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Szempontok az ünnepi események elemzéséhez 

− vázlat és könyvészet − 
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I. Az ünnep ontológiai lényege 

1. Az ember homo festivus. 
 - „Mindannyiunkba bele van oltva az ünneplés képessége.” (Mohay 2008. 5.) 

 „Ha Papapa Jézusnál van, ezt ünnepeljük meg!” 

 - nyelvi készség − ünneplési képesség 

 - az ünneplés mint belső lelki igény 

 misevégzés, karácsony a kommunista börtönökben 

 - az ünneplés mint szocializációs gyakorlat: minden kultúra megtanítja a fiatalokat 

ünnepelni 

 

2. Az ünnep életigenlés: a jövő reménye. 
- az értékelés és hálaadás gesztusában benne van a pozitív jövőkép, a bizakodás 

- az ünnep jelenvalóvá teszi a kezdeteket, ebben benne van a jövő is 
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- Példák: a nagy átmeneti rítusok (születés−házasság−halál) ünnepei 

 

3. Az ünnep integrálódás a kozmikus (örök) időbe. 

- az „égi születésnap” 

• a halálévfordulók megünneplése 

• a névnapok ünneplése (a patrónus ünnepe!) 

• karácsonyt csak a 4. századtól ünneplik (ti. a földi születés nem ünnep) 

- a patrónus ünnepei 

• városnapok, falunapok 

• országok alapításának ünnepei  

 

II. Az ünnep jellemzői 

1. Az ünnep találkozás a Szenttel. 

a) Az ünnep szó etimológiája: 

Alapszó: *id ~ *igy (’szent’ ’magasztos’)   

 

Jelentésfejlődések: 

1. *id ~ *igy + nap → innap → ünnep (’szent nap’)  

 

2. *id ~ *ügy + ház → egyház (’szent templom’) → szentegyház (’szent 

templom’) → anyaszentegyház (’egyházszervezet’)  

 

 Vö.: Szentegyháza, Kiskunfélegyháza, Veresegyháza stb. 

 

3. *id (→ idl → ill → üll) → (meg)ül (’szent ünnepet ül/tart’, 

’lakomázik’) 

 Vö.: „ülő ünnep”, „tort ül”, „korán ülték meg a húsvétot” stb. 

 

4. További származékszók: üdv, üde, üdül stb. 

 

Megjegyzés: Nem azonos az ismeretlen eredetű ül (’függőleges testének 

megtámasztott alsó részére helyezkedik’) szavunkkal! Ennek 

származékszavai: ücsörög, üldöz, üllő stb. 

 

„
*
id”, „

*
üd” = ’szent’ ’magasztos’ → ünnep, üdv, üde, üdül, ül (pl. 

ünnepet ül, megül) 

 - az ünnep „ésszerűtlen”: nincs evilági vonatkozása 

 

b) A szent rítusok nem instrumentális jellegűek: a szent rituális cselekvésnek nincs 

közvetlen hatása a külvilágra. (Például a rituális étkezés elsősorban szent rítus, és csak 

másodsorban táplálkozás.) 

 

c) Az ünnep maga is hierophánia. 

 - ünnepeket nem lehet kitalálni, az ünnep adottság 
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• „Az ünnepet nem lehet kitalálni, az ünnepet csak kapni lehet, ahogy a 

csillagképeket is kaptuk a teremtés kezéből.” (Pilinszky János, idézi: Mohay 

2008. 11.) 

• „Megdermed ott az ünneplés, ahol az emberek lezárják magukat egymás 

előtt: nincs közük egymáshoz, félnek, közömbösek, szemük nem csillog, 

fásultak. Megszokásból? Csalódottságból? Reménytelenségből? Vagy azért, 

mert csak »kitalált« ünnep résztvevői?” 

• Az eksztatikus „közösségi” élmények (pl. a szekták ún. 

„evangelizációi”, samanisztikus jellegű eksztázisok stb.) teremtenek-e 

valódi közösségeket? Van-e olyan vallásos ideológia, amit tudatosan együtt 

vállalnak? 

 

d) Az ünnep hierarchikus szerkezetű. 

 - Az ünnepekben hangsúlyos az értéktartalom. Az ünnepnek van eszmei 

középpontja, amelyből az ünnep minden eleme eltérő mértékben részesül. 

• a résztvevők hierarchiája (ki milyen mértékben képviseli az ünnep 

lényegét?) 

• maga az egyházi év is hierarchikus szerkezetű  

 

• maga az egyházi év is hierarchikus szerkezetű  
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Egy lap Erdély János bogdánfalvi szentember imafüzetéből 

 

 

e) Az ünnep szent térben és szent időben zajlik. 

• „a világ közepe”, „a szent Közép”, axis mundi”, világfa stb. 

• szent helyek, ligetek, források (hierophania)  

• „Vedd le saruidat!” (az Úr Mózeshez) 

• Az eredetmítosz az ünnep idejében hangzik el. Az ünneplésben visszatér 

a szent kezdet ideje (vö. M. Eliade), ezért a szent mítoszok nem beszélhetők 

el akármikor, hanem csak az ünnep keretei között (pl. a karácsonyi születés 

v. a passió mítoszainak elbeszélése a népszokások keretében). Az ember 

részéről teljes önátadást igényel. 

• maga a történelmi idő is belépett a szent időbe: „Az Ige testté lett!” 

• az elsietett ünnep nem ünnep („a lényegen ott lenni?” 

  

f) Az ünnep alkalmával szent cselekményekre kerül sor szent tárgyi kellékekkel 

(liturgia) 

• ünnepi ruha, öltözet 

- új ruhában régen először templomba mentek) 

- van-e rajta „mennyegzős ruha?” 
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g) A személyes jelenlét szigorú feltétel 

• a televíziós, rádiós mise nem érvényes 

• a folklórfesztiválok igazi ünnepi része a résztvevők spontán találkozása, 

tánca, közös éneklése (Zelnik József, idézi: Mohay 2008. 10.) (Lásd még: az 

ünnep közösségi jellege) 

 

2. Az ünnep vigadozás, az ünneplés orgiasztikus jellegű. 

 - A pozitív jövőkép örömtelivé teszi az ünnepet. 

 - A bőség és pazarlás az aranykor megteremtése; az ünnep kilépés a profán 

világból, a lét metafizikai kereteinek megtapasztalása. 

 - Az én szilárd határai az ünnepben megszűnnek (zene, tánc, italozás, humor, 

vidámság stb.) 

 

 „Nem szomorúságra vagyunk teremtve, hogy folyton csak dolgozzunk, a 

törvényeknek engedelmeskedjünk és küzdjünk. Valamennyien menyegzős lakomára 

vagyunk hivatalosak... Ünnepeink apró visszfényei az örök ünnepnek − annak a 

menyegzős lakomának, amelyre mindnyájan hivatalosak vagyunk.”  

(Jean Vanier katolikus filozófus, idézi: Mohay 2008. 15.) 

 

Példák: 

• Jézus első csodájának célja nem gyógyítás volt, hanem vigadozás, egy 

családi ünnep kereteinek biztosítása, ami az utolsó vacsora előképe lett 

(Kánai menyegző) 

• Az ősegyházban a vasárnapi böjtölés bűn volt. 

• A fehér gyász: a halál mint ünnepi találkozás, öröm, alleluja 

 - fehér gyász a népi kultúrában 

 - Stuart Mária fehér gyásza (1559, 1587) 

•  A mennyországban örök ünneplés, vigadozás van. 

 - A halál mint ünnep: a mennyei örök vendég érkezése. 

Például az alábbi archaikus népi imádságokban: 

 

„Kész a lélek, beteg a test, örvend a lélek, / vigan várja az angyal, hogy 

bévezesse boldog mennyországba mennyországba.” (Pusztina) 

 

„Menyország kapuja kinyittatik, / pokolnak az ajtója bézáratik, / mikor 

kész a lélek, beteg a test, / vigan várják a mennyei szentek / az örökkévaló 

bodogságban.” (Magyarfalu) 

 

„Organának háram ága, / magas mennek hangossága, / nyujcs kezet 

Bódogságos Szizmárja. / met most menünk Úrszent látni, / örök vendég 

fogadni. / Készen az aran ház, / közepibe aran szék, / abba üle asszonyunk 

Szizmárja.” (Kákova) 

 

• „Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Ölts fekete 

ruhát. Keféld meg hajad vizes kefével. Tisztálkodj belülről és kívülről. 
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Felejts el mindent, ami a hétköznapok szertartása és feladta. Az ünnepet 

nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. ... Az ünnep a különbözés. Az 

ünnep a mély és varázslatos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies. Legyen 

benne tánc, virág, fiatal nők, válogatott étkek, vérpezsdítő és feledkezést 

nyújtó italok. S mindenekfölött legyen benne valami a régi rendtartásból, a 

hetedik napból, a megszakításból, a teljes kikapcsolásból, legyen benne 

áhítat és föltétlenség. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj fel 

reá testben és lélekben.” (Márai Sándor: Az ünnepekről. In: Füves könyv. 

1943. 79−80.) 

 

• A vietnámi brú törzsnél a gyógyításkor is lakomáznak (Vargyas Gábor) 

 

A nevetés (mint az ünnep alapeleme) 

 

BAHTYIN, Mihail 

 1976 A szó esztétikája. Budapest, Gondolat (Fejezetei: „A népi nevetéskultúra és a groteszk”, „A szó művészete 

és a népi nevetéskultúra (Rabelais és Gogol)”, 303–364.) 
 1976 A karneváli világszemlélet. Világosság 899. sz. 555. 

 1982 François Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája. Budapest, 

Európa Kiadó (2. kiad. Budapest, Osiris Kiadó, 2002.) 

BERGSON, Henri 

 1971 [1900] A nevetésről. (idézi: Hankiss 2006.] 

DOUGLAS Mary 

 2003 Rejtett jelentések. Budapest. Osiris Kiadó (Eredeti kiad.: Implicit Meanings. Essays in 

Anthropology. London–Boston, 1975.) (Két fejezet a nevetésről, tréfáról.) 

HANKISS Elemér 

 2006 A tréfák világa: In: Uő: Félelmek és szimbólumok. Egy civilizációelmélet vázlata. 

Budapest, Osiris Kiadó, 315−334. 

 

 

Olvasmány 

 

Babits Mihály: Bergson filozófiája. A nevetés 

 

Hogy mennyire lényege az életnek (és mennél magasabbra fejlődik, annál inkább 

lényege), ez a teremtő szabadság, annak egy érdekes tünetét látjuk az élet legmagasabb 

alakjában, az emberi társaságban. Ez a tünet a nevetés.  

A nevetés társadalmi tünet: az ember nem nevet, ha izolálva érzi magát; mosolygás 

nélkül hallgatjuk egy idegen társaság élceit, melyeken jót kacagnánk, ha mi is a társasághoz 

tartoznánk; a nevetés nem magányos hang, hanem folytatást vár. És kizárólag az életre 

vonatkozik: az élettelen lényeken nem nevetünk (csak amennyiben az élőkhöz hasonlítanak) 

s mennél magasabb fokú az élő, annál inkább nevethetünk rajta, az emberen leginkább. 

Mikor nevetünk az élő dolgokon? Akkor, ha egy pillanatra elfelejtenek élni, gépies 

szokások szerint cselekszenek, mechanizmusokká válnak, nem alkalmazkodnak a 

körülményekhez, különböző helyzetben egyformán cselekszenek. A nevetségesnek őstípusa 

a szórakozott. A teremtő élet örökös változás, szabad adoptáció; ha valaki egy pillanatra 

elmulasztja ezt az adaptációt, géppé lesz, az anyag irányának hódol, visszaesést követ el, 
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vétkezik az élet ellen: ennek a visszaesésnek, ennek a véteknek társadalmi megintése, 

figyelmeztetés ellene, büntetése: a nevetés. Ezért nem nevetünk magunknak, ezért nem 

nevetünk élettelen dolgokon. 

S ezért nevetséges, ha valaki az utcán megbotlik, ha valaki szórakozott, ha valaki a 

helyzethez nem illőt tesz vagy mond. (Helytelen tehát minden ellentét-teória.) De az emberi 

arc is akkor nevetséges, ha valamely vonása megjegecesedett szokásra, mechanikus jellemre 

enged következtetni; ezért nevetségesek többnyire az ú.n. tipikus arcok (Helytelen tehát a 

túlzás-teória.) Nevetséges a qui proquo, a félreértés, mert élőlényeknek és élőlények 

viszonyainak sohasem kellene hasonlítaniuk egymáshoz, sohasem szabadna felcserélődniük: 

minden ilyesmi visszaesés a mechanizmusba. Nevetséges a szójáték is, mert az emberi nyelv 

is élő dolog, a szavaknak sem szabadna felcserélődniük. S mindez annál nevetségesebb, 

mennél akaratlanabb, ami megint mutatja a nevetés gyakorlati, társadalmi figyelmeztető és 

büntető szerepét. Ehhez képest a nevetés mindig gyakorlati, értelmi és hideg: ahol 

érzelmeink is közbeszólhatnak, ott nem nevetünk; a humor sem a részvét nevetése, mert 

ilyesmi nincs - hanem az irónia ellentéte. 

 

A játék (mint az ünnep alapeleme) 

 

CAILLOIS, Roger 

 1958 Man, Play and Games. Glencoe, The Free Press (idézi: Hankiss 2006.) 

 1975 „Teoria jocurilor.” In: Eseuri despre imaginaţie. Bucureşti, Editura Univers , 239–

288. old. 

 1997 „Joc şi sacru.” In: Omul şi sacrul, Bucureşti, Nemira, 1997 

ELLIS, Michael J. 

 1973 Why People Play? Englewood Cliffs, N. J., Prentice-Hall  
EVSEEV, Ivan 

 1994 Jocurile tradiţionale de copii. Rădăcini mitico-rituale. Timişoara, Editura Excelsior 

HANKISS Elemér 

 2006 A játék világa. In: Uő: Félelmek és szimbólumok. Egy civilizációelmélet vázlata. 

Budapest, Osiris Kiadó, 277−314. 

HUIZINGA, Jan 

 1990 [1938] Homo ludens. Budapest, Universum Könyvkiadó és Könyvterjesztő Kft. 

RAHNER, Hugo 

 1948/1965 Man at Play. New York, Herder 

VIDACS Bea 

 2009 Egy szebb jövő képei. A futball a kameruni közgondolkodásban. Budapest, MTA 

Néprajzi Kutatóintézete−PTE Néprajz − Kulturális Antropológia Tanszék−L’Harmattan 

(Kultúrák keresztútján 13.) 

 

3. Az ünnep szemben áll a hétköznapokkal. 

 = az ünnep az igazi, autentikus idő 

• az időt az ünnepek tagolják a paraszti kultúrában 
 (Lásd még: az idő fogalma: 1. a pók a börtönben: Tódor János, Godó Mihály; 2. Baciu 

Mihály rádiója; 3. Csokonai: Újesztendei gondolatok) 

• az időt számon tartani az értelmiség feladata (pap, deákok) 

• a gazdálkodás fő eseményeit az ünnepi idő tagolja (pl. pásztorfogadás) 

• az emberélet eseményeit az ünnepi időhöz igazítják 
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- A hétköznapot is beragyogja az ünnep (a hetedik nap) fénye, megszentelődik 

 „Az ember munkáját a bűnbeesés óta fáradság és veríték kíséri. Nem a 

munka a büntetésünk tehát, csupán a munka terhe és verítéke. A munka 

isteni eredete és természete azóta sem módosult, csupán elnehezedett a 

munkánk, ahogy értelmünk és természetünk elnehezedett.” (Pilinszky János) 

 

„Mert aki nem tudná, a Jóisten a világon a legmagasabb rendű munkát 

végzi, vagyis szőlőműves.” (Hamvas Béla)  

 

 - Az oralitásban van mindennapi és ceremoniális (ünnepi) kommunikáció: 

kulturális kétidejűség létezik, de ez a kettő összetartozik. Igazából csak az 

ünnep rendje létezik, az ad értelmet a hétköznapoknak. A legprofánabb 

cselekvés is szertartásos, ünnepi, számot tart a maradandóságra. (vö. Platón: 

Törvények, 653.) 

 

 - A kereszténységben maga a történelmi idő is belépett a szent időbe: „Az Ige 

testté lett!” → a kereszténységben ez a hétköznapok megszentelésének eszmei 

alapja 

 

4. Az ünneplés ritualizált 

 - A szent rítus a szekuláris jelent összeköti a teremtés kezdeti erőivel. (A rítus 

tehát kapcsolatot teremt az őseredeti mítosszal, ami erkölcsi instanciákat tartalmaz.)  

 - A rítus (lat. ritus = ’vallásos szokás’) szó tágabb jelentése: ’jelentést hordozó, 

repetitív és formális cselekvéssor’. − Sohasem a technikai műveleten van a hangsúly, 

hanem mindig a jelentésen. 

 Ez a jelentés, amit az egész közösség elismer, eszmeileg egyesíti is a 

közösséget, tehát a rítusnak közösségteremtő funkciója van. Ezt a közösséget É. 

Durkheim egyháznak, Jan Assmann emlékezetközösségnek nevezi. 

 - Példák: 

• a szentáldozás (eucharisztia, úrvacsora) rítusa összekapcsol egy vallásos 

spirituális eszmeiséggel 

• a gyógyító rítusok összekapcsolnak a természet v. szellemek őserőivel 

• a zarándoklat (via sacra) az égi haza fele tartó örök út imitációja és 

egyszersmind megvalósulása 

• a vallásos kultuszokban az egykori szent rítusok elbeszélése maga is 

rituális cselekmény stb. (pl. a profán ünnepek emlékezési gyakorlatai 

ritualizáltak: el kell hangoznia a szent történetnek a rítus keretében − pl. 

1848-as emlékezési gyakorlatok stb.) 

 

 - A szent rítusok funkciója: a rítus rendezett lefolyása az otthonosság érzetét 

nyújtja, fenntartja a rendezett világ iránti vallásos alapszükségletet 

• a modern világ ünneplési rituáléi a hagyományos ember számára 

gyakran „rendezetlennek” tűnnek (Verebélyi K.) 
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 - A rituális cselekmények jól meghatározott sorrendben történnek, és ezt a 

rendet a közösség minden tagja ismeri (sztereotip jelleg) 

• A kutatás során meg kell figyelni, hogy egy-egy profán emlékezési 

gyakorlat esetében hogyan alakul ki, illetve az ismétlések során változik-e 

ez a sztereotip cselekvéssor. 

 

 - Megjósolhatóság: a szent cselekmény lefolyásának bizonyos szituációit 

adekvátnak tekintik. 

 

Az ünnep rituális kinyilvánításának módja 

a) cselekvések: szimbolikus jelentőségűek 

 

b) tér- és időszerkezet  
•  Az ünneplésben visszatér a szent kezdet ideje, ezért a szent mítoszok 

nem beszélhetők el akármikor, hanem csak az ünnep keretei között (pl. a 

bibliai előidő felidézése a népi dramatikus játékokban).  

 

c) tárgyi kellékek, ünnepi öltözet 

•  új ruhában régen először templomba mentek 

•  van-e rajta „mennyegzős ruha?” 

 

d) szó: a kimondott szó a jelenbe hozza múltat 

•  a bibliai előidő jelentősége a folklórban 

 - epikus ráolvasások 

 - a lakodalom költészete 

 - politikai emlékünnepségek stb. 

 

 A rítusszövegek és a ritualizált szövegek használata (Péntek János distinkciója)  

 Lásd: Péntek János: A ritualizált szöveg. In: Péntek János (szerk.): Szöveg és 

stílus. Szabó Zoltán köszöntése. Kolozsvár, Kolozsvári Egyetemi Nyomda, 1997. 

329−334. 

 

e) gondolat 
•  némán végzett ima 

•  gyógyítás gondolattal 

 

III. Az ünnep tartalma, az ünnep típusai 

1. Természeti ünnepek 

 Az első ünnepek a természet ünnepei (téli napforduló, tavaszünnepek, nyári 

napéjegyenlőség, termésünnepek stb.) 

 

2. Vallásos ünnepek  

 A természeti ünnepek racionalizálódása: az ünnep átértelmeződik, vallásos-

intellektuális tartalmakat nyer. 

 Például: 

•  bűntől való szabadulás 
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•  feltámadás, örök élet 

•  az áldozat kényszerítő ereje (pl imitatio Christi) 

•  vallásos tisztelet, hódolat 

 

3. Az átmenet ünnepei 

 Szakaszai, kötelező elemei: 

•  a neofita tisztaságának deklarálása  

•  a régi státustól való szimbolikus elhatárolódás (elválasztás, eltávolítás) 

•  a neofita alkalmasságának deklarálása: próbák, feltámadás a káoszból 

•  az új státus szimbolikus megerősítése (beépítés) 

•  a Szenttel való találkozás, a Szenthez való odatartozás kinyilvánítása 

•  a kezdeti aranykori állapot jövőbe transzponálása 

Szakirodalma: Arnold van Gennep, Victor Turner, Mircea Eliade munkái 

 

ELIADE, Mircea 

 1999 Misztikus születések. Budapest, Európa Könyvkiadó (Románul: Naşteri 

mistice. Bucureşti, Humanitas, 1995.) 

GENNEP Van, Arnold 

 2007 Átmeneti rítusok. Budapest, L’Harmattan (Románul: Riturile de trecere. 

Iaşi, Polirom, 1996.; Eredeti kiad.: Les rites de passage. Paris, 1909.) 

TURNER, Victor 

 2002 A rituális folyamat. Struktúra és antistruktúra. Budapest, Osiris Kiadó 

(Eredeti kiad.: The Ritual Process, 1969.)  

 

4. Közösségi emlékünnepek 

Típusok: 

• Történelmi emlékünnepek 

•  Kulturális emlékünnepek 

•  Intézményi ünnepek (pl. oktatás, sport stb.) 

 

- Miért emlékezünk a közösségi ünneplésben? 

„Egyetlen kultúra sem bírja ki, hogy nemzedékeken keresztül másra emlékezzenek 

az emberek a magánéletükben, családi körben, mint amire a hivatalos elvárások 

emlékezni kényszerítik őket.” (Kunt Ernő: Emlékezet és felejtés, avagy a halál 

három kalapja 2003.177.) 

 

„Az ünnepet nem lehet kitalálni, az ünnepet csak kapni lehet, ahogy a 

csillagképeket is kaptuk a teremtés kezéből.” (Pilinszky János) 

 

„A tömegeket egyedül vallásellenes propagandával […] nem szabadíthatjuk meg 

vallásosságuktól, ehhez az életmód, a szórakozás új formáira, új és civilizált 

színpadiasságra van szükség.” (Lev Davidovics Trockij 1917-ben) 

 

Az ünnepnek tehát fontos közösségi funkciói vannak: 

- „Az ünnep a szeretet örvendezése” (Aranyszájú Szent János)  
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- Együtt ünnepelni annyi, mint elfogadni a közös metafizikai értékeket: az 

ünnep eszmei értéke közösségi érték. A rítusgyakorlás során létrejön az erkölcsi 

közösség. A szenttel szembeni viselkedést kollektíven érvényes szabályok 

határozzák meg. Az ünneplésnek etikai vonatkozásai vannak. Az ünnep kodifikálja 

az összetartozást. 

• megkülönböztetett figyelem, egymás maradéktalan elfogadása 

• valakit ünnepelni hívni tisztesség, elfogadni is tisztesség 

• az Idegen nem lehet az ünnep részese: az ünnepre szóló meghívó a 

közösségbe szól → határ van a néző és a résztvevő között. (↔ a karneváli 

világkép) 

• a rítus elutasítása a közösség elutasítása 

 - az ünnepi találkozás a metafizikai értékekkel közösséget igényel: egyedül nem 

lehet ünnepelni  

• a lakodalom a szent nász közösségi megünneplése 

• a névnapozás a szent patrónus közösségi ünnepe 

• a temetés az végső búcsú közösségi kodifikálása 

 

 - a közösségvállalásnak vannak szimbolikus rítusai, gesztusai 

• egymás vállára tett kéz görög katolikus és görögkeleti temetéseken 

• összekapcsolt mutatóujj (Erdélyi Zs. élménye a calabriai albánoknál)  

• a Miatyánk alatt a templomi gyülekezet megfogja egymás kezét 

• közös éneklés 

• közös étkezés 

• közös italozás (kollektív részegség) 

• közös öltözet, jelvények 

• közösen használt tér 

 

 - Az ünnep − sok egyéb funkciója mellett − a múlt jelenvalóvá tételére is 

szolgál. 

A múlthoz fűződő viszony megveti az emlékező csoport identitásának 

alapját. [...] ez nem afféle mindennapi identitás. A kollektív identitás az 

ünnepélyesség mindennapokon túli jegyeit mutatja.” (Assmann, 53. old) 

 

Az ünneplési ceremóniában (ceremoniális kommunikáció) formát nyer a 

történelem: szöveg, rítus, játék, kép, tánc, étel-ital, öltözet stb. (Assmann, 

53. old.) 

 

- A szent rítusok jellemzője a kommunikativitás: a rítus valamiféle állítást 

tartalmaz a rítus végrehajtójával kapcsolatban. Ez az állítás a rítus tartalma és a 

végrehajtó közötti viszonyra vonatkozik (pl. azonosulás v. elhatárolódás a rítus 

tartalmától, gyógyítás, exorcizmus stb.). 

 

 - megérthetők-e mások ünnepei? 

• a megértés korlátozott, akár a fordítás 
  (Például: „ezek itt miért tapsolnak?”)  

 

5. A személyiség ünnepei 
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 A posztmodern ember fő jellemzője: az egyetemes közösségi értékek helyett az 

egyén kerül az értékrend középpontjába („az a jó, ami nekem jó”) 

 

„A világ egyetlen stabil pontot kínál az egyénnek: önmagát. Az Én válik a végső 

vonatkoztatási ponttá. Jobb híján az ember önmaga köré rendezi a világát.” 

(Tomka Miklós, 2001. 422.) 

 

„Az individuum biográfiáját a »szép élet projektjének« megvalósítása vezeti. 

Mihez van kedvem? Mi hoz hasznot számomra? Mi tesz engem boldoggá? – ezek 

a kérdések foglalkoztatják az ember a vallásosságban is. Ezért nagyvonalúan 

válogat, belekap egy kicsit ide, egy kicsit oda, »minden tortáról csak a habot« 

akarja. Vallásosságának nem létezik egy bizonyos forgatókönyv szerinti 

kivitelezése, hanem – mivel az élménytapasztalatok önhasznú gyűjtése képezi élete 

főmotívumát – vallásos érzése kiszámíthatatlan, spontán, éppúgy, mint élete más 

területe is.” (Diósi Dávid, 2012. 82-83.) 

 

Néhány következmény: 

•  az egyén ünnepeinek előtérbe kerülése (pl. születésnap) 

•  egyéni vallásos hit, egyéni ünneplési gyakorlatok: az értékek 

pluralizmusa („a magam módján vagyok vallásos”, „a magam módján 

ünnepelek”, „az én kinyilatkoztatásom” stb.), valláspótlékok, ezotéria stb. 

•  a hagyományos ünnepek funkcióváltása (karácsony, Valentin-nap, 

Halloween stb.) 

• egyazon ünnep változatai, jelentései (pl. március 15. Kolozsváron) 

•  az ünneplés inkább személyes, családi körben zajlik, a hiteles nagy 

közösségi ünnepek megritkulnak 

•  az etikai értékszempontok helyébe esztétikai értékszempontok lépnek: 

„a szép, kellemes élet projektje” (pl. a halál higienizálása, letagadása, a 

szupermarket ünnepi világa stb.) 

•  az elektronikus médiumok ünneplési gyakorlata irányadó minta (pl. 

lakodalmi szokások, ajándéktárgyak stb.) 

 

V. Az ünnep profanizálódása: modern ünnepek 

  

 - Az ünnepek fokozatos racionalizálódása: az első ünnepek a természet 

ünnepei, később az ünnep átértelmeződik, intellektuális tartalmakat nyer 

• szabadulás 

• feltámadás 

• országalapítás, történelmi emlékünnepek 

 

BELLIO, Alfonsina 

 2009 Vasárnap a campusban. In: Keszeg Vilmos−Pozsony Ferenc−Tötszegi Tekla 

(szerk.): A fiatalok vasárnapja Európában. Kolozsvár, BBTE − Magyar Néprajz és 

Antropológia Tanszék−Kriza János Néprajzi Társaság, 182−194. 

BONNET-CARBONELL, Jocelyne 

 2003 Dimanche en Europe. Édition du Signe. Strasbourg 
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 2009 A vasárnapi séta, a fiatalok nagykorúsodása. In: Keszeg Vilmos−Pozsony 

Ferenc−Tötszegi Tekla (szerk.): A fiatalok vasárnapja Európában. Kolozsvár, BBTE − 

Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék−Kriza János Néprajzi Társaság, 50−65.  

FLUSSER, Vilém 

 2004 Ünnepelni. In: Uő: A technikai képek mindensége felé. Budapest, .... 

(elektronikusan is!) 

FOURNIER, Laurent Sebastien 

 2009 Szórakozás és társadalmi kötelezettségek a provence-i fiatalok vasárnapi 

programjában. In: Keszeg Vilmos−Pozsony Ferenc−Tötszegi Tekla (szerk.): A fiatalok 

vasárnapja Európában. Kolozsvár, BBTE − Magyar Néprajz és Antropológia 

Tanszék−Kriza János Néprajzi Társaság, 80−89. 

FRAIKIN, Jean 

 2009 A vasárnap − tegnap és ma. In: Keszeg Vilmos−Pozsony Ferenc−Tötszegi Tekla 

(szerk.): A fiatalok vasárnapja Európában. Kolozsvár, BBTE − Magyar Néprajz és 

Antropológia Tanszék−Kriza János Néprajzi Társaság, 162−181. 

KESZEG Vilmos 

 2004 Az ünneplő Torda. Az ünneplés alkalmai és terei egy kisvárosban. In: Pócs Éva 

(szerk.): Rítus és ünnep az ezredfordulón. Budapest. L’Harmattan Kiadó, 21−42. 

 2007 Van-e szubkultúrája a népi kultúrának? In: Jakab Albert Zsolt−Keszeg Vilmos: 

Csoportok és kultúrák. Tanulmányok a szubkultúráról. Kolozsvár, BBTE Magyar 

Néprajz és Antropológia Tanszék−Kriza János Néprajzi Társaság, 253−294. − Megjelent 

még: A zöldág-állítás egy funkciója: belépni az emlékezetbe. In: Pócs Éva (szerk.): 

Maszk, átváltozás, beavatás. Tanulmányok a transzcendensről V. Budapest, Balassi 

Kiadó, 2007. 153−187. 

 2009 Vasárnap − az ifjúság affirmációjának kerete. In: Keszeg Vilmos−Pozsony 

Ferenc−Tötszegi Tekla (szerk.): A fiatalok vasárnapja Európában. Kolozsvár, BBTE − 

Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék−Kriza János Néprajzi Társaság, 19−49.  

KESZEG Vilmos−POZSONY Ferenc−TÖTSZEGI Tekla (szerk.) 

 2009 A fiatalok vasárnapja Európában. Kolozsvár, BBTE − Magyar Néprajz és 

Antropológia Tanszék−Kriza János Néprajzi Társaság  

POZSONY Ferenc 

2006 Vasárnap. In: Uő: Erdélyi népszokások. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi 

Társaság−BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, 182−186. 

 2009 A vasárnap szerkezete egy székely kisvárosban és községben. In: Keszeg 

Vilmos−Pozsony Ferenc−Tötszegi Tekla (szerk.): A fiatalok vasárnapja Európában. 

Kolozsvár, BBTE − Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék−Kriza János Néprajzi 

Társaság, 128−153.  

SAVA, Eleonora 

 2009 Egy vasárnap Romániában − mítoszok és rítusok. In: Keszeg Vilmos−Pozsony 

Ferenc−Tötszegi Tekla (szerk.): A fiatalok vasárnapja Európában. Kolozsvár, BBTE − 

Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék−Kriza János Néprajzi Társaság, 90−105.  

TĂTĂRAN, Alexandra 

 2009 Vasárnap − ünnepnap. In: Keszeg Vilmos−Pozsony Ferenc−Tötszegi Tekla 

(szerk.): A fiatalok vasárnapja Európában. Kolozsvár, BBTE − Magyar Néprajz és 

Antropológia Tanszék−Kriza János Néprajzi Társaság, 106−117.  

TÖTSZEGI Tekla 
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 2009 A vasárnapi idő körülhatárolása a fiatal lányok viselete által (Méra). In: Keszeg 

Vilmos−Pozsony Ferenc−Tötszegi Tekla (szerk.): A fiatalok vasárnapja Európában. 

Kolozsvár, BBTE − Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék−Kriza János Néprajzi 

Társaság, 118−127. 

VEREBÉLYI Kincső 

 2009 Les aiels du temps. Az ifjúság vasárnapja. In: Keszeg Vilmos−Pozsony 

Ferenc−Tötszegi Tekla (szerk.): A fiatalok vasárnapja Európában. Kolozsvár, BBTE − 

Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék−Kriza János Néprajzi Társaság, 66−79. 

 

Kommunista ünneplési gyakorlat (diktatúrák) 

 

* Bodó Julianna: A magánszféra ünnepe a szocializmus korszakában. In: Uő. (szerk.): 

Fényes tegnapunk. Tanulmányok a szocializmus korszakából. Csíkszereda, KAM − 

Regionális és Antropológiai Kutatások Központja−Pro-Print Könyvkiadó, 1998. 211−221. 

* Bodó Julianna: A formális és informális szféra ünneplési gyakorlata az 1980-as években. 

Budapest, Scientia Humana. 2004. 

* Lázok Klára: Ideológiával a mindennapokon túl. Ünneplési rítusok szrvezése a Magyar 

Autonóm Tartományban. (http://adatbank.transindex.ro) 

* Eva Maeder: Halotti rituálé és szovjetizáslás egy óhitű faluban szibériában. 

(http://www.ketezer.hu/menu4/2003_07_08/mader.html) 

 → Egy vallásos rítus funkcióváltása, kommunista tartalommal való feltöltése 

* Voigt Vilmos: Az 1972. május elsejei budapesti felvonulás társadalmi szemiotikája. In: 

Voigt Vilmos−Szépe György−Szerdahelyi István (szerk.): Jel és közösség. Szemiotikai 

tanulmánygyűjtemény. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1974. 

* Lynn Hollen Lees: A 90-es évek városi közterei: világméretű kitekintés. Budapesti Negyed 

6−7. 1994/4−1995/1. 

→ Mi kell ahhoz, hogy egy közösségi tér városi jelentőségre tegyen szert? A közösségi 

emelékezet, a politikai legitimáció döntő jelentőségű. 

* Oleg Kharkhordin: The collective and the individual. Berkeley, 1999. 

→ Kimutatja, hogy a pártgyűlések közösségi rituáléi részben az ortodox egyház 

szertartásaiból származtak, amelyek az egyén és a közösség folytonos „önreflexiójára” 

épültek. 

 

VI. A karneválszerű ünneplés 

 

BAHTYIN, Mihail 

 1976 A szó esztétikája. Budapest, Gondolat (Fejezetei: „A népi nevetéskultúra és a 

groteszk”, „A szó művészete és a népi nevetéskultúra (Rabelais és Gogol)”, 303–364.) 

 1976 A karneváli világszemlélet. Világosság 899. sz. 555. 

 1982 François Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája. Budapest, 

Európa Kiadó (2. kiad. Budapest, Osiris Kiadó, 2002.) 

BARABÁS László–POZSONY Ferenc–ZAKARIÁS Erzsébet (szerk.) 

 1996 Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 4. Erdélyi és partiumi farsangok. 

Kolozsvár 

BERCÉ, Yves-Marie 

 1994 Fête et révolte. Des mentalités populaires du 16
e
 au 18

e
 siècle. Paris, Hachette (1. 
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ed. 1976.) 

BURKE, Peter 

 1991 A népi kultúra a kora újkori Európában. Budapest, 1991. 213−244. (A Farsang 

világa c. fejezet) 

KÁMÁN Erzsébet 

 2000 A karnevál paradigmája Vladimir Propp és Mihail Bahtyin munkáiban. In: 

Folklorisztika 2000-ben. Folklór – irodalom – szemiotika. Tanulmányok Voigt Vilmos 60. 

születésnapjára. I–II. Budapest, 632–644. 

SCHINDLER, Norbert 

 2000 Karnevál, egyház és fordított világ. A 16. századi nevetéskultúra funkciójáról. In: 

Sebők Marcell (szerk.): Történeti antropológia. Módszertani írások és esettanulmányok. 

Budapest, Replika Kör, 183–216. 

UJVÁRY Zoltán 

 1978 A temetés paródiája. Temetés és halál a népi játékokban. Debrecen 

 1983–1988 Játék és maszk. I–IV. Dramatikus népszokások. Debrecen. 

 1989 Állatmaszkok. Debrecen 

 1990 Farsang. Debrecen (Néprajz egyetemi hallgatóknak 5.) 

 1991 Farsangi népszokások. Debrecen 

 1997 Népi színjátékok és maszkos szokások. Debrecen 

 

János pap országa 

BOZÓKI Anita 

 2001 János pap országa, a földi paradicsom motívumának története. Budapest, ELTE, Régi 

Magyar Irodalomtörténeti Tanszék. Irányító: S. Sárdi Margit egy. docens 

(http://scifi.elte.hu/szakdoli1.pdf )  

TURÓCZI-TROSTLER József 

 1961 János pap országa. In: Uő: Magyar irodalom − Világirodalom. Tanulmányok. I. 217−264. 

DELUMEAU, Jean 

 2004 A paradicsom története – a gyönyörök kertje. Budapest, Európa Könyvkiadó  

SCAFFI, Alessandro 

 2006 Mapping Paradise. A History of Heaven on Earth. Chicago, The University of Chicago 

Press 

 

Charivari  
 

GOFF, le Jacques−SCHMITT, Jean-Claude 

 1981 Le Charivari. Paris, EHESS−Mouton 

KOTICS József 

 1993 Csendháborítás vagy a közösség bosszúja? A Charivari szokása egy városi 

kézművesközösségben. Néprajzi Látóhatár II. 1–2. 151–160. 

 

 - az elveszett formák 

 társadalmi státusok, szerepek bizonytalansága (pl. 

erőszakcselekmények) 

 alakoskodás, maszk 

 a tulajdonjog megkérdőjelezése (pl. lopási jog) 
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 a nemi szerepek érvénytelensége 

  a Szent érvénytelensége (pl. paródiák) 

 a démoni erők elszabadulása 

 - a szavak inváziója 

 feleselő (veszekedő) versek 

 képtelen mesék 

 - a termékenység, életerő generálása, serkentése 

 viták 

 versenyek (pl. alku) 

 performance-jelenségek 

 szexualitás 

 evés-ivás, bőkezűség (orgiasztikus szokások) 

 tánc 

 az életerő archetipikus jelképeinek jelenléte (növények, tűz, életvíz, a 

Farsang mint vegetációs szellem)  

 - a karnevál egyetemes jellege: nincs határ néző és résztvevő között, a 

karneválnak nincsenek térbeli határai (M. Bahtyin) 

 

A mai kor karneváli világképe: az állandó ünnep 

 - Az értékrend középpontjában az én áll: az ünneplés az egyén ünnepe. 

 

 „Ha a gótikus korszak volt a feudális korszak szimbolikus építménye, az ipari 

korszaké meg a gyár, akkora mai idők megkülönböztető struktúrája [...] a 

szórakozópark, s talán még inkább a fogyasztás karneválja: a bevásárlóközpont.” 

(Hankiss Elemér, 2006. 171.) 

 

 - A bevásárlóközpont a Sátán ünnepe 

o a profán világ ellenlábasa: a mennyei Jeruzsálem 

o bőség, tisztaság, béke, otthonosság, örök tavasz → a megállt idő 

o a legyőzött halál: az örök visszatérés forgataga 

o az örök farsang víziója, a fogyasztás egyetemessé válása 

o a titok, a varázslat vonzó, barátságos, nem fenyegető (pl. maszk) 

 Miben áll a démoni jellege? 1. a szenvedés, a halál, a bűn letagadása → 

megváltás (Isten) nem szükséges 2. a személyiség megsemmisítése, szétszórása 

 

VII. Elméletek, módszerek: az ünnep (szent rítusok) elméleti megközelítéséhez 

 

1. Evolucionizmus, pozitivizmus (19. sz.) 

 - A technológiát racionálisnak, megmagyarázhatónak, a rítust ellenben 

irracionálisnak tartják. 

- A rítus végső célja nem kutatható, irracionális, misztikus. 

- Auguste Comte nézetei a végső megismerés lehetetlenségéről: a végső 

lényeg nem megismerhető. 

 

2. A pszichoanalízis 

- Sigmund Freud, C. G. Jung, Róheim Géza 
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- Cél: az egyéni vagy kollektív psziché strukturálódását bemutatni és ezeket 

összefüggésbe hozni az emberi kultúra működésével. 

- A vallás előtti formákból próbálnak következtetni a modern kultúra 

működésére. 

 

3. Strukturalizmus  
 - Claude Lévi-Strauss 

 - A rítus olyan közösségi gyakorlat, ami kifejezi és összetartja a társadalmat. 

 - „A rítus nem az életre, hanem a gondolkodásban megalkotott életre vonatkozó 

reakció.” (Claude Lévi-Strauss, idézi: Verebélyi 2010. 16.) 

 

4. Funkcionalizmus  
 - B. Malinowski, Radcliffe Bron, Evans-Pritchard, E. Leach 

 - A hétköznapi rítusokat, a rutincselekvéseket elkülönítik az ünnepi szokásoktól, 

ceremóniáktól és a hiedelem alapú mágikus cselekvésektől. Mindkettőnek társadalmi 

funkciókat tulajdonítanak. A rítusnak különféle „jelentés-mezőkre” utaló használata 

van. (Verebélyi 2010. 18−19.)  

 - Marót Károly: A szent rítusok gyakorlói előtt a rítus nem tudatos (a rítus 

„fejesugrás a szublogikusba”), a szent rítusok jelentése csak az elemzés, a 

jelentéstulajdonítás során világosodik meg. A rítus csak a külső szemlélő számára 

világos. 

- Marót Károly: Rítus és ünnep. Ethnographia LI. 1940. 143−187. 

- Kresz Mária: A fiatalok társas élete a kalotaszegi Nyárszón. Néprajzi 

Közlemények V. 1960. 1. 93−121. 

 

5. Szimbolikus antropológia 
 - Mary Douglas, Victor Turner (A rituális folyamat) 

 - A rítus jelentését a résztvevők szemszögéből kell interpretálni. 

- Összekapcsolják a rítusok gyakorlatát és a szimbolizáció folyamatát, 

mégpedig oly módon, hogy ezzel értelmezzék a társadalmi struktúrákat,a gazdasági 

rendszereket (szimbolikus formák) 

- A rítust társadalmi jelentéssel látják el, ezzel laicizálják. 

 Victor Turner a ndembuk világképének bemutatásakor kimutatja, hogy 

a rítus vallásos ideológiát, érzelmeket és társadalmi gyakorlatot kapcsol 

össze. 

 

VIII. Szempontok az ünnepi események elemzéséhez (Lásd: Verebélyi 2010. 25−26.) 

- a cselekvések ismétlődő jellege 

- a résztvevők szerepazonosulásának mértéke 

- a cselekvések (ritémák) merevsége és az új elemek megjelenése 

- hagyományozódás és a hagyománnyá válás folyamata 

- a cselekvések szimbólum jellege, üzenete 

- a társadalmi viszonyok leképeződése a cselekvésekben 

- a kifejező eszközök esztétikai relevanciái 

- a cselekvés konstruálja (és nemcsak tükrözi vagy kifejezi!) a társadalmi 

viszonyokat 
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