Szót követelő szexmunkások
Társadalmi fejlődést is „hozott” a HIV-fertőzés
Az AIDS elleni harcról lehet beszélni, de nem sokat ér, ha a prostituáltakat és a kábítószerezőket
kihagyják és diszkriminálják – állítják az indiai szexmunkások. Mivel nem kaptak vízumot
az Egyesült Államokba, ezért úgy döntöttek, szerveznek maguknak egy alternatív AIDS-konferenciát.
Amíg Washingtonban zajlott a Hillary Clinton amerikai külügyminisztert főszónokként felvonultató
fórum, addig az indiai Kalkuttában (Kolkatában) több mint negyven ország prostituáltjai meneteltek,
jogokat
követelve
maguknak.
Washington
és Kalkutta
között volt
ugyan videokapcsolat, az
indiai AIDSkonferencia
résztvevői mégis úgy érezték, a Nyugat
kizárja őket
a világ legnagyobb AIDSfórumáról.
A hatóságok
ugyan állítják,
minden esetben egyénileg
döntöttek
a vízumról,
az indiaiak
szerint szándékosan
utasították
el a fejlődő országokból érkező prostituáltakat és droghasználókat. Bár Barack Obama amerikai elnök
eltörölte a HIV-pozitív betegek elleni szankciókat, azonban továbbra is elutasíthatják azokat, akik a
vízumkérelemtől számított tíz éven belül prostituáltak vagy droghasználók voltak
A kalkuttai rendezvény esetében az „alternatív” jelzőt szó szerint kell venni. Ide nem látogattak el hírességek, viszont több mint negyven országból érkeztek szexmunkások, így ez volt az eddigi legnagyobb
prostituálttalálkozó. A Szexmunkások Szabadság Fesztiválján a társadalmi megbélyegzés mellett szóba
került még a szerveződéshez való jog, a megfelelő egészségügyi ellátás, az erőszak elleni harc és a szabad
migrációhoz való jog is.
A HIV vírus legkönnyebben a prostituáltak és a droghasználók körében terjed, egyben ők a társadalom
legstigmatizáltabb csoportjai is. Egyesek szerint azonban a szexmunkások még mindig könnyebb helyzet2

ben vannak a többi nőhöz képest. – Ha férjnél lennék, már rég elkaptam volna – mondta a The Guardiannak az indiai VAMP prostituáltszervezet egyik tagja, utalva arra, a vallásos és patriarchális társadalomban szinte elképzelhetetlen, hogy egy nő az óvszerhasználatot követelje férjétől. Nem olyan egyszerű ez
a prostituáltak körében sem. Államról államra, sőt vöröslámpás negyedenként változik a helyzet. Még a
sikeres prevenciós programot működtető Sonagachi negyedben is sokan arra panaszkodnak, hogy nem
tudják kikényszeríteni a védekezést: az ügyfelek az óvszer szó hallatán továbbállnak, vagy brutálisan
bántalmazzák őket.
Indiában az
ENSZ AIDSszervezetének
(UNAIDS)
jelentése alapján 2,4 millió
körül lehet a
HIV-fertőzöttek
száma. Prasada Rao, az
ENSZ ázsiai és
csendes-óceáni
különleges megbízottja szerint
HIV-mentes
generáció csak
akkor születhet,
ha a legsérülékenyebb csoportokat is aktívan
bevonják a megoldásba. – A HIV vírus elleni harc rákényszerítette a kormányt, hogy szóba álljon olyan
marginális csoportokkal, akiket eddig figyelmen kívül hagyott. Ezek az emberek még sosem voltak ilyen
öntudatosak. Az AIDS ebből a szempontból fejlődést is hozott – mondja az ENSZ-megbízott.
Indiában nehéz országos programot kidolgozni, a Nemzeti AIDS Felügyelet (NACO) a szövetségi államokra specializált és helyi prevenciós programjainak viszont hatalmas sikerük van: 2006-ban az UNAIDS még 5,6
millióra tette az AIDS-betegek számát. Mára ez több mint a felére csökkent, ugyanúgy, ahogy az új
fertőzöttek aránya is az elmúlt évtizedben. A NACO-nak ugyanakkor egyre nagyobb problémát jelentenek
a transznemű prostituáltak és az óvszerhasználatot még nehezebben kikényszerítő férﬁ szexmunkások.
A konferencia helyszíne nem véletlenül lett Kalkutta. Immár két évtizede itt fut a sikeres Sonagachiprojekt. Sonagachi Ázsia egyik legnagyobb vöröslámpás negyede, körülbelül tizenegyezer prostituálttal.
A „kéjzóna” szexmunkásaiból alakult a Durbar Mahila Samanwaya Bizottság (DMSC), a fórum egyik
szervezője. A DMSC jócskán kinőtte magát: először átvette a projekt irányítását, majd egy 65 ezer női,
férfi és transznemű prostituáltakat képviselő érdekvédő szervezetté vált. A program eredetileg azért
indult, hogy megelőzzék az AIDS terjedését. Ma már az önszerveződő közösségben az analfabéta prostituáltakat írni-olvasni tanítják, mikrohitelt és jogi segítséget nyújtanak nekik. A projekt alapvetően a
prostituáltak mentori tevékenységén alapul, a tapasztaltabb nők oktatják fiatalabb társaiknak az óvszerhasználatot és viszik őket a klinikákra.
A washingtoni konferenciának a Turning the tide together (Fordítsuk meg együtt a tengerjárást) címet
adták a szervezők. Kalkuttában viszont úgy érzik, minden erőfeszítésük ellenére az „együtt” rájuk nem
vonatkozik. Abban azonban biztosak, nélkülük nincs megoldás.
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Törvényt kijátszó pikáns hirdetések
Különféle sajtótermékek társkereső rovataiban, alig kendőzötten
hirdetik magukat prostituáltak. A “franciatanárnők” és más hasonló jeligével feladott, bújtatott reklámokra jelentkezőknek nem kell
sokat faggatniuk a hölgyeket, mondják ők maguktól is,
mi mennyibe kerül – írja kedden utcára kerülő számában
a Magyar Nemzet.
Mint a hatóságoktól a lap megtudta, a jelenség nem ismeretlen előttük, de a hatályos
szabályozás értelmében csak akkor léphetnének fel, ha a hirdetésben is szerepel,
hogy mit és milyen áron kínálnak az alkalmi vendégnek a feladók. Kiderült, hogy a
magánlakáson dolgozó, kuncsaftjaikat a lapok olvasói közül
toborzó nők ellenőrzése nehézkes
– próbavásárlásra aligha küldhető adóellenőr –, így az ő becsületükön múlik,
adnak-e számlát ügyfelüknek.
A szexuális szolgáltatás reklámozásának általános tilalmát a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. törvény (grt.)
mondja ki – közölte a lappal Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi
Felügyelősége. Arról, hogy mi számít szexuális szolgáltatásnak,
egy másik jogszabály ad felvilágosítást.

Lehetetlen a bizonyítása
A meglehetősen körmönfont tétel két kulcsfogalma az „ellenszolgáltatás fejében” és a
„testi érintkezéssel is járó tevékenység”. Ebből fakad, hogy közvetlenül a hirdetések
alapján szinte lehetetlen bizonyítani a grt. rendelkezésének megsértését, hiszen a pár
soros bemutatkozásokból nemcsak az ár, hanem általában a légyottra vonatkozó
minden konkrét utalás is hiányzik.
Ugyancsak a grt. mondja ki egyébként, hogy tiltott minden olyan reklám, amely a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázolja, különösen amelyik nemi aktust vagy
nemi szervet fedetlenül jelenít meg, kivéve, ha azt szexuális terméken, illetve a szexshopon belül elhelyezve közlik. A kormányhivatal hozzátette: attól függetlenül, hogy egyes
hirdetések adott esetben nem merítik ki a pornográf reklám tényállását, még sérthetik a
gyermek- és fiatalkorúak fejlődését, ezzel pedig a törvény rendelkezéseit is.

Nem a médiatanács foglalkozik a témával
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a Magyar Nemzet kérdésére közölte, a sajtótermékekben megjelenő, jogszabályellenes hirdetésekkel nem a médiatanács, hanem az
úgynevezett társszabályozó szervek (Magyar Lapkiadók Egyesülete, Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete, Önszabályozó Reklámtestület) foglalkoznak.
A rendőrség pedig arról számolt be, hogy szemmel tartják az efféle hirdetéseket, és
amennyiben jogellenes cselekmény gyanúja vetődik fel,
a szükséges eljárást is megindítják.
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A TASZ jelenti
Big Pharma embermájat eszik?
„Ne a mi májunkat egyétek, inkább ezt” kiált fel Gyenyisz, a nagydarab orosz aktivista, és egy
jókora fóliába csomagolt nyers sertésmájat pakol ki az asztalra. Hirtelen megáll a levegő
a washingtoni nemzetközi AIDS konferencia fogadásán, ahol éppen előkelő orvosok és üzletemberek csipegetik a luxuskajákat a svédasztalról a Roche gyógyszercég által szervezett fogadáson.
Gyenyisz kétségkívül megszerezte a közönség figyelmét, most már mindenki rá figyel, ahogy
feláll a pódiumra és magához ragadja a mikrofont, miközben társai egy nagy lepedőt bontanak
ki a következő transzparenssel: „HIV és HCV – A csend öl”. Elmondja, hogy ezzel az akcióval
kívánják felhívni a figyelmet a hepatitis C (HCV) vírus elleni gyógyszereknek a Roche és Merck
gyógyszercég által mesterségesen magasan tartott árára. A fejlődő országokban, ahol a TB nem
fedezi e gyógyszereket, kizárólag a gazdagok engedhetik meg maguknak az életben maradás
luxusát – a szegények a vírus által okozott májbetegségben patkolnak el,
hogy profitot termeljenek a gyógyszercégeknek.
A hepatitis C-t gyakran nevezik a „csendes
járványnak” – egyrészt azért, mert a fertőzés
hosszú évekig lappanghat tünet nélkül, mielőtt
akár végzetes májbetegség kialakulásához vezet,
másrészt pedig a HIV-el ellentétben viszonylag
kevés szó esik róla a médiában. Pedig a vírus sokkal fertőzőbb, mint a HIV: régebben főleg vérátömlesztéssel terjedt, újabban leginkább a drogfogyasztók által használt injekciós felszerelésen
keresztül, de a borotván, fogkefén maradt vércseppekkel is fertőzhet. Különösen a marginalizált,
rossz higiénés körülmények között élő csoportok veszélyeztetettek. Magyarországon az intravénás drogfogyasztók több mint 20%-a (de Budapest VIII. kerületében akár 80%-uk) is fertőzött
lehet. A vírus gyógyszeres kezeléssel (peginterferon) kipusztítható a szervezetből – mégis, évente 350 ezer ember hal meg a világon azért, mert nem kezdi meg időben, vagy egyáltalán nem
engedheti meg magának a 20 ezer dolláros kezelést.
De vajon miért ilyen drága a gyógyszer? Hiszen a gyógyszer előállítási költségei ehhez képest
gyakorlatilag elhanyagolhatóak. A gyógyszercégek arra hivatkoznak, hogy a kutatás és fejlesztés pénzbe kerül, de valójában a legtöbb pénzt marketingre és PR-ra költik – a valóban fontos
fejlesztéseket és kutatásokat az egyetemek végzik az adófizetők pénzén. A gyógyszercégek féltékenyen őrzik a szellemi tulajdonukat, és ebben partnereik a fejlett államok is. Big Pharma a
legerősebb lobbi a világon: a szabadkereskedelmi egyezményeken keresztül mindig elérik, hogy
a fejlődő országokat rákényszerítsék a konkurens helyi cégek által előállított olcsó másolatok
betiltására, még akkor is, ha ez a gyakorlatban rengeteg ember
halálát eredményezi (részletesebben itt).
Az aktivisták ünneprontó akciója ennek fényében már nem is tűnik annyira érthetetlennek.
A vendégek végighallgatják Gyenyisz mondókáját - aztán Roche egyik alkalmazottja ragadja
magához a mikrofont, és az esemény folytatódik tovább, mintha mi sem történt volna.
Sárosi Péter (TASZ)
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A leggyakoribb hüvelyfertőzések
A hüvelyben előforduló baktériumok összetételét és mennyiségét számos tényező határozza meg, illetve egyensúlyát könnyen felboríthatja,
például a szervezet hormonális állapota,
a táplálkozás, bizonyos
gyógyszerek alkalmazása, egyes mosakodó szerek
túl gyakori alkalmazása.
A hüvely a pubertást követően saját baktériumflórával rendelkezik.
Ezek közül a baktériumok közül a legfontosabb a lactobacilus,
mely védelmet nyújt a kórokozókkal, hüvelyfertőzésekkel szemben.
A hüvelyben előforduló baktériumok összetételét és mennyiségét számos tényező
határozza meg, illetve egyensúlyát könnyen felboríthatja, például a szervezet hormonális
állapota, a táplálkozás, bizonyos gyógyszerek alkalmazása, egyes tusfürdők,
intim mosakodó szerek túl gyakori alkalmazása.
A hüvely a pubertást követően saját baktériumflórával rendelkezik.
Ezek közül a baktériumok közül a legfontosabb a lactobacilus, mely védelmet nyújt a
kórokozókkal, hüvelyfertőzésekkel szemben.
A hüvelyben előforduló baktériumok összetételét és mennyiségét számos tényező határozza meg, illetve egyensúlyát könnyen felboríthatja, például a szervezet hormonális
állapota, a táplálkozás, bizonyos gyógyszerek alkalmazása, egyes tusfürdők, intim mosakodószerek túl gyakori alkalmazása.
A menstruációs vér szintén a hüvelyen keresztül távozik a női testből, mely jó táptalaja a
kórokozóknak. A végbél közelsége is a fertőzések kialakulását segíti elő.
A hüvely a nemi életben betöltött funkciója miatt is folyamatosan baktériumoknak van
kitéve, melyek a meleg, jó vérellátású környezetben könnyen elszaporodhatnak.

Milyen tünetei lehetnek a hüvelyfertőzésnek?
A hüvelyváladék mennyisége, állaga, színe, szaga megváltozhat - normálisan színtelen,
szagtalan, kis mennyiségű -, és ennek a váladéknak a maró hatása miatt a szeméremtest
kipirosodhat, viszkethet, égő érzés jelentkezhet rajta.

A leggyakoribb, hüvelyfertőzést okozó betegségek
1. Bakteriális vaginosis. Ez a hüvely leggyakoribb fertőzése, melyet az okoz, hogy a normál hüvelyflórát alkotó lactobacilusok valamilyen okból eltűnnek, így a pH emelkedik,
és azok a baktériumok - anaerobok, gardnerella vaginalis -, melyek egyébként csak kis
számban vannak jelen a hüvelyben, képesek elszaporodni.
Az egyetlen tünet a hüvelyfolyás felerősödése, szürkésfehér színű, kellemetlen szagú
(halszagú) váladék megjelenése. Általában más panasza nincs a betegnek.
A bakteriális vaginosist azért nagyon fontos kezelni, mert - bár nem nemi úton terjedő
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betegségről van szó - a fertőzés felfelé terjedhet, méhnyálkahártya-gyulladást,
illetve kismedence-gyulladást okozhat.
Ha a bakteriális vaginózis terhesség alatt alakul ki, az azért jelent nagy problémát, mert a
burok idő előtti megrepedését okozhatja, így fokozódik a koraszülés kockázata.
A fertőzés kezelésére metronidazol tartalmú gyógyszert kell szednie a betegnek,
valamint hüvelykrémet is kell alkalmaznia.

Hogyan állítja fel a nőgyógyász a diagnózist?
Hüvelyfertőzésre utaló panaszok esetén a nőgyógyász alaposan kikérdezi
a beteget, hogy mióta vannak tünetei, milyenek a szexuális szokásai.
Ezt követően alapos nőgyógyászati vizsgálat következik,
mely a hüvelyváladék pH-jának mérésével és mikroszkópos vizsgálatával
egészül ki. Mivel a rendellenes folyás nem csak hüvelyfertőzés tünete lehet,
hanem a felsőbb női nemi szervekből is származhat (például a méhnyakból,
a méh üregéből), ezért a méhnyak vizsgálata szintén elengedhetetlen.

Gyakori hüvelyváladék
2. Gombás hüvelyfertőzés (candida).
Olyan gyakori, hogy minden nyolcadik nőt legalább egyszer érint élete folyamán
(gyakran már gyermekkorban jelentkezik).
A tünetek általában figyelemfelkeltőek, kellemetlenek. A hüvelyváladék mennyisége
jelentősen fokozódik, fehéres-sárgás színű, “túrós” jellegű. Ha a fertőzés hosszabb ideig
fennáll, akkor a folyás még bővebb, hígabb, “tejszerű”,
és a szeméremtesten erős viszketést, égő érzést okoz.
A hüvely gombás fertőzése arra fogékony egyénekben többször visszatérhet, ha azonban
egy éven belül több, mint 5-6 alkalommal fellép, az fel kell,
hogy keltse az orvosban a páciens immunrendszer-elégtelenségének a gyanúját.
A hüvelygomba kezelésére számos hüvelybe helyezhető kúp, krém, tabletta áll
rendelkezésre (econazol, ketoconazol, clotrimazol hatóanyagú) melyek használatát
általában ki kell egészíteni szájon át szedett gombaellenes szerekkel is. Ha a fertőzés
újból visszatér, akkor a gyógyszeres kezelést hosszabb időn (heteken) keresztül kell
folytatni az orvos előírásainak megfelelően.
Bár elsősorban nem nemi úton terjed
a betegség, mégis gyakran előfordul,
hogy a partner is fertőződik, de neki
általában nincsenek tünetei,
ugyanis férfiaknál a gombás fertőzés
nem szokott panaszokat okozni.
A férfipartner krémekkel való
kezelése azonban még tünetmentes
esetben
is azért nagyon fontos, hogy ne
fertőzhesse újra és újra vissza a
társát
(akinek viszont
lesznek kellemetlen tünetei).
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A bántalmazások ügyében tévúton járnak
Elbagatellizálják a képviselők a családon belüli erőszak
problémáját - egyebek mellett így fogalmazott lapunknak Halász
Pálma. Az Élet-Érték Alapítvány elnöke kezdeményezésére gyűlt
össze korábban 103 ezer 159 aláírás
a családon belüli erőszak megfékezéséért.
A parlament hétfőn úgy döntött, tárgyal arról a népi kezdeményezésről, hogy a családon belüli
erőszaknak legyen a Btk.-ban önálló büntetőjogi tényállás. Halász Pálma akár elégedett is lehetne,
ám - mint mondta - a képviselői nyilatkozatok nem a családon belüli erőszakról szóltak,
hanem a férfiak és a nők társadalmi szereposztását érintették.
Varga István, a Fidesz képviselője múlt hétfőn úgy fogalmazott: “az anyáknak vissza kellene térni
elsősorban a gyermeknevelés mellé, ... és akkor lenne értelme annak, hogy jobban megbecsülnénk
egymást, és fel sem merülhetne a családon belüli erőszak”. Varga István utóbb elnézést kért azoktól,
“akiket megsértett a kijelentéseivel”, bár sokan kételkednek abban, hogy ő és a vele hasonlóan gondolkodók szemlélete megváltozott. Ezt igazolja, hogy a KDNP - amely hétfőn nemmel szavazott elutasította a “családon belüli” elnevezést. A család szó szerintük ebben az összefüggésben
helytelen és félrevezető.
Hasonlóan vélekedett Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter is. Ő azt kérte, “ne beszéljünk családon
belüli erőszakról, a családot nem méltó összekeverni hozzá méltatlan dolgokkal”,
inkább a párkapcsolaton belüli erőszak kifejezést javasolta.
Halász Pálma szerint viszont nem lehet kizárólag férfi-nő konfliktusról beszélni. Sok szakember mellett
ő is azt hangsúlyozta: a gyerekek, a fogyatékkal élők vagy az idős hozzátartozók is áldozatok lehetnek.
Elmondta azt is, mivel ő pedagógus, elsősorban a gyerekeket ért erőszak miatt figyelt fel a problémára, és
kezdett küzdeni ellene hét évvel ezelőtt. Mint mondta, az sem igaz, hogy kizárólag a verésről
szól a bántalmazás. A lelki terror és a gazdasági visszaélés is gyakori. Ezeket is kezelni kell,
segítséget kell adni azoknak az áldozatoknak is, akiken nincs külsérelmi nyom. Ezért sem lehet kizárólag
a börtönbüntetésről beszélni. Azért, hogy mindezt a törvényhozók is megértsék, és jó szabályok
szülessenek, jogászokkal, bírákkal, pszichológusokkal, pedagógusokkal és a bántalmazást átélt
emberekkel kellene találkozniuk, és egyeztetniük.
A jogalkotás hiánya mellett jelentős problémának tartja, hogy a rossz, vagy elhúzódó döntések miatt senkit nem terhel felelősség. A perek gyakran 8-10 évig húzódnak, mérlegelés nélkül kell végrehajtani
a gyámhivatal végzéseit, és senki nem kéri számon a bírói döntést sem, amely gyakran gyerekek életét
teszi tönkre, vagy anyagilag lehetetleníti el a gyengébb családtagot. Megjegyezte ugyanakkor,
az ő küldetése most véget ért, és reméli, hogy a jövőben nem politikai,
hanem szakmai kérdésként kezelik a problémát.

A bántalmazás fázisai:
1. szakasz: Leggyakrabban az együttélés első éveiben jelentkezik. Ilyenkor az áldozat még azt gondolja,
ő mindennek az okozója, és megérdemelten bántják. Igyekszik javítani azokon a hibákon,
amelyek szerinte az erőszakos cselekedeteket kiváltották.
2. szakasz: Egyre gyakoribbak az erőszakos cselekedetek. Az áldozat belátja, hogy nem ő a felelős.
Gyakran fordul segítségért, és környezete támogatását kéri. Bízik abban, hogy a bántalmazó megváltozik.
3. szakasz: Az áldozat naponta tűri a bántalmazásokat. Félti saját és gyermeke életét. Elszigetelődik
környezetétől, és tehetetlennek érzi magát. Nem lát kiutat a helyzetből, igaz, nem is keresi.
4. szakasz: Elhatározza az áldozat, hogy nem tűri a bántalmazásokat. “Mézeshetek” kezdődnek,
a bántalmazó megbánja tetteit, és ígéretet tesz, hogy megjavul. Később minden kezdődik elölről,
és a “mézeshetek” időszak egyre rövidebb lesz.
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Örömlány lett az egykori román tornászból
A román Cancan című napilap szerint a korábban gerendán országos második és
junior Európa-bajnok Florica Leonidának Németországban anyagi gondjai lettek,
ezért prostituált lett.
Hazájában senki nem tudott a kettős életéről, a családja úgy tudta, hogy
fitneszedzőként dolgozik Németországban, mígnem egy újságban
feltűntek az erotikus hirdetései.
Az apja, Gheorghe a Libertatea nevű lapnak azt mondta: “Szégyellem magam, el
fogunk költözni emiatt. Talán Kanadába, ott él a bátyám.”

Visszavonulása után, 2007-ben Leonida Németországban, Ingolstadt közelében
valóban fitneszedzőként dolgozott, de a román sajtó értesülései szerint anyagi
gondjai támadtak, ezért kezdte el árulni a testét.
“Vakáción vagyok a kedvesemmel, nem szeretném kommentálni a híreket” mondta a 25 éves volt tornász a Libertateának.
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Mindenszentek és Halottak napja
A mindenszentek vagy mindenszentek napja (röviden mindszent; latinul Festum Omnium
Sanctorum) egy kelta eredetű keresztény ünnep, amelyet a katolikus egyházban november
1-jén, más egyházakban más napokon tartanak a valaha élt igaz emberek tiszteletére.
A halottak napját előzi meg. Estéjét a halottak estéjének (halottak vigíliájának) is nevezik,
ilyenkor sok helyen hosszan, akár 1-2 órán át szólnak a harangok a halottak emlékezetére.
A mindenszentekhez és a halottak napjához kötődő szokásokat
nem csak a hithű keresztények gyakorolják.
Magyarországon több évtizedes szünet után 2001-től újra munkaszüneti nap. Az angolszász országokban a mindenszentek napját megelőző este a halloween
(„minden szent estéje”).

Szokások

Sok európai országban – köztük Magyarországon és valamennyi magyarlakta területen –
szokás, hogy az emberek meglátogatják elhunyt hozzátartozóik sírját, virágot visznek és
gyertyákat, mécseseket gyújtanak mindenszentek napján, illetve a halottak napján. Magyarországon a sírok virágokkal és koszorúkkal való feldíszítése a 19. század elejétől terjedt el német katolikus hatásra. E szokást nem csak a katolikusok, a protestánsok is átvették Magyarországon.

Halottak napja

A halottak napja (latinul Commemoratio omnium Fidelium Defunctorum) keresztény ünnep. A katolikusok november 2-án tartják,mindenszentek napját követően, a bizánci szertartásban a pünkösd előtti szombaton.
Magyarországon a két egymást követő ünnephez kötődő szokások széles körben élnek a
nem katolikusok között is. Ünneplése sok keresztény országban elterjedt a protestánsok
közt is és ünneplik az anglikánok is. Az ortodox kereszténység naptárában több halottak
napja is szerepel. Az ünnepet azért látták szükségesnek, mert a katolikus gondolkodás
szerint a kisebb bűnökért a lélek a purgatóriumban bűnhődik és üdvözülését meggyorsíthatja ha az élők könyörögnek érte. Ekklesziológiailag a küzdő egyház (ecclesia militans)megemlékezése a tisztítótűzben időző lelkekre, a szenvedő egyházra (ecclesia patiens).
A halottak napján gyakran mondott imádság a Halottak olvasója, amely öt tizedből áll,
Jézus öt sebének emlékezetére.
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Halloween

A halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep, amit elsősorban az angolszász
országokban tartanak meg, bár mára már az egész világon elterjedt. A boszorkányok,
kísértetek és egyéb szellemek ünnepe, melyben összemosódott a római Pomona-nap,
a kelta samhain ünnep és a keresztény halottak napja. Október 31-én tartják.

Története

A halloween eredete a római időkre nyúlik vissza, amikor a rómaiak elfoglalták
a Brit-sziget jelentős részét. A kelta hagyományok közt szerepelt a samhain,
amit a kelta napisten tiszteletére rendeztek. Ez a nap jelentette a sötétség kezdetét,
mert a kelták azt hitték, hogy a napisten Samhain a halál és a sötétség istenének
fogságába került. Október 31-én az újév előestéjén Samhain összehívta a halottakat,
amelyek különböző formákban jelentek meg, ezek rossz lelkek, gonosz állatok figuráit
öltötték magukra. A kelta papok egy hegytetőn a szent tölgy alatt gyülekeztek,
tüzet gyújtottak és termény és állatáldozatokat mutattak be, majd a tűz körül táncoltak.
Reggel a papok minden családnak adtak ebből a parázsból, hogy új tüzeket gyújthassanak
velük, melyek elűzik a gonosz szellemeket és melegen tartják az otthonokat.

Jelképei

A töklámpás lett az idők folyamán a halloween legfontosabb jelképe.
Az angol egyenes fordítás „carved pumpkin”. Az ilyenkor használt kivájt vigyorgó
töklámpás angol nyelvterületen elterjedt neve: Jack O’Lantern. A történet szerint nevét
egy Jack nevű részegestől kapta, aki az ördögtől olyan ígéretet csikart ki, hogy lelke nem
fog a pokolra kerülni. Jacket viszont a mennyországba sem fogadták be. Az ördög
egy széndarabot adott Jacknek, amit ő egy marharépába rakott lámpásnak. Azóta Jack lelke ennek a lámpácskának a fényénél keresi nyugvóhelyét. Amerikában az eredeti
marharépát a jóval látványosabb tök váltotta fel.
Amerikában halloweenkor az ajtó előtt jelmezbe öltözött gyerekek jelennek meg,
akik Trick or treat!, szabadon fordítva: „Cukrot vagy csínyt!” kiáltással szólítják
fel a lakókat állásfoglalásra. Elméletileg az ajtónyitónak van lehetősége „csínyt” azaz
játékos fenyegetést választani, de nem jellemző. Általában a gyerekek édességet kapnak,
a felnőttek pedig jót szórakoznak. Amerikában többnyire baráti társaságban jelmezbált
rendezve ülik meg ezt az ünnepet.
Magyarországon nem vált ünneppé, a bazárok termékein kívül nem lehet komoly nyomát
találni az ünneplésnek. Az iskolákban nem jellemző a gyermekek beöltözése ezen a napon,
és nem osztogatnak cukrot az osztályokban. Néhány helyen ugyanakkor bizonyára partikat
rendeznek; az udvart, a házat túlvilági hangulatúvá varázsolják, majd különféle
jelmezekbe öltözve mulatoznak. Népszerű szórakozás ilyenkor az almahalászat,
melynek célja egy vízzel teli vödörből szájjal kiszedni az almát.
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