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I. Bevezetés, hipotézisek 

A nagyvárosi közterek használatára alapvető hatással van a mindenkori hatalom ideológiai alapon 

létrehozott szabályozórendszere. Ezen (totális kontroll alatt tartott vagy kevésbé ellenőrzött) köztereken 

zajlanak az egyes ünnepekhez kapcsolódó társadalmi események, amelyek forgatókönyve, aktivitási 

tereinek szerkezete, tükrözi az éppen aktuális ideológiai-társadalmi környezetet. Május 1. talán az egyetlen 

olyan (nem vallási alapú) nemzetközi ünnep, amely közel másfél évszázados története során a különböző 

ideológiai rendszerekbe beágyazódva folyamatosan jelen volt a magyar társadalom életében. Május 1. 

többjelentésű ünnep: legismertebb és legszélesebb körben alkalmazott jelentése a munkavállalói 

szolidaritás ünnepévé teszi, de különböző jelentéstartalmai, értelmezései az eltérő korszakokban eltérő 

hangsúlyokkal voltak jelen, azok szimbólumai összekeveredhetnek, egyes szokások más értelmezési 

keretben is tovább élhetnek. Az ünnephez kapcsolódva a társadalmi viselkedésnek meghatározott, 

értelmezhető térbeli mintái jönnek létre, amelyek időben egyrészt szorosan kapcsolódnak egymáshoz, 

másrészt állandó változáson mennek keresztül. 

Kutatásunk az 1980 óta eltelt időszak május 1-éhez kötődő társadalmi események, köztéri 

megmozdulások létrejöttét, tartalmait és átalakulását vizsgálja, elsősorban a városföldrajzi megközelítéssel. 

Ezen bő három évtizedet az időközben lezajlott politikai változások miatt két nagyobb korszakra bontva 

érdemes vizsgálni. 

Az 1980-tól a rendszerváltásig (1989-1990) tartó időszak, a szocialista éra utolsó évtizede, ekkor az 

ünnep jellemzően a szocialista ideológiához kötődött, a nagyobb tömegeket megmozgató köztéri 

események legnagyobb része a központi hatalom irányítása, szervezése alatt állt. A második időbeli egység 

a rendszerváltás óta eltelt bő két évtizedet foglalja magában. Ebben az időszakban május 1. értelmezése, 

valamint a hozzá kapcsolódó köztéri események terén nagyfokú polarizáció következett be, a 

demokratizálódással a társadalmi megmozdulások kikerültek a hatalmi kontroll alól, a nagyobb volumenű 

köztéri események már nem feltétlenül politikai-ideológiai tartalmak mentén szerveződnek. 



II. Kutatási kérdések: 

Kutatási kérdéseinket két főbb problémakörhöz kapcsolódóan fogalmaztuk meg: 

1. Hogyan változott az ünnep, mint társadalmi rituálé társadalmi-kulturális beágyazottsága, milyen uralkodó 

jelentéstartalmak alapján szerveződnek a közösségi köztéri cselekedetek? 

 

1. Hogyan változott az ünnep jelentéstartalma? 

2. Az egyes korszakokban az ünnep mennyire politikai és mennyire társadalmi rendezvény, ekét 

dimenzió aránya miként változott? 

3. Hogyan csoportosíthatók az ünnephez kapcsolódó rendezvények és ezek milyen társadalmi 

rétegeket mozgattak, illetve mozgatnak meg? 

4. Hogyan változott a rendezvényeken résztvevők létszáma, kimutathatók-e aktívabb időszakok, és ha 

igen ezek mivel magyarázhatók? 

5. Van-e május 1-ének etnikus értelmezése, kisebbségekhez, szubkultúrákhoz köthető 

jelentéstartalmai? 

 

2. Hogyan változott az eltérő jelentések mentén szerveződő társadalmi térhasználat a különböző 

korszakokban, mi jellemzi napjainkban? 

 

1. Melyek voltak a rendezvények performatív terei, milyen hierarchikus rend és aktivitási sémák 

jellemezték ezeket a szocializmus utolsó évtizedében? 

2. Melyek a rendezvények jelenlegi helyszínei, az egyes helyszínek milyen összefüggést mutatnak a 

múltbéli helyszínekkel, melyek az újak és ezekhez milyen társadalmi csoportok, ünnep-

értelmezések kapcsolhatók? 

3. Hogyan jelennek meg a térben az egyes ünnep-értelmezésekhez kapcsolódó szimbólumok, ezek 

használatához milyen csoport vagy korszak-specifikációk köthetők. 

4. Mennyiben vált az ünnep városi aktivitási nappá és mennyire lett kulturálisan elfogadottá, úgy 

hogy nincs mögötte ideológiai tartalom 

5. az ünnephez kapcsolódó entikus értelmezésekhez milyen térbeli viselkedés ill. helyszínek köthetők 

 
 



III. Vizsgálati szintek, megközelítések: 
 
A vizsgálandó eseményeket, köztéri megmozdulásokat az alábbiak szerint csoportosítottuk, a kutatás során 
meghatározandó a hozzájuk tartozó területi szint. 
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IV. Vizsgálati módszerek, források 

1. A múlt eseményeinek vizsgálata 

§ dokumentum-elemzés (tanulmányok, várostörténeti-, levéltári források 
§ nyomtatott sajtóelemzés (elsősorban napilapok, hetilapok május 1-ével foglalkozó cikkei) 
§ elektronikus média: korabeli híradások, híradók, az ünnephez kapcsolódó műsorok (pl.: Felvonulók 

kérték) elemzése 
§ plakátok és egyéb köztéri médiumok tartalmainak elemzése 
§ interjúkészítés a korabeli események szervezőivel 
§ a jelenlegi rendezvényekhez kötődő kérdőíves vizsgálat során az idősebb generáció esetében a 

nyolcvanas évekbeli május 1-ékhez kapcsolódó kérdőívblokk alkalmazása 
 

2. A jelen eseményeinek vizsgálata 

§ strukturált interjúk az egyes események szervezőivel 
§ kérdőíves vizsgálat a rendezvények résztvevői körében 
§ mind az írott, mind pedig az elektronikus sajtó kapcsolódó tartalmainak elemzése 
§ terepmunka, résztvevő megfigyelés 



3. Források 

a. A köztéri események helyszíneivel kapcsolatban: 

§ BRFK (Budapesti Rendőr-főkapitányság) - rendezvény bejelentési kötelezettség (kerületi és fővárosi 
szintű helyszínek lokalizálásához)  

§ Kerületi Önkormányzatok (kerületi jegyzők) illetve a Fővárosi Önkormányzat –  
 
b.  A rendezvényekkel kapcsolatban: 

§ PESTI EST folyóirat/ingyenes programajánló füzet számainak áttekintése  
§ Internetes program-ajánló oldalak figyelése 

 
c.  Tartalmi kérdések esetében: 

§ hazai és külföldi szakirodalom áttekintése, az ünnep értelmezésével kapcsolatban illetve adatok 
szerzése a 1990 előtti korszakról.  

§ sajtóelemzések (Magyar Nemzet, Népszabadság, Népszava) - Körper analízis készítése a 
feldolgozott napilapok anyagából 

§ plakát (poszter)/ fotó / film és videó anyagok feldolgozása, elemzése és az archívumok áttekintése.  
v OSA Archívum (Volt-e 1989? és a Háttérjelentések szekció), 
v MTI Adatbázis, 
v MTV (Magyar Televízió) Archívum és Videótár 
v Magyar Nemzeti Filmarchívum,  
v Filmmúzeum, 
v MTI Fotótár (Fotómozaik szekció), 
v Fotómúzeum Archívuma, 
v közvetlen internetes keresés. 

§ elektronikus sajtó figyelése, elemzése 
 
d. Egyéb elemzések, források: 

§ Karikatúrák / politikai viccek a május elsejei "életérzéssel" kapcsolatban, ami jól szimbolizálja az 
ünneppel kapcsolatos rejtett véleményeket. 

§ Május elseje megjelenése a közösségi portálokon (iWiW, Facebook) és fórumokon (események - 
adatok forrása, tartalomelemzés). 

§ Május Elseje Társaság - a szervezet tagjaival való kérdőívezés (helyszínek feltérképezése, ünnepi 
hangulat bemutatása személyes tapasztalatok alapján és annak elemzése) 


