
negyven éve alatt ugyanis a keleti 
blokk országaiban nagyjából ugyan-
az volt a forgatókönyv: reggel-déle-
lőtt fúvószenekaros ébresztő, azután 
felvonulás a településen, a nagyobb 
városokban katonai díszszemle, utá-
na pedig evés-ivás, magunkat jól ére-
zés, sörrel, miccsel a szabad levegőn, 
a napsütésben.

Vörös rongyokba öltözve

Bizony, ki volt ez a forgatókönyv ta-
lálva már meglepően nagyon rég. 
Például Budapesten a Tanácsköz-
társaság idején, 1919. május elsején 
iszonyatos nagy tömeg volt, a mind-
össze 133 napig élő, márciusban ha-
talomra került új rendszer azzal is 
akarta legitimálni magát – a magyar 
főváros központi részének, a Hősök 
terének és környékének képe teljesen 
megváltozott („vörös rongyokba öltö-
zött”) és „szovjetköztársaság boldog 
proletárjai” több tízezren gyűltek 
össze.

Ez a rendszer megbukott az év nya-
rán, de a második világháború után 
Kelet-Európában hatalomra került 
rendszerek egyszerűen importálták 
a Szovjetunióban 1927 óta hivata-
los ünnepnek számító május elsejét 
– annyira, hogy az Sztálin 1953-as 
halála után is megmaradt, csak már 
néhány évvel később nem a baju-
szos diktátor képét kellett hordozni 
a felvonulóknak, hanem felváltották 
őt más, régi-új arcok: Lenin, Marx, 
Engels, majd Gheorghiu-Dej, később 
pedig Nicolae és Elena Ceaușescu. 

De Hitler idején, a harmincas évek-
ben Németországban is hivatalos 
ünnepnapnak számított, az „über-
menschkenek” is ugyanúgy fel kel-
lett vonulniuk a településeken vagy 
a stadionokban, ahol a Führer dör-
gedelmes beszédeit kellett hallgatni-
uk – de utána szabad volt mindenki, 
ihatott-ehetett.

Igen emlékezetes Magyarország 
jelenkori történetében nemcsak az 

említett 1919. évi budapesti május 
elseje, hanem az 1957. évi is: a levert 
forradalom romjain, a golyónyomok-
kal tele belvárosi épületek között 
hömpölygött a becslések szerinti 
több százezres tömeg a Hősök teré-
re, ahol Kádár János, az új rendszer 
első embere ígért békét és biztonsá-
got – miközben folytak a letartózta-
tások, a perek és a halálos ítéletek 
végrehajtása, az akasztások. De a 

„Leveles a május, virágos a rét, / 
majálisra menni jaj, de csuda szép! 
/ Búzavirág-koszorú, ma senki se 
szomorú, / ránk ragyog az ég, sejj-
hajj, május csudaszép!” – énekeltük 
egykor, kisgyerekkorunkban, a het-
venes-nyolcvanas években, akkor, 
amikor a csodálatos aranykor éppen 
a legmagasabb szintre jutott, és a 
sokoldalúan fejlett szocialista társa-
dalom, benne a sokoldalúan képzett 
emberekkel arra volt hivatott, hogy 
megadja azt, amire vágyott minden-
ki: az élet szép, mindenki boldog, és 
minden a lehető legnagyobb rend-
ben van.

A látszat pedig május elsején jött ki 
igazán. A kommunizmus több mint 
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A mai majálisok még csak 
meg sem közelítik azt 
az érzést, amit mondjuk 
harmincöt, negyven vagy 
ötven évvel ezelőtt illett 
érezni ilyenkor. Szép má-
jusi szellő, lobogó pionír-
nyakkendők és gondosan 
befont hajak, beszédek 
és tapsok, majd délután 
irány a Szejkére, a Sutába 
vagy a Sugásba. Élni ak-
kor így kellett, így lehe-
tett, május elsején pedig 
boldognak kellett lenni 
gyerekként és felnőttként 
egyaránt, pláne ha reggel 
orgonavirág-illat és fúvós-
zene ébresztett, délben 
pedig lehetett kapni az 
üzletben sört és néha még 
virslit is. És akkor most 
visszaforgatjuk kicsit az 
az idő kerekét...

„ÉLJEN MÁJUS ELSE

Kilátás a május 1-ről 
elnevezett strandon, 
Marosvásárhelyen (1979)
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