Mindenszentek
November 1-je Mindenszentek ünnepe, november 2-a halottak napja a keresztény világban.
Mindenszentek - latinul: Festum omnium sanctorum - a katolikus egyházban az összes
üdvözült lélek emléknapja, a protestantizmus az elhunytakról emlékezik meg ebből az
alkalomból. Az ezt követő halottak napja egyházi ünnepből vált fokozatosan általános népi
megemlékezéssé.

Minden vértanú ünnepe:
A minden vértanú ünnepe volt az első keresztény jeles nap, amely a halottaknak állított
emléket. A Keletrómai Birodalomból a 4. századból maradt fenn írásos emlék, amely arról
számol be, hogy a keresztényüldözések áldozataiért imádkoztak. Kezdetben nem alakult ki
egységes időpont, három alkalommal, május 13-án, a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan és
pünkösd után ünnepelték meg a vértanúkat Keleten.
A Róma vezetésével kibontakozó nyugati egyház a 6. században vette át az ünnepet. Ebben
IV. Bonifác pápának volt kiemelkedő szerepe, aki a katakombákban nyugvó őskeresztényeket
hatalmas pompával újratemettette. Az eseményre 690. május 13-án került sor, ezt követően
pedig minden évben felidézték az első keresztények emlékét. A korabeli szertartásnak volt
egy érdekes eseménye: a Vértanú Mária templom kupolájáról rózsaszirmok hullottak a
mártírokért imádkozó hívekre. Ez a hagyomány a középkorban átkerült augusztusra, a rózsák
ünnepére.
A minden vértanú ünnepe egészen a középkorig élt, jelentőségét azonban visszaszorította a
mindenszentek később kialakult hagyománya.

Mindenszentek:
III. Gergely pápa a 8. században indította útjára mindenszentek ünnepét. A pápa kiállt azért,
hogy a vértanúk mellett a kereszténység elismerése után szentté avatottakról is emlékezzenek
meg, ezért 732-ben a Szent Péter-bazilika egyik mellékkápolnáját mindenszenteknek, vagyis
az egyház szentjeinek ajánlotta. A történtekből kiolvasható, hogy a mindenszentek nem a
vértanúk ünnepének új értelmezése, hanem attól teljesen független kezdeményezés.
Nem ismert, hogy a felszentelés az év melyik napján történt, a 8. századtól azonban november
elsejét említik, mint az ünnep dátumát. Az sem ismert, hogy miért pont november elsejére
esett a választás, talán valamelyik pogány rítus átvétele állhat a háttérben (kelta újév vagy
hispán-gall ünnep).
Mindenszentek, akárcsak a minden vértanú ünnepe idővel veszített jelentőségéből, a három
ünnep közül a halottak napjának épült be egyedül a világi ünnepek közé.

