
Identitás-konfliktusok
a karácsonyfa alatt
Az ünneplés képességének és szükségletének lélektani alapja az
ember azon sajátosságához köthető, hogy képes önmaga létét tárgy-
ként szemlélni, és rendelkezik a végesség tudatával. Az ünnepek
egyik sajátossága, hogy olyan társas-lélektani kontextust teremthet-
nek, melynek során a csoport fennmaradását és az azt alkotó egyé-
nek kapcsolati beágyazottságát megalapozó centrális értékek és élet-
témák kerülnek nem-hétköznapi módon előtérbe. Az ünnep olyan
közösségi élményre ad lehetőséget, mely segíti a saját csoporttal és a
tágabb közösséggel való összetartozás előtérbe állítását, a közös érté-
kek és meggyőződések kifejezését és megerősítését. Ez a közösségi él-
mény egyben segíti az egyént abban is, hogy megküzdjön a mulan-
dóság gondolatával. Mint Hernádi Miklós írja: „az idő elfogyása
azonban csak az egyéni életút szempontjából értelmes (és fájdalmas)
elgondolás. Csak az egyének ideje fogyhat el, a közösség, a társada-
lom idejének soha nincs vége. Az ünnepek úgy erősítik meg az egyént
egzisztenciájában, hogy sorsát az időtlenség (a kipusztíthatatlan kö-
zösség) távlatába helyezik.”1

Azt is látnunk kell azonban, hogy minden kulturális ünnep magá-
ban hordozza az adott kultúra ellentmondásait és feszültségpontjait
is. Egy kulturális közösség hiedelmeinek, ideáinak és értékeinek eset-
leges ellentmondásai, válsága és az ebből fakadó ön meg határozási
nehézségek az ünnepi rituálékban is választás elé állítják és állásfog-
lalásokra késztetik az ünneplőket.

A karácsony közeledtével kézenfekvőnek tűnik a kérdés, hogy
vajon az évkörben sajátos helyet és szerepet betöltő karácsonyi
ünnep milyen módon hordozza és jeleníti meg a posztmodern tár-
sadalmak kulturális ellentmondásait és identitásképzési dilemmáit.
Melyek azok a kulturális kihívások, amelyek a felfokozott ünnepi
vágyak, csalódások és a feldíszített ünnepi terek színfalai mögött
meghúzódnak.

Tény, hogy napjainkra a karácsony a magasan differenciált nyuga-
ti posztindusztrialista társadalmak legnagyobb társadalmi méretű
ünne pe, nem kevésbé fontos gazdasági, kereskedelmi tényezője lett.2

A Kossuth Rádióban elhangzott egyik karácsonyi riportműsor sze-
rint az USA-ban a Hálaadás Napjától induló karácsonyi bevásárlá-
si időszakban az üzletek már hajnali 3–4 órakor nyitnak. A vásárlók
pedig kiözönlenek a hajnali utcákra, és onnan be a feldíszített be-
vásárló centrumokba, kiskereskedésekbe. És kezdetét veszi a kará-
csonyi „szent(?) őrület”.
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De mi is a karácsony tulajdonképpen? Vallási ünnep vagy vilá-
gi? Családi ünnep vagy az év legnagyobb fogyasztási ünnepe? Vagy
mindez egyszerre?

Lovász Irén szerint3 a karácsonyi ünnep a 2. században Keleten
jelent meg, és tartalmát, rituális kereteit az istenség emberi alakban
való kinyilatkoztatásának megünneplése adta. A mai európai ka-
rácsony folyamatos átalakulások eredménye. Az ünnep jelkép-
rendszerében, érzelmi jelentőségében, formai- és szokásrendszeré-
ben jelentős hangsúlyváltások zajlottak le. Storey amellett érvel,
hogy a karácsony mai formájában érvényesülő világi, fogyasztási,
Riviere fogalmával élve karneváli jellege a pogány hiedelemvilág
téli napfordulóhoz köthető tradíciói révén történetileg is „kódolt”
volt a karácsony jelképrendszerében. Másrészről a 19. századi gyors
népszerűsödése, majd globalizálódása az ipari és késői kapitaliz-
mus működésmódjának egyenes következménye.4 Ez azt jelentené,
hogy a karácsony története valójában egy spirituális tartalmakat
megjelenítő közösségi esemény árúvá válásának története lenne?
Lehet, hogy karácsonyt is a kapitalizmus szelleme járja át?

Úgy tűnik, mind a globalizálódás, mind az áruvá válás tendenciájára
utalnak tényszerűsíthető adatok. McKay elemzéseiben rámutat arra
a 19. századtól felgyorsuló folyamatra, melyben a karácsony olyan jel-
legzetes szimbolikus elemei, mint például a német hagyományú ka-
rácsonyfa és Jézuska-kultusz, a holland zoknik, az amerikai Santa Claus
és a brit karácsonyi üdvözlőlapok jól követhető transzatlanti útvonalon
vegyültek egymással.5 Belk szociológiai, pszichológiai, antropológiai
irodalmak és a populáris sajtó elemzésével jutott arra a megállapításra,
hogy az amerikai Santa Claus a materialista bőség szimbóluma, mellyel
a fogyasztói társadalomra szocializálják a gyerekeket. Az amerikai Tél-
apó figurával és a köré szőtt mítosszal a kapitalizmus fogyasztási és
élvezetközpontú életfelfogását, az anyagiasságot csempészték be úgy,
hogy a Santa Claus figura vallásos jelentéseit kapcsolták össze a fo-
gyasztói attitűddel és olyan népszerű termékekkel, mint például a Coca-
Cola.6 Ha pedig a Coca-Cola világhódító útjára gondolunk, akkor már-
is kézenfekvőnek tűnik McKay azon véleménye, mely a karácsony
ünnepének a kulturális jelentések globális „exportjában” játszott ki-
emelkedő szerepét hangsúlyozza.7 Miközben vallási eredetű szim-
bólumokat kötnek össze árucikkekkel, hallgatólagosan az eredeti spi-
rituális jelentések és az ahhoz kötődő értékek tagadását is elvégzik a
jelképek kulturális piacán. Belk végkövetkeztetése szerint a modern
karácsony rituáléja sokkal több családi ünnepnél, a karácsony a fo-
gyasztás, a materializmus és a hedonizmus ünnepe, és nem utolsó-
sorban a kulturális gyarmatosítás egyik ravasz eszköze is.8

Az ünnep elüzletiesedésének, elanyagiasodásának problémájával
kapcsolatban is érdekes történeti adalékokra bukkanhatunk. Több szer-
ző is kiemeli, hogy már több mint száz éve kialakult a karácsony pa-
naszkultúrája. Carrier9 más szerzőkre (Golby, Purdu, Sickel) hivatkoz-
va említi, hogy már 1912-ben a The Times vezércikkben emel kifogást
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a karácsony elüzletiesítésével szemben. Belk szerint ennél is korábban,
már 1890-ben a The Ladies’Home Journalban is említést tettek az ame-
rikai karácsony elanyagiasodásáról.10 A karácsony jelenkori piaci sze-
repét pedig jól jelzi az a tény, hogy a különböző vásárlási hitelkonst-
rukciók piacra dobása, reklámozása és a fogyasztási hitelfelvételek
legjelentősebb része valóban a karácsonyi időszakban zajlik.

A karácsony fogyasztói ünneppé válása azonban jelenleg csak egy
tendencia, és nem a karácsony egyetlen lehetséges üzenete. A téma
kutatói egyetértenek abban, hogy a megjelenített kulturális ideák,
értékek tekintetében a karácsony egyáltalán nem egységes, sőt el-
lentmondásokkal teli. Tehát a karácsony alapvetően inhomogén
szer kezetet és ezen belül hármas tagozódású képet mutat. A törté-
netileg legkorábbi vallásos, spirituális jelentések mellett napjainkban
előtérbe kerültek olyan világi tartalmak, mint a családi kapcsolatok
ünneplése és a materialisztikus, hedonisztikus jelleg.11 Az egymás mel-
lett létező és egymással versengő karácsonyi üzenetek kavalkádját
jól követhetjük az ünnepi TV- és rádióműsorokban. Az ünnep val-
lásos üzeneteit, a szeretet, emberiesség, önzetlenség, társadalmi szo-
lidaritás és a családi kötődések témáját előtérbe állító riportok, do-
kumentumfilmek, versek, dalok közé beékelve a „Jézuska hozza, de
majd csak a nyuszinak kell megfizetni!” típusú szlogenekkel hirde-
tett karácsonyi hitelkonstrukciók és árureklámok üzeneteiből is
bőven jut mindannyiunknak. Ez az ellentmondásos helyzet önma-
gában is állásfoglalásra késztetheti az embereket a tekintetben, hogy
mit is jelent számukra a karácsony, és főként, hogy mennyire értenek
ebben egyet. De vajon valóban okoz-e bármiféle problémát az ünnep
„szétszóródó” jelképrendszere a karácsonyt ünneplők körében?

Tehát a karácsony, mint az év periodikusan ismétlődő „jeles napjai-
nak” egyike, mélyen beágyazódott a nyugati kultúra történetébe, és
feltételezhetjük, hogy — Kézdi megfogalmazásával élve — sohasem
lehet közömbös az adott kultúra tagjai számára.12 Ha a karácsonykor
megjelenő élmény-minőségek feltárását megcélzó kutatásokra ha-
gyatkozunk, akkor látható, hogy igen széles sávban helyezhetők el a
különböző élménytípusok. Hirschman és LaBarbera vizsgálatukban13

úgynevezett világi és vallásos felfogással rendelkező vizsgálati sze-
mélyektől kértek esszét arra a kérdésre: „Mit jelent számodra a kará-
csony?” A szövegek elemzése alapján a karácsony olyan kulturális
eseményként él az emberek tudatában, amely egyszerre lehet boldog
és szomorú, őszinte és cinikus, spirituális és durva. Egyszerre lehet
Isten-Jézus születésének ünneplése és egy hedonisztikus bálvány is-
tenítése. A szerzők szerint ezek a párhuzamos pályán futó ellent-
mondásos élmények és az ezek által generált belső feszültségek azért
jelenhetnek meg, mert karácsonykor a közösségi és spirituális légkör
megteremtésére, a fokozott vásárlásra, ajándékozásra és a kulináris
élvezetekben való tobzódásra egyidejű és elkerülhetetlen társadalmi
nyomás hat. Más szavakkal a karácsony azt kívánja meg tőlünk, hogy
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viszonylag rövid idő alatt, a kiterjesztett családi-rokoni együttlét-él-
mények mentén olyan valóságot teremtsünk, amely alapvetően és túl-
ságosan is eltér(het) az év többi részében megélt valóságtól.

Lacher és Meline kutatási eredményei14 szerint a legtöbb vizsgála-
ti személy tudatos erőfeszítéseket tett, hogy fenntartsa az egyensúlyt
a karácsony vallási, családi jellege, illetve a fogyasztási, élvezeti jelle-
ge között, azonban a karácsonyi narratívumokban a pozitív és nega-
tív érzések, gondolatok párhuzamos jelenléte így is ismétlődő elem volt.
A negatív érzelmek részben ahhoz a bűntudati elemhez társultak, me-
lyek az egyén karácsonykor felismert hibáival, hiányosságaival kap-
csolatban alakultak ki. Az adatok arra is rámutattak, hogy bár a negatív
vélemények a karácsony eldologiasodásáról meglehetősen áthatóak vol-
tak, azok a magatartásmódok, melyek az ezzel való szembehelyezkedést
fejezték volna ki, nem voltak jelentősek. Kasser és Sheldon a pszicho-
lógiai „well-being” fogalmi keretei között vizsgálták a karácsonyi jól-
lét (Christmas well-being, CWB-faktor) kérdéskörét, eredményeiket a
What makes for a merry Christmas? című tanulmányukban összegzik.15

Eszerint a pénzre, birtoklásra, „image”-re és a státuszra való fókuszálás
eltéríti az embereket azoktól az élményektől, melyek valóban emelnék
a szubjektív jóllét-érzést karácsonykor. Azok a vizsgálati személyek,
akiknél a költekezés, a fogyasztási javak halmozása és cseréje központi
helyet foglalt el a karácsonyi élményanyagban, jelentősen „boldogta-
lanabbnak” mutatkoztak azokkal szem ben, ahol a családi aktivitások
és a spirituális tevékenységek kapnak elsőbbséget az ünnep tényleges
történései tekintetében. Azonban árnyalja a képet a részletesebb elem-
zés. Azok az emberek, akik korlátozott kiadásokat terveznek, azaz tu-
datosan próbálnak kimaradni a karácsonyi fogyasztási versenyből, bár
összességében „boldogabbak” lehetnek karácsonykor, mégis nagyobb
stresszt élnek meg a karácsonyi ajándékozás, fogyasztás dimenziójá-
ban, mint a hedonisztikus élményeket preferáló vizsgálati személyek.

Az elemzések azt sugallják, hogy a karácsony üzeneteinek, hall-
gatólagos viselkedési előírásainak fő törésvonalai a tradicionális ál-
talános emberi értékeket is képviselő vallási jelentések és a fogyasz-
tói létmóddal való ünnepi azonosulás (vagy idomulás) egymásnak
feszülése mentén alakulnak ki. És miután e belső konfliktusok nem
egyediek, azt kell gondolnunk, hogy valójában a kultúrában gyöke-
rező mély ellentmondások sajátos karácsonyi színrelépéséről lehet szó.
De vajon milyen alapvető társadalmi előírások, kollektív képzetek, sze-
mélyes szükségletek, törekvések kapcsolódnak e törésvonalakhoz?

Caplow hipotézise szerint16 a karácsonyi fogyasztás korlátozása azért
jár fokozott belső feszültséggel, mert a vásárlás és az ajándékozás mé-
lyen gyökerező formája a szociális háló fenntartásának, így az aján-
dékozási „láz” és a közös fogyasztási rituálék korlátozásával az ünnep
és általában a társas konvenciók egyik erős szabályát szegjük meg.
Kasser más szerzőkre hivatkozva veti fel, hogy karácsonykor az teszi
boldogabbá a családi és spirituális dolgokat előnyben részesítő sze-
mélyeket, hogy igazodnak a domináns kultúra ünneppel kapcsolatos
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elvárásaihoz, értékeihez.17 Adam Kuper antropológus is hangsúlyoz-
za, hogy a szolidaritás, kooperáció versus individualizmus és státusz-
verseny kettősségében a karácsony olyan társadalmi ünnep, mellyel
normatív módon a kölcsönösséget és szolidaritást ünnepeljük.18

Ezzel ellentétes magyarázatot implikál Fukuyama ismételt köz-
vélemény-kutatásokra alapozott megállapítása, miszerint az em-
berek annál boldogabbnak vallják magukat, minél gazdagabbnak
mutatkoznak másokhoz képest. Az ünnepi fogyasztási versennyel
„szembeszegülők” átélt feszültsége tehát a státusz-versenyhez kö-
tődő társas összehasonlítási folyamatokkal és a relatív-jólét csap-
dájával függhet össze. Hiszen egy ilyen hallgatólagos társadalmi
mérce szerint, ha karácsonykor nem demonstrálom a vásárlóerő-
met, akkor azt kockáztatom, hogy a társadalmi „alacsonyabb ren-
dűségemet” ismerem el mások előtt.

Alternatív magyarázatot adhat Jost empirikus adatokra támasz-
kodó szociálpszichológiai elmélete.19 Jost a bristoli iskolával szembe-
helyezkedve, mely a saját csoport felé való pozitív torzítás koncep-
ciója mellett érvelt, azt állítja, hogy a társadalom tagjaiban működik
egy erős rendszerigazolási késztetés is. Ennek hatására bizonyos szi-
tuációkban, amikor a szociális identitásunk, azaz társas és társadalmi
hovatartozásunk markánsan megszólíttatik, az egyén hajlik arra, hogy
akár személyes én-képével és saját vonatkoztatási csoportjával szem-
ben is pozitívabban értékelje a presztízsben, ismertségben és elis-
mertségben magasabban álló csoportokat. Az egyén hajlik arra, hogy
e csoportokat időlegesen identifikációs pontként kezelje az önfejlesz-
tés iránya és a vágyott én-kép tekintetében. Ha jól belegondolunk, az
(ön)erőn felüli, heroikus karácsonyi költekezés valóban gyakran olyan
termékek és élmények birtokbavételét jelenti, melyek a média által
közvetített „elit-életmód-morzsák” reprezentánsai. A nem-hétköznapi
termékek ünnepi felhalmozása — akár az önveszélyes túlköltekezés,
túlfogyasztás révén is — nem más, mint saját társadalmi hovatarto-
zásunk időleges negálása és egy vágyott identitás felvétele. Ebben az
aktusban az ajándékok, ünnepi tárgyak és fogyasztási cikkek egyfajta
„identitás-protézisként” a társadalmi ranglétrán felfelé irányuló én-ki-
terjesztés eszközévé lényegülnek át. Az ünnepi fogyasztásban megje-
lenő más lehetséges szociális identitások felé való azonosulási kész-
tetés azonban szükségszerűen együtt jár a saját társadalmi csoporthoz
és a saját családhoz fűződő ambivalenciával, s az egyén ünnepi iden-
titás-konfliktusával is.

Ha lehántjuk a karácsony egyes rétegeit, látható, hogy az ünnep kul-
turálisan kódolt dilemmái valójában a modernkori európai kultúra
életszemléletében felerősödő belső megkettőzöttség különböző má-
solatai. Ami újdonság lehet az átélt ünnep tekintetében, az az, hogy
talán soha ilyen mértékben nem éleződött ki kultúránk alapvető el-
lentmondása. Egyrészről itt van a karácsony szimbolikájának egyik
tradicionális alapeleme, a „jobbá válás” gondolata, mely mélyen benne
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gyökerezik az európai kultúrában. Mint Herrmann megfogalmazza,
ez a felfogás az emberi lét pedagogizálásának is az alapja.20 Így az
egyik oldalon a karácsony üzenetei ahhoz az értelemvilághoz kap-
csolódnak, amelyben a társadalmi, közösségi lét egyik alapkérdése
az, hogy „hogyan lehet méltósággal élni” és „hogyan lehet újjászületni”,
„jobbá válni” az etikai értelemben vett jó és rossz közötti válaszutak
viszonylatában. Ezzel szemben a másik póluson ott áll egy élmény-
szerzésre orientálódó társadalom értékrendszere és életstílusa,21 ahol
a hallgatólagos vonatkoztatási pont viszont az, hogy „nyertesek vagy
lúzerek vagyunk-e”. Tehát egy „élmény-társadalom élmény-szubjek-
tuma”22 számára a karácsonyi elégedettség/boldogság mércéje az
lehet, hogy az adott egyén, család mennyire „sütkérezhet” mások-
hoz képest a karácsonyi „jólét” élményében.

Az egyén „karácsonyi meghasonlásának” problémája talán nem
is abból fakad, hogy e két kulturális idea verseng egymással, és
ebben mindenkinek ki kell jelölnie a saját pozícióját, hanem abból,
hogy az utóbbit mintha már nem is csak egyszerűen elfogadnunk
kellene, hanem egyenesen ünnepelnünk.

Carrier szerint23 a világról alkotott képzetek karácsonykor leegy-
szerűsödnek. Véleménye szerint ennek fontos társadalom- és cso-
portlélektani szerepe van. A kulturális identitást megalapozó hie-
delmek és értékek megőrzésében Assmann elgondolása szerint is
fontos szerepet játszik a kontraszt-állítás technikája. Ezzel a leegy-
szerűsítéssel ugyanis lehetőség nyílik arra, hogy bizonyos jelentős
alkalmakon időlegesen kiemeljünk olyan múltból megörökölt kul-
turális értékeket, meggyőződéseket, melyek eligazító erőt fejthetnek
ki a csoportra, míg más, versengő törekvéseket a jelenkor hibáiként
időlegesen leválaszthatunk a csoport pozitív önképéről.24 Követke-
zésképp az a külső, személytelen világ, melynek eldologiasodott, a
presztízs-fogyasztásban versengő működését karácsonykor „bepa-
naszoljuk”, fontos része a karácsonynak, mert jelenléte biztosítja azt
a kontrasztot, amellyel szemben az emberek a családot és a tágabb
kötődési kapcsolatokat valami olyan különleges dologként hatá-
rozhatják meg, amit még érdemes és fontos ünnepelni.

Így tehát karácsonykor az emberek elmondhatják egymásnak (és a
kutatóknak), hogy milyen melegséget jelent számukra a család és
a barátság, és milyen hideg, számító a világ odakint. Ebben az ün-
nepi átalakulásban az emberek egymással összejátszva bizonyítják
önmaguk és egymás számára, hogy a külvilág ugyan lehet hideg,
hedo nisz tikus, számító és kihasználó, mégis sakkban tudják tartani,
amint a szívtelen világgal szemben újrateremtik a „meghitt otthon”
és a „sze rető család” képzetét. A „Nagy Szétbomlás”25 tükrében ez
a kará csony-kép feltehetően kultúránk egyik alapfeltevésének, a
„jobbá vá lás” gondolatának megőrzéséhez is szükséges pozitív illú -
ziók egyike.

20Ulrich Herrmann:
A megjobbíthatatlan

tökéletesítése. In:
Dietmar Kamper –

Christoph Wulf (szerk.):
Antropológia az ember

halála után. (Ford. Balogh
István.) Jószöveg Műhely,

Budapest, 1998, 28–51.
21Gerhard Schulze:

A Német Szövetségi Köz-
társaság kulturális átala-

kulása. In: Wessely Anna
(szerk.): A kultúra szocio-
lógiája. Osiris, Budapest,

1998, 186–204.

22Uo.

Záró gondolatok

23James G. Carrier: i. m.

24Jan Assmann:
A kulturális emlékezet.

(Ford. Hidas Zoltán.)
Atlantisz, Budapest,

2004.

25Francis Fukuyama: i. m.
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