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Ünnep, ünnepély, fesztivál, karnevál, sokadalom

Ünnep, ünnepély
„Az ünnep és társadalom kapcsolatát a jelenkor 
ünnepi jelenségeinek leírásával lehetne a legjobban 
szemléltetni. A régebbi, etnológiából, vallástörté-
netből kiinduló ünnepelméletek helyébe a jelenkor 
vizsgálatával, sokrétű szociológiai és kultúrant-
ropológiai kutatással lehetne korszerűbbet kidol-
gozni”… „Ahol nincs valóságos összetartozás, ott 
kiürülnek a rítusok…, ahol minden személyes mél-
tóság csereértékké oldódott fel, már csak falakat le-
het díszíteni, az asztalokat ezüsttel megteríteni, de 
ünnepi érzelmeket felszabadítani már nem lehet” 
– írta Ancsel Éva 1978-ban1.

Ünnepelni kell! Ünnepekre szükség van/lesz. 
Közösségek és mítoszok nélkül nincs igazi ünnep. 
Az ünnep – a hétköznapok nyugalmához képest – 
felajzott állapot, kicsapongás, mert nem lehet „az 
íjat mindig kifeszítve tartani és sohase meglazítani, 
vagy mindig lazán tartani és sohase megfeszíteni” 
(Konfucius). A szertelenség kísérőjelensége, a fel-
töltődés eredménye az ünnepnek. Egykor a tilal-
mak áthágásának lehetőségét kínálta, végső soron 
a „termékenység, a kihágások gyümölcse” ered-
ményével. Szükség van az egész teremtés, és az emberi 
természet újjászületéséhez az ősi energiák megidézésére, 
a mitikus múltból való „feltöltődésre”. Valamennyi 
ünnepi esemény lényegéhez tartozik az a tudatta-
lan érzés, amelynek eszmetörténeti gyökereit a kö-
zösség által garantált megtisztulás (katarzis) adja.

Caillois2 szerint „az ünnep és a hétköznapok 
közti ellentét sokkal élesebb az úgynevezett pri-
mitív társadalmakban. Az ünnep több hétig, több 
hónapig is eltarthat, s ezt az időt négy-öt napos 
pihenési időszakok szakítják félbe. Gyakran több 
esztendőre van szükség, amíg felhalmozzák az 
élelmiszereket és javakat, amelyeket nemcsak el-
fogyasztanak vagy hivalkodón elajándékoznak, 
hanem egyszerűen megsemmisítenek vagy elté-

1 Ancsel Éva: Gondolatok az ünnepről. In: Világosság, 
1978/8-9., 488-468. o.
2 Caillois, Roger: Az ünnep elmélete. In: Világosság, 
1978/8-9., 566-570. o.

kozolnak, mivel a megsemmisítés, meg a tékozlás 
– lévén a szertelenség formái – hozzátartoznak az 
ünnepnap lényegéhez.”

Az ünnepély, ünnepség (festivus) közvetett mó-
don (spontán) hat az emberi természetre és élet-
módra, melyet pozitív módon befolyásol, közvet-
len módon pedig a társadalomban élő személyek 
együvétartozás-érzésének, identitásának meg-
erősítésére hat. A tudatosan szervezett, hagyomá-
nyokra épülő, el- és megismert (történelmi, vallási, 
művészeti) múltra visszatekintő ünnepek, ünnep-
ségek azt az érzést és gondolkodást erősítik, ame-
lyek létrehozóik voltak az ünnepeknek, s egyben 
az újabb generációk számára megtanulhatóvá és 
egyben kulturális feladattá teszik az ünnepekről 
való gondoskodást.

A kulturológusok, törvényhozók és a kulturális 
antropológusok vizsgálják az ünnepek történetét, 
szertartási rendjét, a jelképek (jelszavak) jelenté-
sét és jelentőségét (pl. közösség-teremtő erejét), az 
ünnepnaptár társadalmi-vallási alapjait; az ünnep-
napok átértelmezését, fennmaradását és törlését 
az éves naptári rendszerből. Vizsgálják továbbá az 
ünnepek jelenségkörébe tartozó megnyilvánuláso-
kat (állami, egyházi, települési, polgári, családi és 
személyes ünnepekhez kapcsolódó ceremóniákat, 
díszszemléket, rítusokat, évfordulókat).

A fesztivál
A fesztivál szó, időszakos művelődési ünnepélyt, 
csoportos ünnepi játékokat jelent. Egy fesztivál el-
sősorban ünnepélyes esemény, művészi előadások sora, 
amely túlmutat a mindennapi programok szintjén, el-
jutva egy kivételes színvonalú ünnepséghez egy adott 
helyen. Jellemzői a klasszikus és kísérleti előadások ma-
gas színvonala, a tökéletességre való törekvés, a környe-
zet kihasználásával egy olyan különleges atmoszféra te-
remtése, amelyet a táj, a városkép, a lakosság, az egész 
régió kulturális hagyománya konstruktívan alakít ki. 
(Az Európai Fesztivál Szövetség meghatározása – 
1956).

Franz Willnauer szerint: olyan „tervezett, nyilvá-
nos, gazdaságilag orientált cselekvés, amely strukturális 
tartalmakra vagy célokra vonatkozik, a jelen és a jövő 
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alakítására irányul és eredményeit a közösség szolgála-
tába állítja”

Hans G. Helms német zeneesztéta és Manfred 
Wagner a fesztiválok típusait és jellegének változá-
sait írták le3. Helms a kommunális, a zenei és a nem-
zeti fesztiválokat, Wagner a reprezentációs, a hazai, 
a téma szerinti és a célcsoportra irányuló fesztivá-
lokat különítette el.

1. A reprezentációs fesztivál egy terület (város, régió) 
pillanatnyi (több művészeti ágat felvállaló) művé-
szeti állapotát mutatja be, és nemzetközi érdeklő-
désre tart számot (pl. Salzburgi Ünnepi Játékok, 
Flandriai Fesztivál, Budapesti Tavaszi Fesztivál).

2. Az országos jelentőségű fesztivál(ok) egy-egy 
nagy szülött, alkotó tiszteletére, nemzetközi és ha-
zai sztárok közreműködésével rendezett kulturális 
esemény(ek) (pl. Haydn Fesztivál Fertődön, Bartók 
+… Operafesztivál Miskolcon).

3. A téma szerinti fesztiválok legismertebbje és 
legrégibbje a Bayreuthban 1867-től Richard Wagner 
által elképzelt s a mai napig magas színvonalon 
rendezett operafesztivál. A Salzburgi Ünnepi Já-
tékok (1920-tól) tematikus európai színházi, zenei 
fesztivál – hogy csak a két legfontosabbat említsük.

4. A célcsoportra irányuló fesztiválok a kortárs mű-
vészetek bemutatkozását biztosítják egy adott vá-
rosban. Ilyen pl. a Budapesti Őszi Fesztivál, mely-
nek célcsoportja a főváros lakossága.

Karnevál
Mihail Bahtyin: A karneváli világszemlélet4 c. tanul-
mányában az alábbi végkövetkeztetésekre jut. 
„A karnevál egy hatalmas és gazdag hajdanvolt világ 
viszonylag legépebben megőrződött töredékeként ablakot 
nyit számunkra az ősi népünnepélyek univerzuma felé.”

Valójában a korábbi népünnepélyi formák je-
lennek meg országonként, városonként más-más 
módon a karneválban (Róma, Párizs, Nürnberg, 
Köln, Rio de Janeiro, Madrid stb.). Bahtyin és Goet-

3 In: Utry Attila: Az emberi szellem ökológiája. Bíbor 
Könyvkiadó, Miskolc, 2009, 113–117. o.
4 Bahtyin, Mihail: A karneváli világszemlélet. In: 
Világosság, 1978/8–9., 555–559. o.

he nyomán azt mondhatjuk, hogy a nép maga ren-
dezte ünneplési formája a karnevál, melynek során 
megszűnik a felül lévők és az alul állók különbsége. 
A verekedésen, késelésen kívül mindenki szabadon mulat-
hat, bolondozhat kedvére – írta Goethe a római karne-
válról szóló beszámolójában (1788), és többek között 
arra a végkövetkeztetésre jut, hogy a farsang a test, 
a testiség, a gyilkolás és születés groteszk drámája.

„Sia ammazattochi non poste moccolo”, vagyis „ha-
lál fi a, aki nem visz gyertyát” kiáltással ér véget a 
karnevál, s minél hangosabb ez a fenyegetés, annál 
inkább elveszti gyilkos jelentését. A „sia ammazatto-
chi” így válik a karnevál végére egyfajta örömkiál-
tássá. Valójában így a karneválra is érvényesíthető 
az ünnepelmélet sommás megállapítása: „halj meg 
és szüless újra” („strib und verse”) elv. Végső so-
ron az egyének a karneválon átérzik önmaguknak, 
mint közösségnek az elpusztíthatatlanságát, a nép-
nek pedig evilági halhatatlanságát, örök megújulá-
sát, növekedését.

A sokadalom
Fogalmát és tartalmát szűkebbnek érezhetjük a 
karnevál, az ünnep, a fesztivál típusaihoz képest, 
mivel ez a népünnepélyi forma eredetileg vásá-
ri forgataghoz, falusi lakodalmakhoz, majd mo-
dernkori dáridókhoz, politikai felvonulásokhoz, 
tömegrendezvényekhez, megafesztiválokhoz kap-
csolódott/kapcsolódik. Tehát felszínesebb, és az 
öröklét helyett csupán az adott pillanatot, az élv-
hajhászást részesíti előnyben.

A mai magyar ünnepély-, ünnepség- és feszti-
vál-szervező gyakorlatban nem ásunk már a dol-
gok mélyére (feltöltődés, mitikus múlt, halandóság-hal-
hatatlanság stb.). És amikor jól/rosszul használjuk a 
sokadalom, fesztivál, karnevál fogalmakat tökhöz, 
paszulyhoz, meggyhez, káposztához, közlekedési 
és földműves eszközökhöz stb., nem biztos, hogy 
az ünnep, amit jelölünk vele, minden esetben tük-
rözi a közösség, a nép evilági halhatatlanságát, 
örök megújulási törekvését. Több fesztivált át le-
hetne/kellene sorolni ebbe az egyre népszerűbb 
kategóriába, erősítve ezzel az igényes, helyi identi-
tást erősítő ünnepek, karneválok státuszát.


