
NOVEMBER 1.
CSOKIT VAGY CSALUNK!
MINDENSZENTEK, AZAZ 
HALLOWEEN
Amikor Magyarországon még 
a Coca-Cola is olyan ritka volt, 
mint a fehér holló, a halloweent 
maximum onnan ismertük, 
hogy hangalámondásos kópián 
kezünkbe jutott az azonos című, 
nagy sikerű 1978-as horrofilm, 
amelyben Mike Myers kaszabol 
mindenszentekkor. Pedig ez a nap 
sokkal nemesebb célt szolgál: 
ilyenkor emlékezünk azokra a szentekre, akiknek neve nem maradt fenn
sem a naptárban, sem a történelemben, pedig életük Istennek tetsző 
és embernek példát adó volt. A névtelen szentek ünnepe egy 

pogány kelta hagyományon, a samsainon alapszik, amely a 
boszorkányok, a szellemek és a kísértetek ünnepe volt, és 
már a Római Birodalom korában is létezett. Innen ered az 

eleinte csak az angolszász kultúrában, majd az egész 
világon elterjedt szokás, hogy halloween éjszakáján 
kísértetnek öltözünk. A töklámpás szintén a samsain

hagyatéka.

NOVEMBER 11.
OTT REPÜL MÁRTON LÚDON!
MÁRTON NAPJA
A kultúrtörténet leghíresebb lúdja, aki nem mellesleg Márton névre hallgat, 
kétségtelenül Nils Holgersson kedvenc cimborája Selma Lagerlöf világhírű
meséjéből. A jeles nap azonban természetesen még egy ennél is nagyobb 
kaliber történetén alapszik. Szent Márton Szombathelyen, az akkori
Savariában született, a becslések szerint 316-ban, pogány családba.
Ő azonban már gyerekként szerzetesi létről álmodozott. Azonban kénytelen 
volt katonának állni, és több évig a király seregében szolgált. Ezután
azonban megkeresztelkedett és otthagyta a katonaságot. Látván szent életét,
püspökké akarták választani, ő azonban egyszerű szerzetes akart maradni.
Amikor erőszakkal próbálták elvinni, elbújt a libaólba, a libák azonban
hangos gágogásukkal elárulták őt, Mártont megtalálták és püspökké tették.

Innen ered a magyar szokás, 
hogy Márton napján libasültet 
eszünk és bort iszunk. Márton 
napja egyébként a gazdasági év 
zárónapja is.

DECEMBER 6.
HO-HO-HO
MIKULÁS
Szent Miklós „elvilágiaso-
dott” alteregója nemcsak a téli 
ünnepkör, hanem az egész év 
egyik legrokonszenvesebb alakja, 
akivel kiválóan sakkban lehet 

tartani a rosszalkodó gyerekeket. A legenda szerint a harmadik században 
Miklós püspök városában egy szegény embernek három lánya volt, akiket
megfelelő hozomány hiányában nem tudott férjhez adni. Így az a sors várt
rájuk, hogy hajadonok maradnak. Miklós, a myrai püspök elhatározta, hogy
segít rajtuk, de szemérmességből vagy szerénységből ezt titokban tette.
Az éj leple alatt egy-egy arannyal telt erszényt tett a szegény ember ablaká-
ba. Egyes változatok szerint ezt három egymást követő éjjelen tette, mások
szerint három egymást követő évben. A harmadik esetben az ablak zárva 
volt, mert kint nagyon hideg volt. Miklós püspök ekkor felmászott a tetőre,
és a nyitott kéményen át dobta be az aranyat, a harmadik lány éppen akkor
kötötte fel harisnyáját száradni a kémény alá. A keszkenőbe ra-
kott arany éppen belehullott a harisnyába. Innen 
már nem sok magyarázatot igényel, 

honnan a népszokás.

LEGYEN ÜNNEP!

BÁRMILYEN BORÚS ÉS SZÜRKE A 
NOVEMBERTŐL MÁRCIUSIG TARTÓ 
IDŐSZAK, TELE VAN ÜNNEPPEL. 
SOKAN CSAK TÚLÉLNI SZERETNÉK 
EZT A PÁR HÓNAPOT, MI MOST 
AZONBAN AZT JAVASOLJUK: 
TESSÉK ÉLVEZNI. EVÉS, IVÁS, MU-
LATOZÁS... KÁR LENNE ÁTSIKLANI 
EZEK FELETT.
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’TIS THE SEASON!

NO MATTER HOW GLOOMY AND GREY THE TIME BETWEEN NOVEM-
BER AND MARCH MAY BE, IT STILL IS FILLED WITH HOLIDAYS. MANY OF 
US SIMPLY WANT TO SURVIVE THESE MONTHS STILL, WE RECOMMEND 
TO EVERYONE: ENJOY IT PLEASE! EATING, DRINKING, CELEBRATING. 
WOULDN’T IT BE A SHAME TO PASS? 

1st OF NOVEMBER
TRICK OR TREAT!
ALL SAINT, ALSO KNOWN AS HALLOWEEN
Back when Coca Cola in Hungary was rare as white crows, Halloween was 
known at best by a few, who managed to get their hands on a VHS copy of 
the 1978 movie titled after this holiday, where Mike Myers indulges in a 
massacre on All Saints day. While in reality this holiday should serve a much 
nobler purpose: this is the day to celebrate all the saints whose name wasn’t 
immortalised in the calendar or recorded by historians, even though they 
lived in the liking of God and exemplary for men. The holiday of anonymous 
saints is rooted in a pagan Celtic tradition, the Samsain, which was a cel-
ebration of witches, ghosts and poltergeists, dating back to the times of the 
Roman Empire. This is where the tradition of wearing costumes originates 
from, which at the beginning was prevalent in the Anglo-Saxon world, but 

lately spread around the entire world. Oh, and pumpkin lanterns are also a 
legacy of Samsain.

11th OF NOVEMBER
THERE FLIES ST. MARTIN ON A GOOSE!
ST. MARTIN’S DAY
The most famous goose in cultural history, who happens to be called Martin, 
is without doubt the favourite companion of Nils Holgerson from the world 
famous tale of Selma Lagerlöf. The holiday however goes back to a story
of even greater importance. Saint Martin was born in the region today 
called Hungary into a pagan family, according to estimations in the year 
316. Despite his parents, he was dreaming about living as a monk. Still he 
was forced to enlist in the king’s army and serve as a soldier for two years. 
He then finally has been baptised and left the army. Seeing his holy life, 
the church wanted to elect him to be a bishop but he chose to remain an 
ordinary monk. When they wanted to force him, he hid in a goose stall, but 
the gabbling of the geese gave him away, so Martin was found and elected 
to be a bishop after all. This is where the Hungarian tradition of eating roast 
goose and drinking wine on this day originate from. St.Martin’s by the way 
is also the end of the fiscal year.

6th OF DECEMBER
MAN IN RED
SANTA CLAUS
The secular alterego of Saint Nicholas is not only the most loveable figure 
of the winter holiday season, but the whole year. He is the one that makes 
nasty kids a bit better when December is coming. According to the legend in 
the third century there lived a very poor man in Nicholas Bishop's town, who 
had three daughters but no dowry. Nicholas, the bishop of Myra decided to 
help them secretly. At night he put three purses full of gold into the man's 
window. Certain versions say that he did that at three different nights, but 
when he went the third time, the window was closed. Nicholas climbed up to 
the roof and threw the gold through the chimney. The third daughter was just 
puting her stockings under the fireplace, so the gold fell into the stockings 
immediately. So need to explain why the folk custom.



DECEMBER 13.
BABONÁSOK ELŐNYBEN
LUCA-NAP
Luca napjához számos népszokás kapcsolódik. Ezeknek nagy 
valószínűséggel az az eredete, hogy a Gergely-naptár bevezetésekor ez volt 
az év legrövidebb napja (ma dec. 21-e esetenként dec. 22-e a téli napfor-
duló). Luca napján régen tilos volt fonni, sütni, mosni. Nem volt ajánlatos
kölcsönadni sem, mert az elkért dolgok boszorkányok kezére kerülhettek.
Németországban Szent Luca igen nagy népszerűségnek örvend, északon a
Luca-menyasszonyt koszorúval és gyertyával 1780-ban említik először a
források. A szokást újraélesztették Svédországban, mivel ezen a napon halt 
meg Alfred Nobel. Ezért a Nobel-ünnepségek zárónapja mindig december 
13-a, és e napon gyertyás-koronás lányok köszöntik az új Nobel-díjasokat.

2014-BEN DECEMBER 17–25-IG
EZ NEM KARÁCSONY!
HANUKA
Mindjárt oszlassunk el egy esetleges félreértést: a zsidó hanukának semmi
köze nincs a keresztény karácsonyhoz. Ez nem más, mint a fények ünnepe,
amely a makkabeusoknak a szíriai görögök feletti győzelmére, a jeruzsálemi
szentély megtisztítására és újraavatására, valamint a nyolc napon át tartó
égő mécses csodájára emlékezik. Kivételes ünnep, mert egy hadi eseményt
örökít meg a nép emlékezetében, és nem a Tórán alapszik. A hanukát a 
Biblia szerint Jézus is rendszeresen megünnepelte. Hanukakor a családok
összegyűlnek, és nyolc napon át minden este meggyújtják az ünnep jelképéül
szolgáló menóra egy-egy gyertyáját. A kilencágú gyertyatartóban, amelyből 
nyolc gyertya az ünnep nyolc napját jelképezi, a kilencedik pedig a sámás,
azaz a szolga, amelyik meggyújtja a többit. Étkezéskor olajban sült dolgokat
illik tálalni, ami szintén a csodára emlékez- teti az ünneplőket. A 
leggyakoribb hagyományos étek a látke, azaz burgonyaérme.

2014-BEN NOVEMBER 30-DECEM- BER 24–IG
VÁRAKOZÁSSAL TELVE
ADVENT
A keresztény világban advent első napjával kez-
detét veszi a karácsonyi időszak, amely egészen 
vízkeresztig, azaz január 6-áig tart. A szó maga 
eljövetelt jelent, a megváltó eljövetelét. Régi 
hagyomány szerint kisböjtnek 
is nevezik, azon-
ban ez az ünnepkör 
szerencsére semmiféle 
ételmegvonással nem jár, sőt.

DECEMBER 24., 25., 26.
ÜNNEPEK ÜNNEPE
SZENTESTE ÉS KARÁCSONY
Pedig a történelmi adatok szerint nem is ezen a napon született Jézus, hanem
január 6-án. Ennek azonban nincs különösebb jelentősége, már csak azért
sem, mert ez, az eredetileg vallási ünnep osztatlan népszerűségnek örvend a
nem vallásosak körében is. Idegesítő rokonok, folyamatos gyomorbántalmak,
minimum három pluszkiló... de minden évben alig várjuk.
A karácsonyhoz kapcsolódó, világszerte „egységes”, legnépszerűbb jelkép a 
karácsonyfa, melynek hagyománya a 16. században terjedt el a Német-

-Római Birodalomban, mikor a keresztények elkezdtek feldíszített fenyőfákat
állítani otthonaikban. A legenda szerint Luther Márton volt az első, aki égő 
gyertyákkal díszített fel karácsonyfát. A német reformátor éppen hazafelé 
tartott egy téli estén, mikor az egyik fenyőn ragyogó csillagfényekre lett
figyelmes; Luthert annyira magával ragadta a látvány, hogy amikor hazaért, 
mindenáron be akart számolni családjának a jelenségről, s jobb ötlete nem
lévén, elővett egy fát, és gyertyákat helyezett rá. Pesten az első karácsonyfát
valószínűleg Brunszvik Teréz grófnő állította 1824-ben, ám elterjesztésében 
jelentős szerepe volt a Podmaniczky és a Bezerédy családoknak is. A pompás 
szokás a városokban viszonylag gyorsan meghonosodott.

DECEMBER 31.
A KÖTELEZŐ BULI NAPJA
SZILVESZTER
Szilveszterkor – akárcsak az év bármely más napján – Budapest felveszi
a versenyt bármelyik európai nagyvárossal. A bulizni vágyók – valamint 
azok, akik egyáltalán nem vágynak szórakozni, de kénytelenek, mert
kötelességüknek érzik – számos lehetőség közül választhatnak, hogyan
szeretnék elbúcsúztatni az évet. Egyvalami azonban kétségtelen: a városi
kutyák ezt a napot gyűlölik és rettegik a leginkább az évben.

JANUÁR 6-TÓL A NAGYBÖJT KEZDETÉIG
MEHET A BULI!
FARSANG
A farsangnak semmiféle kapcsolata nincsen a vallással, viszont igen gazdag 
néphagyományokon alapszik. Csúcspontja a karnevál, hagyományos 
nevén a „farsang farka”. Ez farsang vasárnaptól húshagyó 
keddig tart, három napon át, és a mulatságokon túl a telet 
is búcsúztatja. Számos nagyvárosban ilyenkor rendezik 
meg a legendás hírű karneválokat, például Rióban és 
Velencében, és nem utolsó sorban a mohácsi busójárás is ebben 
az időpontban tombol. Az utóbbi években a halloween 
kezd itthon is komoly konkurenciájává válni a farsangnak, 

ami persze nem baj: így legalább évente kétszer 
vetkőzhetünk ki magunkból és bújhatunk valaki 

más bőrébe.

2015-BEN FEBRUÁR 19.
AZ UTOLSÓ VACSORA
TORKOS CSÜTÖRTÖK
Félreértés ne essék, senkit sem szeretnénk összezavarni. 

A torkos csütörtök nem összekeverendő nagycsütörtökkel. 
Előbbin eszünk, utóbbin nem. Torkos csütörtök a nagyböjt lege-

lején kap helyet, mindjárt húshagyó kedd és hamvazószerda után, 
amikor vallási szempontból már nincs helye a nagy lakomáknak. 
Világi szempontból azonban van, és a Torkos csütörtök ma már 
az egyik legnépszerűbb jeles nap a téli naptárban , és mindenki 
lehetőséget, asztalt foglalhat a prémiuméttermekben.

13th DECEMBER
ADVANTAGE FOR THE SUPERSTITIOUS
DAY OF LUCY
Many folk traditions are tied to the day of Lucy. The origin of these 
probably is, that at the time of introducing the Gregorian calendar, it was 
the shortest day of the year (now the winter solstice falls to the 22nd, 
occasionally the 21st of December). On the day of Lucy it was forbidden 
to spin, bake or wash. It wasn't recommended to lend things either, as the 
borrowed belongings could get into the hands of witches. Saint Lucy was 
especially popular in Germany, where the first mention of a Lucy-bride 
with girdle and candles in the northern parts of the country date back to 
1780. This tradition was revived in Sweden, because Alfred Nobel died on 
this very day. For this reason, the Nobel-Prize ceremonies always end on 
the 13th of December, and the Laureates are greeted by girls with candles 
and crowns.

IN 2014 FROM 17th TO THE 25th OF DECEMBER
THIS ISN’T CHRISTMAS! 
CHANUKAH
Let’s get a possible misunderstanding straight right away: the Jewish 
Chanukah has absolutely nothing to do with the Christian tradition of 
Christmas. It’s no more than the Festival of Lights commemorating the 
rededication of the Holy Temple (the Second Temple) in Jerusalem at the 
time of the Maccabean Revolt against the Seleucid Empire and the miracle 
of the lantern shining for eight days. It is indeed a special holiday as it 
immortalizes an event of war, is not based on the Torah, and according to 
the Bible, Chanukah was regularly celebrated even by Jesus himself.
For the time of Chanukah families come together and for eight days light 
up a new candle in the menorah every evening, which is the main symbol 
of the holiday. The menorah itself is a nine branched candelabrum, where 
eight represent the days of the festival and the ninth is the Shamash, or 
„attendant” which serves to give light for practical purposes. The menu 
should consist of fried foods which are ought to remind the celebrators of 
the miracle. The most common dish is latke, a potato based pancake.

IN 2014 FROM 30th NOVEMBER TO THE 24th OF DECEMBER
FULL OF EXCITEMENT 
ADVENT
For the Christian world, Christmas time starts with the first day of advent,
and lasts all the way to epiphany, which is the 6th of January. The word 
itself means coming, and here specifically refers to the second coming of 
Christ. In an older tradition it’s also called small lent, but fortunately this 
doesn’t mean any food withdrawal for the holidays, on the contrary…

24-25-26th OF DECEMBER
ONE HOLIDAY TO RULE THEM ALL 
HOLY NIGHT AND CHRISTMAS
According to historical data, Jesus Christ wasn’t even born on this day, but 
on the 6th of January. This doesn’t have any significance though, especially 
as the originally religious holiday is enjoying undivided popularity even 
among non-religious people. Annoying relatives, constant stomach ache, 
and a minimum 3 kilo weight gain…still we just keep looking forward to it 
year after year. While it is clear that the modern Christmas tree originated 
during the Renaissance of early modern Germany, there are a number of 

speculative theories as to its ultimate origin. Its 16th century origins are 
sometimes associated with Protestant Christian reformer Martin Luther, 
who, according to the legend, first added lighted candles to a tree.

31st OF DECEMBER
DAY OF MANDATORY PARTYING 
NEW YEAR’S EVE
On New Year’s Eve – just like on any other night – Budapest is keeping up 
well, or even surpassing any European city. Those out for a wild night – 
and those who don’t wish to party at all, but still feel obliged to do so – can 
choose from numerous possibilities to bid farewell to the past year. One 
thing however is without doubt: city dwelling dogs hate and loath this day 
the most in their lives.

FROM 6th OF JANUARY TO THE BEGINNING OF LENT
LET’S PARTY! 
CARNIVAL
Carnival time has no ties whatsoever to religion, but has a very rich 
background in folk traditions. It’s highlight is traditionally called the 
„carnival’s tail”, and lasts three days after Easter Sunday until Mardi 
Gras, closing off not only the celebrations, but also wintertime in general. 
Many big cities, like Rio de Janeiro or Venice hold their famous carnivals 
in these days, and there is of course the masquerade called ′busójárás'. In 
recent years, Halloween started seriously rivalling the traditional carnival 
season, which of course shouldn’t be a problem at all, at least this way we 
can dress up, play pretend and leave our everyday selves behind twice a 
year.

IN 2015 ON THE 19th OF FEBRUARY
THE LAST SUPPER 
GLUTTONOUS THURSDAY
Don’t get the wrong impression, we are not trying to confuse anyone. Glut-
tonous Thursday should by no means be mixed up with Maundy Thursday. 
At the first one we eat, at the latter we don’t. Gluttonous Thursdays take 
place at the beginning of lent, right after Mardi Gras and Ash Wednesday, 
from a religious point of view in a time where feasting is already out of 
place. From a worldly perspective however, Gluttonous Thursday is al-
ready one of the most famous marked days in the winter calendar of many 
foodies.


