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Akkor most mi is az a Halloween?
Koleszár Fruzsina
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. Ezen az éjszakán, úgy
hitték, hogy a meghaltak lelkei
összezavarhatják az élők életét,
mivel ezen az éjszakán a
legvékonyabb a választóvonal az
élők és a halottak világai között.
Ezért is öltöznek rémisztő
jelmezekbe, hogy megtévesszék,
elriasszák az ártó szellemeket.

nálunk is. Ezt a házról-házra járó,
csokit gyűjtő gyerekek mondják.
Igaz, általában inkább csokit
kapnak, de vannak olyanok, akik
inkább a vicces apró csínyeket
választják. A filmekben is látunk
ilyen jeleneteket bár azok már
inkább
nagyobb
csínynek
számítanak .( pl: tojással vagy wc
papírral megdobálni az illető
házát) De nem csak a csoki
gyűjtők ijesztgetik a felnőtteket,
az otthon maradó felnőttek is sokféle apró, ám ijesztő kellékkel
próbálják
„elriasztani”
a
csokigyűjtő gyerekeket. Többkevesebb sikerrel.

Az égő gyertyát rejtő töklámpás
Halloween
szimbóluma.
A
kibelezett sütőtök hajdanán az
aratási idény jelképe volt, először
az Egyesült Államokban tették
meg a Halloween jelképének,
mivel
Írországban
még
takarmányrépát használtak erre a
célra. A kivájt töklámpást angolul
Jack O'Lanternnek, azaz Lámpás
Jack-nek,
vagy
carved
pumpkinnak nevezik.
Az USA-ban különösen népszerű
ez az ünnep különösen a gyerekek
körében. A bizonyos „trick or
treat” azaz „csokit vagy csínyt”mondatot sokan ismerik már
.

Gulyás Anita tanárnőt arról
kérdeztük, hogy milyen céllal
szervezik meg már 2011 óta az
iskolai Halloween-t ?
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Az iskolában nyelvtagozatos
osztályok is vannak, így fontos,
hogy a nyelvtani szabályok vagy
a szókincs tanítása mellett
foglalkozzunk az adott országok
kultúrájával, szokásaival is. A
Márton nap a német, a Halloween
az angol nyelvterület népszerű
ünnepe,
ezek
megidézése
egyrészt szórakozás, másrészt
ismerkedés egy másik kultúrával.
Az idén a Halloween került a
középpontba a 9.C és 10.C
osztályok szervezésében. Az is
célunk, hogy vidáman, jó
hangulatban teljen az őszi szünet
előtti utolsó nap, az pedig külön
öröm, hogy sok tanár is részt vesz
a játékban, így igazi közös iskolai
programmá
válhat
ez
a
rendezvény.
Tanárnő otthon is ünnepli a
Halloween-t?
A
lányom,
osztálytársaival
szokott
nálunk
rendezni
Halloween- bulit, és ilyenkor még
a kutyáink Ropi és Sirius is
jelmezben várják a vendégeket.

Momentán filmajánló- Halloween estére
A horrorfilmek egyidősek a mozival, a horror az
első népszerű filmműfajok közé tartozik.
1895-ben született meg a film és a mozi, és 1896-ban
már el is készült az első horrorfilm, egy francia
rendező Georges Mélies alkotása, melynek címe : Az
ördög kastélya volt. A filmben egy denevér
Mephistóvá változik, és ijesztő lényeket szabadít a
világra. Ezek a lények: a boszorkányok, szellemek,
vámpírok, a népmesékből, legendákból ismert alakok
voltak a horrorfilmek első hullámának főszereplői.
Mára sokat változott a műfaj. A téma is bővült, hiszen
egy idő után már nem is annyira a szörnyek, mint
inkább azok tettei váltottak ki rettegést a nézőkből, s
egyre több olyan film is készült, mely az emberben
rejlő gonoszságot állította a középpontba. Másrészt
egyre nyíltabban ábrázolták a borzalmakat.
A műfaj kedvelői általában azt hangsúlyozzák, hogy
ezek a filmek valójában ősi félelmeinket jelenítik meg,
rettegést okoznak, de ugyanakkor megkönnyebbülést
és felszabadulás-érzést is kiváltanak a történetek
végén. Míg mások bírálják a műfajt, olcsó
hatásvadászattal vádolják, és az általuk kiváltott hatást
„természetellenes izgalomnak” nevezik. (Ez a kifejezés
egyenesen Alfred Hitchcocktól származik.)
Mindenesetre egy Halloween –este elképzelhetetlen

Az Ideglelés, avagy Blair Witch Project
A film 3 diák történetét mutatja be, akik szeretnék
lerántani a leplet a Blair Witch nevű misztikus
jelenségről. Hamar eldurvulnak a dolgok, és talán az
erdő örökre ott tartja a háborgatóit...
Fűrész
A történet 2 férfival kezdődik, akik egy mocskos ipari
épületben találják magukat. Hamar rá kell jönniük,
hogy egy gyilkos játékszerévé váltak, és ha élni
akarnak,bele kell menniük a kegyetlen játékba....

Démonok között
A Perron-család új házba költözik, és elkezdődik a
rémálom, furcsa jelenségek,megmagyarázhatatlan
dolog történnek. Talán csak a Warren-házaspár tud
segíteni a családon, akiknek nem ez az első ilyen
ügyük....

ijesztő filmek nélkül. Suga István válogatását
nem csak azért ajánljuk, mert igazi klasszikusokat
gyűjtött össze, hanem mert különböző témájú
horrorfilmekből válogatott, így mindenki találhat
benne rettegni-valót…
A Nyolcadik utas: a Halál
A végtelen űrben utaznak a Nostrom űrhajó utasai,
mikor jelzéseket kapnak egy ismeretlen bolygóról,
ahol talán élet van. A legénység úgy dönt, a jutalom
reményében utána nézz a jeleknek. Nagy hiba volt.....

Kör
Kering egy legenda miszerint van egy videokazetta,
amit ha megnézel, 7 nappal később utolér a
halál...Vajon csak egy legenda vagy valóság?
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Momentán
Zombiek, vámpírok, boszorkányok…- a Halloween –este rémisztő jelmezei. De honnan is
származnak, milyen képzeletbeli vagy valós vonásokat őriznek ezeknek a félelmetes alakoknak
a történetei. A Momentán utánajárt…
A legendavadászok: Molnár Anna,Koleszár Fruzsina és Gál Eszter voltak.
Drakula tehát vámpír semmiképp sem volt, csak egy
igen keménykezű uralkodó. Vagy ki tudja…?

Vámpírok
Nincs ember a földön, aki ne hallott volna a vámpírok
atyjáról, aki nem más, mint Drakula gróf. De ki is volt
ő? Miket tett? Létezett egyáltalán, vagy csak kitaláció?
Mindenképp meg kell említenünk Bram Stoker 1897es írását, melyben Drakula gróf életét, rémtörténeteit
vetette papírra. De sajnos kevesen ismerik az eredeti
történetet. A helyszín Havasalföld, Románia. Élén,
évszázadokon át vajdák vagy fejedelmek uralkodtak.

Vérfarkasok
A 21. században, talán azt kell mondanunk, hogy a rég
rémisztőnek vélt vámpírok legendái háttérbe szorultak,
kellett valami új, valami rémisztőbb. Ilyenek például a
vérfarkasok körül terjengő teóriák.
Ki ne ismerné a farkasember legendáját, miszerint
léteznek olyan emberek, akik teliholdkor farkassá
változnak és nyájakat, embereket mészárolnak le?
Ezzel a témával rengetegen foglalkoztak, irodalmi
művek, filmek jelentek meg róla.
„Később már senki nem tudja megmondani, honnan
jött a hang, egyszer csak ott volt mindenütt és sehol
sem, ahogy a telihold megvilágította a házakat, ott volt
mindenütt, és mégsem volt sehol, ahogy a márciusi szél
egyre erősödött, s aztán felbődült, mintha egy
feltámadó normann harcos fújta volna meg kürtjét, s a
hang magányosan és vérfagyasztóan szállt a szélben.”írta Stephen King, Ezüst pisztolygolyók című
regényében.

Akiről a legendák szólnak: III. Vlad Tepes, akinek
1456. augusztus 20-án sikerült megkaparintania
Havasalföld trónját. Uralkodása alatt rendkívül
kegyetlen kivégzési módszereket alkalmazott, ilyen
volt az élve karóba húzatás mellett a testcsonkítás, a
nyúzatás és a lefejezés. Legmeghökkentőbb
cselekedete az úgynevezett „Tepes erdeje” volt, ahol
húszezer karóra törökök fejét tűzte. Nem csoda hát,
hogy kegyetlenségéről ismeri mindenki. Érdemes még
megemlíteni egy saját kezű levelét: -„Asszonyokat,
férfiakat, fiatalokat és időseket öltem meg, összesen 23
884 török és bolgár vére folyt, és azokat még nem is
számoltam, akik a házaikban égtek”-amit 1462-ben írt.

A hiedelmek mellett egy ma is létező betegség a
hipertrichózis, vagyis farkasember szindróma. Ez egy
genetikai mutáció, ami abból áll, hogy a betegek testét
mindenhol vastag szőr borítja, ami rendkívül gyorsan
nő, helyenként még a bőr megvastagodása is lehet a
tünet. Sajnos erre még nem találtak gyógymódot.
(Molnár Anna)
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Legendavadász
hiedelem - miszerint a Földön alvilági lények
garázdálkodnak és ördögi hatalmuk birtokában átokkal
sújtják a termést - VIII. Ince pápa 1484-ben kiadott
bullájából származik és a reneszánsz Európában
kedvező táptalajra talált. (Koleszár Fruzsina)

Boszorkányok
Boszorkányokban,
azaz
különleges
varázsképességekkel rendelkező nők létezésében
évezredek óta hittek az emberek, de üldözésük csak a
középkori és kora újkori keresztény világban vált
módszeressé. A boszorkányok, a hiedelem szerint az
ördöggel szövetségre lépő nők, akik ezáltal
természetfeletti
képességekre
tesznek
szert.

Zombik
Manapság már az emberiségnek nem újdonság, ha egy
filmben zombit lát, de nem tudja, hogy honnan is
származnak a zombik, kik kezdték ezt az egész
történetet.

Boszorkánynak tartották a túl öreg, túl csúnya, túl
szép, túl vonzó nőket. Elterjedt róluk, hogy képesek
embereket,
állatokat
megrontani,
járványokat
terjeszteni, vihart éleszteni, tudnak jósolni, jövendölni,
mérget és rontó kenőcsöket keverni, de tudnak
gyógyítani is, bár tevékenységük erkölcstelen, mert
tudásuk az ördögtől származik. Képesnek tartották
őket seprűn repülni. A 13-19. századig egymillió
embert végeztek ki Európában boszorkányság
vádjával. A perek és a kivégzések döntő többsége a 1617. században történt. Az áldozatok zömmel
szegénységben élő nők voltak, elsősorban özvegyek.
Az üldözések az Újvilágban is megjelentek. Egy
elmélet szerint a hírhedt salemi boszorkányper a
puritánokon az állandósuló indián betörések miatt
eluralkodó paranoia következménye volt.
A Múlt-kor egy cikkéből kiderül, hogy egy harvardi
közgazdász, Emily Oster szerint 1520 és 1770 között a
hőmérséklet drasztikus csökkenése a boszorkányperek
számának növekedését eredményezte. Az összefüggés
hátterében az áll, hogy a mostoha időjárás a
terméshozam nagy mértékű csökkenésével járt, s az
éhező, szenvedő lakosság valami magyarázatot
keresett az égi csapásra. Az igen erősen gyökeret vert

A zombi vélhetően az afro-karibi vudu hit egyik
hiedelméből származó fantáziaalak. Eredetileg a
zombik olyan halottak, akiket egy hatalmas mágus
élesztett fel, hogy őt szolgálják. Persze, a vudu
zombijai eltérnek a mai popkultúrában szereplő
zombiktól. A vudu hitvilágban a zombit csak a
varázsló tudja irányítani és nem tud szaporodni,
némelyik filmben pedig ellenkezőleg van, egy harapás
átváltoztatja az embert élőhalottá. Pár zombis film ami
biztos megrémiszt: Karácsonyi lidércnyomás, A
Kaptár, The Walking Dead. (Gál Eszter)
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Kreatív Momentán- avagy Halloween dekoráció
Márián Péter és Szanyi Délia bemutatja:
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Alakoskodás – minálunk
Az, hogy valaki jelmezbe bújik vagy maszkot ölt több nép hagyományaiban is feltűnik.
Főleg a farsangi időszakra jellemző. A farsangi evés-ivás, a mulatozás, a lárma, a
maszkok hasonló célt szolgálnak, mint az angolszász Halloween : a gonosz elűzését.
Ez a kép Panyolán készült, és egy
medvének öltözött alakot ábrázol. A
farsangi felvonuláskor eljátszották a
medvetáncoltatást, még el is
árverezték a medvét, miközben ő
ugrándozott, táncolt és ijesztgette a
lányokat és a gyerekeket.

A leghíresebb maszkos felvonulás
Magyarországon
a
mohácsi
busójárás, ami az itt élő délszlávok,
a sokácok hagyománya.

A busójárás felkerült az UNESCO

A tavaszi napfordulót követő első
holdtöltekor tartják. A busójárás
hivatalos honlapján olvashatjuk azt
a legendát, ami szerint, a Mohácsszigeti mocsárvilágba menekült
sokácok, megelégelve a rabigát,
ijesztő álarcokba öltözve, maguk
készítette zajkeltő eszközökkel, az
éj leple alatt csónakokkal átkeltek a
Dunán, kizavarták a törököket
Mohácsról. Ma is sokan vonulnak
fel farsangkor maszkokban, ez a
hagyomány
a
télűzést,
télbúcsúztatást is szolgálja.

szellemi világörökségi listájára
is. Ezt a listát azért állították
össze, hogy figyelmeztessenek a
kulturális
sokszínűséget
fenyegető veszélyekre.
Szerencsére,
Mohácson
élő
hagyomány a busójárás, a
bocskor-készítés
vagy
az
álarcfaragás. A városban híres
kézműves műhelyekben faragják
a maszkokat, de a busók közül
sokan maguk készítik álarcaikat.
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Halloween a hálón
Az internetes népművészet legjavából Fazekas Márk János válogatott
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