
:\1indenszentek (november elseje)
ljnnepe nagyon tavoli id6kre nyiJlik
vissza. Mar a IV. szazadban a pun-
kosd utani els6 szombaton megemle-
keztek a vertanukr61. es ez a szokas a
gorogoknel meg ma is megtalalhat6.
Majd IV,Gergely papa (827-844) no-
vember h6nap els6 napjara helyezte
at az unnepet. mert tavasszal a sok
zarandok ellatasa gondokat okozott
R6maban,

jgy tehat ez az unnep. amelyet most
mar az osszes szentekre kiteljesztet-
tek. az egyhazi ev vege fele megfelel6
helyett kapott. hogy kifejezesre juttas-
sa Krisztus orszaganak dics6seges
megval6sulasat,"

A halottak napjar61 (november ma-
sodika) a Martyrologiumban azaz a
Vertanukr61 sz616 konyvben ez all:
,.:\1a az osszes elhunyt hiv6 emlekun-
nepet uljuk." A nap tortenete: a jam-
bar clunyi apat. Odilo 998-ban elren-
delle. hogy a kolostorokban az unnep
el6estejen mondjak el a halotti zso-
lozsmat a tisztit6helyen szenved6.
meghalt lelkekert. Ezt kes6bb egesz
Eur6pa atvette. X. Pius papa a Halot-

tak napjat "a szegeny szenved6 lelkek
f6unnepeve" tette.

Hogyan emlekeztek a budaorsiek a
3D-as evekben? Errol Bonomy Jeno
konyveben olvashatunk.

"Egy hettel elotte a sirokon gondos
kezek foglalatoskodtak. Kigyomlaltak.
a feldolt kereszteket megigazitottak.
Elhelyeztek a haldoklo termeszet utol-
so viragpompajat. Leggyakrabban kIi-
zantemot. ...Mindenszentek delutan-
jan a feketebe oltozott hivok ego gyer-
tyaval a temetobevonultak. predikaci-
ot hallgattak. hozzatartozoik siljan
mecsest egettek."

A hazaknal az olajmecses egesz nap
vilagitott. fenyenel az esti harangszo-
kor olvasot mondott a csalad. majd
egy Miatyankot az elhunyt szerettei-
kert. Ezen a napon csak a gyerekek
orultek. mert keresztmamajuktol fo-
nott kalacsot kaptak.

Nehany hiedelem kapcsolodik ezek-
hez a napokhoz. am ire a regiek meg
biztosan emlekeznek. Peldaul: aki a
sirokrol viragot szakit. azt a halottak a
melysegbe huzzak. A tisztitotuzben
szenvedok sorsat a hiv6k szivtikon

viseltek -segitsegukre akartak lenni.
Ogy veltek. a kenyeren fekv6 kes faj-
dalmat okoz nekik. Innen a hiedelem.
hogy aki kenyennorzsara lep. az meg-
serti 6ket. Tovabba. hogy a morzsat a
tuzbe kell dobni. hogy legyen mil enni-
uk. A kutvodorben maradt vizet nem
szabad visszaonteni. mert az no\'eli
szenvedesuket. Az iskolasgyerekek a
megmaradt uzsonnajukat egy k6 ala
tettek.hogy a szenved6 lelkek elfo-
gyaszthassak, .

Bizonyara az iden is megtelnek a
sirok viragokkal. Teny, hogy Budaor-
son a regi temet6ben sok sir nehezen
kozelithet6 meg, mert az utak elha-
nyagoltak. gazosak, Varosunk pleba-
nosa szerint a meredek. lejt6s utakat
csak kezi er6vel lehetne rendben tar-
tani. de erre nincs se penz. se ember.
S bizony az is el6fordul. hogy azok.
akik 6seik sirjat rendbe hozzak. ekoz-
hen a szemetet egy masik sirra dobjak.
ahelyett. hogy a kijelolt gyujt6hel!'Te
vinnek. Ennek elkerulese pedig nem
penz kerdese.

Steinhauser


