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Mindszent – Halottak Napja
Az elmúlt hétvégén emlékeztünk meg szokás szerint kedves halottainkról, gyújtottunk
mécsest, gyertyát sírjaikon, temetõi kereszteknél vagy akár még otthon is, soha nem feledve õket.
Sok európai országban – köztük Magyarországon és valamennyi magyarlakta területen – szokás, hogy az emberek meglátogatják
és rendbe teszik elhunyt hozzátartozóik sírját,
virágot visznek és gyertyákat, mécseseket
gyújtanak mindenszentek napján, illetve a
halottak napján. A gyertya fénye az örök világosságot jelképezi, a katolikus egyház szertartása szerint a „temetõk nagy keresztjénél”,
a „mindenki keresztjénél” elimádkozzák a
mindenszentek litániáját, és megáldják az új
síremlékeket. Magyarország egyes vidékein

régebben harangoztattak is a család halottaiért. Magyarországon a sírok virágokkal és
koszorúkkal való feldíszítése a 19. század
elejétõl terjedt el német katolikus hatásra. E
szokást nem csak a katolikusok, hanem a protestánsok és a nem hívõk is átvették. Mivel a
krizantém fehér és színes változatai mindenszentek és halottak napja körül nyílnak, Magyarországon leginkább ez a virág az, amivel
a sírokat díszítik. Ha valaki nem tud elmenni
a temetõbe az otthon gyújt gyertyát a halottja
tiszteletére. Régebben azt figyelték, hogy
kinek ég el hamarabb a gyertyája, mert a népi
hiedelem szerint az hal meg elõbb a családban, akié elõbb elalszik. Vannak, akik a gyertyagyújtás szokásáról kereszténység elõtti
eredetet feltételeznek. Õk azt tartják, hogy
azért gyújtanak lángot a sírokon, hogy a tévelygõ lelkek melegedni tudjanak a gyertyák
lángja mellett, illetve, hogy visszataláljanak
sírjaikba, és ne nyugtalanítsák az élõket.

halottak napját, ünnepét. Tette ezt nyilván
ama nagyszerû ellentmondás jegyében, melynek a halál csak látszata, tartalma azonban
az élet, s tegyük hozzá, a szó legigazibb, legemberibb, tehát leginkább szellemi értelmében – élet. Halottaink szeretete elsõrendûen
az élet iskolája. Igaz, nem az élet mechanikus
folyamatainak, amelyeknek a nagy természet
engedelmeskedik, hanem annak a másiknak,
mely teremtõ ellentmondásként épp a tél küszöbén kezd új munkába, fokozott kedvvel és
lelkesedéssel. A külsõ kép: a hervadásé, a halálé és a menekülésé. Egyedül az ember függeszti szemét a mindenség lankadatlanul mûködõ csillagaira, a távoli és nagy egészre, s
azon is túlra…”
Pilinszky János: A tél küszöbén (részlet)

Jáki Réka

„És nem véletlen az se, hogy az egyház épp
ide, a tél küszöbére, az elmúlás kezdetére helyezte – s egymás mellé – mindenszentek és

A Ráckevei Molnár Céh Alapítvány hírei a Hajómalomról

Malomzáró rendezvény
Október 20-án szép, meleg õszi napon került sor a ráckevei Hajómalom
évadzáró rendezvényére, ahol a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány tagjai
látták vendégül az érdeklõdõket és köszöntek el jövõ év tavaszáig. A malomban megtekinthetjük a Kenyér Világnapjára készített szebbnél szebb
gyermekrajzokat. A délután hangulatát a következõ idézet adja vissza leginkább:

„Gyönyörû, délelõtt még sejtelmes párás, késõbb napsütéses nap, jó
hangulat, érdeklõdõ kedves emberek, tárcsán sült hal illata, finom sütemények, gyerekrajzok, a frissen õrölt liszt illata, beszélgetések és nevetgélések... Jó nap volt!” (Lukácsné Ürögi Veronika)
Szöveg, fotók:
Jáki Réka

