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Homo festivus
A címben szereplõ kifejezés H.

Cox könyvébõl (The Feast of Fools)
származik. A középkorban évszáza-
dokon át dívott az úgynevezett bolon-
dok ünnepe. Év végén felborult a vi-
lág józan, megszokott rendje. (…)
Jámbor és fegyelmezett klerikusok
komoly polgárokkal egyetemben ál-
arcot öltöttek, maskarába bújtak és il-
letlen nótázással verték föl a város
csöndjét. A kisebb rendek viselõi ki-
festették az arcukat, elöljáróik öltö-
nyébe öltözködtek, az egyházi és ud-
vari szertartásokat majmolva kigú-
nyolták a világi urakat, kicsúfolták az
egyházi méltóságokat. A szertelen vi-
dámság fõkolomposa a „tréfamester”
vagy a „karneválherceg” volt. A
„gyermekek püspöke” a bolondok
miséjén a szentmisét parodizálta, a
templomokban meglehetõsen illetle-
nül táncoltak és énekeltek. Semmi
sem volt szent a gúnyolódók elõtt, a
leghatalmasabb uraknak is számolni-
uk kellett azzal, hogy kicsúfolják
õket. (…)

Amíg egy kultúra meg tudja tenni,
hogy idõrõl idõre csúfot ûzzön leg-
szentebb emberi és isteni gyakorlatai-
ból, amíg a bolondokból királyok, a
ministránsokból püspökök lesznek,
addig az emberek el tudják képzelni
azt a másik világot is, amelyben ural-
kodókat taszítanak le trónjukról, és
fölemelik az alázatosokat (Lk 1,52).
A komolyság felülkerekedése kultú-
ránk erõtlenségét jelzi. Azt mutatja,
hogy az emberek olyan szemüvegen
át kezdik nézni társadalmi szerepei-
ket és megszentelt intézményeiket,
amely kiszûri a szatírát, hogy nincs
többé sem idejük, sem szívük a csípõs
paródiára és a fûszeres tréfákra. És
ami még veszedelmesebb, ünnepelni
sem tudnak többé. (…)

Az ünnep három mozzanata: a tob-
zódás, az életigenlés és a kivételesség
összekapcsolja a múltat, jelent és jö-
võt, s ezzel értelmet ad az emberi
életnek. (…) A bõség és a pazarlás
például kifejezi azt, hogy legalább
idõszakonként nem áldozzuk föl tel-
jesen a jelent a jövõért. Az ünnep
megbecsüli a pillanatot is, nemcsak a
jövõvel értelmezi a jelent: „Aki ünne-
pel, olyant tesz, ami nem irányul ide-
gen célra” (Pieper). Az ünneplés ön-
magáért végzett tevékenység, az ön-
magában nyugvó értelmesség kifeje-
zése. Így nézve nem „hasznos” vagy
„célszerû”, nem más célt szolgáló,
hanem öncélú valóság. A tobzódó

örömben élvezzük a jelent, kiverjük
fejünkbõl a jövõ gondját: hogy más-
nap reggel munkába kell mennünk,
hogy megterheljük emésztõrendsze-
rünket, hogy széttáncoljuk a cipõn-
ket. Az ünnep önmagában bírja az ér-
telmét. Aki ünnepel, az értelmesnek
látja a jelent, s megismeri életének az
értelmét: lehetetlen az örök élet értel-
mében hinnie annak, aki nem tudja
megtalálni a jelen értelmét.

Az ünnep szükségképpen kapcsola-
tot teremt a múlttal és a jövõvel:
minden szépsége ellenére is értelmet-
len volna a jelen, ha nem tartoznék
bele a múlt és a jövõ egységes össze-
függésébe. Az istenek megszánták az
emberek természettõl fogva nyomo-
rúságos faját, és „fáradalmaik pihen-
tetõjéül” rendelték az ünnepeket – ta-
nítja Platón (Törvények 653 d). Az
ünnep a szó legigazibb értelmében
hagyomány; lehetetlen volna a jelen
igenlése a múlt elfogadása nélkül: aki
elutasítja múltját, jelenét sem tudja
vállalni. Az asszír-babilóniai újévi
ünnep a múltat állítja vissza. Az idõ
természetes elhasználódását jelzi az
év utolsó napjainak kultikus zûrzava-
ra: kicsapongások és a társadalmi
rend felbomlása. A helyreálló rend
megjeleníti a teremtést, visszaállítja
az eredeti tökéletességet. Ismét „ab-
ban az idõben” élnek, amikor még pa-
radicsom volt – írja M. Eliade. A
múltba és a jövõbe tekint a keresztény
Eukarisztia. Krisztus halálának és
feltámadásának az emlékezete hála-
adás a „teremtés jótéteményéért”, és
köszönet a Krisztusban nekünk aján-
dékozott megszabadulásért a terem-
tés jóságát eltorzító, a teremtõ Isten
szeretetét elhomályosító rossztól. De
nemcsak a hála megnyilvánulása, ha-
nem a remény kifejezése is: elõvéte-
lezi a beteljesült jövõt. Aquinói Szent
Tamás mondja, hogy a „hetedik nap”
nemcsak a „beneficium creationis”
emlékezete, hanem a jövõ szimbólu-
ma is. Isten „legelsõ és legkiválóbb“
adománya a „teremtés jótéteménye”,
„utolsó és legkiválóbb” ajándéka a lé-
lek megnyugvása Õbenne, „quies
mentis in Deo”: vagy már most a ke-
gyelem, vagy a jövõben a dicsõség ál-
tal. Aki ünnepel, az vállalja a múltat
és a jövõt, elfogadja az idõnek azokat
a dimenzióit is, amelyek meg vannak
vonva az ember elõl. Nem fojtja el a
terhes múlt és a félelmetes jövõ ké-
pét, nem tesz úgy, mintha kikerülné
õket.

Az ünnep harmadik eleme, kivételes
volta nemcsak elõsegíti az idõ elfoga-
dását, hanem ki is veszi az embert a
történelem folyamából, s lehetõvé te-
szi, hogy legalább idõlegesen elkülö-
nüljön a múló idõtõl. Az ünnep felfüg-
geszti a mindennapok idõstruktúráját;
saját idõmértéke van, s ez nem azonos
a hétköznapokéval. Megszabadít a
mindennapi kötelességek terhétõl, ki-
ragad az itt és most korlátaiból. A léte-
zés értelmet adó alapjának megpillan-
tása önfeledt gyönyörûség, olyan,
mint az elmerülés egy szeretõ tekintet-
ben. Akit magával ragad az ünnep, az
nem egyik kronológiából a másikba
lép át, hanem az idõbõl az örökkévaló-
ságba. Az emelkedett hangulat megál-
lítja az idõt. Bár nem felejtjük el telje-
sen a mindennapi világot, annak halált
érlelõ idejét, mégis úgy éljük át a köz-
napin fölülemelkedõ örömöt, mint
ami örökké tart. (…)

A fogyasztói társadalom struktúrái
érzéketlenek az ünnepre. Az iparoso-
dás természetes velejárója az élet ész-
szerû megszervezése a játékosság és a
fantázia rovására. Az elmúlt száza-
dokban kivételes hangsúlyt nyert eu-
rópai kultúránkban a dolgozó és a
gondolkodó ember. A homo faber és a
homo cogitans kialakulását elõsegítet-
te az iparosodás, jóváhagyta a filozó-
fia, és szentesítette a kereszténység.
Ennek a folyamatnak köszönhetjük
imponáló technikai fejlettségünket és
egyedülálló tudományosságunkat, las-
san kiütközik azonban, hogy keserve-
sen megszenved érte az egész emberi-
ség. A fejlett ipari országok gazdagsá-
gáért nagy árat fizettek a fejlõdésben
elmaradt népek milliói, miközben a
fogyasztói társadalomban élõ embe-
rek többsége elidegenült önmagától. A
hasznos munka és a racionális számí-
tás igénye csaknem kiölte belõlük az
extázis, az öröm, a fantázia és az ün-
neplés képességét. Elsatnyult lelkük
ugyanolyan áldozatává lett az iparoso-
dásnak, mint azoknak a gyermekek-
nek a teste, akik hajnaltól késõ estig
dolgoztak az angol szövõmûhelyek-
ben. A játékosság és a képzelõerõ
senyvedése nemcsak az egyént fosztja
meg hiteles emberi értékektõl, hanem
komolyan fenyegeti az emberiség létét
is. Állandóan változó világban élünk,
s az ilyen világban az ember fönnma-
radásának mellõzhetetlen föltétele a
játékosság, a leleményesség és az ün-
nep. Az újítás és az alkalmazkodás
életben maradásunk egyik leghatéko-
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nyabb eszköze. A lehetõ legtágabb te-
rületrõl kell merítenünk tapasztalata-
inkat, új eljárásokat kell kidolgoznunk
a problémák megoldására, nem sza-
bad ragaszkodnunk a régi módszerek-
hez. Az ünnep hathatós segítség ezen a
téren. Rést üt a megrögzött szokáso-
kon, megnyitja az embernek a múltat
és a jövõt, szélesíti tapasztalatainak
körét és csökkenti provincializmusát.
A játékos kötetlenség elõtt olyan ka-
puk tárulnak föl, amelyek bezárulnak
a számító értelem elõtt. Az ünnep, a
rögtönzés és a képzelet játéka elõmoz-
dítja az újításokat az élet minden terü-
letén, módot ad az embernek, hogy
gazdagon, vidáman és leleményesen
élje át a jelent. Enélkül aligha kerülhe-
ti el a dinoszauruszok sorsát. Nem is
szólva arról, hogy a fejlett ipari orszá-
gok embere az életörömre és az élet-
igenlésre való fogékonyság nélkül
nem értheti meg a fejlõdõ népek gon-
dolkodását.

Az ünnepi érzék megfogyatkozása
vallási téren a legkárosabb. A vallá-
sos ember tágabb kozmikus-történel-
mi keretben értelmezi életét, átfogó
egész részeként, hosszú történet sze-
replõjeként fogja föl magát. Ének,
szertartás, látomás fûzi ehhez a törté-
nethez. Ezek segítik hozzá, hogy el-
helyezkedhessék valahol az Éden és
Isten országa közötti területen, ezek
ajándékozzák meg múlttal és jövõvel.
Ha nincs alkalma ünnepelni, ha nincs,
mi táplálja képzeletét, lelke ugyan-
úgy elsorvad, mint szelleme. Nem
teljes ember, tiszavirág életének
nincs sem eredete, sem rendeltetése.
A kereszténység ünnepei évszázado-
kon keresztül biztosították az emberi-
ség közös reményét és emlékezetét;
ébren tartották történelmét, s közért-
hetõ szimbólumokkal hirdették a jö-
võt. Ádám, Noé, Ábrahám története
révén a történelem elõtti kor mélysé-
geiben vertünk gyökeret. A szentek-

ben megtaláltuk az emberi tökéletes-
ség érzékletes képeit. Isten országá-
nak és az Új Jeruzsálemnek a víziója,
a béke és a szociális igazságosság lá-
tomása növelte a reményt, és erõsítet-
te a jövõbe vetett hitet. Legalább ka-
rácsonykor és húsvétkor Jézus alakja
világította meg õsi emlékeinket, és
felszította legvakmerõbb reményein-
ket. Korunkban ezzel szemben erõsen
megfogyatkozott ünnepeink vitalitá-
sa. A karácsony a család ünnepe lett,
a húsvét pedig tavaszi divatbemutató.
Vallási szimbólumaink, amelyek ösz-
szekapcsoltak a múlttal és boldog jö-
võvel biztattak, erejüket veszítették.
A vasárnapi misehallgatók száma
szerte a világon rohamosan csökken,
a múltat tehernek érezzük, amelytõl
mindenképpen szabadulni akarunk, a
jövõt pedig csak a jelen meghosszab-
bításaként képzeljük el.

Mindezért maga a keresztény gon-
dolkodás is felelõs. A modern tudo-
mány, az iparosodás, a pluralizmus, a
szekularizáció kihívására még min-
dig nem tudunk megfelelõ választ ad-
ni hitünk intellektuálisan korszerû
bemutatásával. De ez csak az érem
egyik oldala. A kereszténység olykor
túlságosan is korszerûsödött. Az ipa-
rosodást meggyorsította azáltal, hogy
kidomborította a homo faber és a ho-
mo oeconomicus felelõsségét. A tu-
dományt azzal vitte elõbbre, hogy
hangsúlyozta a világ teremtményi
voltát és az emberi ész uralmát a világ
fölött. A protestáns etika és a közép-
kori skolasztika nélkül nem jöhetett
volna létre imponáló tudományossá-
gunk. A kereszténység teljes mérték-
ben elismerte, hogy az ember dolgozó
és szerszámkészítõ, gondolkodó és
okoskodó lény. Ez helyes, szükséges,
sõt nélkülözhetetlen – de nem min-
den. Az értelmi képességek egyolda-
lú fejlõdése más, ugyancsak életfon-
tosságú képességek rovására ment

végbe. Az ember
nemcsak ész-
lény, homo co-
gitans, hanem
homo ludens és
homo festivus is:
a játék, a képze-
let, az ünnep az
emberség lénye-
gi alkotója. En-
nek ellenére az
õsegyházban még
gyakori extázist
messzemenõen
elfojtottuk, az
élõ vallásosságot
évszázadokkal ez-
elõtt kialakult
merev, változat-
lan csatornákba
vezetjük, az is-

tentisztelet ünnepi öröme az „igazsá-
gosság” erényének körébe tartozó
„kötelesség” lett. A lelkesedést mes-
terkélt szabályok s hagyományos elõ-
írások korlátozzák. Amikor fiatalok
tömegei fordítanak hátat a keresztény
szertartásoknak, egyenesen grotesz-
kül hat a még mindig érvényben lévõ
elõírás, hogy a beatzene méltatlan a
liturgiához. A katolikus egyháznak, a
liturgia szülõanyjának a nyugati tár-
sadalomban nincs egzisztenciális fe-
lelete a technikai társadalom problé-
máira. A materializmus, a pozitiviz-
mus, a szekularizmus ellen felvonul-
tattuk világnézeti nehéztüzérségün-
ket, de nem mutattunk más, járható
utat. Ugyanaz a jogi gondolkodás és
túlzó racionalizmus fertõzte meg
gondolkodásunkat, mint amely az
ipari társadalom betegsége. Néhány
katolikus éppen akkor szállt fel a sze-
kularizmus vonatára, amikor mások
leszállni készülnek. Amikor a pszi-
chedelizmus új, gazdag, kifinomult,
vidám „liturgiát” alakít ki, a mi litur-
giánkat az ipari polgárság számára
legmegfelelõbbnek tartott protestáns
mintára újítjuk meg. A technikai raci-
onalizmusra nem ad feleletet sem a
bizánci ünnepi nagymise, sem a vál-
tozó közönségû katolikus templomok
csöndes miséje. A pszichedelizmus a
„szentet” keresi, mi pedig az „evilági
város” dicsõségéért serénykedünk.
Ismét legalább negyedszázaddal kés-
tünk el korunktól: ma felelünk 1925
kérdéseire 1950 válaszaival. (…)

Felül kell múlnunk a technikai civi-
lizáció elidegenedését és profanitá-
sát: vissza kell adnunk a világnak a
köznapin felülemelkedõ lelkesültsé-
get. Az ünnep összekapcsolja a jelent
a múlttal és a jövõvel, kiragadja az
embert a megrögzött szokásokból, fe-
lülemeli a mindennapi zûrzavaron, és
kapcsolatba hozza a valódi valóság-
gal: az öröm, a bõség, a könnyed ér-
telmesség forrásával. (1975)
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ELÕFIZETÉS!
Tisztelettel kérjük Olvasóinkat,

hogy legkésõbb 2007. január 31-ig
újítsák meg elõfizetésüket. Az egyes
számok ára – adományozóinknak kö-
szönhetõen – 200,– Ft marad, tehát az
éves elõfizetés 1200,– Ft, illetve an-
nak, aki postán kéri, a postaköltséggel
együtt 2000,– Ft.

Többletbefizetéseket vagy ado-
mányokat ezután is szívesen elfoga-
dunk.

Kérjük, hogy az utalvány címzésé-
ben Kovács László és az „Érted va-
gyok” nevét egyaránt tüntessék föl.


