
                                A Kortárs Női Reflexiók Fóruma tisztelettel meghívja Önt a

Luca nap: Múltból a jövőbe című
rendezvényére

Időpont: 2022. december 13. 18:00 – 20:00
Helyszín: Örmény Kulturális Központ; 1052 Budapest, Semmelweis utca 17.

 
18:00 – 18:15 Házaló népszokások:

         Kotyolás
         Vitnyédi bölcsőcske
         IX. kerületi Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont 4. évfolyamának tanulói
         Felkészítő tanár: Veress Attiláné tanító, hon-és népismeret tanár, népi játszóház vezető

18:15 – 18:25 Köszöntő
          Avanesian Alex, az Örmény Kulturális, Dokumetiós és Információs Központ alapítója

18:25 – 18:30 Luca napja – a KNRF virtuális kiállítása
         Kurátor: Tartsákné Ládonyi Emese, néprajzkutató – Major Gyöngyi, a KNRF elnöke

18:30 – 19:00 Fény, tudmány, nőiség – Balázs Júlia az első magyar csillagásznő
         Balázs Lajos, a Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Intézet nyugalmazott
         igazgatója, fizikus, csillagász

19:00 – 19:30 James Webb és az új világ
         Detre Örs Hunor, a Webb Űrteleszkóp, MIRI Európai Konzorcium Elektronikai vezetője,
         Max Planck Csillagászati Intézet Heidelberg

19:30 – 20:00 Luca nap – Hagyomány, nőiség és jövőkép
         Birinyi József, UNESCO FIAMP-díjas filmrendező, népzenekutató, a Hungarikum Szövetség 
         elnöke

20:00 KNRF: Búzaszemek hintése

A hagyományok gazdag tárházában külön figyelmet érdemel a Szent Lúcia nevéhez kötődő
ünnep, mely egész Európában jelen van. A fény fogyásából a fény növekedésébe átfordulás
minden kultúrában a legjelentősebb ünnepek közé tartozott, esetünkben viszont főként azért,
mert ennek a fényünnepnek a dramaturgiai centrumát konkrétan a nőiség, a női lét mágikus-
misztikus  természete,  az évkörben a  legsötétebb,  legvisszahúzódóbb állapotába  került  élet
újjászületése, újjá szülése képezi. Ahogyan női misztérium a gyermek szülése, ugyanúgy női
misztérium  az  élet  újraindításának  mágiája.  Ezt az  egyértelműen  pozitív  tartalmat a
kereszténység  az áldozatiságra  fókuszáló  szemléletével  valamennyire  átszínezte,  de  Jézus
születésére  emlékezve meghagyta  tisztán  örömünnepnek.  Az  ősi motívumok  szimbolikus
rétege  pedig  a  régmúlt metafizikai  üzenetét  közvetíti az  emberről,  a  nőről,  a  női
misztériumról.

*



 Szent-Györgyi Albert a Nobel-hét zárónapján 1937. december 13-án – Szent Lúcia Ünnepén
– a következő szavakkal adta át a város ajándékát a stockholmi Luciának:

„Lucia, fény és szépség leánya, most ezzel az ékszerrel megkoronázlak. Engem kértek fel erre
a  feladatra,  mert  én,  mint  tudományos  kutató,  egész  életemben  a  fényt  kerestem  és  az
egészségnek dolgoztam, amelynek legfelsőbb megjelenési formája a szépség. Kívánom, hogy
egészséged  és  szépséged  minden  emberre  kisugározzon,  és  fényed  beragyogja  az  egész
világot.” (Forrás: SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka)

Forrás: SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka

      

*

A »Luca-búza«,  melyet  karácsonyi  ajándéknak  hozott  János  nagymamája,  varázslatos  és
meghökkentő  tünemény:  Luca  napján egy  tányér  közepére  pohárba gyertyát  helyeznek,  a
pohár köré búzaszemeket hintenek, a búzát tizenhárom napon át reggel és este vízzel öntözik,
s ez a maréknyi búza eszelős sarjadásba kezd, minden nap két-három centiméterrel növekszik,
szökell  a  szoba  mennyezete  felé,  fehér-zöld  kalászt  ereszt,  amely  ma  –  Karácsony
másodnapján – már harminc  centiméternél  is  magasabb.  Nézem a budai  szobában ezt  a
burjánzó-tenyésző őséletet, ezt a fáraó sírokból is kivirágzó titkot, ezt a minden atomcsodánál
felfoghatatlanabb, tömény energiát! Karácsony este a vacsoraasztal közepére helyezik a tálat,
meggyújtják a gyertyát, s a sötét szobában úgy dereng a látomás, mintha egy nádas közepén
valamilyen vajákos szekta tartana ünnepet, fénnyel és titokkal… Az élet még mindig meglep
ilyen ajándékokkal. Nem lehet megunni.” (Márai Sándor: Napló 1947)


