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Halottak napi hagyományok és megemlékezések a világ körül
November elején a világ minden pontján halott szeretteikre emlékeznek az emberek.
Ahány ország, annyi hagyomány. Van, ahol néma imákkal, vannak helyek, ahol zenés
mulatsággal emlékeznek meg az elhunytakról. Tekintse meg a különböző
megemlékezéseket a világ több pontjáról!

Katalinpuszta, Magyarország: a temetőkben november elején mécsesek ezrei
világítanak, a sírhelyeket virágok díszítik.
Fotó: Kálló Péter – ORIGO

Baruny, Fehéroroszország: Egy idős nő látogatja meg szerettét egy I. világháborús
katonai temetőben.
FORRÁS: AFP/SERGEI GAPON

Vilnius, Litvánia: Gyertyák fénye világítja meg a sírhelyeket a Rasos temetőben
mindenszentek napján.
FORRÁS: AFP/PETRAS MALUKAS

Dakka, Banglades: Néma imáikkal emlékeznek meg a helyiek szeretteikről.
FORRÁS: AFP/NURPHOTO/AHMED SALAHUDDIN

El Alto, Bolívia: A helyiek főleg olyan ételeket és italokat helyeznek el a sírokon, amik
szeretteik kedvencei voltak. Úgy tartják, hogy a lelkek visszatérnek november 1-jén, és
24 órát maradnak a földön. Ez idő alatt a hozzátartozók a temetőkben ünnepelnek. A
baba és a létra alakú sütemények segítenek a léleknek visszatérni az égbe.
FORRÁS: AFP/AIZAR RALDES

Kalkutta, India: Virágfüzérekkel díszítik és füstölőket gyújtanak az elhunytak sírjain.
FORRÁS: AFP/NURPHOTO/ARINDAM SHIVAANI

Marikina, Fülöp-szigetek: a Barangka temető a magasból. A sírok több emelet magasan,
egymáson helyezkednek el.
FORRÁS: AFP/NOEL CELIS

Registro, Brazília: November 2-án színes lámpásokat bocsátanak útjukra a folyón, egy
japán hagyományt követve.
FORRÁS: AFP/YASUYOSHI CHIBA

Tonacatepeque, El Salvador: Az ország legnépszerűbb eseményét, a La Calabiuzát ezen
a napon rendezik meg, ahol elmaszkírozva keltik életre mitológiai hagyományaikat az itt
élők.
FORRÁS: AFP/JOSE CABEZAS

Sumpango, Guatemala: Egy fiú próbálja reptetni a halottak napjára készült sárkányát.
Ezen a napon a helyiek színes ruhákba öltöznek, és hatalmas - csak erre az alkalomra
készült - sárkányokat reptetnek a temetőkben, miközben pikniket rendeznek és
megtisztítják, majd feldíszítik halottaik sírhelyeit.
FORRÁS: AFP/JOHAN ORDONEZ

Merida, Mexikó: Festett arccal vonulnak a temetőkből az utcákra a helyiek Mexikó egyik
legnagyobb ünnepén, a halottak napján.
FORRÁS: AFP/ALEJANDRO MEDINA

Villa Maria del Triunfo, Peru: A Nueva Esperanza Latin-Amerika egyik legnagyobb
temetője, ahol ezen a napon több ezren emlékeznek meg szeretteikről. Hagyomány,
hogy erre a napra zenészeket fogadnak fel a családok, vagy ők maguk zenélnek az
elhunytaknak.
FORRÁS: AFP/ERNESTO BENAVIDES

Tacloban, Fülöp-szigetek: Egy család virraszt egy tömegsírban, ahova a Haiyan tájfun
áldozatait temették. A Fülöp-szigeteken jellemző ezen a napon az ünnepi hangulat,
aminek keretein belül emlékeznek szeretteikre, ám Taclonban kicsit más a hangulat,
hiszen olyan tömegsírok vannak, ahol több ezer halottat temettek el egyszerre az egyik
legpusztítóbb tájfun, a Haiyan után.
FORRÁS: AFP/TED ALJIBE

