
mióta világ a világ, az emberi társadal-
mak élete többnyire szakrális ünnep-
ciklusok szigorú elõírásait követte. Eb-
bõl a körkörösségbõl lényegében az

sem ragadta ki az embert, hogy a modern világ
szekuláris történelme a fesztiválokat a haladás ki-
egyenesített, lineáris vonalán helyezte el. A napi
rutin megszakításával a fesztivál fellazítja, átren-
dezi a társadalom szövetét – hogy jobban kiemelje
ezeket a szövetet meghatározó elképzelés- és hie-
delemmintákat, reményeket és félelmeket, alapve-
tõ mítoszokat és megváltó víziókat. Tény, hogy a
kultúra megértéséhez a fesztiválok adják a kul-
csot. Errõl akkor gyõzõdtem meg, amikor 2003-
ban, fesztiválenciklopédiám utolsó szócikkeinek
írása közben a hírekben azt olvastam, hogy az ira-
ki síiták sok év után elõször zarándokolhattak el
Kerbala szent városába, hogy megünnepeljék a
Szaddám Huszein rendszerében betiltott Ashura-
ünnepet. Ez az ünnep volt ugyanis a síiták identi-
tásünnepe. Alig telt el néhány nap Szaddám
Huszein diktatúrájának bukása után, a háború
tépte ország még romokban állt, nyoma sem volt
semmiféle rendnek és törvénynek, és mégis embe-
rek milliói keltek útra, hogy elzarándokoljanak
Kerbalába. A következõ évi véres merényletsoro-
zat az Ashura-ünnepi zarándoklat további színhe-
lyein szomorú bizonyítékát adta a zarándoklat
igen érzékeny – és ezért politikailag stratégiai je-
lentõséggel bíró – társadalmi szerepének. Azért
ilyen nagy a tét, mert egy ilyen ünnep alkalmával
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az adott kultúra idõtlen elemei kapnak – tudatos vagy tudattalan – nyomatékot. Az
identitás ekkor valós idõben fedi fel magát, olyan rítusok révén, melyek a résztvevõt
kivetik a szekvenciális idõbõl, és ráébresztik valódi helyére a dolgok rendjében, le-
gyen az társadalmi struktúra, a természet szezonális ciklusai vagy az embernek mint
szellemi lénynek végsõ sorsa. Ezek a jelentésszintek ma egymás mellett élnek a ha-
gyományos fesztiválok szertartásaiban és szokásaiban. A fesztivált úgy lehet felfogni
mint szabályosan ismétlõdõ cselekvések együttesét, amelyekben egyfajta szakrális
kozmikus rend jelenik meg és válik hatékonnyá. Ez a kozmikus rend az idõ ismétlõ-
dõ ciklusságában valósul meg. A fesztiválok arra szolgálnak, hogy az ember visszata-
láljon hajdani önmagához, és felülemelkedjen a napi szükségletein. A fesztiválok ré-
vén az ember biztosítani tudja a legmegfelelõbb körülményeket szükségleteinek ki-
elégítéséhez: a fesztiválok bizonyos értelemben megkímélik az embert a szokásos
gyakorlati megszorításoktól. A „normális” idõnek ez a felfüggesztése az, amely lehe-
tõvé teszi, hogy a fesztiválokban a kultúra „játékos elemei” domináljanak. Pontosan
ez a játékosság ragadta meg a holland történész, Johan Huizinga (1872–1945) érdek-
lõdését, aki egy egész tanulmányt szentelt a témának: „Amikor egy szakrális aktust
ünnepelünk, ez az aktus valamilyen általánosabb ünnepsorozatba tagolódik bele. Az
emberek, amikor a szent helyen összegyûlnek, a kollektív örömérzés reményében te-
szik ezt. Megszentelés, áldozat, szakrális táncok és versenyek, performanszok és
misztériumok, mindez az ünneplés keretében történik. Gondoljunk az ókori görög
fesztiválokra vagy a mai afrikai vallási ünnepségekre, a fesztiválokat nem határolja el
éles választóvonal a központi titkot körülvevõ szent õrülettõl.”1

Minden hagyományos fesztiválban egyszerre van jelen „a korlátlan kicsapongás
és a fennkölt misztérium”. Mint ilyen „a hagyományos fesztivál feltétlenül azok kö-
zé a valódi fesztiválok közé tartozik, amilyenre csak a vallási fesztiválok esetében lá-
tunk példát. A vallási fesztiválok ugyanis a felülrõl szervezett, szekularizált fesztivá-
lokkal szemben széleskörûen társadalmiak, azaz nem a szervezõk kénye-kedve hatá-
rozza meg, hogy milyen – különben az ünnepélyesség halvány árnyékával sem ren-
delkezõ – napot jelölnek ki a naptárban számukra” – ezeket a gondolatokat fogalmaz-
za meg Marcel Proust Az eltûnt idõ nyomában címû nagyszabású regényének elsõ
kötetében.2 Mert semmiképpen nem véletlen, hogy Proustnál az elbeszélõ személyes
áhítozása a „kitüntetett pillanatokra” – amelyben az ember élete átmenetileg egysé-
ges egésszé áll össze –, olyan emlék, amely visszaviszi õt egy tavaszi templomfeszti-
vál gyermekkori élményéhez, annak legautentikusabb valóságához. Ebben a felvilla-
nó emlékben olvad aztán össze a valóságos jelenlét valamiféle idõt és teret átívelõ
egységes élménnyé. Hasonló folyamat játszódik a fesztivál ideje alatt a közösségek
kollektív pszichéjében. A fesztiválok tanulmányozása révén megérthetjük, hogy mi-
képpen olvasztja eggyé a közösséget az emlékezés, hogyan valósul meg a „kitünte-
tett pillanatok” újrateremtése abban a reménnyel teljes anticipációban, amely a fesz-
tivált megelõzi, de legfõképpen a teljes értékû részvételben, a hétköznapi idõ áram-
lásából kiemelkedõ „idõtlen” pillanatok átélésében. A társadalmi idõt az emelkedett-
ség ilyen életteli csúcspillanatai tagolják. A társadalmi idõ végsõ soron a fesztiválha-
gyományok szakrális ritmusát követi, szemben a modern világi élet homogén tem-
pójával, amelyben a nyilvános rendezvények dátumát és napirendjét – mint szándé-
kosan kitalált hagyományt – önkényesen jelöljük ki. A hagyományos fesztiválok
ilyenképpen ellenpontozzák a mai modern fesztiválokat, mint ahogy Proustnál is ez
a szembeállítás határozza meg egymáshoz való viszonyukat. Ezzel együtt a természet
szezonális ritmusára ráhangolódott pogány rítusok mellett és az örökkévalóság ün-
nepekbe beleszövõdött sejtetésein túl érdemes elgondolkoznunk azon, ahogy a „ma-
gas”- vagy „világ”-vallások önkényesen felülírják ezeket a rítusokat – akár tudomá-
sul vesszük ezt, akár nem. 10
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Több mint 150 – különbözõ korszakokból és régiókból vett fesztivált próbáltam
meg könyvemben leírni, ebbe éppúgy belefértek a világvallások nagy ünnepei, mint
az ókori civilizációk szent fesztiváljai, de helyet kaptak benne kevéssé ismert törzsi
társadalmak helyi kultúrájában megfigyelhetõ évszaki rítusok legjellemzõbb példái
is. Célom nem csupán az, hogy számba vegyem a mai világ ünnepi szokásait, hanem
hogy megvilágítsam azokat az ünnepi cselekvésmintákat, amelyek minden társadal-
mat átszõnek, igaz, a múltban hangsúlyozottabban teszik ezt, mint a jelenben. Kihalt
vagy távoli társadalmak ünnepi rítusainak bemutatása új fényben tüntetheti fel sa-
ját, még megfejtésre váró rítusainkat. Lehet, hogy távoli rokonságot fedezünk fel ben-
nük, lehet, hogy csak párhuzamot, de mindenképpen olyan motívumokkal van dol-
gunk, amelyek markáns nyomot hagytak a történelmünkön. Egy-egy szócikkben
rendszerint különbözõ megközelítések találkoznak, a hagyományos teológiától a kul-
turális antropológiáig, a néprajztól a társadalomelméletig. A sokoldalú megközelítés
célja az, hogy a fesztivált nemcsak tartalmában, hanem összefüggéseiben is megra-
gadja, különös tekintettel a történelmi fejlõdés sajátosságaira és a földrajzilag eltérõ
változatokra, mindenütt, ahol erre lehetõség nyílik. Célunk minden esetben az, hogy
fogalmat adjunk arról, hogy mit jelent a hagyományos fesztivál az emberek életében,
akik részt vesznek (vagy részt vettek) az ünnepi rítusokban. Ezen túl a leírások hoz-
zájárulhatnak egy szélesebb értelemben vett kulturális dinamika, valamint a feszti-
válok kulcsmozzanataiban rejlõ szellemi princípiumok megértéséhez.

Ilyen értelemben minden szócikk önmagában is jelentéssel bíró, az adott feszti-
vál univerzumára nyíló ablak („portál”). Másfelõl, ahol ennek van létjogosultsága,
kapcsolatot próbálunk teremteni egyéb szócikkek párhuzamos univerzumával, nem-
csak azért, hogy „kitöltsük” a közvetlen kulturális kontextust, hanem hogy kimutas-
suk a közös motívumokat, és egymásra vonatkoztassuk az ünnepi viselkedés külön-
bözõ megnyilvánulásait, akár explicit módon a szövegben vagy implicit módon a ke-
reszthivatkozásokban. Ha valaki hajlamos arra, hogy túlmerészkedjen a fesztiválok
esetenkénti böngészésén, a kézre esõ információk visszakeresésén, annak lehetõsé-
ge nyílik összekötni a pontokat és megtalálni a közös motívumokat mondjuk az az-
tékok Új Tûz Ünnepében és a hasonló jellegû tûzszertartásokban, hiszen ezek a vi-
lág minden táján honos megújulás-fesztiválok szerves részét alkotják. Azték esõfesz-
tiválok motívumait ismerjük fel például Új-Mexikó indián népeinél, valamint a pün-
kösdi (Whitsuntide) népszokásokban Nagy-Britanniától a Balkánig. Az elsõ termés-
sel összefüggõ tabuk rítusai éppúgy megtalálhatók az afrikai Jam Fesztiválokban,
mint az amerikai indiánok „zöldkukorica-táncában”. Ugyanezek az elemek köszön-
nek vissza a zsidó ünnepekben, az ókori Athénban és Rómában vagy a mai Japánban
és a prekolombiánus Peruban. A potlach téli ajándékcsere motívumai a kelta Íror-
szágtól az amerikai Északnyugatig, Kínától Quebecig mindenütt fellelhetõk. Az új-
évi (szilveszter) fesztiválok lármás farsangi hangulata elõbukkan a halottak napjának
viselkedésmintáiban, de tetten érjük õket a tavaszi fesztiválok és karneválok Riótól
Marokkóig, Rómától Mexikóig terjedõ palettáján is.

Aradi József fordítása
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