék. A katonák legnagyobb része fegyveres, 
állandóan rettegésben tartják a lakosságot. – Törökszentmiklóson a kereset a kereset 
hijján és a megélhetés nehézségei és a zsidók és vagyonosok elleni uszitók miatt nyugta-
lan a lakosság. Lázitók urak, hatóságok ellen bujtogatnak, királypárti mozgalmak is ész-
lelhetők.”. Más dolgok mellett ez áll abban az összegző jellegű jelentésben, mely Jász-
Nagykun-Szolnok megye közállapotairól készült 1919 év elején.118 A jelentés tanúsága 
szerint egyébként nem csupán a politikai helyzet volt bizonytalan, illetve a közbiztonság 
volt csapnivaló a megyében. A közellátásban is komoly nehézségek mutatkoztak. „Ugy 
közélelmezés, mint fűtő, világitó anyag, ruházati és iparcikkek terén általános a hiány.” 
– olvashatjuk.119 Gondok persze máshol is akadtak. Heves megyében például, szintén, 
igen rossz volt a közellátási helyzet. „Általános hiány: petróleum, gyertya, cukor, só, 
szén, ruha, cipő, iparcikkek.” – olvashatjuk az egyik, Heves vármegye közállapotait 
taglaló, 1919 elején keletkezett jelentésben.120 A Csanád vármegye helyzetéről szóló év 
eleji összegző jelentésben pedig egyebek mellett arról olvashatunk, hogy általános volt 
az iparcikkhiány, továbbá „Ruházati cikk, fűtővilágitó anyag, főzelék, zsir, cukorhiányt a 
központi járás és 5 község jelentett.”.121 Igaz, a jelentés azt is állította, hogy „A lakosság 
hangulata egészben véve nyugodt.”,122 ugyanakkor ez a nyugalom távolról sem jelentett 
valódi békességet. „Egyes helyeken, mint Battonyán és a központi járás területén a le-
szerelt katonák fiatalabb korosztályai dolgozni nem akarnak. A nyugtalanságok főoka 
az általános bizonytalanság és a közszükségleti cikkekben mutatkozó nagy hiány.” – 
olvasható a már említett Csanád megyei jelentésben.123

A sok nehézség, szomorú, tragikus történés mellett azért pozitív, reményt keltő fej-
lemények, illetve stabilizációra utaló jelek is voltak az 1919-es esztendő elején. Erre az 
időszakra esett például a már ígért földtörvény megalkotása. A Berinkey-kormány által 
1919. február 16-án kihirdetett a földmívelő nép földhöz juttatásáról szóló XVIII. néptör-
vény egyebek mellett arról rendelkezett, hogy az 500 holdon felüli világi és a 200 holdon 
felüli egyházi birtokokat kártérítés ellenében ki kell sajátítani, és a megmaradó nagyobb 
birtokok mellett 5-től 20 holdig terjedő kisbirtokokat kell kialakítani. Az igényjogosultak 
közt első helyen a hadiözvegyek, hadirokkantak, a nincstelen parasztok álltak, hogy a leg-
szegényebbek megélhetését ilyen módon biztosítsák.124 A reményt keltő dolgok közé tarto-
zott az is, hogy 1919. március 2-án, Szatmárnémetiben, Károlyi Mihály köztársasági elnök 
az ország területi integritása iránt elkötelezett Székely Hadosztály előtt beszédet tartott. 
Beszédében – egyebek mellett – kijelentette: „De értse meg a világ azt is, hogyha pedig 
a párisi békekonferencia a wilsoni elvek, a népek önrendelkezési joga és a megegyezéses 
béke ellen és Magyarország földarabolása mellett döntene, akkor mi a végszükség eseté-
ben még fegyverrel is fölszabadítjuk ezt az országot.”125 Vagyis a korábbi külpolitikai vo-
nalvezetésben, a pacifista politikát mindenek fölé helyező politikában történt némi elmoz-
dulás. Végül, de nem utolsósorban ezen időszak, az 1919-es esztendő kezdetének pozitív 
fejleményei közül mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy Berinkey Dénes kormánya, 
1919 februárjában – a Nemzeti Tanács korábbi határozatával összhangban – megalkotta az 
1919. évi XXI. néptörvényt a magyar népszabadság ünnepnapjairól.

(Az 1919. évi XXI. néptörvény) Az ünnepekről szóló XXI. néptörvény megalkotására 
a következőképpen került sor: 1919. február 22-én a Minisztertanács ülésén Juhász 
Nagy Sándor igazságügy miniszter bemutatta „…a március 15. megünneplésére 
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vonatkozó néptörvény-javaslatot.”.126 Erre válaszul Böhm Vilmos hadügyminiszter és 
Peidl Gyula munkaügyi és népjóléti miniszter kijelentették, „…hogy a javaslatot he-
lyeslik, tekintettel azonban arra, hogy október 31. már nemzeti ünnep. május 1. pedig 
a munkásság nemzetközi ünnepe lévén, szintén munkaszüneti nap, ezen a nemzeti 
ünnepen ne legyen munkaszünet, hanem azt a legközelebbi vasárnapon ünnepel-
jék.”.127 Az igazságügyi miniszter erre válaszul kijelentette, „…hogy a törvényjavaslatot 
végleges szövegben a legközelebbi ministertanácson terjeszti elő.”.128 A minisztertanács 
az előbbiekkel kapcsolatosan felkérte Nagy Vince belügyminisztert, hogy utasítsa a 
kormánybiztosokat, „…az idei március 15-iki nemzeti ünnepet mindenütt a legnagyobb 
lelkesedéssel üljék meg a vidéken. A kormánybiztosok legyenek rajta, hogy minden 
községben a forradalmi pártok tartsanak népgyüléseket és ott a forradalmi pártok 
együttmüködéséről és a forradalom vivmányainak megőrzéséről beszéljenek a nép-
hez.”.129 Emellett a kabinet kifejezte azon óhaját is, hogy „A gyüléseket lehetőleg márci-
us 16.-án, vasárnap tartsák meg.”;130 illetőleg (jelen időben fogalmazva, s ezzel mintegy 
kész tényként kezelve) rögzítésre került, hogy március 16-án, vasárnap „…a fővárosban 
is nagygyülést tartanak a forradalmi pártok, amelyen a vidék képviseltetését kérik.”.131

Néhány nappal később, 1919. február 26-án a kabinet újabb ülést tartott. Ezen az ülésen 
– korábbi ígéretének megfelelően – Juhász Nagy Sándor beterjesztette „…néptörvényja-
vaslatát a Magyar Népköztársaság szabadságünnepeiről.”;132 melyhez „A ministertanács 
hozzájárul.”.133 Hogy mit tartalmazott pontosan az említett néptörvény-javaslat? Ezt nehéz 
megmondani. E sorok szerzője ugyanis kutatásai során sehol nem akadt rá a Juhász Nagy 
Sándor által benyújtott törvényjavaslatra, illetve annak bármelyik változatára. Sem arról 
a javaslatról, javaslat-változatról, nem tudni pontosat, amiről a február 22-i ülés jegyző-
könyvben olvashatunk, sem arról, amiről a február 26-i jegyzőkönyvben. A fennmaradt 
minisztertanácsi jegyzőkönyv alapján azonban valószínűsíthetjük, hogy a legelőször be-
mutatott törvényjavaslatban március 15-e még munkaszüneti napként szerepelhetett, ami-
re azonban kabinet nem adta áldását. Ezután született, születhetett meg a második verzió, 
ami, több mint valószínű, már a törvény végleges szövegével megegyező, vagy legalábbis 
ahhoz nagyon hasonló lehetett, s amire a kabinet végül „igent” mondott. Ami a törvény 
végleges szövegét illeti: 1919. február 28-án került kihirdetésre az 1919. évi XXI. néptör-
vény a magyar népszabadság ünnepnapjairól. E törvény értelmében:

„1. §.
A Magyar Népköztársaság a magyar népszabadság 1848. évi március 
15-én kivivott első győzelmének és 1918. évi október hó 31-én aratott di-
adalának emlékezetére, március hó 15. napját és október hó 31. napját a 
magyar népszabadság ünnepnapjaivá avatja.”

2. §.
Az 1898. évi V. törvénycikk hatályát veszti.

3. §.
Ez a néptörvény 1919. évi március hó 15. napján lép életbe.
E néptörvényt a népkormány hajtja végre.”134

Mint az előbbiekből is látható, az említett törvény ünnepnapnak ismerte el mind már-
cius 15-ét, mind október 31-ét, ez utóbbit az új forradalom tiszteletére. Március 15-e 
nem vált munkaszüneti nappá, ami a kabinet korábbi döntését ismerve aligha meglepő. 
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Az viszont különös, hogy március 15-e kapcsán a kihirdetett jogszabályban nincsen 
leírva az, hogy március 15-e „nemzeti ünnep”, csupán annyi, hogy a „népszabadság 
ünnepnapja”, október 31-hez hasonlóan, bár a február 22-i jegyzőkönyv, illetve Böhm 
Vilmos és Peidl Gyula (idézett) kijelentései alapján mást hihetnénk. Továbbá hiába 
érvelt azzal Böhm Vilmos és Peidl Gyula, hogy október 31-e már nemzeti ünnep, 
semmilyen jogszabály nem rendelkezett erről. Csupán annyi történt, amiről már szó 
esett: a Nemzeti Tanács 1918. november 16-i ülésén Hock János indítványozta, hogy 
október 31-e és november 16-a „örök időkre” váljon nemzeti ünneppé, s a Nemzeti 
Tanács ezt lelkesen jóváhagyta. Ám ez a döntés ettől még aligha vált hatályos jogsza-
bállyá. Nem mellesleg – szintén a február 22-i jegyzőkönyv, illetve Böhm Vilmos és 
Peidl Gyula felvetése alapján – azt is hihetnénk, hogy ekkortájt, 1919 kezdetén léte-
zett olyan jogszabály, mely május 1-jét munkaszüneti nappá tette volna. Ám ez sem 
volt így. A „piros betűs” május 1-je bevezetésére csak később, a Tanácsköztársaság 
időszakában került sor. Végül, de nem utolsósorban a XXI. néptörvényt – más jog-
szabályokhoz hasonlóan – csupán az ország kisebbik, meg nem szállt felén lehetett 
érvényesíteni, a csehszlovák, román, délszláv, illetve francia megszállás alá került 
területeken egyáltalán nem.

(A forradalom kitörésének 61. évfordulója) Az idegen uralom alatt álló részeken a meg-
szállók döntései voltak irányadóak. Köztük azok, melyek a forradalmi évforduló kö-
szöntését tiltották. Pécsett például „A pécsi jogászifjuság március 15-iki népgyülését a 
szerb parancsnok betiltotta. Ennek dacára a jogászok Kossuth szobrát megkoszoruzták, 
a szobor előtt a tömeg elénekelte a Himnuszt, Szózatot és Kossuth-nótát, majd csend-
ben szétoszlott. Az üzletek kirakataiban és a gomblyukakban piros-fehér-zöld szala-
gok: csendes és méltóságteljes demonstráció, melyet a legkisebb incidens sem zavart 
meg.” – legalábbis, ha hihetünk a Világ című napilap március 18-i számának.135 Volt, 
ahol ennél is tovább mentek a megszállók. „Amint kassai tudósitónk jelenti, az otta-
ni zsupán betiltotta a kassai munkásság matinéját, amelyet a Nemzeti Szinházban 
akartak rendezni. Március 15-én a honvédszobor előtt gyülekező közönséget a cseh 
katonaság szétkergette és a koszorukat a szoborról eltávolitotta. Ifju Deák Gyula 
banktisztviselőt egy katona megpofozta, mert virágot merészelt viselni a mellén. 
Délután pedig egy Bonduray nevü 15 éves fiut puskatussal vertek főbe a csehek, 
mert a közönséggel rokonszenvező olasz katonákat megéljenezte Ez a fiu vasárnap 
este sérülései következtében meghalt. […] Hétfőn folytatták a csehek a magyarság 
provokálását. Vasárnap este néhány magyar ember koszorut tett le a Szabadság-
téren levő Szabadságszoborra. Hétfőn hajnali 4–5 óra között nyolcvan főnyi cseh 
csapat egy tiszt vezetésével megszállotta a kassai Szabadság-teret és ledöntötték a 
Szabadságszobrot. A szobor ércfejét leütötték, a tizmázsás szobrot pedig vasrudak-
kal fölboritották. A városban e vandalizmus miatt igen nagy volt a fölháborodás. 
Délelőtt 10 óra felé nagy néptömeg verődött össze a téren és föl akarta állitani a 
szobrot. A vármegyeháznál levő őrségről több cseh katonát rendeltek ki a térre, ezek 
azután a tömegbe lőttek. Egy fiatal ujságárusleányt és egy asszonyt agyonlőttek.” – 
olvashatjuk a szociáldemokraták központi lapjának, a Népszavának 1919. március 19-i 
számában a Cseh vérengzés Kassán címet viselő újságcikkben.136 Ugyanebből a cikkből 
kiderül az is, hogy a megszálló erők „Pozsonyban is fegyveres erővel akadályozták meg 
március 15-ének méltó megünneplését.”.137 Ahogyan erőszakos cselekményekre került 
sor Eperjesen is. A Népszava március 19-i beszámolója szerint: „Eperjesen már 14-én 
este kezdődött az erőszakosság. A Munkásotthonból a cseh katonák harminc elvtársunkat 



Valóság • 2019. július

PALKÓ LÁSZLÓ ANDRÁS: A ROMLÁS VIRÁGAI 25

elhurcoltak és csak másnap bocsátották őket szabadon. Másnap az iskolásfiuk közül is 
többet elfogtak és megbotoztak. Az egyik kis fiura 50 botütést szabtak ki; a szerencsétlen 
gyerek az iszonyu kinok következtében meghalt.”.138

A történethez hozzátartozik: a megszállók sem mindig, mindenütt viselkedtek agresz-
szív módon. „(Máriaradna, március 15. – A Népszava kiküldött tudósitójának távirata.) 
A lugosi munkásság és polgárság ma nagy gyülésen ünnepli március 15-ét. Az ünnepély 
megtartása elé az ottani francia parancsnokság nem görditett akadályt, hanem megen-
gedte.” – olvashatjuk a szociáldemokrata napilap március 16-i számában.139 Általában 
azonban egyáltalán nem ez volt a jellemző magatartás az Antant és szövetségesei ré-
széről, hanem sokkal inkább a tiltás, az elnyomás, illetve az erőszak. Ami még a békés 
ünneplést illeti: „Bernből érkezett jelentésünk szerint március 15-ét csöndesen, de lé-
lekemelő módon megünnepelte a berni magyarság is. Szilassy követ fogadta a magyar 
kolóniát, amelynek nevében Pósfay Virgil főkonzul mondott beszédet.” – legalábbis 
ha hihetünk a Magyarország című napilap március 17-én keletkezett, s március 18-án 
napvilágot látott beszámolójának.140 Mely beszámoló azt sem mulasztotta el megemlí-
teni, hogy miről beszélt a svájci magyar nagykövet. „Szilassy követ azt fejtegette, hogy 
nálunk a nemzeti aspirációkat fölszivták a monarchia nagyhatalmi törekvései, a nemzet 
boldogságát föláldozták imperialisztikus törekvéseknek. Most lehullottak a társadalmi 
és gazdasági bilincsek. A kormány kötelességének tartja, hogy a demokratikus haladás 
és társadalmi ujitás utjára vezesse a nemzetet.” – olvashatjuk.141

Az itthoni történésekhez visszakanyarodva, Magyarországon, az idegen csapatok által 
meg nem szállt területeken a március 15-i ünnepségek – a svájci helyzethez hasonló-
an – békében, méltóságteljes módon zajlottak le. A legtöbb, illetve legnagyobb szabású 
ünnepséget a Magyarországi Szociáldemokrata Párt szervezte, mégpedig – a kormány 
február 22-i döntésével összhangban – 1919. március 16-ára, az ünnepet követő vasár-
napra időzítve. A szociáldemokraták országszerte mozgósítottak. A fővárosban több 
helyszínen is voltak ünnepségeik. A központi ünnepségüket Pesten, a Petőfi-szobornál 
tartották. A Magyarország című napilap március 17-i beszámolója szerint: „A Petőfi-
szobor előtt lefolyt impozáns ünnepség délután négy órakor kezdődött. Mintegy huszezer 
ember helyezkedett el a szobor körül. Balassa Jenő, a Vigszinház tagja, Csizmadia 
Sándor »Tüz« cimü költeményének elszavalásával vezette be az ünnepet. Utána több 
cigányzenekar eljátszotta a munkásindulót, majd Landler Jenő dr. méltatta az ünnep 
jelentőségét. Hegedüs Pál negyvennyolcas honvéd meghatott szavai után a munkásda-
lárda néhány dalt énekelt és az ünneplők ugyancsak zászlók alatt szép rendben, szabad-
ságdalokat énekelve szétoszlottak.”142 Igaz a Népszava úgy tudta: „Budapest szocialista 
munkássága e hó 16-án [délután négy óra helyett] délután három órakor tartotta meg 
az ünnepélyt a Dunaparton levő Petőfi-szobornál.”;143 pontosabban „Az ünnepélyt 3 
órakor az Általános Munkásdalárda kezdte meg a »Föl szocialisták, sorakozzunk« cimü 
indulóval.”.144 Ám akár délután 3 órakor kezdődött a szociáldemokraták központi ünnep-
sége, akár délután négykor, az biztos, hogy nagyszabású volt. Ráadásul volt mellette 
egy másik nagy szociáldemokrata ünnepség a Vérmezőn, ahol a budai munkásság 
ünnepelt,145 továbbá volt még néhány kisebb ünnepi rendezvény. Példának okáért 
Pesten „Az ifjumunkások a Kálvária-téren nagyszabásu ünnepélyt rendeztek.” – már ha 
hihetünk a Népszava korabeli beszámolójának.146

Nem mellesleg Budapesten kívül szintén a baloldal, illetve a szociáldemokraták 
voltak a hangadók. A legtöbb vidéki településen az MSZDP szervezett – március 16-ra 
időzítve – március 15-i megemlékezést. A vezető baloldali párt nagy tömegeket mozgó-
sított. Csupán néhány példa: a Népszava beszámolója szerint a fővárossal szomszédos 
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„Erzsébetfalván mintegy 4000 főnyi tömeg jelenlétében ünnepelték meg március 15-ét. 
A községháza előtti téren vörössel bevont szószékről ismertették a szónokok a nap jelen-
tőségét.”147 A Dunántúlon, „Tolnában vasárnap délután 3 órakor a Munkásotthonban 
gyült össze a szervezett munkásság, mintegy 2–3000 főnyi tömeg…”.148 A Tiszántúlon, 
az akkor még magyar fennhatóság alatt álló „Beregszászon soha nem látott ünnep 
volt a vasárnapi márciusi ünnep. Több mint 10.000 ember vonult föl a vörös zászlók 
egész erdejével, éltetve a forradalmat és a világot megváltó nemzetközi forradalmi 
szociáldemokráciát.”;149 de ünnepeltek a szociáldemokraták Gödöllőn, Esztergomban, 
Szekszárdon, s más vidéki városokban is.

Az MSZDP mellett természetesen más pártok, szervezetek is részt vettek a forrada-
lom 61. évfordulójának köszöntésében. A Magyarország című napilap (már többször 
idézett) március 17-i beszámolója szerint például „A Petőfi Társaság is tegnap [azaz 
március 16-án] délelőtt tartotta márciusi ünnepét Pekár Gyula elnöklésével.”;150 to-
vábbá „A Március Kör több ezer főnyi közönséggel a [fővárosi] Gólyavárban ülte meg 
[pontosan meg nem nevezett időpontban] a forradalmi tavasz ünnepét.”.151 Mindezek 
mellett „Székesfehérvárott a szociáldemokrata-, Károlyi- és a radikális párt március 
idusa alkalmából [március 16-án] vasárnap együttes ünnepséget rendezett. Tizenkétezer 
főnyi tömeg gyült össze a Vásártéren, szervezett munkások, polgárok és katonák együtt.” 
– legalábbis a Népszava így tudta.152 Igaz, a pártok közös ünneplése országszerte egyál-
talán nem volt jellemző. Kormánydöntés ide vagy oda, a pártok inkább saját ünnepsé-
geiket, illetve politikai gyűléseiket preferálták, március 16-án, de más napokon is.153 
Ez bizonyos szempontból érthető, hisz minden párt készült az 1919. április 13-ára terve-
zett nagy megmérettetésre, a szabad nemzetgyűlési választásokra, s ennek megfelelően 
1919. március 16-án – a forradalmi évforduló köszöntésével párhuzamosan – az ország 
számos pontján a tervezett választásokkal összefüggésben nagygyűléseket is tartottak.154 
Egyébiránt a kormány kívánsága is, láthattuk, az volt, hogy március 16-án vasárnap ne 
csupán a korábbi évszázad dicső eseményeire emlékezzenek, de „…a forradalmi pártok 
tartsanak népgyüléseket és ott a forradalmi pártok együttmüködéséről és a forradalom 
vivmányainak megőrzéséről beszéljenek a néphez.”;155 s a gyűlések megtartása, ha nem 
is teljesen úgy, ahogyan azt a kabinet korábban elképzelte, de megvalósult. Az viszont 
már nem minden esetben valósult meg, hogy ezeken a gyűléseken a forradalmi pártok 
képviselői az együttműködéséről, a forradalmi vívmányok megőrzéséről beszéltek.156 
Maga a tervezett választás pedig soha nem valósult meg, mert 1919. március 21-én a 
Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a szélsőbaloldali Kommunisták Magyarországi 
Pártja – mely párt korábban hevesen agitált a szociáldemokraták ellen is és a köztársaság 
ellen is, illetve proletárdiktatúrát követelt – váratlanul egyesült. Létrejött a Magyarországi 
Szocialista Párt, illetve kikiáltották a Magyarországi Tanácsköztársaságot. Kezdetét 
vette a Tanácsköztársaság időszaka, melyet, sokáig, a „dicsőséges 133 napnak” is 
neveztek Magyarországon.

JEGYZETEK

1 A görög és a római ünnepekről – egyebek mellett 
– részletesen is olvashatunk a História folyóirat 
1992. évi 10. számában. E számban jelent meg 
Németh György: Görög ünnepek; illetve Szlávik 
Gábor: A római ünnepek címet viselő írása (3–5. 

és 6–8. o.). Németh György írása részletesen is 
bemutatja az ókori görögök ünnepeit és ünnep-
lési szokásait, Szlávik Gábor munkája pedig a 
rómaiak ünnepeiről és ünneplési szokásairól ad 
részletes és pontos felvilágosítást.
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2 „Tehát, ha pap vagy ispán, vagy más keresz-
tyén ember vasárnapon találna munkában valakit, 
akárki legyen, üzzék el a munkától. 1. §. És ha 
ökörrel dolgozott, vegyék el ökrét és adják ételül 
a vár népének. 2. §. Ha pedig lóval, vegyék el 
lovát, melyet a gazdája ökrön váltson meg, ha 
kedve tartja; és azon ökröt egyék meg, a mint 
mondtuk. 3. §. Ha valakit egyéb szerszámokkal 
találnak, vegyék el szerszámait és ruháit, melyeket 
bőrén váltson meg, ha akar.” – olvashatjuk „Szent 
István király dekrétomainak második könyvében”, 
a 7. „fejezetben”. Szent István király törvényei 
között, „dekrétomainak második könyvében”, a 
8. „fejezetben” pedig arról olvashatunk, hogy 
„Ugyan a papok meg az ispánok hagyják meg 
mindenfelé a falusbiráknak, hogy vasárnaponként 
az ő felszólitásokra minden ember, nagyja és ap-
raja, férfia s asszonya, mind templomba menjen, 
kivéve azokat, a kik a tűzhelyet őrzik. 1. §. Valaki 
pedig konokul hátramarad, csapják meg és ko-
paszszák meg.”. Az idézett gondolatokat, illetve a 
7. és 8. „fejezetet” ld.: Magyar Törvénytár (Corpus 
Juris Hungarici) 1000–1526. évi törvényczikkek. 
Franklin-Társulat. Bp., 1899. 25. o. E sorok szer-
zője fontosnak tartja megemlíteni, hogy az előbbi-
ekben közzétett idézetek – a tanulmánysorozatban 
szereplő összes többi idézethez hasonlóan – az 
eredeti írásmód szerint kerültek közlésre; illetőleg 
a „Szent István király dekrétomainak második 
könyve”, hetedik és nyolcadik „fejezet” a Magyar 
Törvénytár szóhasználata. Az említett törvények, 
valójában, Szent István király első törvénykönyvé-
ből valók. A szóhasználat pedig egyrészről abból 
fakad, hogy sokáig István király Imre herceghez 
írt intelmeit is törvényeink közé sorolták; másfe-
lől meg abból, hogy a Magyar Törvénytár Szent 
István, Szent László és Könyves Kálmán törvényei 
esetében a jogszabályokat nem a „megszokott” 
törvénycikk (régies helyesírással: törvényczikk) 
névvel illette, hanem úgynevezett „fejezetekről” 
olvashatunk.

3 Az idézet, Szent László király első törvényköny-
vének 38. „fejezete”, mely a „szent ünnepek 
megüléséről” szól. Az idézett 38. „fejezetet” ld.: 
Magyar Törvénytár (Corpus Juris Hungarici) 
1000–1526. évi törvényczikkek. I. m. 63. o. Az 
idézet, illetve Szent László első törvénykönyve 
kapcsán megjegyzendő, hogy ez valójában László 
királyunk időben legkésőbb keletkezett törvénye-
it tartalmazza. Azokat a törvényeket, melyeket az 
1092. évi szabolcsi zsinaton hoztak. A korábbi 
törvényeket Szent László király II. és III. törvény-
könyve tartalmazza.

4 Az idézett mondatot ld.: Magyar Törvénytár 
(Corpus Juris Hungarici) 1000–1526. évi 
törvényczikkek. I. m. 117. o.

5 Az idézett mondatokat, illetve az ünnepnapi 
árusítást tiltó 13. és az ünnepnapok meg nem 

tartását szankcionáló 14. „fejezetet” ld.: Magyar 
Törvénytár (Corpus Juris Hungarici) 1000–1526. 
évi törvényczikkek. I. m. 127. o.

6 Az idézetet ld.: Magyar Törvénytár (Corpus Juris 
Hungarici) 1000–1526. évi törvényczikkek. I. m. 
131. és 133. o.

7 Az idézetet, illetve III. Károly 1723. évi dekré-
tumának 29. cikkelyét ld.: Magyar Törvénytár 
(Corpus Juris Hungarici) 1657–1740. évi 
törvényczikkek. Franklin-Társulat. Bp., 1900. 
589. és 591. o. Idézet az 591. oldalon.

8 Az idézetet, illetve III. Károly 1723. évi dekré-
tumának 29. cikkelyét ld.: Magyar Törvénytár 
(Corpus Juris Hungarici) 1657–1740. évi 
törvényczikkek. I. m. 589. és 591. o. Idézet az 
589. oldalon.

9 Az idézetet, illetve III. Károly 1723. évi dekré-
tumának 29. cikkelyét ld.: Magyar Törvénytár 
(Corpus Juris Hungarici) 1657–1740. évi 
törvényczikkek. I. m. 589. és 591. o. Idézet az 
591. oldalon.

10 Az idézetet, illetve az 1891. évi XIII. törvény-
cikket ld.: Magyar Törvénytár (Corpus Juris 
Hungarici) 1889–1891. évi törvényczikkek. 
Franklin-Társulat. Bp., 1897. 391–392. o. Idézet 
a 391. oldalon.

11 Az idézetet, illetve az 1898. évi V. törvénycik-
ket ld.: 1898. évi Országos Törvénytár (Corpus 
Juris), 5. szám. Kiadatott 1898. évi április hó 
7-én.

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

13 Az 1892-es ünnepségekről részletesen is olvas-
hatunk: Papp Csilla: A koronázási jubileum az 
erdélyi lapokban. In: Valóság, 2017. február (LX. 
évfolyam 2. szám). 71–77. o.

14 A millenniumi ünnepségekről, illetve a ki-
egyezéstől az első világháború kitöréséig tartó 
„boldog békeidőkről” – más munkák mellett 
– részletesen is olvashatunk: Gerő András: Két 
millennium Magyarországon. In: Mozgó Világ, 
2002. évi 8. szám; Millenniumi magyar törté-
net. Szerkesztette: Tóth István György, Osiris 
Kiadó, Bp., 2001. Továbbá az 1896-os mil-
lenniumi ünnepségekről kitűnő összefoglaló 
közöl a Wikipédia is (https://hu.wikipedia.org/
wiki/1896-os_milleniumi_ünnepségek).

15 Az idézetet ld.: Munkásügyi Szemle, V. évfo-
lyam, 1914. évi novemberi (19–21.) szám. Az 
idézet, illetve 60.061 számú rendelet kapcsán 
megjegyzendő, hogy a Munkásügyi Szemle nem 
közlöny, hanem egy folyóirat volt. Egy ilyen 
rendeletet pedig nem itt és nem ilyen formában 
kellett volna közzétenni, hanem inkább a korszak 
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hivatalos lapjában a Budapesti Közlönyben kellett 
volna, hogy megjelenjen. Ám nem így történt! E 
sorok szerzője kutatásai során sem a Budapesti 
Közlönyben sem más „hivatalos helyen” (pl. a 
Magyarországi Rendeletek Tárában) nem buk-
kant rá a 60.061. számú rendelkezésre.

16 A koronázási ajándékokról, a királyi házaspár 
jótékonyságáról, illetve általában az 1916-os 
koronázás eseményeiről részletesen is olvasha-
tunk: Maczó Ferenc: Az utolsó magyar király-
koronázás. Kiadja az MTA Bölcsészettudományi 
Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Bp., 
2016.

17 Az első világháború időszakáról, illetve az 
Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásáról – más 
egyéb munkák mellett – részletesen is olvasha-
tunk: Romsics Ignác: Magyarország története a 
XX. században. Osiris Kiadó, Bp., 2010.

18 Az őszirózsás forradalomról, illetve Károlyi 
Mihály miniszterelnökségéről – számos kitűnő 
írás mellett – részletesen is olvashatunk: Hatos 
Pál: Az elátkozott köztársaság, Jaffa Kiadó, 2018.

19 Az idézett mondatokat, illetve A magyar köztár-
saság kikiáltása címet viselő írást ld.: Budapesti 
Hírlap, XXXVIII. évfolyam, 266. szám, első 
és második oldal. Idézett gondolatok az első 
oldalon.

20 Uo.
21 Az idézetet, illetve a Magyarország – köztársa-

ság címet viselő cikket ld.: Budapesti Hírlap, 
XXXVIII. évfolyam, 267. szám, 1–3. o. Idézett 
gondolatok az 1. oldalon.

22 Uo.
23 Uo.
24 Uo.
25 Uo.
26 Az idézett mondatot, illetve a november 13-i 

kormányülés jegyzőkönyvét ld.: Magyar Nemzeti 
Levéltár Országos Levéltára (továbbiakban: 
MNL OL), K 27. Minisztertanácsi jegyzőköny-
vek, 1918. november 13.

27 Az idézetet, illetve a Magyarország – köztársaság 
címet viselő írásművet ld.: Budapesti Hírlap, 
XXXVIII. évfolyam, 268. szám, 1–3. oldal. Az 
idézett lemondó nyilatkozat az első oldalon.

28 A Budapesti Hírlap a kormányzóság ötletének ej-
tésére a következő magyarázatot adta: „Megirtuk 
már, hogy az eredeti tervtől eltérően a szom-
bati gyülés nem választ kormányzót, hanem az 
alkotmányozó-gyülés összeüléséig tovább is a 
kormány képviseli a legfőbb állami hatalmat. 
Annak több oka van, hogy miért határoztak igy. 
Először, több oldalon, különösen a köztársasági 
pártban ellenezték a kormányzó-választást, mert 
azt mondták, ha már állitanak valakit ilyen hatás-
körrel az ügyek élére, akkor válasszák meg mind-
járt a köztársasági elnököt. Ezenkivül pedig nem 
tudtak megegyezni abban, hogy Károlyi után ki 

legyen a miniszterelnök, Batthyány Tivadar gróf, 
vagy Garami Ernő-e.” – olvashatjuk a fővárosi 
napilap 1918. évi 268. számának harmadik olda-
lán, a (már említett) Magyarország – köztársaság 
címet viselő cikkben. Az idézett mondatok kap-
csán érdemes megjegyezni, hogy – a Budapesti 
Hírlap – állításával ellentétben – korábban nem 
írt a kormányzóság ötletének elvetéséről. Vagyis 
az, hogy „megírtuk már”, nem felel meg a va-
lóságnak, hanem – láthattuk – korábban éppen-
séggel még a kormányzóságról írtak ők is, meg 
egyébként más napilapok is.

29 Az idézetet, illetve a Magyarország – köztársaság 
címet viselő írásművet ld.: Budapesti Hírlap, 
XXXVIII. évfolyam, 268. szám, 1–3. oldal. 
Idézett gondolatok a második oldalon.

30 Uo.
31 Uo.
32 Uo.
33 Uo.
34 Uo.
35 Uo.
36 Uo.
37 Az idézetet, illetve A királyság utolsó napján 

címet viselő írásművet ld.: Budapesti Hírlap, 
XXXVIII. évfolyam, 269. szám, 1–3. oldal. 
Idézet az első oldalon.

38 Uo.
39 Uo.
40 Uo.
41 Uo.
42 Uo.
43 Az idézetet ld.: A királyság utolsó napján cí-

met viselő cikk. Megjelent Budapesti Hírlap 
XXXVIII. évfolyamának 269. számában, az 1–3. 
oldalon. Idézet az első és a második oldalon.

44 Az idézetet ld.: A királyság utolsó napján cí-
met viselő cikk. Megjelent Budapesti Hírlap 
XXXVIII. évfolyamának 269. számában, az 1–3. 
oldalon. Idézet az első oldalon.

45 Az idézetet ld.: A királyság utolsó napján cí-
met viselő cikk. Megjelent Budapesti Hírlap 
XXXVIII. évfolyamának 269. számában, az 1–3. 
oldalon. Idézet a második oldalon.

46 Uo.
47 Az idézett közleményt ld.: Pesti Hírlap, XL. év-

folyam, 258. (13875.) szám, 6. o.
48 Az első enyhítésre nem sokkal a tilalom beve-

zetése után került sor. „– (Az alkoholtilalom 
enyhitése.) A Nemzeti Tanácsnak tudvalevően 
egyik első intézkedése az volt, hogy a szeszesita-
lok árusitását minden vendéglőben, kéváházban 
és az üzletekben is megtiltotta. Amint értesülünk, 
ezt az intézkedést most enyhitik: a rendőrség már 
a mai napon, pénteken, rendeletet ad ki, amelynek 
értelmében a vendéglők az ebédhez és vacsorához 
kiszolgálhatnak egy pohár sört vagy egy pohár 
bort, amely azonban három decinél több nem 
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lehet. A pálinkamérésekre tovább is vonatkozik 
a tilalom. Az enyhitő rendelet már a mai napon 
érvényes.” – olvashatjuk a Pesti Hírlap 1918. 
november 8-i (pénteki) számában (XL. évfolyam, 
262. szám), a 8. oldalon, a Napi hirek címet viselő 
rovatban. Néhány nappal később azonban (ismét) 
változás történt. A Pesti Hírlap november 16-i 
(szombati) számának (XL. évfolyam, 269. szám) 
9. oldalán (a már említett) Napi hirek címet viselő 
rovatban a következőket olvashatjuk: „–(Megint 
tilos az alkohol.) A rendőrfőkapitány tudvalevően 
néhány nap előtt az alkoholtilalmat oly irányban 
enyhitette, hogy a vendéglökben és kávéházakban 
az étkezésnél minden vendégnek egy-egy pohár 
bor vagy sör – három deciliternél nem több 
– kiszolgáltatható. Minthogy azonban ezzel az 
enyhitő rendelkezéssel számos visszaélés történt, 
a főkapitány ma ujabb rendeletet bocsátott ki, 
amelylyel visszaállitja az eredeti tiltó rendet és 
ezentul mindennemü szeszesital kiszolgáltatását 
eltiltja.” Igaz az már nem derül ki egyértelműen, 
hogy a „ma” meghozott rendelkezés kapcsán a 
pontosabban melyik nap is volt az a „ma”? A 
múlt időt használó megfogalmazás, illetve az 
újság megjelenési dátuma alapján gyaníthatóan a 
november 15-i, pénteki, esetleg a 14-i, csütörtöki 
napról lehetett szó, ám ha a rendelet kiadása nem 
is ekkor történt az – ezen írás alapján is, de a 
Budapesti Hírlap (már idézett) A királyság utolsó 
napján címet viselő cikke alapján is – biztos, 
hogy ez az (újabb) tilalom november 16-a előtt 
életbe lépett. Nem mellesleg nem sokkal később 
újabb módosítás történt! „– (Az alkoholtilalom 
ujabb enyhitése.) A belügyminiszter a főkapitány-
nyal egyetértően [pontosan meg nem nevezett 
időpontban] rendeletet adott ki, amelylyel enyhiti 
a legutóbb szigoritott alkoholtilalmat. Eszerint a 
rendelet megengedi, hogy a vendéglők és kávé-
házak délelőtt féltizenkét órától délután félnégy 
óráig és este hét órától kilenc óráig az étkezéshez 
három deci bort kiszolgálhassanak. Féldeci rum 
is kiszolgálható. Sört korlátlan mértékben adhat-
nak a vendéglősök és kávésok. A rendelet már 
ma, szombaton, érvénybe lépett.” – olvashatjuk a 
Pesti Hírlap november 23-i (szombati) számában 
(XL. évfolyam, 275. szám), a nyolcadik oldalon, 
a (már többször említett) Napi hirek címet viselő 
rovatban. Egyébként ez a rendelkezés sem volt 
túl hosszú ideig érvényben. Ugyanis az 1918-as 
esztendő végén az alkoholtilalomra vonatkozó 
szabályok ismét módosultak. „Népjóléti minister 
ur inditványára a ministertanács kimondja, hogy 
visszaállitja Szilvesztertől kezdve az absolut al-
koholtilalmat.” – olvashatjuk a Minisztertanács 
1918. december 28-i jegyzőkönyvében (MNL 
OL, K 27. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek). 
Röviddel ezután megszületett az 1918. évi 6721. 
számú miniszterelnöki rendelet, mely rendelet 

– más dolgok mellett – kimondta, hogy 1918. 
december 31-én, déli 12 órától (ismét) tilos 
alkoholtartalmú italt árusítani. Két kivétel volt 
mindössze. Az egyik, hogy „A fűszer- és cseme-
geüzletekben, valamint az oly üzletekben, amely-
nek bornak, sörnek kizárólag zárt palackokban 
való árusitása az emlitett üzletek nyitva tartására 
nézve előirt idő alatt meg van engedve.”. A má-
sik kivétel az volt, hogy a „Gyógyszertárakban 
és drogériákban gyógyboroknak és gyógyásza-
ti célokat szolgáló égetett szeszes italoknak a 
szokásos keretekben való kiszolgálása meg van 
engedve.”. Az idézett mondatokat, illetve a 6721. 
számú M. E. rendeletet ld.: Budapesti Közlöny, 
1918. évi 299. szám. Bp. 1918. december 31. Az 
idézett újságcikkek kapcsán megemlíteném, hogy 
kutatásaim során sehol nem akadtam rá azokra 
az alkoholtilalmat szabályozó rendelkezésekre, 
melyeket a Nemzeti Tanács, a rendőrség, illetve 
a belügyminiszter adott ki 1918 őszén. E ren-
delkezések kapcsán csupán a sajtó beszámolóira 
tudtam támaszkodni, mely beszámolók közül a 
Pesti Hírlap írásai talán a leginkább pontosak.

49 Talán mondani sem kell, hogy az alkoholtilalom 
körüli kálváriának a miniszterelnöki döntéssel 
még nem lett vége. Mivel a szilvesztertől ha-
tályba lépett szabályozás (is) betarthatatlannak 
bizonyult, 1919. január 27-én a kormány „elvi 
hozzájárulást” adott Garami Ernő kereskede-
lemügyi miniszter azon javaslatához, miszerint 
„…az étkezés ideje alatt 12 órától 3-ig és este 6 
órától 9-ig sört korlátlanul, bort 3 decit szolgál-
tathassanak ki a vendéglősök.”. Igaz az égetett 
szeszes italok árusítását vagy épp a bor zárt pa-
lackokban történő eladását továbbra sem fogadta 
el sem a miniszter sem a kabinet, ugyanakkor a 
bor eladása kapcsán Garami Ernő jelezte: „Nyilt 
kérdés maradna, mi történnék a tényleges bor-
kereskedőkkel.”. A miniszteri elképzelés szerint: 
„Engedélyt kell adni, hogy a bor, sör és pálinka-
mérők reggel bizonyos időben, 6 órától 8-ig teát 
és 1/4 deci rumot adhassanak ki.” A kormány 
döntése nyomán aztán, rövidesen, 1919. február 
12-én, napvilágot látott belügyminiszter és a 
kereskedelemügyi miniszter 46.461/1919. K. M. 
számú rendelete. E rendelet a rumos tea, vagy te-
ás rum (kinek hogy tetszik) árusítását – kormány-
döntés ide vagy oda – nem engedte, ugyanakkor 
a sör és a bor vonatkozásában az alkoholtilalom 
enyhítéséről rendelkezett. Nagy Vince belügy-
miniszter és Garami Ernő kereskedelemügyi 
miniszter közös rendeletének első paragrafusa 
– a kormány korábbi döntésével többé-kevésbé 
összhangban – kimondta: „Vendéglőkben bort és 
sört kizárólag a déli tizenkét órától délután há-
rom óráig és [este hat óra helyett] este hét órától 
kilenc óráig terjedő időben szabad a helyiségben 
való elfogyasztásra kiszolgáltatni és pedig a 



30 PALKÓ LÁSZLÓ ANDRÁS: A ROMLÁS VIRÁGAI

Valóság • 2019. július

borból egy-egy vendégnek délben, valamint este 
legfeljebb három decit, mig az üzlethelyiségben 
való sörfogyasztás nem esik korlátozás alá.” A 
második paragrafus úgy rendelkezett: „A bor-, 
sör- és pálinkamérések csupán köznapokon és 
pedig reggel hét órától délelőtt kilenc óráig és 
déli tizenkét órától délután három óráig lehetnek 
nyitva. Ezekben az üzletekben reggel hét órától 
délelőtt kilenc óráig terjedő időben semminemű 
szeszes italt sem tisztán, sem más itallal keverve 
kiszolgáltatni nem szabad; a déli tizenkét órától 
délután három óráig terjedő időben sörnek ki-
szolgáltatása az üzlethelyiségben való elfogyasz-
tása nincsen korlátozva, borból egy-egy vevőnek 
kizárólag az üzlethelyiségben való elfogyasztásra 
legfeljebb három decit szabad kiszolgáltatni, mig 
mindennemü más szeszes italnak bárminő meny-
nyiségben való kiszolgáltatása tilos. A kizárólag 
égetett szeszes italok kimérésére berendezett üz-
letek csak köznapokon és pedig reggel hét órától 
délelőtt kilenc óráig lehetnek nyitva. Ezekben 
az üzletekben a jelzett nyitvatartási idő alatt 
semminemü szeszes italt sem tisztán, sem más 
itallal keverve kiszolgáltatni nem szabad.” A 
harmadik paragrafus értelmében, a kávéházakban 
csupán sört volt szabad kiszolgálni, s azt is csu-
pán déli 12 óra és délután 3 óra között, illetve este 
hét óra és kilenc óra közt. A negyedik paragrafus 
előírta, hogy a borkereskedésekben, pontosabban 
azokban, melyek „…1918. évi október hó else-
jén már fennálottak…” szintén szabad volt bort 
árulni, zárt palackokban, reggel nyolc és délután 
négy óra között. Vagyis a zárt palackban történő 
boreladás tilalmát (szintén) elvetették a rendelet 
alkotói, hogy a „nyílt kérdést” a „tényleges bor-
kereskedők” helyzetének rendezését megoldják. 
Végül, de nem utolsó sorban ott volt a rende-
let ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik para-
grafusa. Az ötödik paragrafus kimondta, hogy 
„Gyógyszertárakban gyógyboroknak és gyógy-
ászati célokra szolgáló égetett szeszes italoknak a 
szokásos keretekben való kiszolgáltatása meg van 
engedve.”. A hatodik paragrafus világossá tette, 
hogy a felsorolt könnyítéseken túlmenően más 
engedmény nincsen az alkohol árusítása terén; a 
hetedik paragrafus büntetést helyezett kilátásba 
a rendelet megszegőivel szemben; a nyolcadik 
paragrafus pedig a miniszterelnök korábbi rende-
letének hatályon kívül helyezéséről szólt. Az első 
három idézetet, illetve a kereskedelmi miniszter 
javaslatát, s a kormány döntését az enyhítése 
alkoholtilalom tárgyában ld.: MNL OL, K 27. 
Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 1919. január 27. 
A további idézeteket, illetőleg belügyminiszter 
és a kereskedelemügyi miniszter 46.461/1919. 
K. M. számú rendeletét pedig ld.: Budapesti 
Közlöny, 1919. évi 36. szám. Bp. 1919. február 
12.

50 Az idézetet, illetve a november 16-i (829.) ülés 
jegyzőkönyvét ld.: Az 1910. évi junius hó 21-ére 
hirdetett Országgyűlés képviselőházának naplója, 
negyvenegyedik kötet. Bp., 1918.

51 Uo.
52 Uo.
53 Az idézetet, illetve a főrendiház 1918. november 

16-i (CXVI.) ülésének jegyzőkönyvét ld.: Az 
1910. évi junius hó 21-ére hirdetett Országgyűlés 
főrendiházának naplója, V. kötet. Bp., 1919.

54 Uo.
55 Uo.
56 Uo.
57 Uo.
58 Az idézetet, illetve a Nemzeti Tanács november 

16-i ülésének jegyzőkönyvét ld.: Az 1910. évi 
junius hó 21-ére hirdetett Országgyűlés képvise-
lőházának naplója, negyvenegyedik kötet. Bp., 
1918.

59 Uo.
60 Uo.
61 Uo.
62 Uo.
63 Uo.
64 Uo.
65 Uo.
66 Uo.
67 Uo.
68 Az 1918. november 16-án elfogadott néphatá-

rozatot ld.: Az 1910. évi június hó 21-ére hirde-
tett Országgyűlés képviselőházának irományai. 
LXIV. kötet, Bp., 1918. A néphatározat elfogadá-
sát pedig ld.: A Nagy Nemzeti Tanács november 
16-i ülésének jegyzőkönyve. In: Az 1910. évi 
junius hó 21-ére hirdetett Országgyűlés képvise-
lőházának naplója, negyvenegyedik kötet. Bp., 
1918.

69 Az idézetet, illetve a Nemzeti Tanács november 
16-i ülésének jegyzőkönyvét ld.: Az 1910. évi 
junius hó 21-ére hirdetett Országgyűlés képvise-
lőházának naplója, negyvenegyedik kötet. Bp., 
1918.

70 Uo.
71 Uo.
72 Uo.
73 Uo.
74 Uo.
75 Uo.
76 Uo.
77 Uo.
78 Uo.
79 Uo.
80 Uo.
81 Uo.
82 Kunfi, szó szerint, így fogalmazott: „És mert 

tudom, hogy ez az az ut, amelyen járni akarunk 
és amelyen az egész kormány járni akar, ezért és 
mint nemzetközi szocziáldemokráta (Elénk éljenzés.) 
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— ez voltam és fogok maradni mindig, — azért, 
mert tudom, hogy a szoczializmus felé való fej-
lődés utján hatalmas lépésekkel akarunk előre 
menni, ezért merek én, mint nemzetközi szociál-
demokrata, innen e helyről egy szóval fordulni a 
világ szocziáldemokratáihoz, (Halljuk! Halljuk!) 
azoknak az államoknak szocziáldemokratáihoz, 
(Halljuk! Halljuk!) amelyek ma még ellenséges 
erővel állnak szemben Magyarországgal, for-
dulok a cseh-szlovák szocziáldemokratákhoz és 
megkérem őket innen, a magyar nép, az egész 
szocziáldemokrata munkásság és az egész ma-
gyar nemzetnek nevében, hogy lássák be azt, hogy 
mi most az ujjáépités óriási müvén fáradunk, ad-
janak nekünk némi haladékot, hogy berendezhes-
sük házunkat, amelyről látni fogják, hogy semmit 
sem akar tőlük, csak a jövőben egyetértésben 
velük együtt küzdeni, az emberiség nagy ellen-
ségei, a szolgaság, a szegénység, a tudatlanság 
és a betegség ellen. (Élénk helyeslés, éljenzés 
és taps.) Azt mondom nekik, hogy bizzanak meg 
bennünk, bizzanak meg abban, hogy semmi el-
lenséges czélunk nincs, és bizzanak meg abban, 
hogy mi nem akarunk egyebet, mint velük testvéri 
szolidaritásban dolgozni.” Az idézett gondola-
tokat ld.: Az 1910. évi junius hó 21-ére hirdetett 
Országgyűlés képviselőházának naplója, negy-
venegyedik kötet. Bp., 1918.

83 Az idézett mondatokat, illetve a Felvonulás a 
parlament elé címet viselő írást ld.: Pesti Hírlap, 
XL. évfolyam, 270. (13887.) szám. A Felvonulás 
a parlament elé címet viselő írás az első és a má-
sodik oldalon. Idézett mondatok az első oldalon.

84 Uo.
85 Az idézetet, illetve a Kihirdetik a népköztársasá-

got az Országház-téren címet viselő cikket ld.: 
Pesti Hírlap, XL. évfolyam, 270. (13887.) szám. 
7–8. o. Idézet a 7. oldalon.

86 Uo.
87 Uo.
88 Uo.
89 Uo.
90 Uo.
91 Uo.
92 Uo.
93 Uo.
94 Uo.
95 Uo.
96 Az idézetet, illetve a Kihirdetik a népköztársasá-

got az Országház-téren címet viselő cikket ld.: 
Pesti Hírlap, XL. évfolyam, 270. (13887.) szám. 
7–8. o. Idézet a 8. oldalon.

97 Uo.
98 Uo.
99 Uo.
100 Uo.
101 Uo.
102 Az idézetet ld.: A köztársaság születésének ünnepén. 

Megjelent a Budapesti Hírlap 1918. november 
17-i számának (XXXVIII. évfolyam, 270. szám) 
első és második oldalán. Idézet az első oldalon. 
Illetőleg ugyanezen idézetet olvashatjuk A béke 
első hónapja Magyarországon (1918. november 
3. – december 3.) címet viselő könyv 354. oldalán. 
Az említett könyv egyébként egészében vagy rész-
leteiben számos olyan újságcikket közöl, melyek 
a béke első hónapjában, 1918. november 3-a és 
1918. december 3-a között jelentek meg a hazai 
sajtóban. Emellett van egy kronológia is (31–51. 
oldal), mely az 1918. október 5-e és 1920. novem-
ber 15-e közötti történésekkel foglalkozik; továbbá 
van egy bevezető tanulmány is (9–29. oldal) a 
kötetet szerkesztő Gerő András tollából. E tanul-
mány A béke háborúja címet viseli, s részletesen 
foglalkozik az első világháborút követően, a béke 
első hónapjában történt eseményekkel. E sorok 
szerzőjeként fontosnak tartom megemlíteni, hogy 
munkám megalkotása során nagy segítségemre 
volt A béke első hónapja Magyarországon (1918. 
november 3. – december 3.) címet viselő könyv, a 
bemutatott újságcikkek éppúgy, mint a kronológiai 
rész, vagy Gerő András írása.

103 Az idézetet ld.: Buza Barna Köztársaság címet 
viselő írása. Megjelent a Magyarország című 
napilap 1918. november 17-i számának (XXV. 
évfolyam, 270. szám) első és második oldalán. 
Idézett mondatok az első oldalon.

104 Az idézett mondatokat ld.: Ez a nap címet viselő 
írás. Megjelent Az Est IX. évfolyamának 270. 
számában.

105 Részlet Ferencz József unitárius püspök napló-
jából. 1918 augusztusa és 1920 januárja közötti 
naplófeljegyzések. In: Trianon arcai (naplók, 
visszaemlékezések, levelek). Szerkesztette, az 
előszót és a jegyzeteket írta: Kunt Gergely, L. 
Balogh Béni, Schmidt Anikó. Libri Kiadó – 
Magyar Nemzeti Levéltár, 34. o.

106 Az idézeteket ld.: Az osztrák-németek magyar 
területeket követelnek címet viselő cikk. In: Pesti 
Hírlap, XL. évfolyam, 268. (13885.) szám, 8. o.

107 Az idézetet ld.: Négy vármegyét követel a né-
met-osztrák államtanács címet viselő írás. In: 
Budapesti Hírlap, XXXVIII. évfolyam, 271. 
szám, 4. o.

108 Részlet Ferencz József unitárius püspök napló-
jából. 1918 augusztusa és 1920 januárja közötti 
naplófeljegyzések. In: Trianon arcai (naplók, 
visszaemlékezések, levelek). I. m. 34. o.

109 Részlet Ferencz József unitárius püspök napló-
jából. 1918 augusztusa és 1920 januárja közötti 
naplófeljegyzések. In: Trianon arcai (naplók, 
visszaemlékezések, levelek). I. m. 35. o.

110 A hadisarc hivatalos indoka az volt, hogy egy 
magyar–román összetűzés során 1919. január 
13-án, Cigányinál elesett 9 román katona, s az 
ő családjukat kívánták a kárpótolni. Valójában 
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persze a magyarság megfélemlítése volt a cél. 
Erdély román megszállásáról, a Cigányinál tör-
téntekről, Kolozsvár városának megsarcolásáról, 
illetve Apáthy István letartóztatásáról, annak kö-
rülményeiről részletesen is olvashatunk: Romsics 
Ignác: Erdély elvesztése 1918–1947. Helikon 
Kiadó, 2018.

111 Az idézeteket, illetve a jegyzőkönyv teljes szö-
vegét ld.: MNL OL, K 440 PTI 607. f. A polgári 
demokratikus forradalom iratai, 3. doboz, 33. ő. 
e. Az erdélyi nemzetőri parancsnokságon felvett 
jegyzőkönyv a román csapatok Kolozsvárra való 
bevonulásával kapcsolatos eseményekről.

112 Az idézetet, illetve a jegyzőkönyv teljes szöve-
gét ld.: MNL OL, K 440 PTI 607. f. A polgári 
demokratikus forradalom iratai, 3. doboz, 33. ő. 
e. Az erdélyi nemzetőri parancsnokságon felvett 
jegyzőkönyv a román csapatok Kolozsvárra való 
bevonulásával kapcsolatos eseményekről.

113 Uo.
114 Uo.
115 Uo.
116 Uo.
117 Igaz, Pogány Béla úgy tudta, hogy a román 

megszállók „Tehetetlenek lévén: azonban az ál-
talános mozgalommal szemben a szrájkbizottság 
tagjaival megkezdték a tárgyalást melynek ered-
ménye képen Apáthy főkormánybiztos [január] 
24-én szabadlábra lett helyezve. – Az erőszakos 
intézkedések megszüntetésére igéret van téve és 
kilátásba van helyezve az önrendelkezési jog sze-
rint a magyar tisztviselők müködésben hagyása.”; 
ám az igazság az, hogy Pogány Béla ezt rosszul 
tudta! A korszakkal foglalkozó történettudományi 
kutatások – többek közt Romsics Ignác kutatásai 
– világosan rámutatnak arra, hogy 1919 januárjá-
ban nem engedték szabadon Apáthy István kor-
mánybiztost, erre csupán 11 hónap múltán, 1919. 
december 22-én került sor, s persze az is egy illú-
ziónak bizonyult, hogy a román állam változtat a 
magyarsággal szembeni jogtipró bánásmódon.

118 Az idézett mondatokat, illetve a Jász-Nagykun-
Szolnok megyéről szóló összegző jelentést ld.: 
MNL OL, 607 f. 31. ő. e. Az idézet, illetve 
az összegző jelentés kapcsán érdemes megje-
gyezni, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megyé-
ről szóló összegző jelentést az ún. Országos 
Propaganda Bizottság készítette. A jelentésnek 
pontos keletkezési dátuma ugyanakkor nincsen. 
A keltezés ideje kapcsán biztosan csupán annyit 
lehet tudni, hogy a jelentés elkészítésére „Az 
1919. január 20-ról [helyesen január 20-tól] 
kiállitott kérdőivek alapján.” került sor, illetőleg 
a jelentés valamikor március 21-e előtt kelet-
kezett. Ez utóbbira abból lehet következtetni, 
hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megyéről szó-
ló jelentésben csak és kizárólag olyan esemé-
nyekről esik szó, melyek 1919 esztendő kezdeti 

időszakára, a Tanácsköztársaság létrejötte előtti 
időszakra utalnak. Például hosszan olvashatunk 
arról, hogy a különféle politikai erők, (polgári 
és szocialista) politikai pártok miként szervez-
kedtek Jász-Nagykun-Szolnok megyében, 1919-
ben, ugyanakkor a Tanácsköztársaság időszakára 
jellemző politikai szervezetekről, vagy épp a 
Tanácsköztársaság idején történt eseményekről 
egyáltalán nem esik szó.

119 Az idézett mondatot, illetve a Jász-Nagykun-
Szolnok megyéről szóló jelentést ld.: MNL OL, 
607 f. 31. ő. e.

120 Az idézetet, illetve a Heves megyéről szóló jelen-
tést ld.: MNL OL, 607 f. 31. ő. e.

121 Az idézetet, illetve a Csanád vármegyéről szóló 
jelentést ld.: MNL OL, 607 f. 31. ő. e. A Csanád 
vármegyéről szóló jelentés, illetve a többi megyei 
jelentés kapcsán megjegyzendő, hogy az Országos 
Propaganda Bizottságtól, összesen öt, dátumozás 
nélküli, megyei jelentés maradt fenn (MNL OL, 
607 f. 31. ő. e.). A (már említett) Csanád megyei, 
hevesi és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei jelen-
tések mellett van egy jelentés Borsod megyéről 
is, s fennmaradt egy olyan jelentés is, mely „…a 
részben megszállott Zemplén vármegye közálla-
potairól…” ad felvilágosítást. Mégpedig az 1919. 
január 20-a és 1919. február 15-e között kiállított 
kérdőívek alapján. A kérdőívek pontos kiállí-
tási idejét egyébiránt onnan lehet tudni, hogy a 
Borsodról és Zemplén megyéről szóló jelentések 
kezdetén – a Csanád és Heves vármegyékről szó-
ló jelentésekhez hasonlóan – nem csupán annyi 
szerepel (pontatlanul), hogy a jelentés az 1919. 
január 20-tól kiállított kérdőívek alapján készült, 
de – szerencsére – azt is feltüntették, hogy a 
kérdőíveket meddig állították ki. A Borsod me-
gyéről szóló jelentés elején például az áll, hogy 
a jelentés „…Borsod-vármegye közállapotairól 
az 1919. január 20.  február 15. között kiállitott 
kérdőivek alapján.” készült el, s hasonló tartalmú 
mondatot olvashatunk a Csanád, a Heves és a 
Zemplén megyékről szóló jelentések elején is. 
Ez alapján, illetve a jelentések tartalma alapján 
szinte biztos, hogy a Borsod, Csanád, Heves és 
Zemplén vármegyékről szóló összefoglaló je-
lentéseket – a Jász-Nagykun-Szolnok megyéről 
szóló jelentéshez hasonlóan – valamikor 1919. 
február végén, talán március első néhány heté-
ben, a Tanácsköztársaság létrejöttét megelőzően, 
készíthették.

122 Az idézetet, illetve a Csanád vármegyéről szóló 
jelentést ld.: MNL OL, 607 f. 31. ő. e.

123 Uo.
124 Az 1919. évi XVIII. néptörvényt ld.: 1919 évi 

Országos Törvénytár (Corpus Juris), 11. szám. 
Kiadatott 1919. évi február hó 16-án.

125 Az idézett mondatokat, illetve Károlyi Mihály 
március 2-i beszédének teljes szövegét ld.: Károlyi 
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Mihály: Az új Magyarországért (Válogatott írá-
sok és beszédek 1908–1919.) Válogatta, szerkesz-
tette és a jegyzeteket készítette Litván György. 
Bp., 1968. 292–294. oldal. Idézet a 294. oldalon.

126 Az idézetet ld.: MNL OL, K 27. Minisztertanácsi 
jegyzőkönyvek, 1919. február 22.

127 Uo.
128 Uo.
129 Uo.
130 Uo.
131 Uo.
132 Az idézetet ld.: MNL OL, K 27. Minisztertanácsi 

jegyzőkönyvek, 1919. február 26.
133 Uo.
134 Az idézetet, illetve az 1919. évi XXI. néptörvényt 

ld.: 1919. évi Országos Törvénytár 13. szám. 
Kiadatott 1919. évi február hó 28-án.

135 Az idézetet lásd a Világ című napilap 1919. már-
cius 18-i számának (X. évfolyam, 66. szám) első 
oldalán, a Március 15-ike – Pécsett címet viselő 
újságcikkben.

136 Az idézetet, illetve a Cseh vérengzés Kassán cí-
met viselő cikket lásd a Népszava 1919. március 
19-i számának (XLVII. évfolyam, 67. szám) 3. 
oldalán.

137 Uo.
138 Uo.
139 Az idézett táviratot ld.: Népszava, XLVII. évfo-

lyam, 65. szám, 7. o.
140 Az idézetet ld.: Március 15-iki ünnepségek címet 

viselő cikk. Megjelent a Magyarország című 
napilap 1919. március 18-i számának (XXVI. 
évfolyam, 66. szám) második oldalán.

141 Uo.
142 Uo.
143 Az idézetet ld.: A forradalom Márciusa című 

cikk. Megjelent a Népszava 1919. március 18-i 
számának (XLVII. évfolyam 66. szám) 6. és 7. 
oldalán. Idézet a hatodik oldalon.

144 Uo.
145 A budai munkásság a Vérmezőn ünnepelt. A 

négy-ötezer főnyi hallgatóság előtt Migray József 
méltatta az októberi forradalom jelentőségét. 
Fleischer Ernő, Rácz József, Egan Ede és Bálint 
Ödön beszéde után a munkások Martinovich 
vesztőhelyére mentek, ahol ugyancsak Migray 
József beszélt.” Az idézett gondolatokat ld.: 
Március 15-iki ünnepségek címet viselő írás. 
Megjelent a Magyarország című napilap 1919. 
március 18-i számának (XXVI. évfolyam, 66. 
szám) 2. oldalán.

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

147 Az idézetet ld.: A forradalom Márciusa címet vi-
selő írás. Megjelent a Népszava, XLVII. évfolyam 
66. számának 6–7. oldalán. Idézet a 7. oldalon.

148 Az idézetet ld.: A forradalom Márciusa címet vi-
selő írás. Megjelent a Népszava, XLVII. évfolyam 
66. számának 6–7. oldalán. Idézet a 6. oldalon.

149 Uo.
150 Az idézetet ld.: Március 15-iki ünnepségek címet 

viselő írás. Megjelent a Magyarország című 
napilap 1919. március 18-i számának (XXVI. 
évfolyam, 66. szám) második oldalán.

151 Uo.
152 Az idézetet ld.: A forradalom Márciusa címet 

viselő cikk. Megjelent a Népszava 1919. március 
18-i számának (XLVII. évfolyam 66. szám) 6. és 
7. oldalán. Idézett mondatok a hetedik oldalon.

153 A Magyarország című napilap, 1919. március 
18-i számában, a Megtörténtek az első jelölések 
címet viselő cikkben – más dolgok mellett – a 
következőket olvashatjuk: „Budapest, március 
17. (A Magyarország tudósitójától.) A választási 
mozgalmak mind nagyobb méreteket öltenek. A 
fővároson kivül, ahol nap-nap után különböző 
politikai pártokhoz tartozók szervező-gyüléseket 
és egyelőre még nem nyilvános összejöveteleket 
tartanak, a vidék látott a legjobban a munká-
hoz. Egyes helyeken a választások előkészüle-
teivel a különböző pártok már elkészültek. A 
jelöléseket elvégezték. Igy elsőnek a somogyi 
választókerület szociáldemokrata párti listája 
készült el, amelyen listavezető Göndör Ferenc, 
Hamburger Jenő dr., és Vargha Jenő dr., egyetemi 
tanár. Szegeden a Károlyi-párt megyei vezetősége 
ugyancsak összeállitotta a jelölő-listát. A kerü-
letek meghallgatása után csak olyanokat vettek 
be a listába, akik valóban Károlyi-pártiak és 
akiknek a választókerület egyes körzetei kivánták 
a listába való felvételét. Szegeden Detre dr., volt 
kormánybiztos, a listavezető, akit Nagy György 
követ második helyen. Nagy Györgyöt vasárnap 
a szentesi népgyülésen jelölték. A népgyülésen 
Jócsák Kálmán, szociáldemokrata kormánybiztos 
is beszélt. […] A fővárosi politikai klubok és párt-
körök kivétel nélkül igen látogatottak. Mindenütt 
a választások intézésével foglalkoznak. A leg-
szervezettebben eddig a szociáldemokrata párt 
választási irodája dolgozik, amely máris teljesen 
kezébe vette az egész ország szociáldemokrata 
szervezeteinek központi irányitását.” Az idézett 
mondatokat, illetve a Megtörténtek az első jelölé-
sek címet viselő cikket ld.: Magyarország, XXVI. 
évfolyam, 66. szám, 1. és 2. o Idézett mondatok 
az első oldalon.

154 A szabad választások jogi hátterét az 1918. évi I. 
néptörvény adta a nemzetgyűlési, törvényhatósági 
és községi választójogról, mely 1918. november 
23-án került kihirdetésre (Budapesti Közlöny, 
1918. évi 269. szám); illetőleg az 1919. évi 
XXV. néptörvény az alkotmányozó nemzetgyű-
lési választásokról, mely törvény 1919. március 
5-én került nyilvánosságra (Budapesti Közlöny, 
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1919. évi 54. szám). A választások időpontjáról a 
kormány hozott döntést, mégpedig 1919. március 
17-én, egy nappal a forradalmi évforduló kö-
szöntése után. „Belügyminister ur inditványára 
a ministertanács a választás határidejét kitüzi 
április 13.-ára.” – olvashatjuk a március 17-i 
minisztertanácsi jegyzőkönyvben (MNL OL, K 
27.). A kormány döntése egyébként két nappal 
később, március 19-én vált hivatalossá. Ekkor 
látott ugyanis napvilágot a Budapesti Közlönyben 
(1919. évi 66. szám) a Magyar Népköztársaság 
kormányának 1.995/1919. M. E. számú rendelete, 
melynek lényege az volt, hogy hivatalosan is tájé-
koztattak mindenkit: A kabinet 1919. április 13-ra 
tűzte ki a nemzetgyűlési választásokat.

155 Az idézetet ld.: MNL OL, K27. Minisztertanácsi 
jegyzőkönyvek, 1919. február 22.

156 Volt ki tisztelte a kormány óhaját, ám volt olyan is 
ki nem. A Magyarország című napilap (már em-
lített) március 17-i beszámolója szerint: „Nagy 
Vince belügyminiszter vasárnap Zalaegerszegen 
résztvett az ottani Károlyi párt nagygyülésén. 
A belügyminiszter hosszabb beszédet mondott, 
amelyben többek között a következő kijelenté-

seket tette: – A forradalom uj világot teremtett 
és nekem mint miniszternek lázitanom kellene, 
hogy minden szivben felgyuljon a forradalom 
tüze, amig az ország át nem alakul az uj világ-
rendnek megfelelően és amig a dolgozó milliók 
nem lesznek az ország urai. […] A dolgozó 
polgárnak együtt kell haladnia a munkássággal. 
Mi megtagadunk minden közösséget a reakciós 
polgári pártokkal, amelyek nem tartoznak a for-
radalmi pártok közé. […] Cegléden Szabó István 
népgazdasági miniszter beszélt az ottani kis-
gazdapárt népgyülésén. A miniszter beszédében 
kijelentette, hogy az uj világ szelleme megkivánja 
a dolgozó polgároktól és dolgozó munkásoktól, 
hogy testvéri jobbot nyujtsanak egymásnak.” Az 
együttműködés szükségessége helyett azonban 
Szabó István miniszter „Azután arról beszélt, 
hogy mi választja el őt a szociáldemokrata párt 
programmjától.”. Az idézett mondatokat ld.: 
Megtörténtek az első jelölések címet viselő írás. 
Megjelent a Magyarország 1919. március 18-i 
számának (XXVI. évfolyam, 66. szám) első és 
második oldalán. Idézett mondatok a második 
oldalon.


