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As for me, I can say with a hundred percent certainty, at least two 
Greek and three Roman historians and/or philosophers lamented 
the fast fast paced world that left them time for nothing. They 
had to rush to the Senate; the slave market closed early; they had 
to squeeze a proper orgy into only two days; the Via Appia was  
always under construction; and it was almost impossible to find  
a halfway decent play in the Acropolis. It is only a matter of time for 
such lamentations to surface, after which we can finally relax and lay 
back: that’s it. We only act as our forebears: a dot on an I, a hat with  
a coat. And we can continue our everyday lives as we used to.

Still. Still, no matter how big commotion on Via Appia; or how many 
people crowded to listen to an outcast speaker; even when new 
Nubian lads and lasses with wondrous beauty arrived at the slave 
market; the Greeks and Romans always managed to make time for 
two things: to celebrate, and to grieve. We know that they had the 
tendency to overdo both – at least according to our perception of 
time – nevertheless, both celebration and grief are meant to support 
two basic emotions: joy and sorrow. We all know that ‘the year of 
mourning’ doesn’t necessarily occur within the timespan of one year. 
A period of mourning might also last for only 8 months, or over two 
years. The phrase simply indicates the amount of time it takes to 
experience the loss of a close relative or loved one in every season 
and holiday of the year. Nevertheless, we don’t seem to be able to 
harmonize celebrations and joy.

I have an excuse or at least an explanation. I’m in my early 40s, 
hence I was brought up (socialized, so to say) in an era where 
celebration was quite a strange notion. We were free to celebrate 
some festive occasions (Christmas); then there were other semi-
compulsory occasions that we might celebrate (Easter, Pentecost 
and more or less any other religious holidays); in some cases we 
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JoyFul holiDay 
or holiDay Joy?

Örömünnep, 
avagy az ünnep öröme

Ami engem illet, száz százalékig meg vagyok győződve arról, hogy 
legalább két görög és három római történész és/vagy filozófus la-
mentált arról, hogy milyen rohanó világban élnek, amelyben sem-
mire sem jut idejük. Rohanni kellett a szenátusba, a rabszolgapiac 
korán bezárt, egy rendes orgiát két nap alatt le kellett zavarniuk, 
a Via Appiát folyamatosan felújították, az Akropoliszon meg alig 
lehetett bejutni egy rendes színházi előadásra. Csak idő kérdése, 
hogy ezek a lamentációk felszínre kerülnek, és akkor végre nyu-
godtan hátradőlhetünk: ennyi. Csak azt csináljuk, amit eleink, i-re 
a pont, kalapra kabát, tolhatjuk hétköznapjainkat, ahogy szoktuk.

Csakhogy. Csakhogy lehetett akármilyen nagy a csődület a Via 
Appián, lehetett bármekkora a sor egy kiközösített hordószó-
nok előtt, érkezhettek csudaszép núbiai leányok és legények  
a rabszolgapiacra, két dologra mindig volt idejük a görögöknek és  
a rómaiaknak. Az ünnepre és a gyászra. Tudjuk, hogy mindkettőt 
hajlamosak voltak túltolni, legalábbis a mi időérzetünk szerint, de 
e kettő cselekvéssor alapvető érzelmeket hivatott támogatni: az 
örömöt és a bánatot. Azt mindannyian tudjuk, hogy a gyászév nem 
azért tart egy évig, mert könnyebb kimondani (gyásznyolchónap, 
gyászkétév, csak a példa kedvéért), hanem mert ennyi idő kell ah-
hoz, hogy egy közeli szerettünk elvesztését és hiányát az év minden 
évszakaszában és minden egyes ünnepnapján megtapasztalhas-
suk, átélhessük. Ám az ünnep és az öröm összehangolásával már 
igencsak hadilábon állunk.

Nekem van mentségem rá, legalábbis magyarázatom. Kicsivel túl 
vagyok a negyvenen, így én abban a korban nőttem fel (szociali-
zálódtam, mondhatni), amikor az ünnep, nos, az ünnep, az egy 
fura dolog volt. Volt, amit lehetett szabadon (karácsony), volt, 
amit lehetett nem szabadon (húsvét, pünkösd és nagyjából az ösz-
szes egyéb vallási ünnep), volt, amit kellett, de azt sem szabadon 
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felt obliged to celebrate (15 March - a failed revolution in 1848); and 
then there were those occasions that we had to celebrate against 
our will (21 March, 4 April, 1 May, 7 November – important dates 
during that period); and of course, some celebrations were simply 
forbidden (23 October – another failed revolution, but against the 
communist regime in 1956). Is it really surprising if some of us are 
not so keen on holidays? Any holiday, for that matter? When I was  
a very small child, I’d carry around my scout drums (being a scout 
was a typical “occupation” for a child at that time) and wear the 
traditional scout tie around my neck, and all I really understood 
was that I didn’t have to go to school during these holidays. Still, 
sometimes even that wasn’t compensation enough for having to 
suffer through these celebrations. So who on Earth would bother 
with other holidays after this? Even on Christmas we just quickly 
went through the motions, because cooking took longer than eating 
and all we really insisted on was the tree. Till mid-February, that was 
it. T And the only thing missing from the event was its very essence. 

Celebration. To celebrate something. We can celebrate so many 
events, and yet so rarely do we actually enjoy, or even truly experience 
them. It is said in Hungary that Christmas is the celebration of love.  
I would immediately argue that it is the celebration of tortured bellies 
and empty wallets, rather than of the love we feel for one another. 
Birthdays have also whittled down to gatherings of relatives that 
barely tolerate each other, and friends that have become more like 
strangers. A feast of being ill at ease together, and still the significant 
questions are what, where and for how much will we eat? As if this 
was not confusing enough already, the latest trend is to celebrate 
anything and everything that comes our way: a new job; better 
salary; sold the house; the child is finally walking; dinner is ready – 
come my children, we have to celebrate.

No, we don’t have to. It’s okay to propose a toast and have a drink, 
but just as we don’t eat grilled trout with parmesan, basil and 
truffle potato roses every second weekend; for me, celebrations are 
mainly meant to connect us with important events. Celebrations and 
holidays have a glow to them, and the more we use them, the sooner 
they will lose that glow. Our children shall start walking sooner or 
later; we will manage to sell the house for a good price; a new job is  
a necessary change; if we finish a big project we only did our jobs; and 
I could go on. By celebrating every freaking thing with a huuuuuge 
parteeeaaay we let the essence of celebration fade away, and at the 
end of the day people can be more or less divided into two groups. 
One group comprises the people who celebrate all through the year, 
while in the other group there are those who have a protestant spirit, 
or were brought up in the socialist era, and therefore unable to 
properly celebrate – even when they should. 

Hence, celebration has two enemies: duty and stupidity. And ven 
if we could get rid of those, we would still have to deal with the 
notion of rushing. The notion of experiencing. How can we celebrate 
in the original sense of the word, if we are waiting for it to end? Or 
if we rob ourselves from experiences? Grandma turned 85? Oh my 

(március 15.), és volt, amit akkor is kellett, ha tényleg nem akar-
tuk (a leghosszabb lista: március 21., április 4., május 1., november 
7.), meg persze volt, amit egyáltalán nem lehetett (október 23.). 
Csoda, ha az ember fia hadilábon áll az ünnepekkel, mindenféle 
ünnepekkel? Egész kicsi gyerekként nyakamban kisdobos- vagy 
úttörőnyakkendővel semmi mást nem értettem az ünnepekből, 
mint az iskolaszünetet, és néha még ez is aránytalanul nagy ár volt 
egy április 4-i ünnepség végigszenvedéséért. Ezek után a fenének 
volt kedve készülődni a saját ünnepeire, még a karácsonyt is leza-
vartuk, tovább tartott a főzés, mint az evés maga, egyedül a fához 
ragaszkodtunk egészen február közepéig, és kész. Pont az hiány-
zott az ünnepből, ami a lényege.

Ünnep, ünneplés, ünnepelni valamit. Oly sok mindent lehet ün-
nepelni, mégis oly kevés ünnepet élünk meg igazán. Azt mondják, 
a karácsony a szeretet ünnepe. Én ezzel kapásból vitába szállnék, 
mert sokkal inkább a megkínzott gyomor és a lapos pénztárca ün-
nepe, mintsem az egymás iránt érzett szereteté. A születésnapok 
is nagyjából azzá soványodtak, hogy egymást alig elviselő roko-
nok és egymást alig ismerő barátok feszengenek, s még mindig az  
a fontos, hogy mit, hol és mennyiért eszünk. S ha ez nem lenne 
elég a bennünk kavargó zavaros képhez, akkor új trendként nagy-
jából mindent megünneplünk, ami az utunkba ér. Új meló, na-
gyobb fizetés, felállt a gyerek, eladtuk a házat, érik a szőlő – gyer-
tek, gyerekek, ezt meg kell ünnepelni. 

Nem, nem kell. Simán lehet koccintani, az belefér, de a fejemben 
az ünnep egy fontos eseményhez kapcsolódik, éppen úgy, ahogy 
nem eszünk minden második hétvégén sült pisztrángot parmezá-
nos-bazsalikomos-szarvasgombás rózsakrumplival. Az ünnepnek 
fénye van, s minél többet rakjuk ki a szabad levegőre, annál hama-
rabb veszti el a fényét. A gyerek előbb-utóbb úgyis feláll, a házat 
csak eladjuk épeszű áron, az új munkahely meg szükségszerű vál-
tozás, és ha egy nagy projektet időben befejezünk, csak a munkán-
kat végeztük, és még sorolhatnám. Ezzel a fene nagy ünnepléssel, 
bulizással (idegen szóval bulikázással) pont az ünnep megélésé-
nek lényege halványul el, s a végén nagyjából két csoportra lehet 
bontani az embereket. Az egyik csoportban vannak azok, akik vé- 
gigünneplik az évet, a másikban meg azok a protestáns lelkületű, 
szocialista neveltetésűek vannak, akik akkor sem tudnak ünnepel-
ni rendesen, amikor tényleg kellene. 

Az ünnepnek tehát két ellensége van: a kötelesség meg a hülye-
ség. S ha e kettőt ki tudtuk iktatni, még akkor is ott a rohanás 
kérdése. A megélés kérdése. Hogy lehetne ünnep a szó klasszikus 
értelmében, ha azt nézzük, mikor lesz vége? Vagy ha megfoszt-
juk magunkat attól, hogy megéljünk valamit? A nagyi nyolcvanöt 
lett? Uramisten, és ebből hatvanat végigdolgozott. Leérettségizett 
a gyerek? Az elején nem úgy látszott, de összekapta magát. Húsz 
éve álltunk az anyakönyvvezető előtt? Vannak autók, amik a felét 
sem érik meg. Megszületett egy gyerek? Innentől kezdve minden 
évben köré gyűlünk, és együtt örülünk annak, hogy velünk van.  
Mondom mindezt magamnak is. Híres koszorús költőnk danol-
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ta, hogy az ünnephez fel kell öltöztetni a lelket is, és ha a megfo-
galmazással meg az étosszal nem is tudok azonosulni (ez a lélek 
dolog, ez nekem zavaros), a jelentésével azonban igen. Nem elég 
néha meg-megállni, körbenézni, hogy mégis hol a fészkes fenében 
vagyunk, de el is kell ismerni a megtett utat és a körbenézés pilla-
natát. Én még azt sem ünneplem meg, amit kellene, így aztán ala-
posan ideges is leszek, ha minduntalan megállunk és nézegetünk, 
mert hajt a vér és a vágy: haladni. De a nagy haladásnak ritkán 
van jó vége, ha nem értékeljük – ha mást nem – a megtett utat. És 
azokat, akik velünk vannak. 

Persze az is igaz, hogy mindenki másképpen ünnepel, de cseré-
be ez rögtön nem is igaz. Minden születésnap és minden kará-
csony és minden évforduló valahol ugyanolyan, és ez így helyes. 
Eszünk-iszunk-röhögcsélünk, és nem véletlen, hogy annyit pe-
pecselünk a konyhában, mert ekként készülünk az ünnepre, még 
ha nem áll is szándékunkban. Vagy ha étterembe megyünk, ven-
dégségbe, templomba vagy a vadvirágos rétre, akkor felöltözünk 
szépen, s nem feltétlenül azért, hogy „megadjuk a módját”, hanem 
mert ez is a folyamat része. Az ünnep folyamatának része, ahogy 
ünneplőként észben tartjuk, várjuk, készülünk rá meglepetéssel, 
főzéssel, ruhával és fodrásszal, ünnepeltként meg csak csendben 
izgulunk és jókat mulatunk a kitalált meglepetésen, a leragadt pis-
kótán, az eltévedt csomagon, a lopott pillantásokon és az észrevét-
lennek szánt bólintásokon.

S ha megvannak az ünnepek, amik fontosak, amik számítanak,  
s azok is megvannak, akikkel ezeket tényleg és valóban meg akar-
juk élni, akkor következik a legnehezebb rész: elengedni a gyeplőt. 
Ha nekem nincs is igényem arra, hogy finomat főzzenek, kényez-
tessenek és a fülembe dudáljanak, szeretteimnek könnyen lehet, 
hogy igenis van. Mert az ünnep három összetevőből áll: magából 
az ünnepből, az ünneplőkből meg az ünnepeltből. Háromisme-

retes egyenlet, bármelyik darabja hiányzik, a végeredmény nem 
lehet helyes. Kevesen jutunk el egyedül magas csúcsokra, és nincs 
annál vacakabb, mint egyedül ott lenni. A személyes menünkben 
(még) nincs ünnep gomb, s addig jó, amíg készülünk rá, várjuk, 
aztán együtt vagyunk azokkal, akik ebben segítettek és akikkel 
meg akarjuk osztani örömünket (a kettő nem feltétlenül ugyan-
az) meg a tortánkat (megértem, ha valaki vonakodik), hogy az-
tán újult erővel haladjunk előre, most a változatosság kedvéért  
a másikat segítve, hogy aztán ismét ránk kerüljön a sor. S legyen az  
élet, ha nem is a maga teljességében örömünnep, de ott legyen  
benne a helye az ünnepek örömének.  

God, she worked for sixty years. The children finished high school? It 
didn’t seem possible at first, but at the end they pulled themselves 
together. Has it really been 20 years since we stood in front of 
the altar? There are cars that don’t last for half that time. Our first 
child was born? From now on every year we gather around her and 
celebrate together that she is with us. 

I say this to myself as well as to others. A famous Hungarian poet 
once said that to celebrate, we must dress up our souls as well. And 
even if I cannot identify with the phrasing and the ethos (this soul 
thing is confusing to me), with its meaning I most certainly can. 
It is not enough to stop sometimes, and look around in order to  
determine where the hell it is that we are; we must also acknowledge 
the path behind us, and the moment we are in. As for me, I wouldn’t 
even celebrate the holidays that we must. Thus, I become thoroughly 
annoyed when we stop at every turn to have a look around, because 
our blood and desire impels us to move. But rarely does this constant 
movement lead to happiness if we don’t at least appreciate the path 
behind and the people who surrround us.

Of course it is also true that everybody celebrates differently; 
on the other hand it is simultaneously untrue. Every birthday and 
every Christmas and every anniversary is somehow the same; 
that is how it should be. We eat, we drink, we laugh, and it is not  
a coincidence that we putter in the kitchen so much; that is how we 
prepare for celebrations even if we don’t want to. Whether we go to 
a restaurant, a friend’s place, a church or a meadow with wildflowers; 
we dress up not necessarily to elevate the occasion, nor to show 
up, but because it is part of the process. It is part of the celebration 
that as celebrators we keep everything in mind: we wait, prepare 
surprises, cook, dress up and do our hair. As the celebrated, we just 
quietly and nervously wait, enjoy the surprises, laugh at the slightly 
burnt sponge cake, the lost present, stolen glances and nods that we 
were not meant to see. 

And when we do have celebrations that truly matter, as well as the 
people with whom we really wish to experience them, there comes 
the hardest part: to let go of the reins. Even if I have no desire to cook 
something delicious, to be pampered and to party, the people who 
love me just might. Because celebrations have three components: 
the celebration itself, the celebrators and the celebrated. It is an 
equation with three known variables; if one is missing the result 
cannot be correct. Not many of us can reach high peaks on our 
own, and there is nothing worse than to be there alone. Among 
our personal apps, there isn’t (yet) a celebration icon. It will be 
good as long as we prepare and wait for it. Then we are together 
with those who helped us, and those with whom we wish to share 
our joy (the two are not necessarily compatible) and cake with  
(I understand if some of us are reluctant). Afterwards we can move 
forward with renewed energy by helping others for a change, so that 
eventually, it can be our turn again. And thus, life can be as such; 
even if not completely a joyful holiday, still filled with holiday joy.  

“It’s not enough to stop sometimes and look 
around; we must acknowledge the path behind 

us, and the moment we are in.”

„Nem elég néha meg-megállni és körbenézni, 
de el kell ismerni a megtett utat és 
a körbenézés pillanatát is.”


