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Hétköznapi ünnepelgetés,
ünnepi emelkedettség

Mindenki érzi, hogy napjainkban valami nincsen rendben az ünnepek körül. Jóval
kevesebb piros betűs ünnepet ülünk, mint elődeink (a középkorban száznál is több
munkaszünettel járó ünnepnap volt), ugyanakkor a pótlólagos "ünnepek" legkülön
félébb fajtáival találkozhatunk, a legkülönbözőbb ürügyek szolgáltatnak okot az
"ünneplésre": ha pénzhez jutunk, ha sikerül valamit elintézni, ha a gyerek teszi a kö
telességét, ha nyer a csapatunk, ha nyugdíjba megy a közutálatnak örvendő főnök, ha
már nagyon unjuk magunkat. Hagyományos ünnepeink (beleértve a családiakat is)
megkoptak, elveszítették eredeti jelentésüket, a fitogtató fogyasztás alkalmaivá lettek.
a koholt és erőltetett ünnepelgetés pedig magát az ünnepet kérdőjelezimeg, már csak
azért is, mert annak a napi gyakorlattól való elszakadás is a lényegéhez tartozik. A
"szolid", a "sallangoktól mentes" ünneplés, a "ceremóniák" megvetése, az "ünnepé
lyes" viselkedés kerülése a mi köreinkben is eléggé jellemző. Nem csupán a képmu
tató ünnepi külsőségek és az üres ceremóniák iránt érzett egészséges ellenszenvröl,
hanem az ünnep válságáról és zavarunkról is tanúskodik az ilyen viselkedés.

Megfigyelhetjük. sokan valami helyett vagy valami ellen ünnepelnek. és nem vala
kit vagy valamit. Az ünnep válsága természetesen összefügg az eldologiasodással és az
elvilágiasodással is. Az előző esetben az ember elfelejti, hogy a dolgok, amelyeknek
uralma alá kerül, az ő alkotásai, mert nem számol azzal, hogy képes olyan világot te
remteni, amely őt megtagadja. Az elvilágiasodott ember pedig azt felejtette el, hogy
eredetileg minden ünnep szakrális. kultikus esemény volt, amikor az ember Isten
nel, az istenekkel, a nem evilági hatalmakkal próbált kapcsolatba kerülni. Nyilván
való, hogy értelmetlenné válik - üres ceremóniának, csupán külsöségnek, babonának
tűnik - az ünnep ott, ahol már nem hisznek a transzcendenciában, ahol ez haszonta
lannak és ésszerűtlennek tűnik. Az ünnep kérdése annak a kérdésnek a függvénye,
hogy minek, milyennek látja önmagát az ember. Ha csupán eszköznek, ha csupán tár
sadalmi ténynek tekinti magát, akkor könnyen tűnhet számára felesleges, sőt káros
időpazarlásnak mindaz, ami nem illeszthető bele az ésszerű láncolatokba. Korunk
ban elcsökevényesedett a transzcendens valóság érzékelésének képessége (vagy aho
gyan ezt a StaIker círnü Tarkovszkij-film höse mondja, "elkorcsosult bennük a hit ér
zékszerve") - ez egyszerre oka és következménye az ünneptelen, az ünnepelgetéssel
kifoltozott. az elrontott ünnepekkel is jellemezhető világunknak.

Az ünnep-igény azonban nem hunyt ki, ezt bizonyítja a kiagyalt és erőltetett ün
nepléseken kívül a társadalmi ünnepségeket szervezö irodák és az "ünnepipar" is. ÉI
még az igény. feszít az ünnep-hiány, de mintha nem mernénk vagy nem tudnánk szrv
ből ünnepelni, mintha nagyon nagy lenne az ünnep körüli bizonytalanság még a mi
köreinkben is, mint ezt az alábbi beszélgetés-részlet is érzékelteti:

,,- Azért mégiscsak másként kell az ünnepen viselkednünk. nem?
- Úgy bizony! Rendhagyó módon! Az ünnep egy pozitív értelemben vett rendkívüli

állapot.
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- Akár külsöséges, akár bensőséges, lehet ilyen is, olyan is, a lényege a lazítás, a pi
henés, a kiengedés, az önfeledtség, a rögtönzés, a szabadság, a fesztelenség.

- Kell hogy legyen benne először is valami egyetemes, másodszor valami különös,
ami csak miránk (magyarokra, keresztényekre, fiatalokra), harmadszor olyan is, ami
csak a legbelsőbb körünkre, a mi közösségünkre, a mi családunkra, mi kettőnkre vo
natkozik. A mi családunkban például halottak napján kiállítást rendezünk gyerme
keinknek felmenöinkröl,

- Mi pedig nem szégyelljük nektek elmondani, hogy azokat az egyházi ünnepeket,
amelyeket a szeretet ünnepeinek tekinthetünk, amennyiben ez lehetséges, szerel
münk testi-lelki kifejezésével is megünnepeljük. így kerül egységbe a legegyeteme
sebb a legintimebbel."

*
Amikor meggyengül az a meggyőződés, hogy a hétköznapok világa is kapcsolatba ke
rülhet a titokkal, az istenivel, akkor elfelejtödik, hogy minden nap új esélyt, új lehető

ségeket rejt magában, hogy minden nap történhet kinyilatkoztatás, minden napnak
lehet egy-egy ünnepi pillanata. Isten nem vesz ki szabadnapokat, állandóan kész a
találkozásra, állandóan kezdeményez. Ünnepek és ünnepi élmények kellenek ahhoz,
hogy ilyen lelkülettel élhessük (és ne csak morzsoljuk) hétköznapjainkat. A liturgia 
azzal, hogy az üdvtörténet eseményeibe való visszaemlékezés által bekapcsol (vagy
visszakapcsol) az üdvtörténetbe - lehetőséget ad arra, hogy észrevegyük Isten kezde
ményezéseit. így erősítheti és hitelesítheti egymást a keresztény ember életében a li
turgia és az ünnep. Mindkettő ajándék is. Az ünnepeket nem lehet kitalálni, figyel
meztet Pilinszky, "ünnepeket csak kapni lehet, ahogy a csillagképeket is kaptuk a
teremtés kezéből", s miként a csillagképek. az ünnepek is segítenek csodálkozni és
eligazodni. így kapcsolódik egymásba az ünnep és a rend. Nem elég azonban az ün
nephez az ajándékozó Isten, mi is kellünk hozzá, akik nem nézői, hanem résztvevői

vagyunk az ünnepnek. Az átélés feltétele az aktivitás. A pihenés, a kikapcsolódás, a
szórakozás önmagában még nem ünnep, csupán piros betüs hétköznap, az ünnepet
az összeszedettség, a rend, a csend, a találkozás, az önátadás teszi ünneppé, amelyhez
természetesen hozzátartozik a kifejező forma is: a megfelelő tér és idő, a megfelelő

díszletek és díszítések, a megfelelő mozgás és ritmus. Hangneme, stílusa, persze, sok
féle lehet, belefér az ízléses harsányság, a szertelenség és a karnevál is, amennyiben a
szabadság és a rend ünnepi ötvözete hitelesíti ezeket a megnyilvánulási formákat.

Az ünnep tehát korántsem kikapcsolódás, hanem átkapcsolódás egy másik dimen
zióba. Atkapcsolunk a hagyomány hullámhosszára. átváltunk az ünnep tempójára.
amely megéreztet valamit az öröklét idöélményéböl, például azáltal, hogy sokkal
gyorsabban múlik el, mint egy hétköznap. Az ünnepen részletek helyett inkább az
egészre lehet és kell figyelnünk. Egyrészt bátran ráhagyatkozhatunk a bevált, a szen
tesített, a megszentelt szokásokra, másrészt szerepet kell hogy kapjon a leleményes
szeretet is. Az ünnepen az értékek kerülnek előtérbe, ettől magunk is felértékelödűnk,

Ebben is Jézust (a dolgozó, gyógyító, tanító, istentiszteleten, lakomán, rnenyegzön
részt vevőt) követve kell megteremtenünk a harmóniát: a hétköznapok, a hétköznapi
ünnepi pillanatok és az ünnepek megfelelő ritmusát. Kell hogy időnként ünnepi dal
lam váltsa fel a hétköznapok monotóniáját, és ünnepi csend a mindennapok zsivaját.
Olyan csend, amelynek mélyéröl, mint Pilinszky írja, "kihalljuk Isten jelenlétét, örö
kös rnúködésének neszét". A hetedik napon és a többi jeles napon fel kell tudni emel
kednünk. Ehhez persze energia kell, például melegség, hogy léggömbünk felemelked
hessen. És ha felreppentünk. hogy emelkedettek maradhassunk, ki kell dobálnunk a
kosárból a hétköznapok homokzsákjait. És ne feledjük: akármit, akárkit is ünnepe
lünk, mindig Őhozzá emelkedünk.
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