
a hargita népe heti kulturális melléklete

[Táji összefüggések – 8. oldal] n [Szürke valóság színes képernyőn – 9. oldal] n [Talált tárgy – 10. oldal] 

a műhely oldalakat 
támogatja:

 fotó: csíki zsolt

– Mi készteti az embereket arra, hogy ezen a napon felke-
rekedjenek, ünneplőbe öltözzenek és felkeressék elhunyt hoz-
zátartozóik sírját?

– Halottak napja az elhunyt hozzátartozó emlékére irá-
nyuló cselekvési sorral van összefüggésben. Falusi házak-
nál a krizantém ültetése és nevelése az év ciklusában fontos 
helyet foglal el. Gyakran a virág színének kiválasztásával 
is megidézik az elhunytat. A korai fagyok elől letördelik, 
fűtetlen szobában helyezik el, ha a bimbóknak késik a vi-
rágzása, akkor langyos vízzel elősegítik a november elsejére 
való kinyílást. Az elmúlt években gyakori a virágházakban 
vagy piacon vásárolt cserepes változat. Így a vásárlásban 

mutatkozik meg a készülődés gesztusa. A sírokat megtisz-
títják, előkészítik a halottak napi temetőlátogatásra. A női 
szerepkörben több szimbolikus tevékenység, gesztus irá-
nyul az elhunyt családtagok emlékének felidézésére.

– Vannak-e tájegységenkénti, netán felekezetenkénti elté-
rések a szokásban?

– Református közösségben nagyanyáink idejében 
nem használtak gyertyát. Az önmeghatározás, akár fe-
lekezeti szinten, erősebb volt. Az esti világítást a kora 
délutáni világítás váltja fel. A katolikus egyház temetői 
szertartásához hasonlóan a református egyház képvi-

selője is szertartást tart kijelölt időpontban. Így erre az 
időpont köré szerveződik a temető látogatása. A cigány 
lakosság nem vesz részt az egyházi eseményeken. Más a 
túlvilágképzetük. Közösségben élik meg az elődök emlé-
kének megelevenítését. A túlvilági létezés a földi lét pár-
huzamaként folytatódik. A sírokat is a legszemélyesebb 
tárgyakkal rendezik be. Az itt elfogyasztott italnak és 
eledelnek szimbolikusan a halottak is részesei. Halottak 
napján a magyarok elhúzódnak a cigányoktól. A túlzott 
hangoskodás ellentétben áll a magyarok befeleforduló 
lelki igényével.

– Az elmúlt 50–60 évben megnőtt az emberek mobilitá-
sa, nagyon sokan szülőföldjüktől távolabb, többnyire városon 
vállaltak munkát, alapítottak családot. Az utóbbi 20 eszten-
dőben, a határok megnyílásának köszönhetően még jobban 
megnövekedett ez a tér. A nagyfokú mobilitás miként tükrö-
ződik szokásainkban, azok alakulásában?

– A halottak napja az ünnep magasztos és bensősé-
ges érzésével társul. Az elcsendesedés egy lelki meditáció 
befelefordulását is nyújtja. Távolban élő családtagokkal 
való találkozás is a családi kötődések felerősödésének meg-
élését adja. A jelenben nagyon gyakori, hogy a halottak 
napja előtti hétvégén keresik fel más településeken élő csa-
ládtagok az elhunyt hozzátartozók sírjait. Az időhöz való 
viszonyunkban érhető tetten a változás. Gyakori a hazaté-
rő elszármazottak megvendégelése. Sajátos hangulata van 
a halottak napi vacsorának.

folytatás a 10. oldalon

Mindenszentek napján, halottak napjának előestéjén gyertyák lángja világítja be 
temetőinket, ezen a napon elhunyt családtagjainkra emlékezünk.  

Az emlékezés hátteréről, lelki és kulturális motivációiról kérdezte dr. Deák Ferenc 
Loránd Kézdivásárhelyen élő néprajzkutatót, szokáskutatót, a székelyföldi halottas 

szokások szakavatott ismerőjét Sarány István.

Halottak napi gondolatok 


