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Luca-napi hagyományok kortárs használatban 
 

December tizenharmadikához nem csak Magyarországon kapcsolódnak gazdag hagyományok, hanem Európa-
szerte ismerik és változatosan ünneplik ezt a napot. A szokásokban nagy szerepet kap a sötétséget legyőző fény, 
a közösségi élmény és a következő esztendőre való reményteli előretekintés. Luca sokszínű alakja régi és még 
régebbi, keresztény és kereszténység előtti motívumokat hordoz magában. A magyar Luca-napi szokásoknak 
régi funkcióik újraértelmezésével a ma embere számára is van mondanivalójuk, értékük, erejük.  

 
 

 

A téli ünnepkör szokásokban egyik leggazdagabb és legsokrétűbb napja december 13., Luca napja. Ennek 
kapcsán néprajzi leírások tömegei születtek az ország különböző pontjairól.1 Jelen tanulmány azt vizsgálja, 
hogy a hagyomány mely mozzanatait élesztették fel és emeltek át napjainkba, illetve ezek a szokáselemek 
milyen jelentésváltozásokon mentek keresztül a kontextusváltás és az újfajta használat során. 

Elkerülhetetlen, hogy röviden áttekintsük e nap szokásrétegeit. Több jól körülhatárolható szokáscse-
lekmény-típus, illetve mágikus cselekvés tartozik ide. Elsőként a kotyolás vagy lucázás házról házra 
járó, kántáló, bőségvarázsló, adománygyűjtő hagyományát említjük, amely a 6–12 éves fiúk feladata 
volt. A kotyolásszövegek a jószágok, a termények és a családtagok termékenységét és gazdagságát 
hivatottak biztosítani. A ritmushangszerekkel kísért énekes-recitáló előadás után a gyerekek szalonnát, 
kolbászt, aszalt gyümölcsöt, aprópénzt kaptak a háziaktól.2 

Az alakoskodás különféle formái kapcsolódtak e naphoz, legelterjedtebb változata a fehér lepelbe 
burkolózott, arcát elfedő vagy elmaszkírozó „Luca” megjelenítése. Mivel ez a Luca -figura számos 
hiedelemalak, illetve télközepi természetfölötti lény vonásait egyesíti, maga a megszemélyesítés is 
sokoldalú. Elsősorban a női munkatilalmat előíró és ellenőrző, a tabu ellen vétőket megbüntető 
nőalak jellemzőit látjuk benne:3 az anonim, felismerhetetlen, gyakran szótlan fehér lény seprűvel, 
tollseprűvel vagy meszelővel ijesztgeti a falubelieket, belisztezi a ruhájukat, tehát inkább félelme-
tes, mintsem kedves figura. Fehér ruhába öltözött a „nagylucások” vagy „igazi lucások” csapata is. 
Őket kevésbé látták szívesen, mert jókívánságok helyett bosszúságot okoztak a háziaknak: sárral 
kenték be a falat, mésszel vagy liszttel koszolták be a szobát, a bútorokat, elcsentek dolgokat, 
élelmet loptak.4 A legények virtuskodásból komolyabb energiaráfordítást igénylő tréfákat is vállal-
tak: kicserélték a házak kapuit, vagy éjszaka szétszedtek, darabonként a tetőre hordtak és ott ösz-
szeraktak egy szekeret, vállalva ezzel a gazda haragját.5 

A fehérleples alakoskodás további változata a kifejezetten rémisztő szándékú beöltözés, amikor a fe-
hérleples figura inkább kísértetre hasonlít, és a sötét utcákon ijesztgeti, kergeti az arra járókat. A gye-
rekek, fiatalok egyéni leleménnyel fokozták a hátborzongató hatást.6 Ha ehhez még hozzátesszük, 
hogy az ijesztő, faragott Luca-tököt is ismerték bizonyos helyeken (szemeket és nagyfogú szájat farag-
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tak neki, gyertyát tettek bele, és kirakták az ablakba),7 nem nehéz párhuzamot vonni a manapság nép-
szerű halloweeni szokásokkal. Ősz végén, tél elején, a nappalok rövidülésével és a sötétség térnyeré-
sével az ember így vagy úgy a természetfeletti világgal, a túlvilággal, elmúlással, halállal kapcsolatos 
vonatkozások felé fordul. A Luca-napi szellemalakokkal való ijesztgetés, a félelem kigúnyolása a halál 
és az elmúlás elkerülhetetlenségére adott parodikus válaszként értelmezhető. A ruhacserés, szerep-
cserés beöltözés és az abból fakadó helyzetkomikum, valamint a különféle maskarák (állatalakosko-
dás: medve, kecske) ugyancsak megtalálhatók a Luca-napi hagyományok között.8 

Luca napja mint mágikus cselekvésekre különösen kedvező időpont, többféle jósló varázscselekmény el-
végzésére volt alkalmas. A ma is közismert Luca-búza ültetése eredetileg a következő évi termést hivatott 
biztosítani vagy előjelezni,9 a besózott hagymalevelekből álló hagymakalendáriumból pedig az időjárásra, 
főként a csapadékmennyiségre következtettek.10 A fiatal lányok változatos módokon kívánták megjósolni 
férjük keresztnevét: a nevekkel ellátott cédulák közül egyet-egyet a karácsonyig hátralévő időben naponta 
a tűzre vetettek, és az utolsóként maradt nevet tartották az igazinak. Másutt gombócba rejtették a cédulá-
kat, és amelyik főzés közben először jött a víz tetejére, olyan nevűnek hitték jövendőbelijüket. Kevésbé is-
mert az ugyancsak cédulákkal jelölt fokhagymaültetés: amelyik elsőként hajtott ki, annak a céduláján sze-
replő nevet vették figyelembe.11 A tél eleji női szentek (Katalin, Borbála) ünnepéhez hasonlóan Luca-napkor 
is szokás volt a lányos házaknál rügyes ágat vágni és azt vízbe tenni. Ha karácsonyra kivirágzott, jövő évi 
esküvőt jósolt.12 Haláljóslás is ismert volt ezen a napon: az ún. Luca-pogácsákba sütés előtt tollat szúrtak, s 
akié megégett, az a hiedelem szerint nem érte meg a következő telet.13 

E jeles nap erősen kötődik a boszorkányhithez, elég az országszerte ismert Luca-székre gondolnunk.  
A különleges módon, szigorú szabályok szerint karácsonyig készülő szék tulajdonosa az éjféli misén 
megláthatja a falubeli boszorkányokat, s ezt követően menekülnie kell előlük.14 Aki nem készít széket, 
annak is óvakodnia kell a gonosz lelkektől, különösen sötétedés után. A házakat a benne lakókkal, 
valamint a jószágot és az istállókat preventív jelleggel mágikus és/vagy szakrális tárgyakkal és gesztu-
sokkal védték a rontástól.15 A szokások egy részéhez zajkeltés kapcsolódott (láncos bot, köcsögduda, 
ostor, kolomp), ami szintén gonoszűző funkciót töltött be. Ez az óvó, rontáselhárító attitűd falun az 
idősek körében máig felfedezhető, például a katolikus palóc településeken.16 

A múltban gyökerező kulturális jelenségeket a kulturális antropológia survival és revival kategóriákba 
osztja: előbbi a szervesen továbbélő, ám gyakran kiüresedett szokás, míg utóbbi a tudatosan újjáélesz-
tett és visszatanult hagyományelem.17 A revival jelenségek az eredeti cselekményhez képest funkció-
váltáson is áteshetnek, hiszen aktualizálódnak. A legfőbb eltérés azonban a hagyományozódás mód-
jában, illetve a motivációban rejlik. A revival jelenségek erős egyéni, belső igények mentén valósulnak 
meg. Ennek szellemében a szokások mai ismertségéről és továbbéléséről, életben tartásáról végez-
tünk nem reprezentatív felmérést mintegy negyven résztvevővel. Előfeltevésünk szerint a boszorkány-
sággal kapcsolatos, illetve az alakoskodó hagyományelemek aktív használata nem jellemző, míg a mai 
korba – akár funkcióváltással – átemelhető szokáscselekmények különböző változatokban előfordul-
hatnak. A felmérés ezt részben igazolta. Külön kérdés vonatkozott arra, hogy a válaszadó mely szoká-
sokat és hiedelmeket ismeri a fent leírtak közül (egyfajta passzív tudás a múltról), illetve arra, hogy 
mely szokások aktív használatával találkozott a környezetében. E két halmaz elemei eltérnek egymás-
tól: míg a fenti hagyományok közül a Luca-szék készítése a legismertebb (95%), az aktívan továbbélő, 
azaz felélesztett (revival) elemek között egyértelműen a Luca-búza ültetése szerepel legtöbbször (87%). 
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Ezenkívül a kotyolás és a férjjóslás szokása fordult elő jelentős számban a revival jelenségek közül, 
tehát ezek kaptak helyet és funkciót új közegben. 

Feltűnő az intézmények szerepe a hagyományok kortárs felélesztésében: túlnyomórészt óvodai (68%), 
valamivel kisebb arányban pedig iskolai környezetben zajlik a szokások felelevenítése (46%). Számos 
óvoda pedagógiai programjában szerepel a Luca-búza ültetése. Az eredeti Luca-napi szokásokban va-
lóban részt vettek gyerekek is, többségük azonban a felnőttek társadalmához kötődött. E tekintetben 
a revival szokások életkori „lecsúszását” figyelhetjük meg, ami más, már korábban feledésbe merült 
kulturális jelenségek és folklórszövegek esetében is bekövetkezett (például gyermekdalokban „survi-
val” módon továbbélő régi lakodalmi játékok, táncok). A gyermekjátékok és mondókák szövegei gyak-
ran egy régebbi szokásréteg lesüllyedt darabjai.18 E jelenség párhuzamaként tekinthetünk az óvodások 
körébe szorult Luca-napi szokásokra, amelyek a téli ünnepkör keretében jól beleilleszthetők az óvodák 
pedagógiai programjába.19 Elsősorban a Luca-búza ültetése és a kotyolásszöveg megtanulása, néhol a 
kotyolás megjelenítése tartozik ide. 

Külön kategóriaként kezeljük a néptánccsoportok vagy más hagyományőrző kisközösségek által betanult, 
színpadra alkalmazott szokásbemutatásokat.20 Itt egyértelmű funkcióváltás történik a szokáscselekmény 
használatában, térszervezésében és működési mechanizmusában, amely nélkülözi a spontaneitást. A szo-
kások színpadra vitelében már szerepet kap az esztétikum, a látvány, a kulturális élmény, ennek ellenére 
megőrzik közösségszervező erejüket.21 Több kisközösség törekszik arra, hogy az általuk felelevenített szo-
kás eredeti funkcióját is részben megtartsák, újjászervezzék: a kotyolást lokális közösségen belül, házról 
házra járva adják elő. A folklórszöveg és az előadásmód ilyenkor autentikus marad, nem aktualizálódik, 
annak ellenére, hogy az új környezetben az nagyrészt irreleváns (mezőgazdasági jellegű jókívánságok).  
A kotyolók fogadása az eredeti szokásnál kevésbé spontán, előre megbeszélt módon zajlik, s rövid ajándé-
kozással, kínálással zárul. A lucázás értelmezése ebben a formában kissé átalakul: a konkrét jókívánságok 
elvontabb mögöttes jelentést kapnak, a résztvevők azokat a jövő évi általános gazdagságra, boldogulásra, 
szerencsére, egészségre vonatkoztatják anélkül, hogy az eredeti szövegen változtatnának. Az egyik ilyen 
esemény szervezője éppen a jókívánságok pszichológiai jelentőségében, valamint a közösség összehozá-
sában, összetartásában látja a felelevenített szokás erejét, aktualitását.22 

A Luca-búza ültetésének revival szokása is funkcióváltozáson esett át. Ami a hagyományos paraszti 
kultúrában a termés bőségét igyekezett mágikus úton biztosítani, majd szakrális tárgyként a karácso-
nyi asztalra került, immár puszta dekorációvá alakult, amelyet azonban még mindig körbeleng egyfajta 
„varázslat”. Leleményes kereskedők felfedezték a december közepi búzamag keresletében a piaci rést, 
és kimondottan „Luca-napi búzát” árulnak a következő felirattal: „Jövendöl és díszít.” A vetőmag cso-
magolásán a szokásleírás, a vetési és felhasználási útmutató, valamint a friss növényi hajtások pozitív 
élettani hatásainak bemutatása szokatlan szintézist alkot.23 

A Luca-szék hagyománya nem vált valódi revival szokássá, melynek oka véleményünk szerint a tárgykészí-
tés bonyolultságában, illetve természetesen a hagyományos néphit-elemeket tartalmazó világkép felbom-
lásában, s ezzel együtt a tárgy funkcióvesztésében keresendő. Bár a boszorkányok iránti érdeklődés, kíván-
csiság megmaradt, a szék elkészítése lassú, körülményes, ezenkívül szaktudást és eszközöket igényel, s ez 
nem kedvez a szokás rekonstruálásának. Ma már csak érdekességképpen készít Lucaszék-modellt egy-egy 
hagyományőrző mesterember. A nap boszorkányos vonatkozása, az ezzel kapcsolatos ambivalencia, a ve-
szélyes gonoszjáró időszak képzete kikopott, csak emlékként él a köztudatban. 
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A vonatkozó hagyományokat ismerő fiatal lányok körében elvétve ma is aktív használatba kerül a férjjóslás, 
elsősorban közös szórakoztató tevékenységként. A gombócfőzés mint egyszeri közösségi alkalom jobban 
be tudja tölteni ezt a szerepet, mint a karácsonyig elhúzódó, vagy fokhagymaültetéssel együtt járó szokás-
változatok. A Luca-napi fiútréfáknak is lenne létjogosultsága, ez a szokásvonulat azonban sokkal kevésbé 
ismert, illetve nagyobb és tudatos szervezettséget igényel, s így nem válhatott revival-jelenséggé. Ugyan-
csak hiányzik az aktív használatból az ijesztgetés, a szellemszerű alaknak öltözés. Ennek egyik lehetséges 
oka, hogy ezt a szerepet már betöltötték a külföldről átvett halloweeni szokások. 

A kérdőíves felmérés tanulságos eredménye volt a Luca-napi szokások új funkcióinak feltérképezése, 
s tulajdonképpen ezt tekinthetjük a revival szokáselemek kulcsának: ha a résztvevők azonosulni tud-
nak a szokás mondanivalójával és céljával, hozzájárulnak az adott kulturális jelenség fenntartásához. 
Csaknem minden válaszoló megjelölte a hagyományőrzést mint funkciót (93%), amelyet sem a kérdőív, 
sem pedig a válaszadók nem határoztak meg közelebbről. Pusztán a hagyomány fenntartása azonban 
nem lenne elég a szokás jelenkori továbbéltetéséhez, ha nem kapcsolódnának hozzá egyéb funkciók. 
A felmérés szerint legtöbben közösségi élménynek és szórakozásnak tekintik a szóban forgó revival 
szokásokat (75%), s ez rögtön megmagyarázza azok mai létjogosultságát. A vélemények között nagy 
szerepet kapott még a (nemzeti) identitáserősítő funkció (58%), a közösségépítés (61%) és az ünnep-
jelleg (61%). Utóbbit a hétköznapokból kiemelkedő, azokat tagoló „szakrális időként” értelmezzük.24 
Mivel a Luca-nap az adventi időszakra esik, része a karácsonyi készülődésnek, így időzítése kedvez a 
hétköznapitól eltérő cselekvéseknek. Jóval kisebb számarányban, de felbukkant az esztétikum is mint 
funkció (20%), ez főként a dekorációs célú Luca-búzára vonatkozik. 

Áttekintésünkben bemutattuk és röviden elemeztük a revival Luca-napi szokások megváltozott társa-
dalmi-kulturális szerepét. Bár felmérésünk inkább csak tájékozódásnak nevezhető, és korántsem rep-
rezentálja a teljes magyar társadalmat, mégis adott egy pillanatfelvételt a szóban forgó hagyományok 
passzív és aktív ismeretéről, értelmezéséről és mai alkalmazásáról egy adott társadalmi csoporton be-
lül. A szokások egy része több-kevesebb jelentésváltozással alkalmasnak bizonyult a mai használatra. 
Más részük élénken él a közgondolkodásban, de nem elevenítik fel őket, legfeljebb színpadi rekonst-
rukcióra vagy finom utalásra találunk példát.25 A szokások harmadik csoportja pedig a kortárs kultúra 
számára feledésbe merült, csupán néprajzi leírások őrizték meg őket.
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