
nép, az istenadta nép ettől még igen 
jól érezte magát a Városligetben, s 
Kádár, Marosán György, Biszku Béla 
és a többiek megnyugodhattak: nem 
fognak megismétlődni az októberi 
napok...

Sugárzó örömmel

Nem történt ez másképp Romániá-
ban sem, akkoriban – és később is 

– ugyanúgy felvonulás és naggyűlés, 
éljenzés volt a műsor, mint példá-
ul 1986. május elsején. Nem tudva, 
hogy néhány nappal korábban, ápri-
lis 26-án hajnalban felrobbant a cser-
nobili atomerőmű négyes blokkja, és 
ezzel megtörtént a világtörténelem 
legnagyobb atomerőmű-szerencsét-
lensége, és a radioaktív felhő éppen 
elérte és jól telibe találta a térséget. 
A több évtizedes „jószokáshoz” hí-
ven emberek ezrei, tízezrei mentek 
kirándulni, patakban sört hűteni, 
tűzhelyen szalonnát sütögetni, fi -
nom forrásvizet inni. Mit sem tudva 
arról, hogy ami éppen megjött a le-
vegőben, az nagyon veszélyes, és 
évtizedek múltán is hatással lehet az 
emberi egészségre. Az akkori szovjet 
propagandagépezet ugyanis min-
dent elhallgatott, úgyszintén a szoci-
alista államok sajtóorgánumai, mert 
olyan időket éltünk akkor, amikor a 
fennálló rendszer hibáinak, mulasz-
tásainak eltitkolása sokkal fonto-
sabb volt, mint a lakosság egészsége, 
illetve élete.

A rendszer üzenete mindig is 
egyértelmű volt: az úgynevezett bé-
két, a biztonságot propagálta május 
elsején és a többi ünnepnapon, mi-
közben politikai foglyok ezrei síny-
lődtek a börtönökben, a jólétet és jól-
lakottság érzését mutatta, miközben 
(főleg a nyolcvanas évek Romániájá-
ban) mindennapi gond volt az élelem 
beszerzése, illetve a szép jövőképet 
rajzolta, miközben szinte minden 
ember érezte és tudta, hogy ez a rend-
szer így és ilyen körülmények között 
nem sokáig fog már életben maradni.

Sörözés a „nagy emberrel”

Ám az együvé tartozás érzésére, az 
akolmeleg biztonságára, a jólétre, 
a nagy, közös boldogságra mindig 
is vevő volt a nép, emiatt – és a kü-
lönböző rendszerek erőszakossága 
miatt – ezt fenn lehetett tartani, sőt 
a rendszerváltások után is (átalakít-
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„Leveles a május, virágos a 
rét, / majálisra menni jaj, de 
csuda szép! / Búzavirág-ko-
szorú, ma senki se szomo-
rú, / ránk ragyog az ég, sejj-
hajj, május csudaszép!”

Ünnepi menet 
valamikor a 
hatvanas években, 
Marosvásárhelyen
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Székelyudvarhely, Patkó, 
ünnepség a hetvenes 
évek elején
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va, átfogalmazva), de tovább lehetett 
a tömegeket mozgatni május else-
jén. Miccsel, ingyensörrel, politikai 
beszédekkel, hátbaveregetésekkel, 
közelséggel – mert ahogy Kádár és 
Marosán is „vegyültek a néppel” 
1957-ben és később, úgy a helyi pol-
gármester vagy a fővárosból leuta-
zott „nagy ember” is együtt sörözik 
ilyenkor az „egyszerű emberrel”. 
Megfi gyelhető, hogy a rendszerváltás 
utáni évtizedekben, illetve azokban 
az években, amikor helyhatósági vá-
lasztásokat tartanak, a városi, falusi, 
egyáltalán települési közös majálisok 
lufi ja sokkal nagyobbra és magasabb-
ra van felfújva. Pedig a nép egyszerű 
fi a nem akar mást, csak azt, amit a 
mindennapokban: békét, biztonsá-
got, eledelt, meleget és reményt. A jól 
sikerült, napsütéses, sörös-kolbászos 
majális pedig pontosan azt az illúziót 
nyújtja át, amit ő elvár. Azt, hogy az 
ő élete, az ő léte is fontos valakinek 
vagy valakiknek.

KATONA ZOLTÁN

Diákok vonulnak fel a kirándulás 
előtt Székelyudvarhely 
„hivatalos” majálisára a 
hetvenes évek végén
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Székelyudvarhelyi felvonulás a nyolcvanas években a Művelődési Ház előtti tribün felől fényképezve ARCHÍV FELVÉTEL: BALÁZS FERENC

1951. május elseje, Székelyudvarhely, 
az Autosport kézilabdacsapatának felvonulása

Május 1. strand, Marosvásárhely, 1979-ben. 
Miután évekig romokban hevert, ma fedett uszoda épül a helyén
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