
KAPITÁNY ÁGNES - KAPITÁNY G Á B O R 

ÜNNEPEK, ÜNNEPELÉSI SZOKÁSOK 
A szerzők könyvének „Látható és láthatatlan világok az ezred

fordulón" (Uj mandátum, 2000.) ünnepekről szóló fejezete — me
lyet az alábbiakban közlünk - előadásuk témájáid szolgált, a Szóra
kozás - szórakoztatás című, Kecskeméten az Erdei Ferenc Művelő
dési Központban 2000. október 5-6-án megtartott konferencián. 

A kilencvenes években látványosan megváltoztak a magán 
és közünnepek, az ünnepek jellegé és az ünnepelési szokások is. 

1. Az ünnep láttatása 
Az ünnepek vonatkozásában nálunk talán az egyik leglát

ványosabb változás a kilencvenes években: az ünnepek kívülre 
kerülése, kifelé /is/ láttatása. Karácsony, advent közeledtével 

az ajtókon adventi koszorúk, 
az ablakokon a Karácsonyra utaló fújt vagy ragasztott min

ták, 
az autók ablakában kis színes, világító karácsonyfák jelennek 

meg; 
az ablakokban esténként felragyognak a sárga fénnyel vilá

gító gyertyák...:' 
látványosan ünnepre készülnek a családok. 

Az ünnepi készülődés a kereskedelemben eddig is látványo
san folyt, mindenki által jól érzékelhetően, a magánszféra ün
nepi készülődése azonban sokkal kevésbé fordult a külső nyil
vánosság felé.. (Az eddig említetteken kívül gondolhatunk a 
kertben vagy erkélyen feldíszített, kivilágított, messziről látható 
karácsonyfák terjedésére is*.). Hasonló jelenségek figyelhetők 
meg a Húsvét kapcsán is: az ablakokba kihelyezett barliaágak, a 
rajtuk lógó színes, festett tojások, a húsvétra kapott ajándék 
csokoládé tojások és nyuszik mintegy közlik az arra haladóval és 
a szomszédsággal, hogy az ott lakó részt vesz az ünnepekben, ré
sze az ünnepet megtartók közösségének. Mik lehetnek a főbb 
okai az ünnepek ilyen megváltozott magánnyilvánosságának? 

a.) Az egyházi (és egyéb, nemkívánatosnak, a hatalom 
szempontjából veszélyesnek minősített) ünnepek évtizedeken 
át tartó tiltott majd tűrt volt ha nem is sorvaszthatta el a meg-
ünnepelésükhöz fűződő szokásokat, mindenesetre belülre, a la
kás falai közé, a privát szférába zárta, szorította azokat. A máso
dik nyilvánosságnak már a '80-as évek közepétől megfigyelhető 
erősödésével ebben a nem-hivatalos (de a szűkebb családnál 
mégis tágabb körű) nyilvánosságban kezdtek újjáéledni az ad
dig csak megtűrt, vagy államivá változtatott (lásd március 15. és 
az egyre látványosabb kokárdaviselés), deszakralizált (augusztus 
20; Szent István ünnepe helyett az Új Kenyér és - a szocialista 
— alkotmány ünnepe; Húsvét: locsoló és tavaszünnep); vagy 
egyenesen tiltott ünnepek (október 23. megünneplése, a Batthy
ány örökmécsesnél a rendőrség által féloszlatott megemlékezé
sek). Mindezek az ünnepek (az ebben az időben már egyértel
műen hátráló hatalom lépésről-lépésre történő jóváhagyása 
mellett) fokozatosan újra kikerültek a nyilvános szférába, ma
gánünnepekből újra közösségteremtő ünnepek lehettek. 

Ez a szokás, csakúgy mint például az ablakok matrica-, és spray-
díszítése már a hetvenes-nyolcvanas évektől je len van , de a k i lencve
nes években a korábbinál jóval többen élnek vele; az ajtóra kifüggesz
tett advent i koszorúk pedig igazából csak a rendszerváltás után váltak 
jellemzővé (összefüggésben persze a - le lki leg is - szabad vallásgyakor-
lás feltámadásával). 

b. ) Az ünnepek közösségteremtő ereje meghatározó abban, 
hogy az egyes emberek miért tartják fontosnak, hogy örömük, 
gyászuk kifelé is látsszék. Az egyén az ünnep külső jeleivel jelzi 
a magáéhoz hasonló - vagy éppen az attól eltérő - kultúrájú, 
hitű, stb. többiek számára, hogy mi az a kultúra, az a hit, stb., 
amit ő vállal; amit a sajátjának érez. 

c. ) Mert az ünnepek egyben kultúrkörök szimbolikus 
megjelenítői is. A '90-es években egyre fontosabbá vált az 
egyéni identitás, önazonosság meghatározásában, hogy milyen 
kultúrához, szubkultúrához tartozik valaki. S a Karácsony, vagy 
a Húsvét sokak számára nem csupán — vagy talán nem is első
sorban - vallási ünnepként jelentős, hanem mint egy kétezer 
éves kulturális tradíció (a keresztény kultúra) szimbolikus ele
meinek vállalása. 

d. ) Az ünnep „kívülre kerülése" tehát az államszocializmus 
évtizedeiben elfojtott közösségformák újraéledésének jele, de 
egyszersmind jele az egyéni kultúraépítés egyebekben is meg
nyilvánuló tendenciájának is: annak, hogy a régi közösségi kul
túrák elemei (az otthonokba-szorulás következtében is, de még 
inkább a modern, mindent áruvá, külsődlegessé változtató vi
szonyoknak köszönhetően) egyéni világok részévé válnak; min
den egyén külön világot épít magának a közös kultúra elemei
ből. Ezt a külön világot, az „ez vagyok én", „itt vagyok én" üze
netét is kiteszi a legújabb idők embere ablakába, kertjébe: a kö
zösség-erősítő gesztus mellett (vagy talán még annál is hangsú
lyosabban) ez az — individuum megerősödött öntudatát kife
jező — önreprezentáció a látványos jelenség egyik meghatározó 
tartalma. 

2. Az ünnepek időbeli kiterjedése 
Jellegzetes tendencia az ünnep-hétköznap arány eltolódása: 

az ünnepek egyre hosszabbak. A „kétnapos ünnepekből" há
rom, sőt, négy napos szünidők lettek, a Karácsony (és a kará
csonyi kellékek kavalkádja) egyfelől kiterjedt szinte az egész 
Ádventi időszakra, másfelől a korábban Vízkeresztkor lebon
tott karácsonyfák sok helyütt ma már a farsang végéig, szinte 
tavaszig állanak. (Igaz, néhol viszont már Karácsony másod-, 
harmadnapján kidobják őket). Mindkét jelenség az érzelmi 
megzavarodásra utal. Az ünnepi kellékektől való gyors megsza
badulás az elsivárosodásra, a végtelenségig nyújtani próbált ün
nepi hangulat pedig arra a kétségbeesett kapaszkodásra, ahogy 
az emberek mindenáron rendkívülivé, ünnepivé akarják transz
formálni életüket: éppen azért, mert sivárnak érzik. De hason
lóképpen meghosszabbodik a nyaralás, a téli, nyári, (tavaszi, 
őszi) szünidő is - ugyanis a modern ipari társadalom világában 
(a munkához kapcsolódó étosz megváltozásával, a bérmunka 
általi élszürkítésével) elsősorban a pihenésnek, az ünnepnek 
van értéke, látszólagos szakralitása, a munkának, a hétköznap
nak nincsen. Ám ez a szakrali tás is csak látszólagos, az ünnep 
görcsös kívánása csak ürességbetorkollhat, ha a hétköznapok 
üresek(gondoljunk például Vaszilij Suksiii: Vörös kányafájában 
a kétségbeesett ünnepelni akarásra: „Kell egy ünnep"...) Az 
ünnepek az esetek többségében elvesztették szakralitásukat, 
szentségüket, de éppen azért, mert a hétköznapok, a munka 
is elvesztette. Régen az ünnepek a hétköznapok rendjébe il
leszkedtek, ott volt szabott helyük és rituáléjuk, s ez éppen 
azért, éppen azáltal volt lehetséges, mert mindennek (megszen
telt) helye és rituáléja volt. 



3. A z amerikai típusú ünnepek megjelenése 
A Valentine-day (Bálint nap) új ünnepként való megjele

nése a '90-es években, a Halloween, a Hálaadás Nap, a Chal-
lenge Day (A Kihívás Napja), vagy az amerikai stílusú szüle
tésnapi partik terjedése, és más hasonló jelenségek arra figyel
meztetnek, hogy az ünnepelési szokások között is egyre inkább 
érvényesül az amerikai kultúra és életmód (sokak által kárhoz
tatott, mások által mintának tekintett) hatása. Jobb módú, eh
hez a típusú kultúrához vonzódó szüleik gyerekeik számára a 
McDonalds-ban szerveznek születésnapi partit, otthon rende
zett születésnapokon jellegzetes amerikai luftballonok, és ame
rikai filmekben látott egyéb látványelemek alkotják az ünnepi 
dekorációt, s talán nem véletlen, hogy a tortagyújtás melletti 
énekként is egyre gyakoribb a „Happy Birthday to you" kezdetű 
dal; (ma már lassan több gyerek ismeri, mint mondjuk a koráb
ban sok családban ünnepi köszöntőként hagyományozódott 
„Serkenj fel kegyes nép..." kezdetű népdalunkat). 

Feltűntek már a „Just married", vagy magyar variációként az 
„Uj házasok" táblák az autó ablakába kitéve, csakúgy, mint 
ahogy amerikai hatásra terjedtek el nálunk is az ifjú párt szállí
tó autó „farkára" kötött, figyelemfelhívó zörgők, a hangos tül
kölés. Egész Európában évtizedek óta beszélnek a szakemberek 
az amerikanizálódás jelenségéről: a Magyarországon a '90-es 
években szintén látványosan előretörő tendencia egyik - talán 
nem a legnagyobb jelentőségű, de azért fontos - eleme az ame
rikai kultúrának az ünnepi szokásokba való behatolása is. 

Az okok között itt nyilván fontos szerepe van annak - mint 
erről később, a „Modellek a térben" című fejezetben még szó 
lesz - , hogy az amerikai minta az emberek egy részének szemé
ben a jólét, a boldog és szabad élet szimbóluma, s ezért presztízs
jelkép is sokak számára. A másik fontos ok megint csak az üzle
ti világ terjeszkedése, s ennek köszönhetően az ünnep és a vá
sárlás, mint fogyasztási alkalom mind határozottabb kapcsolata 
(az amerikai áruk pedig a bolti kínálatban is mind nagyobb 
számban vannak jelen az ünnepi kellékek között is). S bizonyá
ra igen hatékony az a határokon átnyúló, az egész világot behá
lózó tömegkommunikációs kultúra is, amely szimbolikus lát
vány-elemeivel, ha nem is tudatosan, de mindenképpen hat az 
emberek fogyasztói szokásaira, értékvilágára. 

4. Ünnep és üzlet 
Az ünnepek elüzletiesedése évtizedek óta megfigyelhető 

tendencia: a kilencvenes években azonban az amerikai hatá
soktól függetlenül is számos jelenségben megfigyelhető. Egy
részt az ünnepelés formái között szaporodnak a pénzre utaló ele
mek. Az ajándék egyre több esetben pénz, csekk, utalvány (a 
személyre szóló figyelmességek helyett). Terjed az a (korábbi 
értékrend, ízlés normái szerint inkább megütközést keltő) szo
kás is, hogy az ajándékot még az ajándékozó jelenlétében fel
bontják és felmutatják az egybegyűlteknek, mintegy jelezve, 
hogy az illető milyen nagy értéket adományozott, milyen sok 
pénzt költött. Temetésekkor a kegyeleti virágcsokrok helyett is 
mind gyakrabban pénzt adnak, azt hangoztatván, hogy a gyor
san hervadó egyszeri virághalom növelése helyett inkább ahhoz 
járulnak hozzá, hogy a gyászoló család később (a kapott pén
zen) rendre friss virágot vihessen a sírra. A pénz tehát mindin
kább az érzelmek mellé, vagy éppen a helyükre tolakszik. Nem 
csodálható, hogy másrészt a kereskedelem, a vállalkozás is egyre 
nagyobb mértékben ráépül az ünnepekre; a Karácsony idestova 
a körülbelül egy hónapig tartó vásárlási kényszerrel azonosul; a 
különböző ünnepek jelentőségének növekedésével új üzletágak 
kapcsolódnak ezekhez is: kialakul a gimnáziumi ballagási aján

dékok piaca; bérelhető autóbuszok a ballagási szerenádhoz; fel-
virágzik az esküvői videó-vállalkozás; a születéshez kapcsolódó
an a magzatról készült ultrahang-felvételek, és videók; könyv
sorozat jelenik meg, amelynek egyes köteteit a különböző név
napokon lehet ajándékozni; mások személyre címzett ajándék
palackok feliratozására, gravírozására szakosodnak; amerikai 
mintára minden lehetséges ünnephez előnyomtatott jókíván
ságok 2 lepik el a trafikokat, papír-, virág-, és ajándékboltokat, 
stb. 

5. A z öntevékenység felértékelődése 
Ugyanakkor a piaci típusú, talmi ajándékdömpinggel szem

ben - s éppen ezek terjedésére való visszahatásként is - egyre 
nagyobb a becsülete a kézzel készített, a kézműves hagyomá
nyokhoz kapcsolódó ajándékoknak, díszeknek, festett tojások
nak, házilag font adventi koszorúnak, a karácsonyfára szánt, 
saját készítésű mézeskalácsdíszeknek, stb. A kézműves-kultúra 
feléledéséről később még lesz szó, de - nem utolsósorban éppen 
az amerikanizált modell alternatívájaként is - jellemző az erre 
építő szemlélet terjedése a „kilencvenes évek" ünnepi szokásai
ban is. (Ez elsősorban értelmiségi csoportoknál figyelhető meg, 
de hatásuk - mint sok egyébben, ebben is - továbbgyűrűzik 
más társadalmi csoportok körében is). 

6. A gyerekszoba, mint külön ünnepi világ 
Érdekes új jelenség az ünnepelési szokások között, hogy egy

re több helyen figyelhető meg karácsonykor a gyerekszobába 
felállított külön karácsonyfa, a gyerek születésnapjára a gye
rekszoba - vagy akár az egész lakás - ünnepivé varázslása, a 
gyerekszoba ablakainak kiemelt ünnepi díszítése Karácsony, 
Mikulás, Húsvét tájékán. Ezek az apró mozzanatok a gyerekvi
lág individualizálódásának, a gyerek önálló fogyasztóként való 
megjelenésének jelei. Ugyancsak felfigyelhetünk arra a folya
matra is, ahogy a korábban szokásos születésnapi gyerekzsúrok, 
„bulik" jellege is átalakul „gyerek-partyvá", mind több elemé
ben hasonulva a felnőttek külsődleges-formai mozzanatok meg
határozta (cocktail-, garden-, és egyéb) party-jaihoz. 

7. Az egyéni élet nagyobb, kerek évfordulóinak kiemelt 
ünnepként kezelése 

Ugyancsak a '90-es évekre vált egyre szélesebb körben szo
kásossá — s szintén az individualitás növekvő értékének meg
nyilvánulásaként - az egyéni élet nagyobb, kerek évfordulói
nak, 40/50/60/70/80/85 éves születésnapoknak, 25/30/40/50 éves 
házassági évfordulóknak szélesebb családi, baráti körben történő, 
az eseménynek nagy súlyt adó megünneplése. A születésnapo
kat többnyire eddig is megünnepelték, változás abban van, 
ahogy az ünnep, az egyén legszemélyesebb ünnepe a szűkebb 
családi intimszférából a „közügyek világa" felé terjeszkedik. 
Elszaporodtak a tanítványok által szervezett nagy ünnepségek, 
általuk kiadott tisztelet-könyvek (Hommage á XY), az ünne
peltek tiszteletére rendezett meglepetés-műsorok, stb. (Ez a je
lenség is a „szimbolikus privatizáció" kortendenciájának azon 
megnyilvánulásai közé sorolható, amelyek egy részéről már 
volt, vagy lehetett volna szó: gondoljunk a hajdan egy-egy vi
dék fölött uralkodó várkastélynak „fölülhelyezkedő" attitűdjé
re, amelyet ma tömegesen tesznek magukévá azok, akiknek 
ehhez kellő anyagi fedezetük van - tornyos paloták, baldachi-

2 Olykor a legszemélyesebb érzelmek kifejezését kínálják az efféle 
sokszorosított képeslapok: „Úgy hiányzol!", „Sajnálom, hogy megbán-
tottalak!" „Szeretlek, kedvesem!", stb. 



nos, „főúri" ágyak, stb.; vagy arca, ahogyan a kultúra, a szórako
zás, az életélvezet közösségi formái közül - pontosabban azok 
közül a szórakozási formák közül, amelyek élvezetére a közel
múlt évtizedeiben csak közösen volt mód — a tőkével rendelke
ző egyén mind többet „megvásárolhat" magának: magánlaká
son rendezett koncertek, színielőadások, vetítések; magánuszo
dák, házi teniszpályák, a gyerekeknek a saját kertben berende
zett komplett játszóterek; stb. Hogy ugyanazt a jelenséget több 
területen is felbukkanni látjuk, éppen annak a jele, hogy fon
tos, korjellemző tendenciáról van szó.) 

Egy másik érdekes jelenség, hogy egyre szélesebb körben 
válik divattá a rendszeres, évenként ismétlődő nagy-családi 
találkozók szervezése. Ezekhez a nagyobb összejövetelekhez, 
ahol nem ritkán 50-100 ember is találkozik, gyakran vesznek 
igénybe közintézméiiyeket, vendéglők különtermét, művelődési 
házak nagyobb tereit, iskolák kibérelhető helyiségeit, ahol az 
összegyűlő emberek le tudnak ülni, közös étkezéssel, beszélge
téssel erősítik meg együvé tartozásul<at. Az egyén, az egyéni élet
út megnőtt jelentősége rejlik e mögött az érdekes új tendencia 
mögött is (s a közintézmény kibérlésével megint kifejezést nyer 
a szimbolikus privatizáció is); ugyanakkor ebben a jelenségben 
van egy másik, legalább annyira fontos mozzanat is: az en\beri 
kapcsolatháló fontossága, hiszen ezek a találkozások rendre meg
erősítik a nagy-családi, baráti összetartozás érzését, tudatosítják 
és növelik az együttműködés lehetőségeit is. 

8. Az esküvők ünnepelési szokásainak változása 
Hagyományosan a falusi, de többnyire a városi polgári eskü

vők is, sok ember együttes ünnepei voltak, sőt, a falvakban, ki
sebb településeken közvetlenül vagy közvetve, de a település 
egésze részese volt az esküvői előkészületeknek (a templomban 
való kihirdetéstől kezdve, az ünnepi étrend sokakat foglalkozta
tó előállításáig); a főutcán végigvonuló ünnepi menet éppúgy 
azt mutatta, hogy ez a magánünnep ünnep a közösség egésze 
számára, mint ahogy ezt jelezte a lakodalomba meghívott, nem 
ritkán száz-kétszáz fős vendégsereg is. Az elmúlt évtizedekben 
már a falvakban is egyre ritkábban került sor ilyen hagyomá
nyos, nagy lakodalomra. Aztán, valamikor a nyolcvanas évek
ben a trend kezdett megfordulni, s a '90-es évekre újra, érzékel' 
hetően megnőtt a nagy, látványos, komoly előliészűletekkel megreii' 
dezett esküvők száma. Ezek sok tekintetben hasonlóak a hagyo
mányos nagy lakodalmakhoz, de sok mindenben különböznek 
is azoktól. Néhány jellegzetességük: 

gondosan tervezett, díszes vagy hangsúlyozottan egyéni 
meghívók; 

a ceremónia helyszínének körültekintő, s vagy a reprezeii' 
taúvitás vagy a bensőségesség szempontjait figyelembe vevő ki
választása (egyházi esküvő esetén: melyik templomban és ki 
celebrálja a szertartást: az egyik változatban az eskető pap rangja 
/is/ fontos, a másik változatban viszont a házasulandók és a pap 
személyes kapcsolata - barát, gyóntató, hajdani oktató, stb. -
kap kiemelt hangsúlyt); 

az ünnepi műsor és menü összeállítása, egyáltalán: műsor 
készítése; 

a menyasszonyi ruhák egyedi kivitelezése, vagy igen borsos 
áron történő kölcsönzése; 

gyakran az egész család számára új , ünnepi ruha készül; 
régebbi szokások felelevenítése (tányértörés stb.); 
részben más kultúrákból átvett szimbolikus elemek alkal

mazása (rizsszórás, mint termékenység-varázslás, az említett 
amerikai „just married" szokások átvétele, stb.); 

az emeletes esküvői torta (újta)megjelenése és közös felvá

gása az ifjú pár által; (a városi esküvők esetében a torta méret
növekedése még szembetűnőbb); 

olyan terek birtokbavétele legalább az ünnep alkalmával, 
amelyekkel csak kivételesen kerül kapcsolatba az egyén, (Bu
dapesten például: esküvő a Bazilikában vagy a Mátyás temp
lomban, oda konflissal érkezés; múzeumokban, új, korszerű is
kolák hatalmas köztereiben, művelődési házakban tartott lako
dalom); vagyis megint csak: az ünnepi terek „privatizálása". 

Az esküvő videón való megörökítése is a legutóbbi idők 
fejleménye, kiegészítve és/vagy átvéve a korábbi fényképezke-
dési „szertartás" szerepét. (Évtizedeken át hálószobák falának 
élethosszig tartó dísze és a házassági kötelék szimbolikus emlé
keztetője volt a dupla ágy felett elhelyezett esküvői kép; a váro
sok, nagyobb falvak fotós-üzleteinek pedig - a városi nyilvá
nosságot az esküvő fényéről és a fényképen látható külsőségei
ről, reprezentativitásáról értesítő, s ha később is ott marad, ak
kor ezáltal az idilli pillanatot időtlenné is merevítő - kedvelt 
kirakat-dekorációja). A videó azonban mást tud, mint a fotó: 
az esküvői-lakodalmi történések egész folyamata dramatikus 
eseménysorként örökíthető meg általa, s ezzel az esküvő, ez a 
fontos átmenet-rítus nem mint egy kimerevedett egyszeri szim-
bolikus pillanat, hanem mint egy tetszés szerint újranézhető, az 
egyén kedve szerint újraélvezhető mozifilm kerül be a családi 
emlékezetbe is.... 

A formák szerepének a fenti jelenségekben megfigyelhető 
egyértelmű növekedése mellett - és e formáknak tartalmat 
adóan - a hagyományok felértékelődése, és ismét csak az in
dividualizálódás az a két fő tendencia, ami a '90-es évek válto
zó esküvői szokásait jellemzi. 

Az individualizálódás: — az én esküvőm/a mi esküvőnk le
gyen egyedi, csak ránk jellemző, annak minden kellékével 
együtt - ruha, zene, műsor, meghívón szereplő idézet, stb.;4 és a 
tradíció: - egyes régi szokások felelevenítése (a mennyasszony 
kikérése, a vőfély aktív, ceremóniamester szerepe); vagy példá
ul az úgynevezett „táncházi esküvőkön" városi házasulandók 
esetében is vidéken tartott, a hagyományos falu életét feleleve
nítő szertartások; régi — középkori, ősi magyar — esküvői hagyo
mányok, esküformulák, régi egyházi énekek, magyar ünnepi vi
seletek (újra-) beépítése az esketési ceremóniarendbe, és így 
tovább. 

Es a két tendencia összefonódik. Most, a századvégen végső 
soron a résztvevő egyének által felélesztett hagyományok is azt 
szolgálják, hogy az esküvő egyéni, az egyén kultúráját kifejező le
gyen, (ez esetben olyan egyének kultúráját kifejező, akiket ép
pen a hagyomány tisztelete jellemez). Másfelől viszont ahhoz a 
törekvéshez, hogy az esküvő valódi, emlékezetes élmény legyen 
az ember életében, a kiüresedett szertartások évtizedei után so
kan nem véletlenül éppen a hagyománytól, a közösség erejétől 
remélnek támogatást (ha a „közösség" a fogódzókat kereső szá
zadvégi egyén számára az esetek nagy részében már és még in
kább csak vágyott és többé-kevésbé absztrakt közösséget jelent 
is). 

9. Városok, települések saját ünnepei 
A közösségkeresés egészen másféle változataként a '90-es 

években feltűnően megszaporodtak a különböző települések 

i E törekvés szélsőséges példái a szórványosan már korábban is 
előfordult, de a kilencvenes években m i n d gyakrabban látható, az 
egyén valamilyen specialitására utaló és nagyon sajátos - a szokvá
nyostól igencsak eltérő - külsőségek között lebonyolított ejtőernyős, 
búvár, barlangász, stb. esküvők is. 



saját, a lokalitás összetartó erejét kihasználó, s annak megerősí
tését célzó ünnepei. Szinte minden település törekszik valami
féle saját ünnepi hagyomány felelevenítésére, vagy új, de a re
mények szerint a jövőben hagyománnyá váló ünnepi szokások 
kialakítására. (Csak néhány a nevesebbek közül: visegrádi, 
nagyvázsonyi, sümegi, kőszegi várjátékok, kapolcsi zenei hetek, 
sárvári folklór-találkozó, mohácsi Nepomuki Szent János ün
nep, a háború előtti nagy vásárok felújítása, Őrségi Napok... a 
sort hosszan lehetne folytatni.) Érdekes végiggondolni, hogy 
milyen okai lehetnek ezeknek a törekvéseknek (azon túl, hogy 
a centralizmus leépülésével párhuzamosan - a rendszerváltás 
óta, de már az azt megelőző időszakban is - egyre nőtt az egyes 
települések önállósága, és apránként erősödni kezdett megren
dült öntudatuk is). A szaporodó helyi ünnepek célja lehet: 

a település individualitásának kifejezése; megmutatni és 
persze önmaguk számára is egyértelművé tenni: miben egyedi, 
miben sajátos az adott település; 

törekvés a település mozgásterének (további) bővítésére 
(a „saját" ünnep ennek a törekvésnek egyik igen alkalmas szim
bolikus kifejezője: ide máshonnan is érdemes eljönni, ránk ér
demes odafigyelni; mi pedig nyitottak vagyunk a világ felé); 

emögött rendszerint ott van a verseny is az egyes települé
sek között (erőforrásokért, ismertségért, támogatásokért); a ver
senyképességet pedig az egyediség, sajátosság megerősítése, a 
településnek az ünnep által is növelhető hímeve csak fokozza; 

közösségi törekvések erősítése (a település ne csupán em
berek laza halmaza legyen, hanem őket összefogó, együttesen 
mozgósító, eleven élettel teli szerveződés - a tradícióvá váló sa
ját ünnepek erre az aktivizálásra, az összetartozás tudatának és 
érzelmeinek erősítésére is alkalmasak lehetnek); 

ezen keresztül pedig segíthetnek az egyének identitástuda
tának megszilárdításában is. 

10. Vállalati ünnepek 
Vegyes vállalatok illetve nyugati vállalatok kezdték el újra 

meghonosítani a vállalati ünnepek műfaját. Az éves teljesítmény 
összegzésekor, vagy a vállalathoz tartozás megerősítésére közös, 
„pozitív gondolkodást" sugárzó összejöveteleket szerveznek. 
Gyakran ünnepi vacsorák, a vállalati ünnep számára megren
delt külön műsor, esetleg a vállalat eredményességét sugalló, 
rövid (profi cégek által elkészített) reklámfilm bemutatása, és 
ehhez hasonló akciók képezik ezeknek az ünnepségeknek a 
főbb pilléreit. Ez az ünnepfajta egy tőről fakad a lokálpatriotiz
musnak az előző pontban részletezett önerősítő törekvéseivel, 
csak nem a lakóhelyi közösséget, hanem 

a vállalathoz tartozás érzését kívánja megerősíteni. (Fuku-
yama részletesen ír újabb könyvében 4 a „bizalom" szerepéről a 
gazdasági teljesítmény szempontjából; egy cégen belül a vezetés 
és a beosztottak viszonyában a bizalom, illetve annak hiánya 
meghatározhatja a teljesítményt: így a cégnek bőven megtérül
hetnek azon rendezvények kiadásai, amelyek a családiasság, a 
„közös ügy", az összetartozás érzéseivel növelik a dolgozók bi
zalmát). A vállalati közös ünneplés ugyanakkor 

a sikeresség-, eredményesség-tudatot sulykolja (s ez min
tegy doppingul szolgál a további teljesítményekhez: érdemes itt 
dolgozni, hiszen eredményesek vagyunk); végül a vállalati ün
nep 

az emberi kapcsolatháló megerősítését is szolgálja (haté
konyabb együttműködés várható egymást jobban ismerő embe
rektől...) 

Fukuyama, F.: A bizalom. Bp. , Európa, 1977. 

Hasonló célokat szolgál az a szokás is, hogy a vállalati me
nedzsment hosszabb hétvégére vidéki reprezentatív helyre, 
vagy külföldi útra vonul, (csoportosan, esetleg a családtagok 
bevonásával). Ennek megint több funkciója van: 

jutalmazás, a csoporthoz tartozás erősítése, információcsere, 
rekreáció, pihenés, a cég reprezentációja. 

11. Iskolai ünnepek 
Az iskolát is mindinkább áthatják az ünnepek. A Diákna

pok korábban csak egy-egy iskolában meggyökerezett szokásai
nak és szertartásainak terjedése - fordított nap, diák-tanár 
meccsek, diák-igazgató választása, iskolai fesztiválok, iskolai 
vetélkedő-show-k (a mindenféle extrém feladatot kitűző szil
veszteri tévéműsorok mintájára), jelmezbálok, stb. Az ilyen 
rendkívüli napok a kilencvenes évekre már akár egy hétig is 
eltarthatnak, sőt, nem egy iskolában jubileumi években már 
két ilyen hetet is beiktatnak egy tanév során. 

A szülők által gyakran felpanaszok, de azért egyre terjedő 
jelenség a szalagavatók, ballagások, gólyabálok minél nagyobb 
igényű lebonyolítása is. Ezek az ünnepek a családokra igen ko
moly anyagi terhet rónak, maga az esemény néhány óra alatt 
lezajlik, ám tízezres nagyságrendű kiadást jelent. Külön ruha 
készül gyakran az egész osztály számára - amely, ha szabásában 
(az egyediség, egyéniség sokszor említett megnövekedett fon
tossága szerint) általában eltérő is, de anyagában egyforma, s 
ezért újonnan kell készíttetni, ami a résztvevőktől jelentős 
anyagi hozzájárulást igényel - ; külön (rendszerint szintén nem 
olcsó) koreográfia, (a hagyományos egy-két tánc - keringő, 
palotás - egyre több újabbal bővül 5); nagyobb termeket (sok
szor elegáns közintézményeket) bérelnek az ünnepi esemény 
méltóságát fokozandó; fotó- és videó dokumentáció készül az 
eseményről, stb. 

Ezen iskolai ünnepekben (a gyerekek és fiatalok vidámság-
és energialevezetés-igényének kielégítésén kívül) a lakóhelyi és 
a vállalati ünnepek elemei ötvöződnek: s lényegében hasonló 
lélektani célokat is szolgálnak, mint amilyeneket az előző két 
pontban felsoroltunk (elég a „település" és a „vállalat" helyére 
az „iskolát" behelyettesíteni), bár kétségkívül több bennük a 
karneváli-bolondünnepi elem, (amit viszont a résztvevők élet
kora és az iskolának a másik két közösségformánál egyoldalúbb 
függelmi rendszere magyaráz). 

Régi szabály, hogy minél nagyobb a viszonyok egyoldalúsá
ga, megfordíthatatlansága, és az alávetettek ebből adódó fruszt
rációja, annál nagyobb szükség van á „gőz" időnkénti kiereszté-
sére, a megszokott viszonyok, a szabályok időleges felfüggeszté
sére; hogy aztán visszatérhessenek a mindennapok „normális" 
hierarchiáihoz. Az más kérdés, hogy éppen az iskolai „bolond
ünnepek" esetében ennél bonyolultabb az összefüggés. Amikor 
ugyanis az iskolákban (s az ő belső viszonyaikat is meghatároz
va: a társadalomban) a legdiktatórikusabb viszonyok uralkod
tak, ezek diktatórikussága abban is megnyilvánult, hogy nem 
nagyon tették lehetővé az azokból való időleges kilépéseket 
sem. A „bolondünnepek" az államszocializmus „puhulásával" 
kezdtek szaporodni, s mai elburjánzásuk sem valamiféle „iskolai 
elnyomás" visszahatása; sőt, a mai, liberalizált iskoláknak nem-

5 A táncrendben is hasonló tendenciák mutatkoznak meg, m i n t 
amilyenekről a magánünnepek kapcsán már beszámoltunk: a nemesi 
tradíciót felelevenítő régi magyar tánc, a palotás; a paraszti tradíció
hoz kapcsoló néptáncok, a polgári kultúrát idéző táncok, (angol és bé
csi keringő) és egzotikus kultúrákhoz kapcsolódó táncok (afrikai, skót, 
lat in, stb.) együttszerepeltetése a m i n d hosszabb táncrendekben. 



csak diákünnepein, de hét-köznapjaiban sem ritkák a „fordított 
világ" jeleit mutató szerepcserék, a diákok és tanárok kapcsola
tában megmutatkozó szerepzavarok. (Bohóckodó tanárok, a ta
nárokat minden tisztelet nélkül kezelő - olykor egyszerűen le
kezelő - diákok). Ennek ellenére az iskola mai formájában is 
még mindig éppen elég frusztráló elem van ahhoz, hogy a kar
neváli „fordított világ" kiváltsa a maga hagyományos, (időle
ges) felszabadító hatását. 

12. Öregdiákok, településekről elszármazottak baráti kör 
találkozói 

Az iskolákhoz azonban nem csak akkor (sőt, elsősorban 
nem akkor) fűződnek a diákoknak ünnepi érzelmei, amikor 
odajárnak. Évszázados szokás az öregdiákok kötődése az alma 
materhez, de a kilencvenes években az ehhez a jelenségkörhöz 
sorolható események szembeötlően szaporodnak, s az ilyen tí
pusú „ünnepek" időbeli kiterjedése is növekszik. 

Az, hogy az érettségi találkozókra vidékről, sőt, külföldről is 
hazatérnek a volt diákok, korábban is szokásban volt (az más 
kérdés, hogy a rendszerváltással a hazalátogatók köre érthetően 
bővült); új jelenség azonban 

az érettségi találkozók több naposra szervezése; 
az összetartó osztályok tagjainak akár évenkénti, sőt, oly

kor havonkénti! találkozója; 
nyugdíjba vonult tanárok rendszeres összejövetele; 
volt diákok összehívása egyes iskolák 10/20/25/30..../100 

éves fennállása alkalmából (ahol akár több száz ember is ösz-
szegyűlik). 

S a fenti, iskolai „hagyományőrzéshez" hasonlóan: az egy-
egy településről elszármazottak baráti körének rendszeres ta
lálkozói is azt tanúsítják, hogy itt önmagukon túlmutató jelen
ségekről van szó, mint például: 

a közös gyökerek fontosságának növekedéséről; 
az emberi Impcsolathálók fokozott jelentőségéről; hiszen a 

hajdani iskolai vagy szomszédi kapcsolatok - éppen a „bizalom" 
(és a megbízható információkhoz jutás) szerepének említett 
előtérbe kerülése miatt is (mert hát a családján, legbelső hozzá
tartozóin kívül kiben bízna inkább az ember, mint azokban, 
akiket gyerekkorától ismer, akikhez számos közös élmény fűzi) 
- egyre nagyobb szerepet játszanak a gazdasági - és egyéb ér
dekérvényesítő - csoportosulások létrejöttében); 6 

az identitás megerősítésének általános igényéről. 

13. A hétköznapokba beépített ünnepek 
Végül az ünnepekkel kapcsolatban még egy érdekes ten

denciáról érdemes szót ejteni. Az ünnepek és a hétköznapok 
világa nem minden időszakban és nem minden kultúrában 
válik el egymástól azonos élességgel. A két világ közti határok 
mozgásban vannak, s a '90-es évek ebből a szempontból is fon
tos változásokat hozott. Érzékelhetően nőtt az igény a hétköz
napok ünnepibbé tételére: mind többen törekszenek arra, hogy 
apró, ünnepi mozzanatokat találjanak a hétköznapokon belül. 
(A létfenntartó rohanás körülményei közepette persze ez a je-

A jelentős „alma materek" (lásd Oxford , Cambridge, .Harvard, 
Yale, Sárospatak, Pannonhalma, Eötvös Kollégium, stb.) legalább ak
kora mértékben köszönhették vonzerejüket, elit-gyűjtő szerepüket an
nak, hogy az iskola falai között kiépült kapcsolatokat később a gazda
ságban, politikában, az önérvényesítés legkülönfélébb útjain lehetett 
kamatoztatni, min t oktatási színvonaluknak; s hasonló „biztosíték" le
het a származási hely közössége, egyes lokális közösségekhez tartozás is 
(lásd: vasiak, nógrádiak, stb. baráti körei - Budapesten is). 

lenség is csak az emberek egy kisebb részének magatartásában 
bukkan fel, ám mindenesetre: felbukkan). Ahogy az angolok
nál a hétköznapok elmaradhatatlan ünnepi szertartása a délu
táni tea elfogyasztása, az iszlám kultúrában a müezzin hangjára 
a napi ötszöri ima, vagy ahogyan a déli harangszó nemcsak ket
téosztja a napot, hanem évszázadok óta megőrzött ünnepélyes
séget csempész (legalább a harangszó idejére) világunkba, úgy 
találhatunk a mai életviszonyok között is számtalan kisebb vagy 
nagyobb, a mindennapokba beépíthető ünnepi szertartást, s 
úgy érezzük, a kilencvenes évekre a korábbiaknál erősebben 
jellemző az az igény is, hogy legalább a nap egy kis része emel
kedettebb, s ezáltal felemelő lehessen. Néhány példa az „ün
nepteremtés" mindennapi alkalmai közül: 

a templomba járók számára eleve ilyen a reggeli vagy esti, 
illetve a vasárnapi istentisztelet szertartása; 

törzsközönségüknek ilyenek az esti táncházak; 
ilyen lehet az esti vacsorához (vagy legalább a hétvégi étke

zéshez) ünnepélyesebben, szebben terített asztal, esetleg meleg 
gyertyafénnyel is megvilágítva: a hangsúlyozott bensőségesség 
hangulatát kínálva a napközben külön étkező (s az uniformizált 
és személytelen közétkeztetésben vagy a gyorsbüfék kapkodásá
ban részesülő) családtagok számára; 

a munkából hazatérő házaspár közös kávé-szertartása (vagy a 
Magyarországon is egyre terjedő teázás), amelynek érzelmi ha
tására egyébként a reklámok is erősen építenek („vigyünk ün
nepi pillanatokat a mindennapokba" - más kérdés, hogy a rek
lámokban ez az ünnepi pillanat is mint a reklámnak engedel
meskedő fogyasztás" eredménye, illetve mint a reklámozott 
termékek velejárója jelenik meg). 

M i mindent adhatnak az egyes embernek, és miért lehetnek 
olyan fontosak ezek a mindennapokba beépített ünnepi ele
mek? 

Először is kiemelnek az unalmas „taposómalomból", az élet 
(egyre inkább) uniformizált nagyobbik részével szemben a vál
tozatosságot képviselik, olykor még a meglepetés örömét is 
magukkal hozzák; 

megteremtik a mindennapi élet kapcsolatát olyan szférák
kal, amelyek ezekben a mindennapokban kevéssé vannak je
len: összekötik az önmagát és életét túlságosan „hétköznapi
nak" érző embert a transzcendenciával, a művészetekkel, az 
esztétikummal; 

nem utolsósorban pedig a pragmatizmus túlzott eluralko
dásának ellensúlyozására is szolgálnak: - legyen olyan része is 
a napnak, ami nem a haszonelv jegyében telik el; 

mindenképpen hat ezekben az ünnepi pillanatokban a ki
lencvenes években egyértelműen felértékelődő tradíció, amely 
kapcsolatot képez a múlt, a jelen és a jövő között; 

az ünnep mindig közös; igazán ünnepelni csak (kisebb vagy 
nagyobb) közösségben lehet, így az ünnepteremtés a mind indi-
vidualizáltabb (és mind atomizáltabb) életben szükségképpen a 
növekvő közösség-igény kifejeződése is; 

természetes igény az emberi élet tagolása is (nemcsak évek, 
hónapok, hetek, de napok, napszakok szerint is), s a hétközna
pok „ünnepi" pillanatai ebben is segítenek. 

Összegzési M i mindent jeleznek a '90-es évek ünnepelési 
szokásainak változásai? 

Nyilvánvalóan egymással ellentétes tendenciákkal találko
zunk (ezen az életterületen is). A kilencvenes évek magán- és 
közünnepeiben egyszerre jellemző egyfelől az egyén, az indivi
dualitás, másfelől a közösségiség szerepének növekedése (ami 
akár ugyanabban a jelenségben, ugyanannál az embernél is mo-



ti váló erő lehet); egyszerre jellemző egyfelől az amerikanizáló-
dás, másfelől a nemzeti kultúra hagyományai felé fordulás (a 
mai ünnep-divatnak ezt a két mintáját viszont általában nem 
ugyanazok az emberek, hanem egymástól eltérő érték-rendszerű 
csoportok követik). 

Mindenesetre a kilencvenes évek ünnepeiben tehát megha
tározó a tradíciók megnövekedett szerepe., az irántuk való fokozott 
igény (régi ételek az ünnepi étrendben, a kenyérsütés szokásá
nak felelevenítése városi háztartásokban, Húsvétkor vödör víz
zel való locsolkodás - ugyancsak városon; régebbi korokat idé
ző ünnepi képeslapok kiadása, régi esküvői fogadalom-tételek 
felelevenítése, stb.); 

általánosan jellemző az egyediség, a személy kiemelésének fon
tossága; 

az életszaliasz-liatárok szerepének megnövekedése (akár az 
esküvő jelentőségének fokozódásáról, akár a kerek születésna
pok ünnepi szertartásairól mondottakra gondolunk); 

ugyanakkor a közösség, a valahova tartozás iránti mind határo
zottabb igény, s ezzel összefüggésben az emberi kapcsolathálót, 
összetartozás-tudatot megerősítő (és a közösség összeadódó 
energiáival az egyént gyakran pszichofiziológiai értelemben is 
megerősítő) szertartások jelentősége (lásd települések ünnepei, 
nagycsaládi találkozók, iskolai ünnepek); 

a pragmatizmussal, haszonelvűséggel szemben (mellett) más 
emberi szempontok előtérbe kerülése;7 

a különböző kultúrákból származó ünnep-elemek összefonó
dása (például a születésnapi szokásokban vagy a Karácsony ri
tuáléjában). 

A reformációt megelőzően az európai kultúrában csaknem 200 
féle különböző ünnepet, ünnepnapot tartottak számon és ünnepeltek 
meg; a protestáns munkakultúra terjedésével járt együtt az ünnepek és 
ünnepnapok számának radikális csökkenése; ám ágy tűnik, a 20. szá
zadban mindez ismét megfordult, a polgári kultúra újabb szakaszához 
érkezett. 
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