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Bevezetés 

 

Az ajándékozás értelmezésének elve Eriksen (2006) szerint azt feltételezi, hogy az 

ajándékozó az ajándékozottól nem vár azonnali ellenszolgáltatást. Ugyanakkor az is jellemző, 

hogy valamit mégis vár az ajándékot adó a másiktól, ha mást nem, a hálának valamilyen 

formáját. 

 

Karácsony, rokonság 

 

Carrier (2012) az amerikai és a brit társadalom viszonylatában fogalmazza meg a karácsony 

és az ajándékozás összefüggéseit. Az ünnep központi elemei a személyes társadalmi 

kapcsolatokról való megemlékezés, azok erősítése, és a szeretet kifejezése. Utóbbi a 

családokban az ajándékozás hagyományán keresztül valósul meg. Az ajándékozás 

gesztusának sokan igen nagy jelentőséget tanúsítanak – maga e mozzanat az, ami széppé teszi 

a karácsonyt. Ugyanakkor vannak rejtett veszélyei ennek az egyébként kedves szertartásnak. 

Az emberek lelke ilyenkor érzékenyebb a behatásokra, így könnyen a megbántódás 

kellemetlen élményéhez juthat. Az érzelmek alakulását érzékeltetendő, a szerző említi 

Dickens: Karácsonyi énekét, valamint kitér arra is, hogy a karácsonyi vásárlás „pusztán az 

ünnep funkcionális előfeltételének tűnik” (Carrier, 2012. 11. o.). A vásárlások körül 

rendszerint kialakul negatív élmény is, ami az időbeosztás és az ajándékok kiválasztásának 

nehézségeiből adódik, s ez igen fárasztóvá, lehangolóvá tudja tenni az ünnepi előkészületeket. 

Az ajándéktárgyak tekintetében, azok értékét vizsgálva, a megajándékozottak között egyre 

kevesebben szerepelnek azok, akik távolabb laknak, illetve a távolabbi rokonsági fokon levők. 

Ugyanakkor a közös háztartásban élők részére vásárolt ajándékok kiválasztása nagyobb 

gondosságot mutat, s a közvetlen családtagok ajándékaira költendő összeg határai is 

szabadabbak – itt megemlíthető a szimbolizmus megjelenése, mi szerint vannak, akik a 

drágább ajándékokkal inkább saját társadalmi státuszuk kifejezésére törekednek.  

 

Érdekkapcsolatok 

 

Az ajándékozás vizsgálható pusztán közgazdaságtani nézőpontból is, hiszen valamiféle 

árucsere jön létre. Itt a vizsgálódó látóterébe kerül az a tény, hogy bizonyos 

normarendszerben az ajándék csak akkor nevezhető tisztán ajándéknak, ha az csak és 

kizárólag az ajándékozott érdekei szolgálja. Ha a nyújtott tárgy, eszköz, szolgáltatás haszna 
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akár csak részben visszaszáll az azt adó személyre, vagy mások számára is hasznos, nem 

beszélhetünk ajándékról (Carrier, 2012). A szerző szerint az ajándékozás kifejezi az 

ajándékozó és ajándékozott közötti kapcsolatot, vagyis ahogy távolodunk a családmagtól 

kifelé, a perifériákon, illetve a munkahelyi vagy egyéb érdekközösségekben, az ajándék 

elveszti eredeti üzenetét – egyre inkább formális gazdasági eszközzé alakul át. Amennyiben 

az ajándék tárgya a pénz, ez azt feltételezi, hogy az ajándékozás valamilyen hierarchikus 

rendszerben történik, tehát az ajándék mértéke inkább az alá-, illetve felülrendeltségen múlik. 

A „tranzakció” létrejöhet mind „lefelé”, mind „fölfelé” (pl. alkalmazott munkáltatói 

honorálása, illetve az orvos páciens általi díjazása). Mindkét esetben érzékelhető az elvárás, 

amit az „ajándék” fejében várnak. 

Az ajándék és az emberi kapcsolatok tekintetében elgondolkodtató, melyik tartja fent 

melyiket, hiszen egy részről „a barátok adják az ajándékokat”, más részről „az ajándékok 

adják a barátokat” (Eriksen, 2006. 230. o.). 

  

Az ajándék elvont értelmezései 

 

Eriksen (2006) arról értekezik, hogy az ajándék értelmezése különböző kultúrákban más és 

más fénybe kerül. Valaha a hierarchikus társadalomban élő népek tagjai azért adtak látványos 

ajándékokat egymásnak, hogy ezzel megvédjék pozíciójukat, és hogy magasabb helyre 

léphessenek a társadalmi ranglétrán (potlatch). A hatalmi pozícióval rendelkezők olykor 

csupán gazdagságuk fitogtatása céljából adtak – illetve anélkül, hogy adtak volna, 

demonstrálták vagyoni helyzetüket, akár a vagyontárgyaikban tett károk okozásával. A 

hatalom eme kifejezése arra sarkallta az „ellenfelet”, hogy még nagyobb pusztítást végezzen 

saját vagyoni körében. Más tekintetben az ajándék kifejezheti a hatalmi viszonyok fennállását, 

megteremtheti a reciprocitásnak egy olyan rendszerét, amiben az „adni és kapni” elvével a 

társadalomban elfoglalt hely rögzítése a cél. 

 

Összegzés 

 

A karácsony a családi kötelékek erősítésének ideje (Carrier, 2012). Ekkor különösen 

érzékelhető a kontraszt a belső, családi és a külső, mindennapi világ között. Az ajándék a 

karácsony központi eleme, amely nem csupán tárgyak halmaza, de bennük rejlik a szándék, a 

tett, hogy személyes ajándék jöjjön létre. A karácsony ünnepe így alkalmat kínál arra is, hogy 

különbséget tudjunk tenni árucikk és ajándék között. 
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