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Hősök nélkül bátortalanok 
és erőtlenek is vagyunk – ’56-os 
megemlékezés Sarmaságon
Ünnepi istentisztelettel kezdődött vasárnap délelőtt a szilágysági Sarmaságon az 1956-os 
magyar forradalom tiszteletére szervezett megemlékezés. A falu hölgyei, közel hetvenen, helyi 
népviseletbe öltözve érkeztek a református templomba a Varrd magad a viseleted projektnek 
köszönhetően, ami a napokban ért véget a településen.

Püsök József Attila helyi lelkész kiemelte, az októ-
beri hónap a keresztény magyar reformátusok számára 
ünnepteli hónap, tele van áldott ünnepi pillanatokkal, 
amelyekre jó visszaemlékezni, mert általa erősödünk, 
ezért van miért hálát adni.

„A fülekben cseng a tegnapi nap oly sokat hallott 
mottója, felkiáltása: tisztelet a hősöknek!. Azoknak a 
hősöknek, akik minden józan gondolat ellenére kiáll-
tak és kiáltottak. Ők nem erősek voltak, hanem bát-
rak. A bátrak álltak ki, ők kiáltottak 1956-ban. A bát-
rak győztek a vörös terror, az elnyomó hatalom ellen 
annak ellenére, hogy az ismert arány nem ezt jósolta. 
A kicsi szürkék és a nagy vörös harcában a kicsi szür-
kék győzedelmeskedtek. A bátrak kiáltottak, és kiál-
tásukra elcsendesedett egész Európa” – fogalmazta 
meg a lelkész.

A lelkipásztor szerint „miután lezajlottak a forradal-
mak, a csend még sokáig fájt sokaknak”. „Mi azért va-
gyunk itt, hogy ne legyen végleg csend, hogy szóljunk, 
emlékezzünk, gondolatban és imádságban hálát adjunk. 
(...) Élünk a múltból, abból táplálkozunk, és ez így van 
jól, amíg a jövőt tervezzük és építjük. Éljünk, a múlt-
ból, mert aki a múltat feledi, az a jövőt nem érdemli. 
Nemcsak kevesen, de hősök nélkül lassan bátortalanok 

és erőtlenek is vagyunk” – mondta Püsök József Attila, 
hozzátéve, a tisztelet a hősöké, de a dicsőség Istené.

Mint fogalmazott: A szabadság ma mást jelent, mert 
ma, ha valaki azt kiáltja, hogy szabadság, arra gondol, 
hogy neki legyen szabad másként gondolkodni, neki 
legyen szabad más értéket vallani, a szemetet az érték 
helyett értékesíteni. „Ez nem szabadság, ez szabados-
ság” – figyelmeztetett.

Az istentisztelet keretében ünnepi beszédet tartott 
Horváth József történelemtanár, ismertetve az 1956-
os eseményeket. Az irodalmi, kulturális megemléke-
zés során Erdei Kristóf szavalata hangzott el, majd a 
SZÓmiSZÓ együttes megzenésített versekkel emelte 
a megemlékezés bensőséges hangulatát. Berki Edith, 
az RMDSZ sarmasági szervezetének és nőszervezeté-
nek elnöke, a Varrd magad a viselet program kapcsán 
elmondta: az is a szabadság egyik formája, hogy a höl-
gyek népviseletet öltve mehettek templomba, ezért ezt 
büszkén és minél gyakrabban viseljék a jövőben.

Seres Dénes parlamenti képviselő a napot össze-
foglalva kiemelte: a sarmaságiak éltetik a hagyományt, 
hozzák a múltból, és átadják a jövőnek. Az istentiszte-
let után a megyei és helyi elöljárók koszorúzással em-
lékeztek meg a forradalom hőseiről.        Kulcsár Mária
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Megvarrtuk a viseletünket! 
2021. október 21- én ért véget a Varrd magad a viseleted! projekt Sarmaságon. A nagy 
érdeklődésnek örvendő szilágysági program szeptember közepén érkezett meg falunkba 
Berki Edith, az RMDSZ Sarmasági Szervezetének és az RMDSZ Nőszervezete elnökasszonyának 
felkérésére. Ez a program elsősorban kezdőknek szólt, de nagy érdeklődéssel vettek részt 
olyanok is, akik már tudtak varrni. 

Katona Ibolya programvezető az első találkozás 
al kal mával ismertette a pojekt célját, eddigi eredmé-
nyeit kiemelve a hagyományőrzés fontosságát: A ha-
gyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng tovább-
adása. (Mórus Tamás) Mivel mi is szívügyünknek te-
kintjük a hagyományőrzést, lelkesen vágtunk bele ebbe 
a programba.

 Mint minden új dolog, ez sem indult könnyedén, hi-
szen nem volt tudomásunk arról, hogy fennmaradt vol-
na a faluban egy teljes viselet. Régi fényképek és idős 
asszonyok elmondásai alapján körvonalozódott a helyi-
ek régi öltözete. A projekt megvalósításához tapasztalt, 
gyakorlott varrónőkre volt szükségünk. Fel ké résünkre 

négy lelkes varrónő időt és fáradságot nem ismerve 
irányította a programban résztvevőket. A nagyszámú 
érdeklődés miatt két csoportban heti három - három 
alkalommal dolgoztunk.

Az első találkozáskor mindenki megtanulta, hogyan 
hasz nálja a varrógépet, hogyan kell egyenesen varrni. 
Ekkor mindkét csoportot segítette még egy - egy varró-
nő. Viszonylag rövid időn belül elkészültek az alsószok-
nyák, felsőszoknyák, kötények. Október elején elértünk 
a blúz varrásához. Ez már azok számára is nehezebb 
volt, akik már tudtak varrni. Varrónőink szaktudásá-
nak, türelmének köszönhetően mindenki sikeresen 
meg varrta a népviselet kiemelt darabját, a blúzt is. 
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A teljes viselet bemutatására magyar nemzetünk 
számára kiemelt napon, az 1956-os októberi megemlé-
kezés napján került sor. Először a református templom-
ban tartott ünnepi istentiszteleten jelentek meg a nép-
viseletbe öltözött hölgyek.

A helyi lelkipásztor Püsök József Attila ünnepi 
prédikációja erősítette nemzeti tudatunkat, a hősök 
tiszteletét. Horváth József községünk történelemta-
nára, díszpolgára felidézte az 1956-os eseményeket, a 
szilágysági hősök szerepét a nemzet szabadságának 
kivívásában. A SZÓmiSZÓ együttes megzenésített ver-
sei a történelmi eseményekről, Erdei Kristóf VI. osztá-
lyos diák szavalata fokozták a nap magasztos érzelmi 
hangulatát.

A népviseletbe öltözött hölgyek és a meghívott ven-
dégek: Seres Dénes parlamenti képviselő, Dari Tamás 
Szilágy megye prefektusa, Szilágyi Róbert Szilágy 
megye tanácsának alelnöke, Dombi Attila - János Sar-
maság község polgármestere, Kovács Tibor alpolgár-
mester, a helyi tanácsosok, Bőti Sándor - Csaba a Sar-
masági 1- es Számú Szakképző Líceum igazgatója, Berki 
Edith az RMDSZ Sarmasági Szervezetének és az RMDSZ 
Nőszervezetének elnökasszonya, az egyházak képvise-
letei, koszorúk elhelyezésével rótták le tiszteletüket a 
Pro Libertate emlékmű előtt a mindenkori szabadság-
harcosok tiszteletére.

Ezt követte a Varrd magad a népviseleted! pro-
jekt záróünnepsége. Berki Edith asszony a szabadság 
egyik formájának nevezte azt, hogy a programban 
résztvevők népviseletben mehettek e napon Isten há-
zába. A modern világban megtörténhet, hogy a gyere-
kek már nem ismerik fel a népviseletet, de a program-
ban résztvevő anyukák és lelkes pedagógusok jelenléte 
a biztosíték arra, hogy a következő nemzedék is büsz-
kén fogja majd ezeket viselni. Elmondta, hogy a prog-
ram rendkívül sikeres volt, ugyanis 70 darab népvise-
let készült el.

Seres Dénes parlamenti képviselő megdicsér-
te a höl gyeket és elismerte, hogy a sarmaságiak él-
tetik a hagyo mányokat, és ezeket át is adják a jövő 
nemzedékének.

Dombi Attila - János Sarmaság község polgármestere 
is elismerését fejezte ki a programban résztvevőknek, 
biztatott mindenkit, hogy büszkén hordja az elkészült 
viseletét és megígérte a jelenlévőknek, hogy a követke-
ző programban is számíthatnak a támogatására. 

Az elismerő szavakat követően megköszöntük a 
varrónőknek irányításukat, segítségüket és fáradságos 
munkájukat. Elismerésünk jeléül egy- egy plakettet és 
virágot adtunk át Kupás Évának, Katona Katalinnak, 
Dul Évának és Erdei Enikőnek. Az ő odaadásuk nélkül 
mindez nem sikerült volna.

Ezek után Szász Mónika tanítónő bemutatta a he-
lyi népviselet jellegzetességeit. A sarmaságiak viselete 
négy darabból állt: alsószoknya (pendely), felsőszok-
nya (rokolya), blúz (bújó) és kötény (kötő). A kicsi és 
nagy mintás anyagokat egyaránt kedvelték. Templomba 
fehér blúzban mentek. Az alsószoknyák és a felsőszok-

nyák rakásosak voltak. Az alsószoknyák 3 szélből var-
ródtak. Régen egy vég anyag szélessége 80-90 cm volt. 
Ebből 4-5 szoknya hosszúságát használták fel. Egy 
szoknya bősége 3 és fél - 4 és fél m között volt. 

A szoknya alját csipkével, farkasfoggal vagy két le-
varrással díszítették. A módosabbak az alsószoknya al-
jára is varrtak csipkét. A köténybe is rakásokat tettek. 
A derékpántot középen v formájúra szabták, és ezt a 
részt kétszer varrták körbe, díszítő jelleggel. Ugyanúgy 
díszítették, mint a szoknyát. Volt olyan, aki a kötény 
szélére körbe is varrt csipkét. 

A blúzokat bújóknak nevezték Sarmaságon. Ezeket 
kétféleképpen varrták, rövid vagy hosszúnyelvesen. 
A rövid nyelvesnek volt egy betétes része is, amit pa-
tentkapoccsal fogtak a gallérhoz. A matrózgallér volt a 
jellemző és az orosz nyak, amit oldalt vállnál kapcsol-
tak be. A blúz elöl mell fölött meg volt ráncolva. A háta 
két részből állt. A lapocka alatti részbe, a gerinctől 6 - 
6 cm-re, 3-3 keskeny levarrást varrtak. Az ujjakban is 
volt 2 levarrás a könyök felett. A mandzsettánál és a 
vállban lerakások voltak. A bújónak volt egy belső bé-
lés része, mely egy mellényhez hasonlított, két keskeny 
megkötővel. Ennek a karcsusítás a szerepe. Ez a rész a 
blúz nyakához, ujjához és az oldalába volt bevarrva de-
rékig. A szoknyához hasonlóan csipkével vagy farkas-
foggal díszítették.

A tanítónő csokorba szedte a munkafolyamat során 
leggyakrabban elhangzott mondatokat. pl: Már megint 
cér na nélkül varrok! Már megint ki kell bontsam!, Megint 
laza a cérnám, mi van a gépemmel? stb. Ezek a mondatok 
mosolyt csaltak az arcokra, és felidézték az elmúlt más-
fél hónap keserédes pillanatait. Mindezek után minden 
résztvevő elégedetten pillanthatott végig munkája ered-
mé nyén és állapíthatta meg, hogy a nehézségek ellenére 
adott valamit őseink hagyatékából az utókornak.

Katona Ibolya, a Varrd magad a viseleted! prog-
ram vezetője is gratulált a hölgyeknek. Sikeresnek 
tartotta ezt a programot, mivel ilyen sok népviselet ké-
szült el, és a résztvevők közül legalább 20- an szeretné-
nek varrógépet vásárolni, tehát megszerették a varrást.

Elbeszélgetve a projektben résztvevőkkel megálla-
pítottuk, hogy mindamellett, hogy megvarrtuk a nagy-
mamáink által viselt öltözéket, még sokmindent tanul-
tunk: kitartást, türelmet, összedolgozást. Jó csapatépítő 
program volt, és megtanultuk elismerni azt a munkát, 
amit egy varrónő végez. Ugyanakkor saját munkánkat 
is értékelni tudjuk.

Ezennel köszönet az RMDSZ Szilágy megyei szereve-
zetének a projektért, és Berki Edithnek, hogy Sarmaság 
is részese lehetett ennek a hagyományőrző mozgalom-
nak, ezáltal a jövő nemzedékének is adhattunk valami 
maradandót. A nagy érdeklődés miatt jövő év tavaszán 
újból szeretnék indítani ezt a projektet. 

Befejezéskét álljanak itt lelkipásztorunk szavai: 
Éljünk a múltból, mert akik a múltat feledik, azok a jö-
vőt nem érdemlik.

Veres Erzsébet magyartanár és 
Szász Mónika tanító
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Ha munkáról van szó, Sarmaságon 
nem ismernek lehetetlent
Az egyik legnagyobb magyar nemzetiségű szilágysági község, a több mint hatezer lakosú 
Sarmaság a megye északi részén fekszik, 29 kilométer távolságra a megyeszékhelytől, 
Zilahtól. Hat településből tevődik össze: Sarmaság községközpontból, a túlnyomó részt 
magyarok által lakott Selymesilosvából és Szilágylompértból, a román többségű Majád 
településből, a festői környezetben elterülő Magurahegyből és a már lakatlanná vált 
Parttanyából.

Kedd reggel kilenc óra, és már egy tanácsülést maga 
mögött tudhat Dombi Attila János, Sarmaság polgár-
mestere. Korán kezdte a napot, mert mint mondta, fon-
tos ügyekről kellett dönteniük, másnap reggel pedig a 
fővárosba indul a község érdekében.

Sărmăşag vagy Şărmăşag? Mindezidáig a lakosok 
személyi igazolványában és a keresztleveleiben a te-
lepülés és a község Sărmăşagként szerepelt az állam 
hivatalos nyelvén. Ezúttal le kell adnia a régi pecsétet 
és el kell hoznia az újat, a Şărmăşag névvel ellátottat, 
ami sajnos csak személyesen lehetséges – mondta 
a polgármester –, és ha már megteszi ezt a hosszú 
utat, akkor az elkészített pályázatokat is benyújtja 
– tette hozzá.

Felújítanák a bányatelepi iskolát
Az oktatási épületek energiahatékonyságának nö-

velése jelentős környezeti és gazdasági előnyökkel jár, 
ezért a 2-es számú általános iskolát, a bányatelepit, 
felújítanák – ismertette Dombi Attila János. Benyújtja 
az erre vonatkozó pályázatot, továbbá a drágulások, az 
egyre növekvő építőanyagárak miatt a központi isko-
lában zajló munkálatok szerződésének értéket is meg 
kell növelniük. Amennyiben ezt eléri, remélhetőleg 
jövő márciusig befejezik az épület korszerűsítését.

Fél éve befejezték a bölcsőde építését, szükség van 
még néhány engedélyre, berendezésre, jövő tanévtől vár-
hatóan átadhatják az oktatási intézménynek, hogy cél-
szerűen működtessék. A kicsik felújított óvodába járnak, 
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befejezték az I-es és a II-es óvoda korszerűsítését, az új 
ablakokat a gyermekek és a szorgalmas óvónők kézimun-
kái díszítik. Eredményként mutatható fel a lompérti és az 
ilosvai kultúrotthon felújítása is. Ahhoz, hogy a gyerme-
keknek kedvezzenek, minden faluban egy-egy játszóteret 
alakítanának ki – amennyiben jóváhagyják a pályázatukat.

Megújul a hivatal előtti tér, járdákat tér kö  veznek
A kora reggeli órákban a munkások a községköz-

pont arculatának átalakításán dolgoznak. A hivatal előtt 
felszedik a több mint tíz éve lefektetett, már kopott és 
töredezett térkövet, helyette márványt raknak. Tavaszra 
nemcsak a szökőkút körüli virágok lesznek színeseb-
bek, hanem a sétáló is. Egy hete befejezték a Tavasz utca 
járdájának térkövezését, a sáncokat lebetonozták, lefed-
ték, az út és a sánc között lévő útpadkát aszfaltoznák. A 
Turturelelor utcában is elvégzik ezeket a munkálatokat, 
az Állomás utcában térkövezik a járdát, a Bagosi sikátor 
utcát is felújítanák, kiépítenék a járdát.

Az Anghel Saligny-programból utakat javítaná-
nak, vízhálózatot bővítenének. A tíz éve leaszfaltozott 
Lompért–Ilosva–Magurahegy útszakasz és a sarmasá-
gi utcák megrongálódtak, ezért ezek újraaszfaltozását 
is tervezik. Magurahegyen és azokban a negyedekben, 
ahol új házak épültek, víz- és csatornahálózat kiépíté-
sét, bővítését valósítanák meg. A földgázra is elkészí-
tették a kivitelezési tervet, továbbá megpályázzák a 14 
kilométeres mezőgazdasági útszakasz lekövezését is 
– mondta a polgármester.

A digitalizálás a jövő, ezért olyan rendszert dolgoz-
nának ki, amely megkönnyítené a lakosok ügyintézését, 
online is elérhetővé válna, sőt az iskolákat is bevon-
nák, hogy a szülő számára átlátható legyen az ott zaj-
ló tevékenység. Hasonlóan működne a gyalogátjárók 
kivilágítása intelligens világítórendszerekkel, amely 
„fi  gyelmeztetné” az autóvezetőket és a járókelőket, így 
számos esetben megelőzhető lenne a baleset.

„Energiatakarékos égőink vannak, évekkel ezelőtt 
saját költségvetésből szereltük fel, de már lejárt a ga-
ranciájuk, ezért megpályáznánk ezek kicserélését. A 
községközpontban elektromos töltőállomásokat helyez-
nénk el, napelemeket szerelnénk az iskolára és a pol-
gármesteri hivatalra, mert egyre drágább az elektro-
mos áram” – mondta a polgármester, aki a 2011-ben 
épült szilágylompérti orvosi rendelőt korszerű eszkö-
zökkel látná el, hogy a helybélieknek ne kelljen Zilahra 
vagy Szilágysomlyóra utazniuk egy átfogóbb orvosi 
vizsgálat miatt. „Ha ezeket sikerül megvalósítanunk, 
akkor nem lesz gon” – emelte ki az elöljáró.

Ravatalozó helyi költségvetésből, faluház 
pá lyá zatból

Sarmaságon, Szilágylompérton és Selymesilosván 
már több éve van ravatalozó, a közeljövőben helyi költ-
ségvetésből két halottasházat építenének, egyiket a 
bányatelepre, a másikat a román többségű Mojádra. Az 
építkezési engedély megszerzése után, jövő hónapban 
elkezdődnek a munkálatok – mesélte a polgármester.

A községben két impozáns épület van egymás 
szom  széd ságában. A felújított, több száz férőhelyes 
kultúr otthon és a település legrégibb épülete (1745), 
a Kemény család által építtetett faluház, amelynek kor-
szerűsítését megpályázták, de ezidáig még nem kaptak 
választ. Kemény János fejedelem tiszteletére az utókor 
2005-ben köztéri szobrot emelt. A szilágylompértiak 
pedig Ady Endrének emeltek szobrot, mivel itt éltek a 
költő nagyszülei.

Sportbázis és úszómedence
Régi álma a helybélieknek, hogy mint egykoron, 

2005 előtt, saját és sikeres futballcsapata legyen 
Sarmaságnak. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, biztosí-
tani kell a megfelelő körülményeket: öltözőt, mosdót, 
lelátót és jó pályát. Ha mindez meglesz, egyesületet ala-
kítanak és létrehozzák a csapatot.

Hogy ne csak a focirajongóknak kedvezzenek, a pol-
gármester kifejtette, a romokban álló pálya helyére egy 
A-típusú sportbázist építenének, röplabda-, kézilabda- 
és atlétikapályával, így mindenki számára biztosítanák 
a sportolás, mozgás lehetőségét, az úszást kedvelők-
nek uszodát építenének. Erre is már leadták a pályáza-
tot, a pozitív visszajelzésre várnak – fogalmazta meg a 
polgármester.

Új házak épülnek
Nagyon sok fi atal dolgozik külföldön, de otthon kezd 

el építkezni. Munkalehetőség itt is lenne, mesélte a pol-
gármester, mert a cégek munkaerőhiánnyal küzdenek.

Selymesilosván is kiépítették az infrastruktúrát, a 
víz- és szennyvízhálózatot, az utakat leaszfaltozták, az 
iskolát és a kultúrotthont felújították. Községszinten a 
jövőben kidolgoznák a házi gondozást, hogy az idősebb 
korosztály élethelyzetét megkönnyítsék. Az egykor ön-
kéntes tűzoltóként dolgozó polgármester elmondta, 
nemrég a tűzoltóság új autóval gazdagodott, ha baj van, 
gyorsabban érnek el a helyszínre, és hamarabb kezdhe-
tik el a szükséges beavatkozást.

Az önkéntes tűzoltók új autóját mutatja a polgár-
mester, egykori önkéntes Az önkéntes tűzoltók új autó-
ját mutatja a polgármester, egykori önkéntes

Néhány hete Szilágysomlyón megalakult a Silvania 
Metropolitán övezet, amihez Sarmaság is társult, célja-
ik közt szerepel egy bicikliút kiépítése a Kraszna folyó 
mentén lévő településeken, a patak partján, Krasznától 
Sarmaságig, ami nemcsak a kerékpározóknak, hanem a 
turizmusnak is kedvezne. A bányatelep egykori klubját 
a napokban lebontották, hogy garázsokat építsenek, 
parkolóhelyeket hozzanak létre a környéken élőknek.

„Sikeres volt az elmúlt 13 év, mert sok projektet 
való sítottunk meg. Remélhetőleg az elkövetkezendő 
időszak is legalább ennyire gyümölcsöző lesz. Fiatal, 
jó csapat van mellettem, együtt előreláthatólag szám-
talan megvalósítást tudhatunk majd magunk mögött” 
– mondta a polgármester, aki hozzátette, továbbra is 
ered ményesen akarnak dolgozni, mert ha munkáról 
van szó, nem ismer lehetetlent.                  Kulcsár Mária
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Hitelvek és hiedelmek
A katolikus egyház tanítása szerint november 1-je 

azoknak a szenteknek az ünnepe, akiknek nincs kü-
lön emléknapjuk. A Mindenszentek hagyománya a VII. 
századra nyúlik vissza és a IX. században vált kötelező 
egyházi ünneppé. A november 2-i halottak napja a ben-
cés szerzetesek clunyi kolostorából terjedt el a X. szá-
zadban és a XIV. századra már általános szokássá vált. 
Mindenszentek ünnepéből az utóbbi kétszáz év során 
lett a halottak napjának előestéje.

A néphit szerint ugyanis a gazdátlan és hontalan lel-
kek már az ünnepet megelőző este elkezdenek vándo-
rolni. Ezért gyújtanak gyertyát november elsején este, 
illetve sötétedés után. Az európai szokásrendszerben 
az egyházi elemek (körmenet, misézés, gyertya, haran-

gozás) az olyan ősi pogány hiedelmekkel keveredtek 
össze, mint a halottak etetése.

A hiedelem úgy tartotta, hogy e napokban a halot-
tak hazalátogattak, ezért volt szokás számukra megte-
ríteni, sót, vizet, kenyeret vagy egy tál ételt kikészíteni 
az asztalra. Sok helyen kalácsot sütöttek és kitették a 
temetőkapura a koldusoknak, hogy ők is megemlékez-
hessenek elhunyt családtagjaikról. Volt, ahol égve hagy-
ták otthon a lámpát, mialatt a temetőbe kimentek, hogy 
a hazajáró halottak ne tudjanak „szétnézni”.

Délvidéken az éjszakát is a temetőben töltötték, 
hogy találkozhassanak a másvilágra került szeretteik-
kel. Más vidéken pedig úgy tartották, a mindenszentek 
és halottak napja közötti éjszakán a halottak miséz-
tek. Az ünnep napja munkatilalom alá esett, november 

Ezer éve terjedt el széles körben 
a halottak napjának ünnepe
Mindenszentek, halottak napja, Halloween. Egyházi ünnep, babonaként köztünk élő pogány 
szokások, átvett amerikai hagyományok és a minderre ráépülő masszív piaci szektor. 
November 1-je és 2-a ma mindezt magába sűríti, tulajdonképpen mindenki kiválaszthatja, az 
ünnepkör melyik részével kíván azonosulni. A lehetőségek széles skálája a mécsesgyújtástól 
a tökfaragáson át a jelmezes bulikig tart.

Mindenszentek ábrázolása a 15. századból
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első napján nem mostak, nem meszeltek és főként a 
földmunkát kerülték, hogy ne zavarják meg a halottak 
nyugalmát.

A reformátusoknál a halottak napja nem hivatalos 
ünnep, Kálvin még a sírok megjelölését is helytelenítet-
te. A 19. századtól azonban fokozatosan átvették a kato-
likusok tradícióit, és ezt a tendenciát a Mindenszentek 
hivatalos állami ünneppé tétele is felerősítette. A szoci-
alista időszakban november elseje számos más egyházi 
ünnep sorsára jutott és 1951-ben visszaminősítették 
munkanappá.

Mindemellett az angolszász országok kelta ere-
detű Halloween ünnepe napjainkban egyre nagyobb 
népszerűségnek örvend, vidéki településeken is lát-
ni házakat járó, jelmezes gyerekcsoportokat. Vannak 
azonban e szokás átvételének kitartó ellenzői is, akik 
a Halloweent a „felkapaszkodó, nyugatiaskodó, globali-
zált hippiségünk legújabb jelképeként” könyvelik el.

A leginkább Amerikához kapcsolt ünnep a hideg-
háború korában Kelet-Európában – így a szocialista 
Magyarországon is – a hivatalos kultúrpolitikában és 
a sajtóban is egyértelműen megvetés és gúny tárgya 
volt. A Dolgozók Világlapja így mutatta be olvasóinak 
1949 novemberében a Halloweent: „Tudják mi az a 
Halloween? Úgy ejtik: „hallovin,” és a brutális, eszte-
len és léha amerikai szórakozások”, sőt „ünnepnapok” 
egyike.”

A Világ hírei rovatban elhelyezett rövid ismerte-
tőből az is kiderül, hogy ezen az ünnepen az „álarcos 
szörnyetegeknek” öltözött gyerekek és felnőttek ház-
ról-házra járnak, és megváltás fi zetését kérik: „Aki nem 
fi zet, annak bepiszkítják a házát, betörik az ablakait s 
őt magát félholtra verik. Ez az „ünnepnap” különösen 
jó alkalom betörésekre is, amelyekben már hét-nyolc 
éves gyerekek és nők is részt vesznek”. A züllött nyugat 
kritikája mellett a piacgazdaság is kap néhány kereset-
len megjegyzést, a cikk szerzője ugyanis nem felejti el 
mindehhez hozzátenni, hogy természetesen mindez 
óriási üzlet az „álarcgyárosoknak”.

A halloweeni töklámpás átgurul a Vasfüggöny alatt
A Szabadság 1987-es lapszáma már jóval vissza-

fogottabban fogalmaz, de az emigrációban élő magya-
roknak még ekkor sem ajánlják, hogy gyermekeiket 
e „lelkükben borzadályokat keltő” szokás közelébe 
engedjék.

„Igenis, vegyük át az angolszászoktól s más nemze-
tiségű emigránsoktól mindazt, amit átvenni érdemes; 
ami bennünket is jobb emberré, műveltebb emberek-
ké tesz! A „Halloween-járást” –jobb volna meghagyni 
nekik!”

A rendszerváltás utáni Magyarországon – megsza-
badulva a szocialista eszme béklyóitól – már minden-
ki szabadon alakíthatott ki véleményt a Halloweenról. 
1992-ben a Heti Pesti Riport című lap már egy nagy 
buliról tudósított a High Life diszkóból, ahol a felkészü-
letlen vendégeket sminkmesterek várták és maszkíroz-
ták vámpírrá, boszorkánnyá vagy éppen zombivá.

Mindemellett nemcsak a töklámpások tengerében 

úszó Halloween körül alakult ki egy jellegzetes tárgyi 
kultúra. A gyertyagyújtással szemben a sírok ünnepi 
feldíszítése, koszorúzása nem tartozik az ősi hagyomá-
nyok közé, ma már azonban elengedhetetlen része a 
temetőlátogatásnak.

Az üzletek kínálatában a teamécsesektől az ízléses 
és visszafogott összeállításokon keresztül a leggiccse-
sebb műanyagmonstrumokig szinte minden fellelhető. 
A kínálatot a vásárlói igény is formálja, ugyanakkor so-
kan kritizálják e gyakorlatot az ünnep és a megemlé-
kezés kiüresedésére hivatkozva. Továbbá a dekorációs 
kellékcunamit bírálók érvei közé a környezetszennye-
zés is felkerült.

Forrás: mult-kor.hu
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