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Helyhatósági választások Sarmaságon
Szeptember 27-én az ország lakói újabb döntés előtt álltak, a helyhatósági választások 
alkalmával eldönthették, hogy milyen képviseletet szeretnének településeik élére. 

Községünkben mi is döntöttünk arról, hogy a követ-
kező négy évben milyen vezetőség kezébe adjuk a tele-
pülésünket, közösségünket érintő fontos kérdéseket. 

Helyi szinten három párt indított jelöltet a pol-
gármesteri tisztség betöltésére: a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség, a Nemzeti Liberális Párt és 
a Szociáldemokrata Párt. A szavazatok többségét az 
RMDSZ színeiben induló, Dombi Attila-János polgár-
mesterjelölt kapta meg 82,36%-ot, így ezzel megnyer-
ve negyedik mandátumát Sarmaság községben. 

Megkérdeztük Berki Edithet, az RMDSZ Sarmasági 
Szervezetének elnökét, mi a véleménye az idei hely-
hatósági választásokról, meg van-e elégedve az 
eredménnyel. 

„Őszintén mondhatom, hogy meg vagyok elégedve a 
végső eredménnyel. A község lakói immár negyedik al-
kalommal szavaztak bizalmat Dombi Attila- Jánosnak, 
aki az RMDSZ színeiben indult a polgármesteri tiszt-
ségért. Mindemellett külön örömöt jelent számunkra, 
hogy idén 13 RMDSZ-es helyi tanácsos képviseli érdé-
keinket az önkormányzatnál az eddigi 12 helyett (a 13 
RMDSZ-es tanácsos mellett helyet kapott egy Nemzeti 
Liberális és egy Szociáldemokrata is. – a szerk.) 

Persze minden alkalommal „lehetne jobb” is. 
Gondolok itt arra, hogy a részvételi arány lehetne jobb, 
sajnos még most is vannak olyanok, akik személyes 
okokra hivatkozva, nem mennek el szavazni. Ennek elle-
nére mi örülünk, hogy sokkal többen vannak azok, akik 
megértették az üzenetünket: azt, hogy a magyar ember 
érdekeit csakis egy magyar párt fogja képviselni. Sajnos 
a jelenlegi helyzetet tekintve (és visszamenőleg is) nem 
mondhatjuk azt, hogy más párt megtenné ezt. Az or-
szágos többség sosem fogja egyenrangúként kezelni a 
kisebbségek problémáit, ezért van szükségünk egy olyan 
szervezetre, amely száz százalékban mellettünk áll.”

Berki Edith még azt is hozzá tette, hogy az ala-
csony részévteli arányt részben talán a koronavírus 
számlájára is írhatjuk, hiszen elővigyázatosságból és 
nem érdektelenségből sokan maradtak otthon. A jár-
ványra való tekintettel a mozgóúrnára vonatkozó tör-
vényen enyhítettek, így nem csak a mozgásképtelenek 
és ágybanfekvők igényelhették azt, hanem a krónikus 
betegségben szenvedők is. Így idén a helyi  RMDSZ 157 
mozgóúrnát kérvényezett a községen belül. 

Mindezek mellett a Sarmaság községi emberek nem 
csak helyi szinten szavaztak bizalmat az RMDSZ jelölt-
jei számára, hanem megyei szinten is hozzájárultak ah-
hoz, hogy a Szilágy megyei magyar embereknek erős, 
magyar képviselete lehessen a megyeházán.

Folytatás a 3. oldalon

Köszönjük a bizalmat és a támogatásukat! 
Berki Edith, az RMDSZ Sarmasági Szervezetének elnöke

Az RMDSZ Sarmasági Szervezetének nevében köszönöm minden Sarmaság községi lakosnak, 
akik szeptember 27-én a helyhatósági választásokon részt vettek és szavazatukkal támogatták 

az RMDSZ jelöltjeit, döntésükkel értékelték az RMDSZ csapatának munkáját. Az eredmény 
azt mutatta, hogy a község lakosai meg vannak elégedve az elmúlt évek tevékenységeivel, 

megvalósításokkal, bebizonyították azt, hogy Sarmaság egy erős, összetartó magyar közösség!
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A 2020-as év embert próbáló év. A koronavírus jár-
vány nem csupán egy országot, egy kontinenst súly-
tott, hanem a Világ szinte minden pontján felütötte 
a fejét. Hirtelen a megszokott „szürke hétköznapok” 
megváltoztak. Egyes helyeken kijárási tilalom lépett 
érvénybe, máshol kötelező maszk és kesztyű használat 
lépett érvénybe, munkahelyek szűntek meg és iskolák 
zártak be. 

Ezek a dolgok kis községünket sem kerülte el, már-
ciusban egy időre a kényszer vakációt kellett „elviselni-
ük” pedagógusoknak, diákoknak és szülőknek egyará-
nt. Talán a diákokat ez még nem is érintette annyira 
rosszul, addig a pillanatig, amíg online oktatás váltotta 
fel a kényszervakációt. Talán ott abban a pillanatban 
mindenki rájött, hogy valóban komoly dologról van 
szó. Valószínű mindenki azt gondolta, hogy pár hét, 
maximum néhány hónap elteltével visszaáll minden a 
régi kerékvágásba. De ez nem így történt. Március óta 
csak bizonyos szabályok lehet bármiféle rendezvényt 
tartani, amely bizony nagyon kellemetlen tud lenni egy 
kulturális eseménynél, egy esküvőnél stb. 

Egy pillanat alatt eltelt a nyár, rohamosan kö-
zeledett az ősz, vele együtt pedig az iskolakezdés. 
Bizakodóan vártuk, hátha talán minden a megszokott 
módon fog történni, de sajnos a helyzetre való tekin-
tettel rendhagyó iskolakezdés és iskolai tanév fogadta 
a diákokat, pedagógusokat, szülőket. 

Az idei tanévnyitó alkalmával Bőti Sándor-Csaba 
iskolaigazgató biztosított mindenkit afelől, hogy igye-
keznek mindent megtenni annak érdekében, hogy tan-
intézményeinkben az oktató-nevelő tevékenységek a 
legnagyobb biztonsági előírásoknak megfelelően le-
gyenek megtartva

A kellemetlen helyzetet talán javította kicsit a lát-
vány, amely a diákokat és pedagógusokat fogadta, meg-
újult iskola várt mindenkire! A felújított tantermek és 
folyosók a járványügyi intézkedéseknek megfelelőek, 
így bíznak abban, hogy a tanítás-tanulás zökkenőmen-
tesen fog zajlani. Az alkalmat megragadva az igazgató 
Úr megköszönte az áldozatos és kitartó munkát úgy a 

pedagógusoknak, úgy az iskola kisegítő személyzetének 
és mindenkinek, aki hozzájárult az új tanévkezdéshez. 

Köszönet illeti Dombi Attila János polgármestert, 
a Polgármesteri Hivatalt, a Helyi Tanácsot támoga-
tásukért, a számos benyújtott és megnyert pályá-
zatot, melyeknek köszönhetően községünk minden 
tanintézményében   nagyon jó körülmények között 
kezdődhetett el az oktatás. Felújult a Sarmaság-Bánya-
telepi 2-es Számú Óvoda, a Sarmasági 1-es Számú 
Óvoda, a Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum 
épületegyüttesének nagy része. Továbbá az igazgató 
Úr bízik benne, hogy jól működő partnerkapcsolatuk a 
jövőben sem szakad meg, hiszen ennek a legfőbb nyer-
tesei az oktatás főszereplői, a diákok.

A Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum felké-
szült minden eshetőségre, de mindez hiábavaló, ha a 
szülők nem partnerek az intézkedésekben, ezért Bőti 
Sándor-Csaba iskolaigazgató arra kér minden szülőt, 
hogy továbbra is legyenek együttműködőek, mint aho-
gyan ezt eddig is tették. Továbbá kéri őket, hogy legye-
nek megértőek, segítőkészek, hiszen ezen a nehéz idő-
szakon csak együtt, egymást segítve tudnak túljutni. 

Kéri a szülőket, vegyék fi gyelembe az iskola hon-
lapján (www.litesa.ro) közölt járványügyi tájékoztatót 
gyermekeik egészsége érdekében.

 A diákokhoz pedig a következő szavakat intézte:
„Kedves gyerekek, kedves diákok!
A tanévkezdés izgalmakkal teli és szép pillanatához 

érkeztünk, s még ha a megszokott tanévnyitó ünnepsé-
get nem is tarthatjuk meg, örömmel várunk bennete-
ket, egészségesen térjetek vissza iskolánk padjaiba, hogy 
együtt tanuljunk, fedezzük fel a világot, az új kihívások-
ból pedig faragjunk közös erővel sikereket és kellemes 
élményeket.

A Sarmasági Hírmondó szerkesztősége is eredmé-
nyes, sikerekben gazdag új tanévet kíván minden di-
áknak, pedagógusnak és szülőnek! Nehéz időszak ez 
mindenki számára, de ez senkit se tántorítson el kitű-
zött céljaitól!

Sz. A. Fotók: Kulcsár Mária

Megkezdődött a 2020-2021-es tanév a 
Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceumban
A Világot már rengeteg minden sújtotta, háborúk, természeti csapások, világjárványok. Amikor tör-
té nelem órán ezekről tanultunk, nem gondoltuk volna, hogy talán egyszer mi is átélünk hasonlót. 
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A helyhatósági választások 
során megmutatták a helyi-
ek, hogy fontosnak tartják az 
erős, magyar képviseletet nem 
csak helyi, hanem megyei szin-
ten is. Egy próbatételt sikere-
sen vettünk, együtt, közösen! 
Hamarosan újabb próbatétel elé 
állunk, amikoris a parlamenti 
választások során is meg kell 
mutatnunk, hogy a magyarság-
ban erő van, nemzeti öntudat 
és egység. Ezért fontos, hogy 
ha eljön az idő, éljünk szavaza-
ti jogunkkal, mert hiába a helyi 
képviselet, ha országos szinten 
nincs érdekképviselet. 

A Sarmaság községi helyi ta-
nácstestületet tehát 13 RMDSZ-
es tanácsos alkotja: 

1. Lucza Itván
2. Tóth Csaba
3. Bőti Sándor Csaba
4. Kovács Zoltán-Szabolcs
5. Gombos Zsigmond
6. Kovács Tibor
7. Szakács Csaba
8. Dombi Szilárd-Attila
9. Deák Csilla-Katalin
10. Dakó József

11. Székely Gyula
12. Gál Csaba
13. Balog Attila
A tagok között vannak ve-

teránnak számító tagok is, akik 
kellő tapasztalattal rendelkez-
nek ahhoz, hogy az elkezdett 
munka folytatódjon, hogy a már 
folyamatban lévő pályázatok, be-
ruházások megvalósulhassanak. 
Az újonnan érkező tagok pedig 
ötletekkel és friss lendülettel 
kezdhetik el új megbizatásukat, 
amellyel a község javát szolgál-
hatják. A tanácsosok remek csa-
patot alkotnak és fognak alkotni 
a polgármesterrel, aki több éves 
tapasztalatával, tenni akarásával 
továbbra is a községért fog dol-
gozni! (Az elmúlt évek befejezett 
pályázatairól és a még folyamat-
ban lévőkről is az elmúlt hetek-
ben a Szilágyság különszámában 
olvashattak. – a szerk.) 

Kitartást, erőt és eredményes 
munkát kívánunk Dombi Attila-
Jánosnak, Sarmaság község 
polgármesterének és tanácsos 
kollégáinak! 

Székely Anetta

Sarmasági ovisaink lehetőséget kaptak arra, hogy 
részt vegyenek a nagyváradi Szent László óvodában 
megszervezett Ovi Olimpián. Tóth Emese óvónővel és 
5 ovis gyerekkel buszra szálltunk és elindultunk Nagy-
váradra. Az egész programnak az volt a lényege, hogy a 
gyerek ne a társát, hanem saját magát győzze le. Nem 
volt első, második vagy harmadik helyezés, csak az, 
hogy a gyerek teljesítse a feladatot, segítséggel vagy 
segítség nélkül. Voltak ügyességi feladatok, népi játé-
kok és sportvetélkedő is. Öröm volt látni a gyerekek 
boldogságát és határtalan jókedvét. 

Köszönjük a nagyváradi Szent László Római Kato-
likus Teológiai Líceum óvodájának a meghívást, ezt a 
remek kezdeményezést, az óvónőknek a végtelen tü-
relmét és végül a gyerekeknek ezt a csodás élményt. 
Reméljük a jövőben mi is visszaadhatjuk mindazt amit 
most tőlük kaptunk.

Szász Anikó

Sarmasági ovisaink a nagyváradi Szent 
László óvodában megszervezett Ovi Olimpián

Helyhatósági választások Sarmaságon
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Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: 
Szent István király napja, a keresztény magyar állam-
alapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának 
emléknapja. Uralkodása idején István még augusztus 
15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, ek-
korra hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott 
törvénynapot. Élete végén a beteg király ezen a napon 
ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, és 1038-ban ő 
maga is ezen a napon halt meg. Az ünnep dátumát Szent 
László király tette át augusztus 20-ára, mert 1083-ban 
VII. Gergely pápa hozzájárulásával ezen a napon emel-
tették oltárra I. István relikviáit a székesfehérvári bazi-
likában, ami szentté avatásával volt egyenértékű.

I. (Nagy) Lajos uralkodásától (1342-1382) kezdve 
egyházi ünnepként élt tovább ez a nap. István kultusza 
Európa-szerte elterjedt ugyan, de a királyt az egyete-
mes egyház nevében csak 1686-ban nyilvánította szent-
té XI. Ince pápa. A szentatya akkor elrendelte, hogy 
Buda töröktől való visszafoglalásának évfordulóján az 
egész katolikus világ minden évben emlékezzen meg 
Szent István ünnepéről, amelyet az egyetemes egyház 
augusztus 16-án tart.

XIV. Benedek pápa 1771-ben csökkentette az egyhá-
zi ünnepek számát, s a Szent István-nap ekkor kimaradt 
az ünnepek sorából. Mária Terézia (1740-1780) ugyan-
akkor ismét elrendelte a Szent István-nap megtartá-
sát, sőt nemzeti ünnepként a naptárakba is felvétette. 
A királynő volt az, aki 1771-ben Bécsbe, majd Budára 
hozatta István kézfejereklyéjét, a Szent Jobbot, amelyet 
ettől kezdve minden év augusztus 20-án körmenetben 
vittek végig a városon.

A legenda szerint István ereklyéjét 1083-as szentté 
emelésekor épen találták meg koporsójában, és már 
az 1222. évi Aranybulla is törvénybe iktatta tiszteletét. 
Valószínűleg a tatárjárás vagy a török idők alatt veszett 
el, majd 1590 körül a raguzai (dubrovniki) dominiká-
nus kolostorban találtak rá. A Szent Jobbot - amely-
nek ezüst ereklyetartóját 1862-ben készítették - ma 
Budapesten, a Szent István-bazilikában őrzik.

Az 1848-as szabadságharc leverése után hosszú ideig 
nem tarthatták meg az augusztus 20-i nemzeti ünnepet, 
hiszen Szent István a független magyar állam jelképe 
volt. Először 1860-ban lehetett ismét megünnepelni ezt a 
napot, ami valóságos nemzeti tüntetéssé vált. Az 1867-es 
kiegyezés után az ünnep visszanyerte régi fényét, 1891-
ben Ferenc József az ipari munkások számára is munka-
szüneti nappá nyilvánította augusztus 20-át, 1895-ben 
pedig a belügyminiszter elrendelte, hogy ezen a napon 
címeres zászlóval lobogózzák fel a középületeket.

A két világháború között az ünnep kiegészült a Szent 
István-i, azaz a Trianon előtti Magyarország visszaállí-
tására való folyamatos emlékezéssel, emlékeztetéssel. 
1945 után augusztus 20-át egyházi ünnepként 1947-ig 
ünnepelhették nyilvánosan, a második világháború vé-
gén a Szent Koronával együtt nyugatra menekített, de 
1945. augusztus 18-án hazahozott Szent Jobb 1947-ig 
még szereplője volt a Szent István-napi ünnepnek.

A kommunista rendszer az ünnep vallási és nemzeti 
tartalmát nem vállalta, de teljes megszüntetését vagy 
jelentéktelenné süllyesztését sem látta célszerűnek, 
inkább tartalmilag változtatott rajta. A szekularizált 
ünnepet először az új kenyér ünnepének nevezték el, 
majd az új alkotmány hatályba lépését új - szocialista 
- államalapításként 1949. augusztus 20-ára időzítet-
ték. 1949 és 1989 között augusztus 20-át az alkotmány 
napjaként ünnepelték, 1950-ben pedig az Elnöki Tanács 
törvényerejű rendelete a Magyar Népköztársaság ünne-
pévé nyilvánította.

A rendszerváltozással felelevenedtek a régi tradí-
ciók, és 1989 óta ennek megfelelően rendezik meg a 
Szent Jobb-körmenetet. Szent István ünnepének igazi 
rehabilitációja 1991-ben történt meg: az 1990-es első 
szabad választások nyomán létrejött Országgyűlés 
1991. március 5-én a nemzeti ünnepek - március 15., 
augusztus 20., október 23. - közül Szent István nap-
ját nyilvánította a Magyar Köztársaság hivatalos ál-
lami ünnepévé. A 2012. január 1-jén hatályba lépett 
Alaptörvény (alkotmány) is Magyarország hivatalos 
állami ünnepeként, az egyik nemzeti ünnepként rögzíti 
augusztus 20-át.

Augusztus 20-án rangos állami kitüntetéseket ado-
mányoznak, ekkor adják át többek között a 2011-ben 
alapított Szent István Rendet, a legmagasabb állami 
kitüntetést, amely a Magyarország érdekében tett leg-
kiemelkedőbb különleges érdemek, kimagasló életmű-
vek, nemzetközi téren szerzett jelentős értékek elisme-
résére szolgál. Először 2013-ban adományozták oda.

Forrás: mult-kor.hu

A Szent Jobb évszázados eltűnésétől az új kenyér 
ünnepéig – augusztus 20-a hányattatott története
Augusztus 20. államalapító Szent István királyunk ünnepe, nemzeti ünnep, egyben az új kenyér 
ünnepe. Az 1990-es első szabad választások nyomán létrejött Országgyűlés 1991. március 5-én a 
nemzeti ünnepek - március 15., augusztus 20., október 23. - közül Szent István napját nyilvánította 
a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepévé.
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A gazdasági élet ünnepei
Az aratóünnepet ott tartották 

meg, ahol kalákában dolgoztak, 
vagy ahol felfogadott aratók vé-
gezték a munkát. Az aratás befe-
jezésekor aratókoszorút kötöt-
tek, és azt ünnepélyes menetben 
a földbirtokos vagy a gazda elé 
vitték. Az aratást vacsora, táncos 
mulatság fejezte be. A családi ara-
tást nem követte aratóünnep.

Éppúgy, mint más európai né-
peknél, nálunk is egy sor hiede-
lem és varázscselekmény fűző-
dött az aratáshoz, különösen az 
utolsó gabonacsomóhoz, amely 
a szántóföldön maradt aratás vé-
gén.

Szeptembertől novemberig 
tartottak a gazdasági évet lezá-
ró ünnepek. Ilyenkor fizették ki 
régen a cselédek bérét, ilyenkor 
voltak a pásztorünnepek is.

Bérfizető, pásztorfogadó nap 
volt pl. szeptember 29. (Mihály-
nap). Kelet-Magyarországon a 
pásztorok, főként a juhászok 
Dömötör napján (október 26.) 
tartottak búcsút, s ezen a napon 
számoltak el a gondjukra bízott 
juhokkal. A Dunántúlon sok he-
lyütt október 20-án, Vendel nap-
ján tartották a pásztorünnepet.

A gazdasági év fontos állomása lehetett novem-
ber 1., továbbá november 11., Márton napja is. Már-
ton napja már a XIV. századi magyarországi króniká-
ban is határnapként szerepelt. Sok helyütt Márton-
nap volt a cselédfogadás, legeltetés, a gazdasági év 
befejezésének határnapja. A nyugati megyékben a 
pásztorok ilyenkor hordták köszöntő kíséretében 
„Szent Márton vesszejét”.

Az őszi vigasságok közé tartoztak a szüreti mu-
latságok is.* A hazánk fővárosában lakó óbudai, ere-
detileg főként német ajkú bortermelők még néhány 
éve is tartottak látványos szüreti bált. A szüreti 
mulatsághoz az egész országban lovas felvonulá-
sok tartoztak. A termeket, lugasokat szőlőfürtökkel 
ékesítették; aki lopott a szőlőből, annak büntetést 
kellett fizetnie. Az ünnepséget tánc követte.

Mindenszentek napjára rendbe teszik a sírokat, 
gyertyát gyújtanak a temetőben. A katolikus falvak-
ban a házakban is gyújtottak gyertyát, minden ha-
lott emlékére egyet. Almamelléken s másutt is ételt-
italt tettek az asztalra a „halottak számára”.

Téli asszonyi ünnepek
Amikor a mezőgazdasági munka befejeződött, az 

asszonyok munkaidejüknek jelentős részét fonással 
töltötték. November második felében kezdődött a fo-
nás, és gyakran farsangig tartott. (Tilos volt azonban 
fonni az egyházi és népi ünnepeken, jeles napokon, így 
Borbála napján, Luca napján, karácsony két napján.)

Az asszonyok és lányok összegyűltek ilyenkor a 
fonóban; beszélgetés, énekszó, játék mellett jobban 
ment a munka, és megtakarították a világítás árát is. 
Az egyházi és világi hatóságok megegyeztek abban, 
hogy a fonót az erkölcstelenség egyik fő hajlékának 
tartották. A fonó valóban a társas összejöveteleknek, 
a népköltészet megszólaltatásának, a népdaléneklés-
nek egyik fő alkalma volt. Csík-, Gyergyó- és Kászon-
szék 1650-es „Constitutió”-jában olvashatjuk: „Mivel 
az előtt is volt végzés az éjjeli korcsmárlás felől, de 
azzal nem sokat gondolván némelyek annak felette az 
iffiaknak mind kocsmán éjjel valo heveresek… az leány 
renden valónak is guzsalyosban valo jarasok is iffiak-
kal valo gyülekezetek is szabad ne legyen” *

Folytatás a 6. oldalon 

Őszi népszokások
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Fonókra ma már csak néhány községben találunk, 
de például az 1950-es években Turán a nagyleányok a 
fonás megszűnése után is béreltek szobát, ahol együtt 
varrogattak, kézimunkáztak. Lajos Árpád Borsodi fonó 
című monográfi ájában végigkísérte a kender útját az 
elvetéstől a fonóig. A magyar szerelmi líra jelentős ré-
sze is a fonókhoz kapcsolódott, a maskarázás, alakos-
kodás természetes „színpada” is a fonó volt.

November-december hónapban egy sor, női mun-
katilalommal kapcsolatos jeles napot is találunk, s 
ilyenkor szokták a lányok találgatni, ki lesz a férjük. 
András-napon a lányok böjtöltek, csak három szem bú-
zát ettek, három csepp vizet ittak, s akkor megálmod-
ták, hogy ki lesz a férjük (Somogy megye). Szilvásgom-
bócokba férfi nevet tettek, s azt tartották, hogy amelyik 
gombócot először felveti a víz, olyan nevű férjük lesz. 
Hasonló jósló szokások fűződtek Katalin napjához, a 
Borbála-naphoz és Luca napjához is. A decemberi as-
szonyi ünnepek közül hazánkban legjelentősebb Luca 
napja (december 13.). Lányoknak, asszonyoknak ti-
los ilyenkor dolgozniuk. Számos történet szól arról, 
hogyan büntette meg Luca azokat, akik fonni, szőni, 
varrni, mosni mertek az ő ünnepén. Luca büntetésből 
a fonóasszonyhoz hajítja az orsót, kóccá változtatja a 
fonalat, bevarrja a tyúkok tojókáját. Hasonló történe-
teket fűznek a Borbála-napi munkatilalomhoz is.

„Ugye, nem szoktunk dolgozni egyáltalán. Egy nő 
dolgozott, a Luca ott megjelent neki, és kérdezte, hogy 
mér dolgozik máma? Nem tudja, hogy Luca van? Felel, 
hogy: mire a Luca ideér, addig én elvégzem a szövést. – 
A Luca bizony előbb odaért, és azt a kicsiny kis darabkát 
nem tudta bevégezni. Volt talán még egy méterre való 
szövés, és azt nem tudta elvégezni.” (Harkányfürdő.)

Luca napján alakoskodni is szoktak. A Luca-ala-
koskodó fehér leplet hord, arca elé vagy fejére szitát 
tesz. Ellenőrzi a fi atalokat, a lustákat megszégyeníti. 
– Horvátkimlén Luca napján is, Borbála napján is meg-
jelennek a fehér ruhás alakoskodók.*

Luca napján kezdik készíteni a Luca székét, amely-
nek segítségével karácsony böjtjén felismerik a bo-
szorkányokat. Alig van olyan falu, ahol nem ismerték 
a Luca székéről szóló babonás történeteket. A lucaszé-
ken készítője mindennap dolgozik valamit, úgy, hogy 
éppen karácsony estéjére készüljön el. Akkor elmegy 
az éjféli misére, és ott megismeri a falu boszorkánya-
it, mert ilyenkor szarvat hordanak. Utána azonban 
menekül haza, különben széttépnék a boszorkányok. 
Legjobb, ha mákot szór el az úton, mert a boszorká-

nyok kötelesek a mákot felszedni, s így a történet hőse 
megmenekül a bosszújuktól.

Az ország nyugati részében – főként azonban Dél-
Dunántúlon – Luca-nap hajnalán „kotyolni” járnak 
a kisfi úk. Szalmát vagy fadarabot visznek magukkal 
(legjobb, ha ezeket valahol elcsenik), s arra térdelve 
mondják el köszöntőjüket.* Utána kukoricával vagy 
vízzel öntik le őket a háziak, ők pedig a szalmával, fá-
val „megvarázsolják” a tyúkokat, hogy egész évben jól 
tojjanak. A köszöntőt mondó gyerekek ezután ajándé-
kokat kapnak.

Luca széke

Luca, Luca, kity-koty!
Tiktyok, lúdgyok jó 

ülősek legyenek!
Fejszéjek, fúrójuk úgy 

megálljon a helibe,
Mint a cserfa a tövi-

be!
Annyi tojások legyen, 

mint az égen a csillag!
Annyi pénzek legyen, mint pelyvakutyóban a pely-

va!
Akkora disznót öljenek, mint a falu bikája!
Olyan hosszú kolbászuk legyen, mint a falu hos-

sza!
Olyan vastag szalonnájuk legyen, mint a mester-

gerendájuk!
Annyi zsírjuk legyen, mint a kútban a víz!
Akár tavasszal, György napján, Lucakor is szabadon 

garázdálkodnak a gonoszok. A Luca-hiedelmekben két 
réteget különböztethetünk meg, egyrészt ilyenkor volt 
Szent Lucia ünnepe, másrészt Lucát kísérteties női 
alaknak is képzelik. A naptárreform előtt erre a napra 
esett a napforduló, ez volt tehát a leghosszabb éjszaka 
– a legrövidebb nap ideje. Maga a Lucia név is a latin 
fény szóval (lux) áll kapcsolatban.
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