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Luca napja a 2011-es év 12. havának 13. napjára esik.
Ez a hazai sikerkultúra újjáéledésének dátuma.

2011. December  13.Megjelenik a józsef Attila-lakótelepen Negyedévente

„Kormosan, de tiszta szívvel, A füst barna fiai 
Beköszönünk ma hozzátok, Házak boldog urai. ” (Vörösmarty)

A folklorista Sebestyén Gyula által szerkesztett Ethnographia 1909-es kötetében megjelent Luczaszék 
című közleménye, arról tudósított, hogy országszerte elterjedt hiedelem szerint Luca napján kellett el-
kezdeni, és karácsonyestére befejezni a lucaszéket. Rajta ülve készítője karácsony éjjelén, az éjféli mi-
sén úrfelmutatáskor megláthatta a falu boszorkányait: „Mert a néphit szerint az ilyen bátor vállalkozó 
nemcsak az elforduló arczokat látja, hanem még azt is, hogy melyiknek milyen szarva van; sőt ha sok 
boszorkány akad a falubeliek közül, akkor még a sok szarv gyakori összekappanását is meghallja.”  írta 
Sebestyén Gyula. 

A Magyar Nemzeti Múzeum első lucaszéke Fejér megyéből, Válról származik, említett cikkében 
elsőként Sebestyén Gyula közölte: „A régiségtári osztály 1871. évi szerzeménynaplójába október 7-én 
267. Sz. alatt a következő bejegyzés történt: ’Luczaszék 1 db 7 féle  fából. Gürtler Mihály vaáli plébános 
és egyházkerületi esperes ajándéka. Jegyzet. Vaálban 1868-ban éjféli mise alatt elkobzott Luczaszék, 
melyen 18 éves vaáli legény Körmendy János a helybeli templomatya által ülve találtatott.’

Sötét titok, amit el kell mondanom: az én népemben ma nincs kultúrája a si-
kernek. Nemzedékekre visszamenően nincs, Buendiák történeteinek lánco-
lata vagyunk, legkevesebb száz év magány. Nálunk generációk óta öröklődő 

hagyománya, kultúrája, megkérdőjelezhetetlen technikája van a boldogtalanságnak. 
Mindenki a maga szerencséjének kovácsa, tartja a népi bölcsesség. Könnyű azt mon-
dani, tartom én. 

A kulturális örökségről a legtöbb ember azt hiszi, hogy az a Hortobágy, vagy a 
Skanzen. De az igazság az, hogy a kulturális hagyaték nem más, mint a család, a 
törzs, a nemzetség közös memóriája, amelyben saját, hallgatólagoson született, 
íratlan szabályait tartogatja. Egy ország iszik erős fekete teát, tejjel, pontban 
ötkor, minden nap, ha bombák zuhannak az égből is. Egy ország barátságos 
vagy rideg, törekszik boldogságra vagy ennek ellenkezőjére.

A kultúra egy sorsmeghatározó áldás vagy átok, egy automata 
program, változtatni rajta emberfeletti feladat. Így két eshetőség jöhet 
csak számításba: vagy írmagja sincs a sikernek a magyarok kultúrá-
jában, s akkor nem sok teendőm marad, vagy történt velünk valami 
emberi ésszel föl nem fogható útközben, ami átmenetileg törölte em-
lékeinkből a siker kódjait. 

Három évvel ezelőtt gondoltam először arra, hogy valaha kellett 
legyen itt egy ünnep, amely következetesen, befogadóan, kellemesen 
magyar, az ember nemcsak úgy mellesleg tartja számon, hanem alig várja, 
hogy eljöjjön az évnek az a napja. Úgy szerettem képzelni, hogy ez a hiányzó ünnep 
tréfadolog, nemcsak közepesen szórakoztató, hanem az elképzelhetetlenségig vicces, 
egy szimbolikus győzelem a sötétség erői felett, tele bizakodással a jövő iránt. Az volt 
az érzésem, hogy ez a sikerünnep valaha létezett Magyarországon, csak az idő bete-
mette, de ha kiásná valaki és leporolná a ruháját, talán magához térne szegény.

A Luca nap, egészen a múlt század negyvenes éveinek elejéig a magyar pa-
raszti kultúra legnagyobb termékenység és teremtés ünnepe volt. Ez azt jelenti, 
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hogy a történelem egy bizonyos órá-
jáig bezárólag, az én népem szellemi 
kódja magában hordozta a sikert, nem 
mint lehetőséget, hanem mint kötele-
zően, bárkitől elvárható teljesítményt. 
Akárki, akárhogy vonogatja a vállát, 
felbecsülhetetlen értékű kincset talál-
tam, tudom. Kiástam Magyarország 
sikerkultúrájának darabjait. Alaposan 
rászakadt a XX. század, ütött-kopott, 
szénporos, mint egy bányász, és urbá-
nus környezetben az 1800-as évekbeli 
paraszti múltja sem egy szexepil, de 
akkor is ott van benne a hiányzó in-
formáció: a siker receptje, kifejezetten 
magyaroknak szerkesztve. 

A lucaszék képében Karácsony szent 
estéjére az embernek míves munkát 

kell kiadnia a kezéből, olyasmit, 
ami egyesíti az anyagismeret, a 

helyismeret, az előrelátás, az 
időbeosztás, a helyes cél ki-

választás, a szakértelem és a 
kitartás erényeit. Ha a kul-
túra hétköznapi nyelven 

mondaná el a boldogulás titkát, 
mindenki ásítozna és kelletlenül 
a plafont bámulná. De így, hogy 
varázslatok, boszorkányok, jó és 
rossz szellemek aktív bevonásá-
val tanítja a siker technológiá-
ját, évszázadokon át tarthatta 

magát a köztudatban. Újraélesztve és 
elvárosiasítva is felettébb szórakoztató 
lesz, ezt megígérhetem.

Üdvözlettel

Keresztesi Judit
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és száz polgári mézeskalácsházból álló
kalácsvárost világítunk ki december 17-ike 

és december 24-ike között, minden este, a 
Napfény utca 6. szám melletti kis téren.

A városka úgy készül majd, mint a Luca széke

Az 1770-as években járunk, a lucaszéket, a csak első pillantásra egysze-
rű sámlit, férfiember készíti. Asszonynak, nagy célok megvalósításá-
ban a korabeli megfigyelések szerint nem sok hasznát venni, a férfi a 

boldogulás egyedüli forrása abban az időben. Apa és fia tehát Lucától, vagyis 
december hó 13. napjától kezdve minden nap elvégez egy műveletet a széken. 

A kis ülőke valójában egy korong vagy téglalap, három fúrt lyukkal, három 
láb ugyancsak hárommal, merevítőlécek-botok, és az azokat rögzítő pálcikák, 
minden porcika különböző fából készül, kökény, boróka, körte, som, jávor, 
akác, jegenye - fenyő, cser és rózsa. A férfi lépésenként halad, sok részletből, 
enyvet, szöget nem használva, hogy míves munkát adjon ki kezéből. Az alko-
tásnak az ülőke felületére írt szabályos ötszög köré rajzolt szabályos háromszö-
gek együttese, az úgynevezett boszorkányszög kölcsönöz varázserőt. 

A széket a mester december 24-én az éjféli misére vagy a közeli keresztútra 
viszi, ráül, vagy rááll, és nyitott, vagy lehunyt szemmel meglátja a rá leselkedő 
veszélyt, a gonoszt, az ártó szellemeket, a rendben ágaskodó rendezetlenséget. 
Amikor végzett a jövőbelátással fogja a széket, tempósan hazaüget, az utcán 
maga mögé mákot vagy babot szór, amit az utána iramodó ördögi személynek 
szemenként kell felszedegetnie, mert a kollektív tudat, ami a szokást létrehozza 
tisztában van azzal, hogy a gonosz mindig veszélyes, de azt nem állíthatnánk, 
hogy különösebben eszes volna. 

Az ember, otthonában haladéktalanul tűzre dobja a műalkotást. Egyetlen 
munkával nem aratható le a jövő minden győzelme, a létrehozás műveletét újra 

és újra ismételni kell, készségszint-
té fejleszteni, apáról fiúra örökíteni a 
siker pontos receptjét: tervezés, hely-
ismeret, anyagismeret, magas szin-
tű szakértelem, megfontolt, kimért 
léptek a cél felé, az akadályt jelentő 
tényezők felmérése, tudomásul véte-
le, a teljesítmény örömének ünneplé-
se minden esztendőben. A Luca nap 
szimbolikája megtanítja nekünk, hogy 
az életben minden értéket építeni kell, 
barátságot, szerelmet, műveltséget, 
vagyont, egészséget. Minden teljesít-
mény tanulás eredménye, a vaksze-
rencséé alig valami. 

A lucaszéket, ezt az interaktív tün-
dérmesét találta ki egy szellemes, szí-
nes fantáziájú, érzékeny nép annak az 
információnak nemzedékről nemze-
dékre örökítésére, hogy az embernek 
nemcsak lehetősége, de kötelessége 
is a semmiből teremtés, a boldogulás 
technikájának elsajátítása, más szó-
val: a siker. 

Arra gondoltunk, hogy idén mé-
zeskalácsházakat építünk a korábbi 
adventi naptár helyett a Napfény ut-
cában. Kényelmesen, lépésről lépésre 
haladunk százan, mindenki csak egy 
darabot készít, otthon. Aztán decem-
ber 17-én, délután 4 órakor mind-
annyian elhozzuk a Napfény utca 6. 
szám melletti kis térre a kész házikó-
kat, és egy terepasztalon összeállítjuk 
a teljes mézeskalácsvárost. Az instal-
lációt december 17-ike és december 
24-ike között minden estén kivilágít-
juk. Kérem, jöjjön el, ha van ideje. 
Egy sokkal kevesebb házból álló falut 
már készítettünk egyszer, igazán szép 
volt. Az idei ha sikerül, az űrből is lát-
szik majd.                                        kj
A játékról és a programról bővebben a 
www.napfenyposzt.hu oldalon olvashat.Fotó: Keresztesi Barbara

Mézeskalácsfalu a Napfény utcában. 2009. 



3 2011. December 13.

L
u

ca

Boldog születésnapot! Boldog névnapot! Boldog Karácsonyt! Kellemes 
Húsvéti Ünnepeket! Eddig azt hittem, ennyiben merül ki a hazai kíván-
ságkészlet. Nem tudtam, hogy könyvekre való Luca napi jókívánság 

örökségünk van, külön-külön rigmussal arra, hogy bőséget, egészséget, jó időt, 
gazdag termést, gyermekáldást hozzanak a háziakra. A Luca napi szövegekben 
démonikus nőalak jelenik meg, az az asszony, akitől az ember és az állat szapo-
rodása függ. Ezért kívánják a falusi gyerekek a Luca nap reggeli kotyolások al-
kalmával, hogy „bornyas legyen” a tehén, „csikós legyen” a ló, „malacozzon” 
a disznó, „tojósak” legyenek a tyúkok, ludak; az asszonyok „fiazzanak”, s „egy 
kas gyerekük legyen”. Ez utóbbi Ipolykeszin így hangzik: „a gazdasszony 
alatt legyen egy filkas gyerek”. 

„Vas legyen fazekatok, 
cin legyen tálatok, 

ólom legyen kanalatok, 
csikózzon meg a lovatok, 

bornyazzon meg a tehenetek, 
malacozzon meg a disznótok! 

Adj Isten gazdának bort, búzát, 
gazdasszonynak tyúkot, lúdat, 

menyecskének egy kas gyereket! 
Igy heverjenek a tyúkok e!” (Csáky Károly gyűjtéséből)

A jókívánságok sokat jelentenek számomra. Ha kívánok valamit, úgy szere-
tem gondolni, hogy valóra válik. Városon még nincs kultúrája a Luca napi rész-
letességű, mágikus hatású szövegeknek. Bárcsak most azt mondhatnám, hogy 
írtam egy termékenységverset, ami kellemes, nem kínos, közepesen élvezhető 
és alább olvasható. De ha valamihez, akkor a versíráshoz, körvonalaiban mint 
a villanyoszlopnak annyi tehetségem van, és azt kívánom, mindenkit mentsem 
meg az ég attól, hogy a közelében dalra fakadjak. Inkább ideválogattam két 
városit, akik idén még elintézik helyettem a verselést. Azt kívánom, hogy jövő 
ilyenkor legyen a budapesti népek kényes ízléséhez is passzoló Luca napi vers, 
amit itt megjelentethetek. 

 Fodor Ákos: Jókívánság
Legyen erőd lent

hagyni, amit nincs erőd
följebb emelni.

Újesztendei szép kívánság
Vörösmarty Mihály

Kormosan, de tiszta szívvel, 
A füst barna fiai 

Beköszönünk ma hozzátok, 
Házak boldog urai. 

És kivánunk, és ohajtunk 
Újnál újabb esztendőt, 

Szerencsével rakodottat, 
Nem is egyet, sem kettőt, 
Hanem igen, igen sokat, 
Annyit, mint a kis világ, 

Mennyi csillag van az égen, 
Régi fákon mennyi ág. 

De talán az sok is volna; 
Semmiből sem jó a sok; 

Éljetek míg kedvetek tart, 
Éljen úri házatok, 

Míg a szép leány kapós lesz, 
S kedves a bor, és kenyér, 

Míg szomszédba a magyarnak 
Nem kell futni ezekért, 

Míg szivetek, mint a gyertya 
Oly vídámon égdegel, 

Szemetekben az örömtűz, 
És az erő nem hal el; – 

Majd ha egykor kürtőtökben 
A pók szövi hálóját, 

S vendég hagyta házatokból 
Füst nem ontja fel magát, 

Majd ha nem lesz mit vakarni 
Sem odafenn, sem alúl, 

S a korommal a vígság is 
Mindörökre elvonúl, 

Akkor még ki kérdi többé, 
Hány meg hány hét a világ? 
Jobb fekügyék a gödörbe, 

És takarja el magát. 
De az Isten ójon attól! – 
Éljen a szent vígaság, 
Ezt ohajtja a Földvári 
Tűzkármentő Társaság 

Luca napi kortárs műalkotás: Boszorkánycipő.
Anyaga: WC papír, drót, cellux, gombostű, női magassarkú cipő, és egy régi szoknya.

Értéke: felbecsülhetetlen. Hatása: elkészítése és fotózása alatt, hosszan vihogtunk.

Luca napi mágikus hatású szövegek
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1 kg liszt
1/2 kg kristály cukor
2 teáskanál őrölt szerecsendió
2 teáskanál őrölt szegfűszeg 
4 teáskanál őrölt fahéj
7 teáskanál gyömbérpor
1 teáskanál só
1 1/2 teáskanál szódabikarbóna

Mindezeket egy nagy tálban összekeverjük, 
egy lyukat simítunk a keverék közepébe és 
beleöntünk:

25dkg olvasztott vajat,
30 dkg mézet
1/2 dl vizet.

A hozzávalókat összegyúrjuk. Ha nem elég kemény, adunk még hozzá annyi lisztet, 
hogy tapintásra olyan anyagot kapjunk, mint a gyurma, amivel a gyerekek játszani 
szoktak.

Az tésztát két cipóba pofozzuk és berakjuk a hűtőbe egy órára. Utána sütőpapírt 
veszünk elő, azon kinyújtjuk a tésztát körülbelül 3 mm vastagságúra, ráhelyezzük a 
sablonokat és körbevágjuk őket.

A sütőpapírról nem szabad elmozdítani a kivágott alkatrészeket, mert 
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Szeretnénk meghívni egy sétára december 17-én, szombaton, 
délután 4 órára. 

Program: összeépítjük a mézeskalácsvárost.
Kivilágítjuk.

Közben eszünk, a következő beosztás szerint:

Luca napján a menü, ami a jövő évre bőséget, szerelmet, jó időt, egészséget, boldog családot, mun-
kát, fiatalságot, minden jó megduplázását, minden rossz megfeleződését hozza a következő lesz:

Fokhagymás kifli: 
„Mielőtt a ház népe lefeküdt volna, mindenkinek meg kellett ennie egy gerezd fokhagymát.”

Máktorta citromkrémmel:
„A lánynak délben ki kellett szaladnia az udvarra a mákosgaluskával, s amilyen nevűt ott a nőtlen 

férfiak közül meglátott, olyan nevű lett jövendőbelije.”  

Babos pogácsa:
„A lucaszék tulajdonosának babot is kellett magával vinnie az éjféli misére, hogy hazafelé ezt gyorsan   
szétszórhassa. Ellenkező esetben „szétszaggatták vóna őket a boszorkányok”. Kisné Bado Julianna 

(1908)  

Forralt bor:
„Az asszonyok itt Lucakor „heverni” jártak a pincébe. „Asszonyok mentünk csak. 5-6 összefogott. 
Egyik pincéből ki, a másikba be. Táncótunk, danoltunk. Forralt bort ittunk, cukros bort. Vót aki 

hevert, berúgott. Ugy is mondtuk »lucázni«.”41 (Gellért Kati által küldött recept alapján.)

Forró tea

Megjelenés: melegen öltözve.  

 Meghívó Luca Napi Mulatságra
Időpont: december 17. délután 4 óra

Helyszín: A Napfény utca 6. szám melletti kis tér

M
eg

h
ív

ó

Mézeskalácsház recept eldeformálódnak. Azokat a sütőpa-
pírral együtt, egymától körülbelül 1 cm 
távolságra kell elhelyezni egy sütőlapon, 
és előmelegített sütőben, körülbelül 120 
fokon, körülbelül 18 percig kell sütni 
őket.

A sütőből kivéve, hagyjuk az alkat-
részeket teljesen kihűlni. Csak ez után 
építkezhetünk belőlük biztonsággal.

A szabadon letölthető kalácsház sablo-
nokat megtalálja a www.napfenyposzt.hu 
oldalon, a  Merj Alkotni! rovatomban.

Üdvözlettel                     

                                      Keresztesi Barbi

Két darab ház, két út és néhány fenyőfa hozzávalói: 


