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HOMO FESTIVUS
A címben szereplő kifejezés H. Cox könyvéből (The Feast of FooIs) szár

mazik. A középkorban évszázadokon át dívott az úgynevezett bolondok ünnepe.
f:v végén fel borult a világ józan, megszekott rendje, Szent István napján a
diakónusok, Szent Jánoskor a papok, Aprószentek ünnepén a gyermekek, január
elején a szubdiakónusok ünnepeltek; sztgorúan véve ez utóbbiak vigalma nyerte
a festum stultorum vagy fatuorum nevet. Jámbor és fegyelmezett klerikusok
komoly polgárokkal egyetemben álarcot öltöttek, maskarába bújtak és illetlen
nótázással verték föl a város csöndjét. A kisebb rendek viselői kifestették az
arcukat, elöljáróik öltönyébe öltözködtek, az egyházi és udvari szertartásokat
rnajmolva kigúnyolták a világi urakat, kicsúfolták az egyházi méltóságokat, A
szertelen vidámság főkolomnosa a "tréfamester" vagy a .Jcarneválberceg" volt.
A "gyermekek püspöke" a bolondok míséjén a szentmisét parodízálta, a templo
mokban meglehetősen illetlenül táncoltak és énekeltek Semmi sem volt a gúnyo
lódók előtt szent, a leghatalmasabb uraknak is számolniuk kellett azzal, hogy
kicsúfolják őket.

Ez a szokás természetesen sohasem volt népszerű az előkelő méltósagok és
az intézmény urai körében. De hiába tiltották a pápák, hiába marasztalták el
a teológiai fakultások, hiába ítélte el a .bázeli zsinat' 1431-ben, fennmaradt a
XVI. századig, s csak a reformáció és az ellenreformáció vetett végett neki,
bár nyomokban - például az Aprószentek napjának népszokásaiban - még
a XX. században is élt. A történészek nem panaszkodnak amiatt, hogy meg
szűnt a bolondok ünnepének szokása, hiszen nemegyszer vad tívornyázássá
fajul t és kícsapongásba fulladt a vigalom. H. Cox mégis veszteségként könyveli
el, Amíg egy kultúra meg tudia tenni. hogy időről időre csúfot űzzön legszen
tebb emberi és isteni gyakorlataiból, amíg a bolondokból királyok, a ministrán
sokból püspökök lesznek, addig az emberek el tudják képzelni azt II másik
világot is, amelyhen uralkodnkat taszítanak le trónjukról és fölemelik az alá
zatosokat (Lk 1.52). A komolyság felülkerekedése kultúránk erőtlenségét jelzi.
Azt mutatja. hogy az emberek olyan szemüvegerr át kezdik nemi társadalmi
szerepeiket és rnegszentelt intézményeiket. ami kiszűri a szatírát, hogy nincs
többé sem idejük sem szívük a csípős naródiára ésa fűszeres tréfákra. ~s ami
még veszedelmesebb, ünnepelni sem tudnak többé.

Az ünnep alkotóelemei. Amint a homo [aber, a dolgozó ember nem gon-
dolható el a homo ludens, a játszó ember nélkül - K. Marx is olyan világról
álmodott. arnelvben a munka a játék egyik fajtája -, ugyanúgy hozzátartozik
az emberi teljességhez a homo fe,~ti7)us. az ünneplő ember. Bár Hugo Rahner
a játszó embert nevezi így, az ünneplő embert illeti meg elsősorban a .Jcornolyan
vidám" jelző. Az ünnep foglalja egységbe az emberi létezés két oldalát: a ko
molyságot és a nevetést. a munkát és a játékot. Nem mínden emberi tevékeny
ség, nem minden erőkifejtés, végképp nem minden pénzkeresés érdemli meg a
munka nevet. S feltehető, hogy csak az értelmes munka talajából táplálkozhat és
csak azon hajthat ki az ünnep. Elképzelhető, hogy közös gyökérből nő ki
mindkettő, s ha senyved az egyik, azt megsínylí a másik is.

Az ünnep egyik legátfogóbb elméletét R. Caillois francia kultúrfilozófus fej
tette ki. Az ünnepre kiváltképpen az "exces" jellemző: a bőség és a tobzódás,
s csaknem elválaszthatatlan velejárója. a szertelenség és a zűrzavar. Nélkülöz
hetetlen eleme ez a szertartásnak, amely csak így éri el célját, "Il természet
vagy a társadalom újjászületését" (94.0.). Az ünnep "társadalmi őrjöngés",

amelyben időről időre kitörhetnek legelemibb és legkaotikusabb ösztöneink. Aki
. hallott már valamit arról, hogy hogyan ünneplik a franciák a Bastille bevételét,
vagy olvasta M. Eliade-nak az asszír-babilóniai szaturnálíákhoz, újévi ünnep
ségekhez fűzött megjegyzéseit (Die Religibnenund das Heilige, 438-462. o.),
netán hallott valamit egyes törzsek termékenység! orgiálról, az' nem vonja
kétségbe, hogy a bőség és a túltengés egyik alkotóeleme az ünnepnek. "Azün-
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nep megengedett, sőt előírt kilengés, egy tilalom ünnepélyes áthágása. Nem
azért követik el az emberek a kihágásokat. mert valamely előírás következté
ben jókedvűek. hanem a kilengés az ünnep lényegében rejlik; a megszekott
tilalmak alóli felmentés hozza létre az ünnepi hangulatot" - írja S. Freud (157.
o.). Ha nem is a kicsapongás és a dőzsölés, de á dúslakodás bizonyára hozzá
tartozik az ünnephez. Az ünnep "tobzódás" az életben. Későbben kelünk, többet
eszünk és iszunk, nem takarékoskodunk, jobban költekezünk mint hétköznapo
kon. Nem mosolygunk, . hanem szívből, nagyokat nevetünk - és megnyílunk
a világ előtt (H. Plessner, 157. o.). ünneplőt öltünk: olyasmit viselünk, ami
nevetséges lenne munkaközben vagy a villamoson. Ezekkel kifejezésre juttatjuk
és átéljük, hogy kikapcsolódunk a hétköznapok profán idejéből. Az ünnep lé
nyegéhez tartozik a pazarlás, a számító értelem kikapcsolása, a drága munka
ídő feláldozása. Azt mondja R. Caillois, hogy az ünnep az univerzum kezdetét
jeleníti meg, helyreállítja az előidőket, visszahozza az eredeti tökéletességet
(1:i5. o., 142.0.). A régebben Platónnak tulajdonított "Meghatározások" szerint
az ünnep "szent idő" (khronosz hierosz), amely az istenek hatalmas jelenléte
által felfüggeszti az emberi időt (Definitiones, 415 a). Az ünneplő ember fe
lülemelkedik a hétköznapokon, kilép a megszekott időből, meghaladja a tér
-időbeli egzisztencia korlátait. Az ünnep hiánya a mindennapos korszerűség

korlátai közé szorítja, az ünneplés megnyitja a tágabb összefüggéseket, relativi
zálja és ezáltal emberivé teszi a rnunka és a hétköznapok világát.

Az ünnep második jellemző vonása - J. Pieper szavaival - "összhang a
világgal". Az ünnep feltűnő sajátságát tükrözi az öröm, ahhoz pedig, "hogy
valaminek is örülhessünk. mindent kell helyeselnünk" - moridja Nietzschére
hivatkozva (47. o.), A világ egyetemes' helyesléséból fakad az ünnep, annak ki
fejezéseként, hogy minden, ami van, jó, és hogy lenni jó. Az ünnep olyan
kivételes idő, amikor az egész életnek örülünk azért, mert örülünk egy sza
kaszának. Ha alkalom adódik az örömre, ha nagyszerűnek, elragadónak. szép
nek érzünk valamit: örülünk .egy korty víznek, a műszer pontos működésénelc,

gyönyörködünk az őszi táj színeiben, meglepi szívünket egy szetető gesztus
varázsa, ha csakugyan örömmel tölt el valami, akkor mindigtúlemelkedünk a
kézzelfogható és megnevezhető valóságon. Az öröm beleegyezés az egész vi
lágba. Amínt Nietzsche írja: "Tegyük Iel, hogy igent mondunk egyetlen pil
lanatra, ezzel igent mondtunk nemcsak önmagunkra, hanem az egész létre is"
(Wille zur : Macht, IV. 1032. a.). Valamilyen alkalomból' szoktunk ünnepelni:
mert ember szülctett a Földre, házasságot kötött egy nő meg egy férfi. Vagy
azért. mert megemlékezünk valamiről, vagy azért, mert remélünk valamit.
Kezdet és vég, elmúlás és születés, élet és halál ad okot az ünnepre. Az ünnep
nem felületes optimizmusból fakad, nem a meglevék kényelmes, és gyáva helyes
léséből. Nem tekint el a világ borzalmaitól, de szemébe néz az értelmetlen
szörnyűségeknek. A világ helyeslése, azaz az ünnep lényege olyan, hogy erre
a vértanúk is hajlandók.· A kereszténység vértanúinak az a megkülönböztető

[együk, hogy egyetűen zokszó sem hagyja el ajkukat, egyetlen hanggal sem
vádolják a teremtő Istent. A vértanú a tagadhatatlan rossz ellenére mindent
"nagyon jónak" mond,' megpróbáltatásai dacára is örül, s amennyire rajta
múlik, ünnepel. Ezzel szemben az, aki - legyen bármilyen jó sora is - el
zárkózik a valóság helyeslése elől, aki alapjában véve csak egy félkegyelmű

meséjének tekinti az emberi életet és a világot, az nem tud soha örülni és
ünnepelni. Minél több a pénze és az ideje, annál nyilvánvalóbban megmutatkozik,
hogy nincs tehetsége egyikre sem: sem az örömre; sem az ünnepre. Nem
könnyű azonban megállapítanunk, s nemcsak a külső megfigyelő előtt marad
hat rejtve tulajdonképpeni felfogásunk A vértanúról nem ri le okvetlenül,
hogy. a szenvedések ellenére hozzájárul a világhoz, s a tánc, a dal, a nevetés
sem tükrözi egyértelmúen az örömöt és az ünnepet. Az "éde:;; élet" vigasz
talanul profán, kétségbeejtően közönséges lealacsonyodás. Az elkeseredés meg
húzódhat a többé-kevésbé erőltetett életigenlés, Sziszünhosz harsány nevetése
mögött, "aki tagadja az isteneket és hengeríti a követ" (A.· Camus).

Az ünnep "jeles idő", a megszekott életmódtól eltérő, a .mlndennapoktól
különböző nevezetes nap. Ez a harmadik jellegzetessége. 'Nem ülhetlink egész
évben karácsonyt, nem ünnepelhetünk szüntelenül húsvétot. Nem az öröm, de
az ünnep lényegéhez hozzátartozik, hogyelmúljék. Bármilyen kopár a csillogó
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diszeitől megfosztott fenyőfa, a karácsony mégis azért olyan vonzó, mert éven
ként csak egyszer van, s gyógyíthatatlanul megfeküdné a gyomrunkat, ha az év
minden napján habos csokoládét reggeliznénk mazsolás kaláccsal, Nem korlá
tozható az ünnep a kivételesre, nemcsak azt jelenti, hogy nem dolgozunk, hozzá
tartozik a bőség és az öröm is. De hogy csakugyan ünnepelni tudjunk, hogy az
ünnep valóságga váljék számunkra, ahhoz az kell, hogy végre valami más legyen,
mínt az untig ismételt, megszekott. Az kell hozzá, hogy hátat fordítsunk a
hétköznapok taposómalmának, és belépjünk abba a világba. amelyben vaiami
mással találkozunk. "Az ünnep föltétele az, hogy kivételes" - állapítja meg
J. Pieper (16. o.).

Az idő transzcendálása. Az ünnep három mozzanata: a tobzódás, az életigen
lés és a kivételesség összekapcsolja a múltat, jelent és il j6'lti5t, s ezzel értelmet
act az emberi életnek. Th. Luckmann szerint az egyént a múltjához és II [övö
jéhez fűző társadalmi folyamatok alkotják az ember számára' nélkülözhetetlen
értelmi összefüggéseket (31-32. b.). A bőség és a pazarlás például kifejezi azt,
hogy legalább időszakonként nem áldozzuk föl teljesen a jelent a jövőért. Az
ünnep megbecsüli a pillanatot is, nemcsak a jövővel értelmezi a [elenc: "aki
ünnepel, olyant tesz, ami nem irányul idegen célra, ki van véve az »arra való,
hogy«, a valami »végett« vonatkozások alól" (Pieper, 23. o.). Az ünneplés önma
gáért végzett tevékenység, önmagában nyugvó értelmesség kifejezése. tgy nézve
nem "hasznos" vagy "célszerű'" nem más célt szolgáló, hanem öncélú valóság.
A tobzódó örömben élvezzük a jelent, kiverjük fejünkből a jövő gondját; hogy
másnap reggel munkába kell mennünk, hogy megterheljük emésztőrendszerünket,

hogy széttáncoljuk il. cipőnket." Az ünnep önmagában bírja az értelmét. Aki
ünnepel, az értelmesnek látja a jelent, s megismeri életének az értelmét: lehe
tetlen az örök élet értelmében hinnie annak, aki nem tudja megtalálni a jelen
értelmét (Nyíri, 179. o.).

Az ünnep szükségképpen kapcsolatot teremt a múlttal és fl jövővel : összes
szépsége ellenére is értelmetlen volna a jelen, ha nem tartoznék bele a múlt
és a jövő egységes összefüggésébe. Az istenek megszánták az emberek természet
től fogva nyomorúságos faj át, és "fáradalmaik plhentetöjéül" rendelték az ünne
peket - tanítja Platón (Törvények, 653 d). Az ~nnep a szó legigazibb érielmében
hagyomány; lehetetlen volna a jelen igenlése a múlt elfogadása nélkül: akl
múltját elutasítja; jelenét sem tudja vállalni. Az asszír-babilóniai újévi ünnep
a múltat állítja vissza. Az idő természetes elhasznáródasát jelzi az év utolsó
napjaink kultíkus zűrzavarai.,kícsapongások és a társadalmi rend felbomlása.
A helyreálló rend megjeleníti a teremtést, visszaállítja az eredeti tökéletességet.
Ismét "abban az időben" élnek, amikor még paradicsom volt - írja M. Eliade
(Der Mythos der ewigerr Wiederkehr). A múltba és a jövőbe tekint a keresztény
eukarisztia. Krlsztus halálának és feltámadásának az emlékezete hálaadás. a
"teremtés jótéteményéért", és köszönet a Krisztusban nekünk ajándékozott meg
szabadulásért a teremtés jóságát eltorzftó, a teremtő Isten szerétetét elhomályosító
rossztól. De nemcsak a hála megnyilvánulása, hanem a remény kifejezése is:
elővételezi a beteljesült jövőt. Aquinói Szent Tamás mondja, hogy a "hetedik
nap" nemcsak a "beneficium creationis" emlékezete, hanem a jövő szimbóluma is.
Isten "legelső és legkiválóbb" adománya a "teremtés jótéteménye", "utolsó és
legkiválóbb" ajándéka a lélek megnyugvása Öbenne, "quies menti.~ in Deo":
vagy már most a kegyelem, vagy a jövőben a dicsőség által (Summa theologica,
l-II q. 100 a. 5 ad 2). Aki ünnepel, az vállalja a múltat és a jövőt, elfogéldia
az időnek azokat a dimenzióit is, amelyek meg vannak vonva az ernber elől.

Nem fojtja el a terhes múlt és a félelmetes jövő képét, nem tesz úgy, mintha
kíkerülhetné őket.

Az ünnep harmadik eleme, kivételes volta, nemcsak elősegíti az idő elfoga
dását. hanem kiveszi az embert a történelem folyamából. s Iehetóvé teszi, hogy
legalább időlegesen elkülönüljön a múló időtől. Az ünnep felfüggeszti a mínden
napok időstruktúráját; saját időmértéke van, s ez nem azonos a hétköznapokéval.
Megszabadít a míndennapí kötelességek terhétől, kiragad az itt és most korlá
taiból. A létezés értelmet adó alapjának megpillantása önfeledt gyönyörűség,

olyan, mint az elmerülés egy szerető tekintetben. Akit magával ragad az
ünnep, az nem egyik kronológíából a másikba lép át, hanem az időből az örökké-
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valóságba. Az emelkedett hangulat megállítja az idót. Bár nem felejtjük el teljesen
a mindennapi világot s halált érlelő idejét, mégis úgy éljük át a köznapln fölül
emelkedő örömöt, mint ami örökké tart.

A szemlélődés és a csönd. A német "begeht ein Fest", a magyar ellenben
"ünnepet ül". Eletfelfogásunkat kifejező nyelvimkben megmutatkozik az ünnep
egyik legszükségesebb 'eleme: a csöndes szemlélődés, Platón szerínt az "ünnepek
változatosságát" rendelő istenek a "Múzsákat adták" az embereknek, "hogy együtt
ünnepeljenek velük" (Törvények, 653 d). A szertelen vidámság valóban nehe
zen gondolható el dal és zene, elbeszélés és tánc, játék és nevetés nélkül.
A művészet mégsem elsődleges: ugyanúgy, mint az öröm, nem az ün
nep lényege, hanem dísze; közege, de nem szubsztanciája. C'est l'amour' qui
chante fejezi ki J. de Maistre szavával .l. Pieper, hogy a művészetet megelőzi a
valóság helye~ése és elfogadása. Nem a művészetek teszik az ünnepet. az ünnep
igénye szülí a múzsákat. Amint Ciceró megállapította, a beszéd rejtett ének.
Nem meglepő .tehát azoknak az ~ újabbkori nyelvfilozófusoknak a föltételezése,
akik az ünnepből eredeztetik a nyelvet (J. Píeper, 142. o.). A beszédnek lénye
ges alkotórésze a csönd, mely néha többet mond a szavaknál. Ketten
beszélgetnek, megértik egymást, majd elhallgatnak. Ebből az egyszeru példá
ból is kiviláglik, hogy nem a hangok és a szavak alkotják a beszéd lényegét. A
közös hallgatás a megértés legmélyebb rétegét hangolja; csak al tud hallani,
aki képes hallgatni - írja M. Heideqaer (l61-lWl. o.). A beszélni tudás és a
hallani tudás egyaránt alapvető. Beszélgetés vagyunk - ami azt akarja mon
dani: hallani tudjuk egymást - jegyzi meg Hölderlin költeményével (Miota
beszélgetés lettünk) kapcsolatosan.

Az ünnep pótolhatatlan kelléke a csönd. Nem az Tngmar Bergman-féle süket
csönd, hanem inkább a sivatag beszédes csöndíe, amiről A. de Saint-Exupery ír.
Egy emberöltővel Platón előtt Anaxagorasz görög filozófus, a kérdésre. hogy rni
végett él. ezt a választ adta: hogy lássak. Arisztotelész valamennyi érzékünknél
többre becsüli a látást (Metaphysica, 980 a), s a teória szó eredeti jelentése
valószínűleg az ünnepi felvonulás látványa illetve látása volt (Kittel. V. 318-319.
o.). A Lakomában azt mondja Diotima, hogy az "igazi' Szén szernlélete" teszi
halhatatlanná az embert (Lakoma, 212 a). P. Teilhard de Chardin "Az emberi
[elenségv vprológusának a .,Látlll" alcímet adja. "Látni vagy elousztulnr: R léte
zés titokzatos ajándéka folytán óhatat.anul ez a helyzete a Világegyetem rnínden
elemének. Következésképpen magasabb .fokon ez RZ Ember sorsa is" (4:l. o.). S
ez a sorsa az ünnepnek is. Kontempláció, hangtalan elmélyülés nélkül nincs
ünnep. A szemlélődés csöndjében feloldódik az érvelő értelem Ieszültscge, a
gondolkodás nyugtalanságát fölváltja az ész nesztelen tekintete mindarra, ami
mutatkozfk, A szem nem szögeződik mereven a megfigyelés tárgyára, a látóhatár
kitágul, elcsitul a siker és balsiker za iortgása, a lélek végtelen tárgyához fordul,
és tudatosul benne a valóság bejárhatatlan hertzontja. A nyugalom, '3 szemlélodés,
a csönd nem passzivitás, hanem az élet fokozása, az ünnepi bőség forrása. Az
ünnepélyesség azt jelenti, "hogy az ember szemlélődő lesz, s ebben az állapotában
közvetlenül találkozik azokkal a magasabb valóságokkal. amelyeken az egész
IH nyugszik" - mondja K. Kerényi (67. o.), Az ember Iénveséből fakad a t'!rck
vés, hogy valamiképpen megtapasztalva egyesülését a létezők totalításávol elérfe
az egzisztencia tel iességét, és ebb-n az összeköttetésben önmanát is Ielütmúha.
Bizonyos szem1élődés,befeléfordulás, mtsztíkus érintkezés igÉnye ez. meghatá
rozhatatian s-iváraás, vázv valamí ..másv-ra, az istenivel valr) találkoz""PL Ez a
váltV fejeződik ki, teliE'~ül be a hallgatásban és II szernlélődésben. Hétköznapi
tapasztalatunk is alátámaszfia a történészek és vallásfilozófusok mezállapítását.
A házias<.zonysürgése-forgása. túlzott gondoskodása, örökös kínálgatása köny
nyen meghiúsíthatja a közös étkezés ünnpét,

Tudatunk látóhatárának, amelyben élünk, a Virténelern nevet adtuk. A túr..
ténelrní horizentot azonban még tágabb horizont veszí körül, melyet jóval nehezebb
megneveznünk, M. Eliade kozrnosznak mondja (Kosmos und Geschichte). P.
Teilhard de Chardin ..isteni miliőnelc". Szemlélődés, elragadtatás, megll'etődés,

áhítat nyitja meg előttünk ezt a szélesebb kört. A gondolkodás, elemzés, tudatos
döntés a kisebb, történelmi horizonthoz fűz. Vallási szímbólumaínk összekapcsol-
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ják a kétféle valóságot. A történelem időbeli, a kozmosz időtlenséget áraszt. A
teljes értékű emberséghez mindkettőre szükségünk van. Amint T. S. Eliot írja:

De megmgadni
Az időnek meg az időtlennek

Mel.szőpontját: szentek foglalkozása
Nem is fogIalkozás: valami adatik és elfogadtatik
Egy életen át, meLy csupa halál a szeretetben,
Onzetlenségben, önmegtagadásban, lángolásban.

Az archaikus vallások hatásos szímbólumaí az időtlenhez kötötték az embereket.
A történelrní vallások, kivált a kereszténység, megtanítottak a történelmi gon
dolkodásra. Ez az egyik oka annak, hogy az európai kultúrkör ünnepei - akár
vallásosak, akár világiak - általában történeti eseményre emlékeznek: Jézus
születésére, a Bastille lerombolására, a Nagy Oktoberl Szocialista Forradalomra.
De éppen ennek a körülménynek tulajdonítható, hogy többnyire szem elől

tévesztjük az időnek meg az idétlennek a metszópontját. Miután keresztény
vallásunk belénk nevelte a történelem fontosságát, elveszitettük vallásunkat, és
megmaradt a történelem. 'Nagyot lendítene rajtunk, ha sikerülne megragadnunk
az időnek meg az időtlennek a metszéspontjában a teljes, a valódi-valóság leg
mélyét. "Ha újra megtanulnánk ünnepelni, talán úgy tekintenénk vissza .Isten
halálára', mínt kultúránk betegségének vallási tünetére" - rnondja H. Cox (47. o.).
A betegség kiváltó oka az értelem és a termelés írnádata, amelynek folytán
elveszitettük érzékenységünket a titokra, amelyből az emberi történelem ered
és ahová tart.

Az ünnep és a mai ember. C'est la guerre qui correspond a la fete; a háboru
helyettesíti az ünnepet. R. Caillois ezzel a kihívó mondattal felel arra a kérdésre,
hogy mí tölti be a társadalom életében azt a helyet, amelyet régebben az ünnep
foglalt el. A háboru rendelkezik mindazzal a [eggye), ami surinte az ünnep
lényege: intenziv erőkifejtés és elhasználódás, a felduzzadt energiák kitörése, az
egyén beolvadása az ót meghaladó általános foJyamatokba, roppant mérvű pazar
lás, a korlátok mámoros ledöntése és igy tovább (8. o.). Bármennyire is meg
döbbentő kijelentés, első pillanatban csakugyan sok minden szól mellette. Nietzl>che
és Freud óta a halálvágy és a pusztítás vágya hozzátartozik az emberi 1~lettSrzéshez,

például Bezuhov grófot a halál szeretetére oktatják a szabadkőművesek 'J.
Tolsztoj ,.Háboru és béke" című regényében. P. Teilhard de Chardin, bár igazán
nem mondható fogékonynak a pesszímízmusra, ..a modern nyugtalanság" gyökerét
"a fejlődés szerves válságában" látja. Pontosabban abban az aggasztó jelenség
ben. hogy "fl Világ visszautasítja, mert a Gondolkodással fel fedezte önmagát"
(285. o.). B. Brecht is azt mondía, hogy "A nevető az iszonyatos hírt mé~ nem
kapta meg". Bár a nihilizmus sötét fellege beárnyékolja az emberi gondolkodást,
a háboru mégsem az ünnep meafelelőie. A tétel hamis, elsősorban azért, mert
arra a föltételezésre épül" hogy ünnep nem lehetséges többé. .

Az emelkedett hangulat, az önfeledt gyönyörűség igénye nem irtható ki az
emberből - még szekularizált világunkban sem. A XX. század sportrnozgalrriá
ban például könnyen felfedezhetjük a köznapíságon való felülemelkedés Igényet.
Az ókori olimpiai játékokat az emberi agresszívítas társadalmilag megszelídített
csatornáiként rendezték az istenek tiszteletére. Az újkori o!impiákatPierre de
Coubertin vezette be 1894-ben valláso.> célzattal is: "Az ókori és az újkori olim
piai mozgalom első és lényeges ismertetőjegye az, hogy vallás. Az ókori ember
testgyakorlással alakította a testét, mínt a szebrász a szobrot. s ezáltal tisztelte
isteneit. Az újkori versenyző, aki ugyanezt teszi, felemeli népét, hazáját és
zászlaját. Azt hiszem, hogy igazam volt tehát, amikor az o!impiai mozgalorn fel
újításával kezdettől fogva megkíséreltem a vallásos érzés újraébresztését. A sport
vallásos gondolata, a religio athletae nagyon lassan ment át a sportolók tudatába,
s közülük sokan nem tudatosan viselkednek ebben a szellemben" (H. Mühlen,
36. o.). Az olimpiai ünnepség, a fanfárok, az ünnepélyes bevonulás, karének,
beszéd, eskü, zászló, galambok. fény és tánc a felszentelést jelképezi. Az olimpiai
ünnepet egyenlővé teszik a vallási ünneppel, a stadionban és a képernyők előtt

ülőket vallási áhítathoz hasonlítható megilletődés tölti el. A négyévenkénti rit
musban megvalósuló játékokat s az azokat övező rítust· tudatosan á1lítj~k pár-
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huzamba 3 vallási ünneppel: vallásos érzés itat át mindent. Kiviláglik miti7cus
jellegük is, mely '3 világ értelmét akarja kinvilatkoztatní : "Az újkori játékokat
a történelmi-ókorinak és az isteni-jámbornak a varázsa lengi körül. Noha
Zeuszt nem tisztelik többé, ami történik, az minden a jámbor hítből ered, hogy
az ünnepi játékok titkos értelmének a megvalósításában isteni akarat teljesül
be, hogy a játék értelmében a világ értelme vehető ki: embernek lenni, egészen
embernek... az ünnep varázsa, mágiája, azokat is megragadja, akik nem sport
barátok" (i. m. 37. o.). Az értelmet adó jelleget a négyévenkóntí .,szent" időköz

fejezi ki: "Ez az időköz szent: az olimpiai ~átékok elmaradhatnak. dc nem
halaszthatók át más tdőpuntra" (uo.). A szabályszerű visszatérés kiragadja a
spottot a köznapi kedvtelésből, és a mindennapokon Iölülemelkedő ünnenek közé
sorolja. Az olimpiai eszme tudatos törekvése a visszatérés az "ósidőkbc". Ezért
"szent" a játékok ritmusa, ezért nem változtatható meg, hiszen a szertartáson
végrehajtott legkisebb változtatás. a: rítus végzésében elkövetett legkisebb hiba
is megfosztja azt mágikus erejétől. A szertartásnak csak akkor van hatása,
ha a legszígorúbban betartják vatamennyí előírását az utolsó vesszűig. Amint
M. Eliade megjegyzi, a halhatatlanság elvesztését, a szenvsdést, a bűnt a világban
az ősi szertartás végzésekor elkövetett hibával, valamely előírás be nem tar
tásával magyarázzák az archaikus vallások (Kosmos und Geschichte, 70. o.). P.
de Coubertin szavai szerínt: "Az olimpiai játékokat csillagászati pontossággal
kell rendezni, mert ezek az embertség tavaszának négyévenkénti ünnepei az
cmberi nemzetség szüntelen megújulásának a tiszteletére. Ezért kell n lehető

legszigorúbban betartani a ritmust" (H. Mühlen, 31!. o.). Az elmondottakból kitűnik,

hogy a modern sportmozgalornnak nem egyszerűen testgyakorlás a célja. Ehhez
nem lenne szükség ilyen hatalmas érzelmi ráfordításra. A rrutíkus emlékek
tudatos ápolása nemcsak külső dísz, hanem a modern olimpiai játékok volta
képpeni középpontja. Szellemtörténetileg a reneszánsz utószülöttie. s g~Pl kul
túránkban visszatérés a természethez, de míndenképpen "val!<isos" és "ünnepi"
jelenség II .maí világban.

Vegyünk egy másik példát. A kábítószer-élvezet egyre terjedő jelensége a
nyugati országokban sajátos formája a menekülésnek a fogyasztói társadalomból.

Harmónia és megértés
BŐL'en ömlő szimpátia es bizalom
Soha többé álnolcság és gúny
Látomások eleven, arany álmai
Misztikus kristálytiszta kinyilatkoztatás
És a szellem igazi tö!szabadulasa

--:' köszönti a "Hair" című folk-rock musical kórusa a "Vízöntő Korszakot", a
, beke, szeretet, szabadság és egység új korát, amely most alakul ki a pszichede

likus mozgalomból. "Pszichedelizmus"-on a kábítószerekkel. a rock and roll
zenével, a beat közösségekkel, a széteső rnűvészettel és az ezoterikus keleti vallá
sokkal kapcsolatos jelenségeket érti A. Greeley. Ahol ez kezdődik. ott megszűník
a természe ttudomány és a technika. A kábítószer és a rock zene hozzásegít az
"eksztázishoz", és vallási tapasztalatot közvetít. A pszíchedehzmus szertartásossága
szembefordul a racionális-technikai világ unalmas, egyhangú szürkesógéval. A
rituális viselkedés' - hangok és cselekedetek stilizált ismétlése -- olyan lélektani
állapot kialakítására irányul, melynek segítségével a beavatott megszabadulhat
a míndennapí élet béklyóitól. merevségétől, "áttörhet a másik oldalra". A moz
galomban tapasztalható szexuálís anarchia a nyárspolgári szexualítás ellen emelt,
vád. A kicsapongás nem vezet célhoz, de a legtöbb antik vallás alapvető böl
csenségéhez tartozott a szexualitás és a rítus kapcsolatának a Ielisrnerése. A
technikai társadalomban nincs helyük ezeknek az összefüggéseknek. Részben
ez a magyarázata, hogy újra felfedezi a pszichedelikus világ, amely a társadalmi
elidegenedés ellen kíván védekezni, valójában azonban meghódol előtte. A dolgok
álomvilága még veszedelmesebb elídegenütést idéz elő. A kívánt felszabadulás
és határtalanodás helyett olyan korlátok közé jutnak, amelyektől nem szabadul
hatnak soha többé. Az sem nyilvánvaló. hogy elviselhetőbb-e az ész trónfosztása,
mint zsarnoksága. ami elől menekülní akarnak. A kábítószerek nem tudnak elvan
embereket formálni, akik döntően különböznek a nyárspolgároktól - állapítja
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meg A. Greeley (216-224. Q.). Ennek ellenére a pszichedelizmus - akárcsak
a modern sportmozgalom - részben a "szent" és az "ünnep" igényének fölébre

/dését jelzi az ipari-fogyasztói, társadalomban.

Az ünnep értelme. R. ,Caillois tétele tehát - a háborúról mínt az ünnep
modern megfelelőjéről - nem állja meg a helyét. Legfeljebb annyit fogadhatunk
el belőle, hogy a fogyasztói társadalom stl'uktl~rái érzéketlenek az ünnepre, hiszen
az említett példák is részben ezt a hiányt igyekeznek betölteni. Az iparosodás
természetes' velejárója az élet ésszerű megszervezése a játékosság és a fantázia
rovására. Az elmúlt századokban kivételes hangsúlyt nyert európai kűltúránk

han a dolgozó és a gondolkodó ember. A homo faber és a homo cogitans
kialakulását elősegítette az iparosodás, jóváhagyta a filozófia és szentesítette a
kereszténység. Ennek a folyamatnak köszönhetjük imponáló technikai fejlettsé
günket és egyedülálló tudományosságunkat. lassan kíütközik azonban, hogy, ke
servesen megszenved érte az egész emberiség. A fejlett ipari országok gazdag
ságáárt nagy árat fizettek a fejlődésben elmaradt népek miIIi6i, miközben a
fogyasztói társadalomban élő emberek többsége elidegenült önmagától. A hasznos
munka és a racionális számítás igénye csaknem- kiölte belőlük az eksztázis, az
öröm, a fantázia és az ünneplés képességét. Elsatnyult lelkük ugyanolyan áldo
zatává lett az iparosodásnak. mínt azoknak a gyermekeknek a teste, akik hajnaltól
késő estig dolgoztak az angol szövőműhelyekben, A játékosság és a képzelőerő

senyvedése nemcsak az egyént fosztja meg hiteles emberi értékektől. hanem
komolyan fenyegeti az emberiség Iétét. Állandóan változó világban élünk, s az
Ilyen világban az ember fönnmaradásának mellőzhetetlen föltétele a játékosság,
a leleményesség és az ünnep. Az újítás és az alkalmazkodas életben maradásunk
egyik leghatékonyabb eszköze. A lehető legtágabb területről kell merítenünk
tapasztalatainkat. új eljárásokat kell kidolgoznunk a problémák megoldására,
nem szabad ragaszkodnunk a régi módszerekhez. Az ünnep hathatós segítség
ezen a téren. Rést üt a megrögzött szokásokon, meanvítja az embernek a múltat
és a jövőt, szélesíti tapasztalatainak körét és csökkenti provínclalízmusát. A
játékos kötetlenség előtt olyan kaouk tárulnak fol, melvek bezárulnak a számító
értelem előtt. Az ünnep, a rögtönzés és a képzelet játéka előmozdítja az úiítá
sokat az élet mínden termetén, módot Ad az embernek. hogy gazdagon, vidáman
és leleményesen élie át a jelent. Enélkül aligha kerülheti el' a dinoszauruszok
sorsát. Nem i.s szólva arról, hogya fejlett ipari orszáaok embere az életörömre
és az életíaenlésre való fogékonyság nélkül nem értheti meg a fejlődő népek
gondolkodását.

Az ünnepi érzék megfogyatkozása vallási téren a legkárosabb. A vallásos
ember tágabb kozmikus-történelmi keretben értelmezi életét, átfogó egész része
ként, hosszú történet szereplőjeként fogja föl magát. Ének, szertartás, látomás
fűzi ehhez a történethez. Ezek segítik hozzá, hogy elhelyezkedhess-sk valahol az
Éden és Isten országa közötti területen, ezek ajándékozzák meg múlttal és [övövel.
Ha nincs alkalma ünnepelni, ha nincs mi táplálja képzeletét. lelke ugyanúgy
elsorvad, rnint szelleme. Nem teljes ember, tiszavirág életének nincs sem eredete
sem rendeltetése. A kereszténység Li~nepeiévszázadohon keresztül biztosították
az emberiség közös reményét és emlékezetét; ébren tartották törtérielmét. s köz
érthető szimbólumokkal hirdették a jövőt. Ádám, Noé, Ábrahám türténete
révéri a történelem előtti kor mélységeiben vertünk gyökeret. A szeritekben meg
találtuk az emberi tökéletesség érzékletes képeit. Isten országának és az Új
Jeruzsálemnek a víziója, a béke és a szocíálís igazságosság látomása növelte a
reményt és erási'tette a jövőbe vetett hitet. Legalább karácsonykor és húsvétkor
Jézus alakia viláaította meg ősi emlékeinket, és felszította legvakmerőbb remé
nyeinket. Korunkban ezzel szemben erősen megfogyatkozott ünnepeink' vitalítá
sa. K:lr.;icsonya család ünnepe lett, a húsvét pedig tavaszi divatbemutató. Vallási
szímbólumaink, melvek összekapcsoltak a. múlt tal ,és boldog jövővel biztattak,
ereiüket veszítették. A vasárnapi mísehallgatók száma szerte a világon rohamo
san" csökken, a múltat tehernek érezzük, amelytől míndenképnen szabadulni
akarunk, a jövőt pedig csak a jelen meghosszabbításaként képzeljük el.

Mindezért maga a keresztény gondolkcdás is felelős. A modern tudomány,
az iparosodás, a pluralizmus, a szekularizáció kihívására még mindig nem tudunk
megfelelő választ adni hitünk intellektuálisan korszeru bemutatásával, De ez

655



csak az érem egyik oldala, A kereszténység olykor túlságosan is korszerüsödött.
Az iparosodást meggyorsította azáltal, hogy kidomborította a homo faber és a
homo oecono1Jticus felelősségét. A tudományt azzal vitte előbbre, hogy hangsúlyozta
a világ teremtményi voltát és az emberi ész uralmát a világ fölött. A protestáns
etika és a középkorí skolasztika nélkül nem jöhetett volna létre imponáló tudo
mányosságunk, A kereszténység teljes mértékben elismerte, hogy az ember dol
gozó és szerszámkészítő, gondolkodó és okoskodó lény. Ez helyes, szükséges, sót
nélkülözhetetlen ...... de nem minden. Az értelmi képességek egyoldalú fejlőtlése

más, ugyancsak életfontosságú képességek rovására ment végbe. Az ember nem
csak észlény, homo cogitans, hanem homo ludens és homo festÍ1lUs: a játék, a
képzelet. az ünnep az emberség lényegi alkotója. Ennek ellenére az ősegyházban

még gyakori eksztázist messzemenően elfojtottuk, az élő világosságot évszázadok
kal ezelőtt kialakult merev, változatlan csatornákba vezetjük, az istentisztelet
ünnepi öröme az "igazságosság" erényének körébe tartozó "kötelesség" lett. A
lelkesedést mesterkélt szabályok s hagyományos előírások korlátozzák. Amikor
fiatalok tömegei fordítanak hátat a keresztény szertartásoknak, egyenesen gro
teszkül hat a még míndíg érvényben levő előírás, hogya beat zene méltatlan a
Iíturgíához, A katolikus egyháznak, il liturgia szütőanyjának a: nyugatí társada
lomban nincs egzisztenciális felelete a technikai társadalom pr oblérnáira. A
materializmus, a pozitivizmus, a szekularizmus ellen felvonultattuk világnézeti
nehéztüzérségünket, de nem mutattunk más, járható utat. Ugyanaz a jogi gondol
kodás és túlzó racionalizmus fertőzte meg gondolkodásunkat, amely az ipari tár
sadalom betegsége. Néhány' katolikus éppen akkor szállt fel u szekularizmus
vonatára. amikor mások leszállni készülnek. Amikor a pszichédelizmus új, gazdag,
kifinomult, vidám "liturgiát" alakít ki, a mí liturgiánkat az ipari polgárság szá
mára legmegfelelőbbnek tartott protestáns mintára újítjuk meg. A technikai
racíonalizmusra nem ad feleletet sem a bizánci ünnepi nagymise, sem a változó
közönségű katolikus templomok csöndes rrnséje. A pszíchedelizmus a "szentet"
keresi, mi pedig az "evilági város" dicsőségéért serénykedünk. Ismét legalább
negyedszázaddal késtük le korunkat: ma felelünk 1925 kérdéseire, 1950 válaszaival.
A szemlélődést hirdetjük, mégis arra neveljük papjainkat, hogy szinte beteges
aktivitást fejtsenek ki. Mlsztíkus egyesülésről beszélünk, de gyanakodva nézünk
mindenkire, akinek ilyen hajlamai vannak. A szertartás szépségét dicsérjük,
mégis olyan újítások mellett kardoskodunk, amelyek nem járnak eksztázissal.
szemlélődéssel, érzelmi emelkedettséggel - csak álmossággal. Krisztus azért jött
- hirdetjük -, hogy megváltsa egyetlen világunkat, de mostanáíg arra figyel
meztetjük a kispapokat, hogy lesütött szemmel járjanak. Két évezreden át ápoltuk
a testvériség és a közösség eszményét, közösségeínkben mégis kevés a testvéri
ség fraternitásainkban pedig a közösség. Szent Pál nyomán tanítottuk. hogy
Krisztus és az Egyház kapcsolatának legjobb jelképe nő és férfi egyesülése a
házasságban. Az egész emberi életet érintőszexual.itás mélyebb értelmet kereső
és a prűdértában illetve a szexuálls szabadosságban vergődő vitágnak színte
egyáltalán nem mutatruk meg a szexualitás szarepét az üdvösségben - íría
A. Greeley (226. o). Felül kell múlnunk a technikai civilizáció e1ide~enedésé.t és
protanitását: a köznapin felülem.elkedő len~esü1t~éget ,:~ssza keH adn,;nk a Világ
nak. Az ünnep összekapcsolja a le lent a múlttal és a jovőve1. kiragadja az embert
a megrögzött szokásokból, felülerneli a mlndennapí zűrzavaron és kapcso1?tba

hozza .a valódi-valósággal: az öröm, a bőség, a könnyed értelmesség forrásával.
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