
A halloween eredete évszázadokra vezethető vissza, amit elsősorban az angol-
szász országokban ünnepelnek az 5. század óta, bár mára az egész világon el-
terjedt (téves hiedelem, hogy ezen ünnep egy amerikai népszokás lenne). Az 
október 31-én tartandó esemény a boszorkányok, kísértetek, illetve egyéb szel-
lemek ünnepe, melyben főleg a keresztény mindenszentek napja, a római Po-
mona-nap és a kelta samhain ünnep mosódott össze. A samhain nevű feszti-
vált a kelta napisten tiszteletére rendezték, amikor a mai Nagy-Britannia, illetve 
Észak-Franciaország területén élő kelták megünnepelték a kelta újévet, és meg-
köszönték a napistennek, hogy a földet és a termést gazdaggá tette. Tűzgyújtás-
sal, felvonulással ünnepelték, az emberek pedig beöltöztek angyaloknak és ör-
dögöknek; ezen ünnep eredete a római időkre nyúlik vissza, amikor a rómaiak 
bevették Angliát. A kereszténység terjesztésekor a hittérítőket azzal bízták meg, 
hogy lehetőség szerint a keresztény szokásokat a pogány ünnepekhez igazít-
sák azok betiltása helyett. Így vált ez az ünnep a keresztények mindenszentek 
ünnepévé. Az idők során a töklámpás vált a halloween legfontosabb jelképévé.

KALENDÁRIUM

A halloween eredete

Október 31., csütörtök
Az évből 304 nap telt el, hátravan 
még 61.

Névnap: Farkas
Egyéb névnapok: Cseke, Csekő, 
Fajsz, Kristóf, Krisztofer, Kurd, Rode-
rik, Rodrigó, Vulfi a

Katolikus naptár: Romzsa Teodor, 
Farkas, Rodrigó
Református naptár: Farkas
Unitárius naptár: Farkas
Evangélikus naptár: Farkas
Zsidó naptár: Hesván hónap 
2. napja

A Farkas régi magyar férfi név, jelen-
tése: bátor. Rokon neve: Wolf gang. 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–
1791) osztrák komponista volt, min-
den idők egyik leghíresebb zeneszer-
zője, aki már négyévesen hegedült, 
egy évvel később pedig megalkotta 
első zeneművét. Munkásságához szá-
mos zongora- és hegedűkoncert tar-
tozik; emellett több tucat szimfóniát 
és misét is papírra vetett. A zenekari 
művei közül a Kis éji zene című sze-
renád a legismertebb. Az operák és 
a daljátékok szintén a fontos művei 
közé tartoznak. Élete során összesen 
626 művet komponált.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Komoly döntés előtt áll. Ne próbálja erő-
szakosan érvényesíteni az akaratát, ha-
nem inkább törekedjék a mindenki szá-
mára elfogadható megegyezésre!

Lehetősége adódik kibontakoztatni az öt-
leteit. Adjon hangot véleményének, erő-
sítse meg az üzleti kapcsolatait, és legyen 
mindenkivel együttműködő!

Eredményes napra számíthat, ha sikerül 
úrrá lennie a hangulatváltozásain. Mind-
ehhez viszont kitartásra, valamint nagy 
önfegyelemre lesz szüksége.

Bár megvannak az egyéni elképzelései, 
most jobban teszi, ha meghallgatja a 
kollégái véleményét is, mert ezúttal sok 
ötletet meríthet a hallottakból.

Kiemelkedő formában van, könnyedén 
talál megoldásokat a problémákra. Ám 
arra vigyázzon, hogy buzgóságában ne 
kövessen el kapitális hibákat!

Nem képes kézben tartani az eseménye-
ket. Törődjön bele, hogy a mai nap nem 
a tervei szerint alakul, ezért igyekezzék 
mindenhez alkalmazkodni!

Ne veszítse el a türelmét azért, ha nem az 
elképzelései szerint alakulnak a dolgok. 
Maradjon higgadt, és fedezze fel, hol 
csúszott hiba a számításaiba!

Maradjon őszinte, amikor a véleményét 
kérik. Legyen együttműködő, és kerülje 
el a vitákat! Fordítson több időt magá-
néletére és a saját dolgaira!

Rendkívül érzékenyek Ön körül az embe-
rek, ezért viselkedjék toleránsan velük. 
Munkáját végezze felelősségteljesen, 
csak így számíthat sikerekre!

Számos próbatétel vár Önre. Ki kell áll-
nia a nézeteiért, illetve olyan körökben 
kell megvédenie az álláspontját, ahol ed-
dig nem mozgott túl otthonosan.

Kiváló hangulatot teremt maga körül, és 
készséggel áll rendelkezésre, ha valaki 
segítséget kér Öntől. Hamarosan megle-
pő fordulatokban lesz része.

Kizárólag akkor kezdjen új feladatokba, 
ha már lezárta az előzőeket! Okosan osz-
sza be az idejét, ugyanis ma egyáltalán 
nem számíthat külső segítségre!

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.

REMÉNYVESZTÉS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
2° / 3°

Kolozsvár
5° / 8°

Marosvásárhely
5° / 6°

Nagyvárad
8° / 10°

Sepsiszentgyörgy
3° / 4°

Szatmárnémeti
5° / 1 1°

Temesvár
7° / 10°

Szolgáltatás2019. október 31.
csütörtök10

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. novem-
ber 10-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

október
31/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Egy idős férfi meghal. A család a ravata-
lozóban áll, a pap nagyon szép beszé-
det mond az elhunytról. Felsorolja, hogy 
milyen jó apa volt, milyen hűséges férj, 
becsületes ember. Az özvegy odasúgja az 
unokájának:
– Drágám, menj már közelebb a kopor-
sóhoz, és nézd meg, tényleg... (Poén a 
rejtvényben.)

Temetésen

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy 
kell beírnunk a hiányzó számokat, 
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlop-
ban megtalálható legyen 1-től 9-ig 
minden egyes szám, illetve a 9 kis 
négyzetben (blokkban) is szerepel-
jen az összes szám 1-től 9-ig.
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Házsongárdi halottak divatja, 
avagy a túlvilági hiúságról

Szokás szerint a Házsongárdi temetőn át jövök le a Krónikához (ez a 
legrövidebb út a szerkesztőségbe a Hajnal negyedből). Ha gyakran 
járkál valaki a kolozsvári sírkertben, akaratlanul észrevesz apróságo-
kat. A halottak napjához közeledve virágba boruló, égő gyertyák fé-
nyétől ragyogó panteonban szomorúan látni azokat a sírokat, ame-
lyek elhanyagoltak, még a levelek sincsenek róluk lesöpörve. De van 
egy másik típusú is, melyen az utóbbi időkben megütközik az ember 
szeme. A kivagyiság, a sznob hiúság indokolatlanul monumentális, 
agyoncicomázott emlékhelyei ezek. (A kivételes személyiségek... 
kivételek.) Kérdem, mit használ a vélhetően újgazdag halottnak, 
hogy háromméteresnél is magasabb márványkövet, díszes kerí-
tést, csilliónyi virágot és gyertyát raknak föléje a hozzátartozók? Mi 
ez, ha nem a napjainkat átitató öntömjénezés megnyilvánulása?
Tanulságképpen álljon itt ellenpéldaként Anjou Szent Hedvig (Jad-
wiga) lengyel királynőnek a krakkói Wawelben álló emlékhelye. Ne, 
ne a gyönyörű díszsírt nézzék, amelyet a közadakozás emeltetett 
(Nagy) Lajos magyar király lányának. Menjenek kicsit tovább, a szé-
kesegyház ún. fekete keresztjéhez, ahol Hedvig alussza örök álmát. 
Katarktikus élmény az ott kiállított, az exhumáláskor előkerült egy-
szerű fakorona, -jogar és -országalma. Magyarázat: az uralkodónő 
egész személyes vagyonát, köztük ékszereit a kórházak, kolostorok 
és főként a krakkói egyetem (újjá)alakítására adományozta.
Szólnunk kell a házsongárdi sírfeliratokról is. Helyenként ÓRIÁSI be-
tűkkel – 12 centi magas volt a legnagyobb, amit mértem – trombitálja 
a fekete márvány a megboldogult(ak) nevét, titulusait, tetteit, idézet 
stb. Vajon az utódok dicsérete öregbíti a halott érdemeit?... (Lega-
lább humoros lenne, mint a szaploncai vidám temetőben.) Kevesen 
képesek akkora őszinteségre, mint például Michał Kazimierz Pac 17. 
századi gazdag, köpönyegforgató lengyel–litván mágnás, hetman 
(katonai vezető). Kívánságára vilniusi sírjára a „hic iacet peccator” 
(itt nyugszik egy bűnös) szavakat vésték. Hasonló egyszerű felirat 
olvasható a Házsongárd főútján a Brassai-sír előtt vagy ötvenlépés-
nyire balra levő szerény alabástromkövön. A (román) családnév alatt 
csak két örök érvényű szó: „memento mori” (emlékezz a halálra).
A halál utáni szerénység persze csak az átlagembereké. Az ibo-
lyát alulról szagoló, ugyanúgy elrohadó újgazdagék hiúságát 
talán csak a Kheopsz-piramishoz vagy az agrai Tádzs Mahalhoz 
mérhető megamauzóleum tudná kielégíteni...
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