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Miért olyan népszerq a Halloween?

Abonyban is többen megtartották

Sajtóreferens, 2019 november 03 vasárnap - 17:48:08

Halloween ünnepe az Qsi kelta hitvilágból alakult ki: a túlvilág szellemei október 31-én
visszatérnek az élQk világába. Ezek a bolyongó lelkek képesek emberekbe beleköltözni,
ezért a kelták mindenféle maskara és álarc mögé rejtQztek, hogy megzavarják Qket. EbbQl
a hagyományból alakultak ki a halloweeni jelmezes karneválok.

A nyolcadik században III. Gergely

pápa november 1-jét jelölte ki Mindenszentek napjának, ennek következtében a két ünnep
akarva-akaratlanul egybeolvadt. Így a hétvégén nem csak a temetQkbe mentek el az emberek, hogy
megemlékezzenek elhunyt szeretteikrQl, hanem több jelmezes mulatságot is tartottak a héten a
baráti társaságok. Többek között ilyen volt a november 2-i összejövetel a Korona
Presszóban. A kezdeményezés még a Bihari SzínkörtQl ered, amely 2015-ben tartotta meg a
rémséges

parádét. Ismét különféle szörnyekkel telt meg a helyiség.

A Halloween a

fiatalabbak között is egyre népszerqbb. A gyulai iskola is halloweeni jelmezes délutánt tart
évek óta.

Halloween egyik szimbóluma a vicsorgó töklámpás, amellyel nagyon sokan

feldíszítik az otthonukat.
Város Önkormányzatának

Mádi Zsolt hét konténernyi halloween tököt ajánlott fel Abony

, amelyet óvodás csoportok és iskolák kaptak meg, hogy díszeket

készíthessenek belQlük a gyermekek és a pedagógusok. Vagyis nagyon sokan kisebb-nagyobb
mértékben, de beengedték a lakásukba és az életükbe ezt az ünnepet.

A Halloween

magyarországi meghonosodása digitális világunknak is köszönhetQ. Az internetrQl és egyéb
médiafelületekrQl egyre többet hallunk róla, továbbá számos film foglalkozik vele (pl.
Halloween filmek, Adsz vagy kapsz!). Üzleti, fogyasztási szempontból sem elhanyagolható. Ez
tovább növeli a trendjét. Már minden nagyobb bevásárlóközpontban bele lehet futni a
kellékeibe, egyre többet költenek rá a magyarok. Az origo.hu idén számolt be arról, hogy a
REGIO JÁTÉK friss felmérése szerint a megkérdezettek 77 százaléka tartja meg az ünnepet.
Gyaraki Dávid, a REGIO JÁTÉK marketingvezetQje elmondta, hogy a hazai óvodák és iskolák
kétharmadában volt halloweeni vigasság, ahol Abonyhoz hasonlóan tökfaragó- és jelmezverseny
várta a gyermekeket, akik a jövQben még nyitottabbá fognak válni erre az ünnepre.

Ugyanakkor

többen hangot adnak a véleményüknek, hogy semmi keresnivalója Magyarországon ennek az
ünnepnek. Mindenszenteknek a meghittségrQl és az elmélyülésrQl kellene szólnia. Balázs
Klára újságírónQ egy cikkében elemezte, hogy szükség van-e egy alapvetQen angolszász
ünnepre érveket és ellenérveket sorolva fel mellette és ellene, míg végül arra a
konszenzusra jutott, hogy

&nehéz egyezségre jutni, talán nem is kell. ÉrthetQ, ha az

idQsebb korosztályt, a vallásos emberek egy részét vagy a konzervatív gondolkodásúakat
zavarja, ha ez az idQszak nem az elcsendesedésé. Legyünk tekintettel erre. De érdemes látni
azt is, hogy sok ponton lehet ehhez a szokáshoz is kapcsolódni, és egyáltalán nem
szükségszerq, hogy ettQl elveszítsen valamit az ember.
kattintson a képekre!)
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