4 Család, otthon, lakás, nevelés
Hol sírjaink domborulnak...

A magyar temetõ
A temetõ szent hely.
Ezt jelzi az is, hogy kerítéssel határolják: elválasztják a hétköznapi
világtól. Évszázadokkal
ezelõtt az emberek a
templom köré, a templomkertbe (cinterem)
temetkeztek. A sírkereszt, a fejfa mindig fából volt. Keresztet vagy
szomorúfûzfát véstek
rá, sokszor madárral.
Õseink hite szerint ugyanis lelkünk
madárrá változik, amikor meghalunk.
A magyar ember régen nem tett követ a sírra, mert úgy tartották, azt a
Lölkök útján cipelnie kell magával. A
kõ hideg, kemény, élettelen, s nem talál a magyar ember lelkével.
A sírra helyezett koszorú és virág
sem magyar szokás, csak az 1800-as
években terjedt el, német hatásra.
Régi fejfánk az emberalakot formázó gombfa, amely õseinknél az elhunyt ember szobra lehetett. A gombfáknak van feje, sapkája, kontya, bajusza, szája, nyaka, szíve, köldöke és
lába. Õsi, Ázsiából hozott örökségünk
ez. Ezeken a fákon külön jelzés mutatja az életkort és a nemet.
(Molnár V József nyomán)
Az erdélyi reformátusok ma is faragott fõfát
(fejfát) állítanak. Kopjafának csak a katona fõfáját nevezték, mivel a katona kopjáját szúrták le
sírhantjára. A fõfáról leolvasható az elhunyt neme, kora s egyéb adatai. Olyan ez, mint egy személyi igazolvány. A fáról még az is leolvasható,
hogy az embernek hány gyermeke volt. Ha a fõfa tetején csillag
vagy gomb van,
akkor férfi vagy
legény fekszik
alatta, ha tulipán,
akkor asszony
vagy leány. A királyoknak koronás fõfa járt.
Kopja alakú a
katonák fõfája.
Sok
mindent
megtudhatunk
tehát az elhunytról, ha ránézünk
fõfájára.
A katolikusok
keresztet állítottak a sírra. Mire a kereszt- vagy
a fõfa fája elkorhadt, addigra az akkor élõk közül már senki sem ismerte az alatta fekvõ embert
személyesen. Ezeket a fejfákat Szent Iván napján (június 24-én) elégették a síron, hogy a halott lelke visszatérjen az Egek Urához.
A régi magyar temetõ vidám hely volt. Szépen ír errõl a nagy erdélyi építész és
író, Kós Károly:
„A mi temetõink nem
bús-bánatos halotti házak, a
mi temetõink nem halálra
emlékeztetõk, nem néznek
az élõkre gödrös, halotti
szemmel. A mi temetõink
nem hirdetnek elmúlást, de
életet, örökkévalót...
És nincs a világnak olyan
vidám temetõje, mint a miénknek. Az egész Havasalján ott a legtöbb és ott kaszálódik a legkövérebb széna. A cin-

termekben. Az udvarházak mellett öreg fekete
fenyõk állnak avagy hosszú komoly jegenyék,
az udvarra hársat ültetünk vagy eperfát: de a cintermekbe gyümölcsfát, csupa-csupa termõ nemes gyümölcsfát. Amikor a temetõ virágzik, ez
a legszebb kertje a világnak, fehér és rózsaszínû
minden fa, mintha hó lepné és véges-végig az
egész cinterem földje csupa-csupa hófehér és rózsaszínû szagos virágszirom. Mintha minden ott
nyugvó örökember feljárna május végén nászt
ülni, mámoros illatosan hajnalos menyegzõt...
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Örömöt szerez, serkenti az agymûködést, és
még finom is - Mi az?

Friss kutatás: a csoki
nemcsak a koncentrációs
képességet javítja,
hanem a memóriát is.

A legtöbb szülõ kisebbfajta közelharcot vív csemetéjével az
élelmiszerbolt édességrészlegében - a gyerek szíve szerint több
kilónyi finomságot belesöpörne a kosárba, amit az édesanya vagy
édesanya persze nem hagy, mondván, hogy az ilyesmi egészségtelen.
Ám érdemes némi engedményt tenned porontyodnak, legHalottaink fejéhez nem állítunk komoly ke- alábbis a jó minõségû csokoládék terén. Ezek ugyanis, túl azon,
resztet, sem rideg hogy egészségvédõ hatással bírnak, még az agymûködést is sermárványt, mi régi kenthetik.
harcos pogányunokák csillagos,
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Chemistry
Central Journalban publikáltak, az étcsokoládé, valameghalt ekkor s
mint a kakaópor antioxidáns hatása bizonyos esetekben meghaekkor; de komoly ladja gyümölcsökét.
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Farkas Péter megy vitézen,
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És unokát harmincegyet,
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Új kutatás: a csoki felturbózza a memóriát
S érte búsongó özvegyet.”
A csokoládé javítja a nagy mocsáricsiga - Lymnaea stagnalis (Székely forradalmár sírja) memóriáját - derítették ki kanadai kutatók, akik kísérleteikrõl a
Journal of Experimental Biology címû folyóiratban számoltak be
„Kocsis Máriának itt van a sírhalma, részletesen.
Az utolsó napig ez lett a nyugalma.
A Calgary-i Egyetem két biológusa - Lee Fruson és Ken LuNegyven esztendeig hív párjával kowiak - arra volt kíváncsi, hogy miként hat az étrend az emlééle,
kezõtehetségre. Mivel a komplex emberi memóriát túl sok tényeMennyei Jézushoz ismét visszatére.
zõ befolyásolja, a kutatók választása a nagy mocsáricsigára esett,
Tizenhét gyermeket e világra hozott,
amelynél azt vizsgálták, hogy miként befolyásolja tanulási képesÕ az Isten elõtt eleget áldozott.”
ségeit a gyógyhatású flavonoid vegyületek egyik képviselõje, a
(Székelyudvarhely) csokoládéban fellelhetõ epikatekin - olvasható a tanulmányt ismertetõ PhysOrg tudományos hírportálon.
Szöveg: Czárán Eszter
Az e téren végzett kísérletek során kiderült, hogy a vegyület
Megjelent az Arany Tarsoly Magazin egyértelmûen felturbózza a csigák memóriáját. A tanulmány
2007. novemberi számában eredményeit ugyan nem lehet egy az egyben az emberekre vetíteni, ám valószínûsíthetõ, hogy rájuk is ilyen hatással van a csokoládéfogyasztás.
Így árthatsz legjobb szándékod ellenére a gyereknek.
A szülõ nyilván a legjobbat akarja gyermekének, ám a táplálkozás-táplálás terén ma is tartják magukat bizonyos tévhitek, melyek félrevezethetik.

A minõség a döntõ

(fotó: Gábor Lajos, Máréfalva – Temetõ

Ám, mint már írtuk, korántsem mindegy, hogy milyen minõségû csokoládét vásárolsz, az összetevõk ugyanis többet nyomnak
a latban, mint az ár. Fontos, hogy elõbbiek között szerepeljen a
termék kakaóvaj-tartalma - ebben vannak ugyanis a valóban
szükséges az ásványi anyagok, antioxidánsok, fehérjék és vitaminok. Ha kakaóvajat nem látsz a címkén, ott díszeleg viszont a tejbevonó szó, biztos lehetsz benne, hogy nem csokoládét, hanem
kakaós tejbevonót tartasz a kezedben. Ez utóbbit inkább tedd vissza a polcra, és válassz helyette valódi csokit, még ha az valamivel többe is kerül.
Forrás: MTI

