
> Vöröskeresztes segítség. Idős, 
ágyhoz kötött magányosoknál, cson-
ka családoknál, nagyszülők nevelte 
árváknál jártak a gyergyószentmiklósi 
vöröskeresztesek tartós élelmiszercso-
maggal, friss finomságokkal. Öt rászo-
rult családnak vitték el a Társak Boltja 
húskészítményekből álló adományát, 
ráadásként az önkéntesek saját zse-
bükből vásároltak cukrot, olajat, ke-
nyeret és rizset, egyik csapattag pedig 
éjszaka főzött nagy adag töltött ká-
posztát, ebből is bedobozoltak 10-10 
darabot. – Reméljük, december 24-
én további rászorulókhoz is ajándé-

kokkal kopogtathatunk be – mondta 
Micu Vasile, a Hargita Megyei Vörös-
kereszt gyergyószentmiklósi kiren-
deltségének elnöke. A kirendeltség 
pénzhiánnyal küszködik: egyenruhá-
jukat is saját zsebükből fizették ki, a 
leadott pályázatok még nem hoztak 
eredményt, a kapott segélyek többsé-
gét kiosztották. Igaz, több cég is ígért 
segítséget, s míg egy holland támogató 
abban segített, hogy a vöröskeresztes 
irodát rendbe tegyék, bebútorozzák, 
egy Amerikában élő magyar személy 
jelentkezett, felajánlva támogatását a 
rászorulóknak. A hátrányos helyzetű-

ekről a polgármesteri hivatal szociális 
irodájából kaptak listát, de a Vöröske-
reszt irodájába is le lehet tenni támo-
gatási kérelmet. Minden kérés esetén 
egy önkéntes megy helyszíni szemlét 
tartani, aki nemcsak a kérés jogossá-
gáról győződik meg, hanem felméri a 
szükségleteket, ha ruhanemű kell, azt 
is, hogy mekkora gyerekekről van szó. 
Aki adományait szeretné a Vöröske-
reszt által a rászorulókhoz eljuttatni, 
13–16 óra között a Korona udvarán 
lévő irodában érheti el az önkénte-
seket, illetve Micu Vasilet hívhatja a 
0740–083614-es telefonszámon.
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Sokáig készül, mint a Luca szé-
ke; Ül mint a háziasszony Luca 
napján – e közmondások még 
ma is elhangzanak, ám jelen-
tésüket már kevesen ismerik. 
Mint ahogy a Luca-napi nép-
szokások, hiedelmek jó része 
is felelevenítésre szorul. E nap-
hoz kötődő, Gyergyó vidéki ba-
bonákról beszélgettünk Kisné 
Portik Irén néprajzkutatóval. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro„Luca, Luca kitty-kotty, az 

én tikom tojjon, a szom-
széd tikja ne tojjon” 

– szól a mondóka, a nép körében 
ugyanis Luca olyan boszorkányként 
él, akinek érdemes a kedvében járni, 
különben súlyos átkot hozhat csa-
ládra, állatállományra.  Luca főként 
a tojáshozamra és állatszaporulatra 
tudott nagy hatással lenni, ezért 
napján a háziasszony egy helyben 
kellett üljön, hogy a kotló ezt min-
tázza meg, ne keljen fel a tojások-
ról. A rosszindulatú embert pedig 
onnan lehetett felismerni, ha Luca 
napján kérni indult, mert ha meg-
szánták, adtak neki kölcsönt, elvitte 
a család egész évi szerencséjét. 

A házhoz elsőként belépő ember 
neme döntötte el, hogy a következő 
évben bika vagy üsző fog-e születni 
a szarvasmarha-állományban. Érde-
mes volt az állatok ketrecét, a tyú-
kok hátát fokhagymával bekenni a 
rontás elűzése érdekében, a házban 
pedig összekötni a seprűket, hogy 
ha a boszorkány megérkezne, ne 
tudjon rájuk pattanni. 

Rendszerint, ha gyanús idegen 
érkezett a házhoz, a széke alá seprűt 
kellett belopni: ha boszorkány, míg 
a seprű a szék alatt volt, nem tudott 
felállni. Újfaluban történt – mesé-
li a néprajzkutató: a vej megunta, 
hogy az anyós nem akar hazaindul-
ni, s rászólt: „Felkelhet nyugodtan, 
mert rég kivettük a seprűt a szék 
alól.” Könnyek közt mesélte az 
anyós, hisz ő nem akart rosszat, csak 
annyit kérdezett, hogy menődik-e 
az erdőre. Igaz, több órán keresztül.

Lucázók Gyergyóban
Kisné Portik Irén szerint „ez a 

szokás a múlt rendszerben halt ki, 
amikor a félművelt ember megraga-

dott minden alkalmat, hogy a tudo-
mányosság szaván szóljon és elvessen 
mindent, ami tudománytalan”. Ad-
dig a fiúgyermekek hajnalhasadtakor 
beköszöntek a házakhoz, hátramen-
ve az udvarra, korommal, hamuval 
meghintették a tyúkokat. Remetén 
olyan is volt, amikor az öregasszony 
homlokát is bekormozták, hogy jól 
tudjon ülni. Ellentmondani nem 
volt szabad, mert a Lucázók megát-
kozhatják a háztájat, s akkor oda a 
tojáshozam, az állatszaporulat. Fel-
tétlenül meg kellett őket kínálni, és a 
fő adomány a tojás volt. 

Nem volt szabad háborognia a 
gazdának akkor sem, ha az ő kapuját 
leakasztották, s helyébe a szomszéd 
kapuját tették fel. El kellett viselni, 
ha szétszedték a szekeret, felvitték a 
szín tetejére, ott rakták össze. A gaz-
da fent kellett szétszedje darabjaiba, 
lehordja, majd újra összerakja, és 
ezt mind mosolyogva.

Időjárásjóslás
Luca-kalendáriummal ki lehet 

deríteni, milyen időjárásra számít-
hatunk a következő esztendőben. 
Kétféle jóslási mód is létezik. 

A hagymakalendárium úgy ké-
szül, hogy egy vöröshagymát ket-
tévágnak, szétszedik, kintről befelé 
nevezik meg a hónapokat és azonos 
mennyiségű sót szórnak beléjük. 

„Nezetlenül” kell hagyni estig, ak-
korra megadja, milyen időjárás lesz 
jövő évben, melyek lesznek az eső-
sebb, szárazabb hónapok.

Egy másik Luca-kalendárium 
szerint Luca napjától számítva meg-
figyelik a napi időjárást, el egészen 
karácsonyig. Minden nap a jövő év 
egy-egy hónapjának felel meg, idő-
járásban is hasonlóra lehet számíta-
ni. Ezt meg szokták ismételni nagy-
karácsony és kiskarácsony, azaz víz-
kereszt között, és akik rendszeresen 
vezetik, állítják, hogy beválik. 

Luca-napi tilalmak
Luca napján nem szabad a ke-

mencét behevíteni, sütni. Luca-
 lepényt készítenek a kályhán, ko-

vásztalan kenyérpótlót, ez kell az 
asztalra kerüljön, hogy lássa Luca, 
különben jövőre beomlik a kemen-
ce, elveri a jég a búzát. 

A pogácsát, melyből a család 
jövő évi egészsége, szerencséje derül 
ki, csak sütőben szabad sütni. Any-
nyi pogácsát kell készíteni, ahány 
családtag van. Mindenki megjelöli a 
sajátját, majd közepébe egy-egy tol-
lat szúrnak. Lerbe teszik, megsütik. 
Akinek a tolla megégett, az nem éri 
meg a következő Luca-napot.

Van olyan is, hogy jóval több 
pogácsát készítenek, mint a család-
tagok száma. Egyikbe belelopnak 
egy fémpénzt, s aki arra ráharap, 
nagy szerencséje lesz az elkövetke-
zendő évben.

Jövendőmondás 
szerencse várandósoknak
Luca napján még ma is vágnak 

meggyfaágat a leányos háznál. Víz-
be teszik, és ha karácsonyig kihajt, 
következő évben a leány férjhez 
megy. Hogy ki lesz a mátkája, azt 
is meg lehet tudni előre, mindössze 
Luca-galuskákat kell készíteni. 

12 cetlire ráírnak 12 férfinevet, 
olyanokét, akik szóba jöhetnek. A 
galuskatészta közepébe kerülnek a 
nevek. Amikor a víz fő, egyszerre, egy 
szűrővel kell a vízbe tenni, nehogy 
valamelyik galuska előnyt élvezzen. 
Amelyik elsőnek feljön a víz tetejére, 
azt kihalássza a lány, s olvashatja jö-
vendőbelije nevét. Nem elég ennyit 
tudni – hogy be is teljen a jóslat, a pa-
pírdarabkát a párna alá kell helyezni a 
rákövetkezendő éjszakán.

Luca-szék
Talán legismertebb a Luca-napi 

szokások közül, mely székelyföldi 
jellegzetességgel is rendelkezik. Tér-
ségünkben 13 féle fából készítették 
a legények, fiatal emberek. Luca 
napján kezdtek hozzá, és karácsony 
szombatján fejezték be, mindennap 
kötelező volt dolgozni vele. 

Múzeumokban sem találni Lu-
ca-széket, így biztató lehet az ügyes 
kezű férfiaknak ennek elkészítése és 
hasznosítása. Jó tudni, hogy stabil 
szerkezetű kell legyen, mert a kará-
csonyi, éjféli misére el kell vigye a fér-
fi. Ott rááll, s egy magával vitt lyukas 
fakanálon keresztül – ez a vonás szé-
kelyföldi jellegzetesség – látja meg, 
hogy kik a boszorkányok. A lyukon 
keresztül figyelt asszonyok közül az a 
boszorka, akinek ördögszarvai van-
nak. Csakhogy a boszorkány megér-
zi, hogy figyelik, és üldözőbe veszi a 
Luca-szék készítőjét. Abban a szent 
helyben menekülni kell, s igen jó, ha 
a férfi zsebében sok mák van. Me-
nekülés közben, amikor a boszorká-
nyok követik, el kell szórni a mákot. 
Ezt a gonoszok elkezdik szedegetni, 
s a férfi időt nyer. A biztonság érde-
kében érdemes az első keresztútnál 
újabb adag mákot szórni figyelem-
elterelésként, aztán mihamarabb 
hazamenni, s a Luca-széket elégetni. 
Mert ha a széket megkaparintják a 
boszorkák, akkor a legény komoly 
bosszúállásra számíthat, erejétől 
fosztják meg.  

Luca-napI szoKásoK GyerGyó térséGében

Jóslások és boszorkányságok

a katolikus egyházban a szentek között szerepel Lúcia, a 
siracusai leány, akinek hite gyógyította meg édesanyját. Szent életre 
kötelezte el magát, édesanyja pedig megígérte, hogy kérését támogat-
ja, nem fogja férjhez adni. Emiatt vőlegénye – a nagy hozománytól 
elesvén – bosszút áll rajta. A legendák egyike szerint, amikor vőlegé-
nye meg akarta gyalázni, saját szemét szúrta ki, hogy ne lássa azt a bál-
ványt, amelynek ő az áldozására kényszerült. Így lett Lúcia a szem, a 
látás védőszentje. 

A néphitben egy másik Lucával találkozunk. Luca-nap régebb a téli 
napforduló időpontjával esett egybe, Napisten születés, Luca, Lux – a 
fényből veszi eredetét. E jeles nap szülöttjét mágikus erővel ruházta fel a 
néphit, olyan boszorkányként jelenítve meg, aki tudja a jövendőt, akinek 
jobb a kedvében járni. 

Kisné Portik Irén. Frissítésre és ápolásra szoruló hagyomány fotó: balázs katalin


