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Luca – virtuális kiállítás 
 

 
A Kortárs Női Reflexiók Fóruma a válságokkal terhelt jelenben küldetésének tekinti az 
egyensúly – vagy tágabb értelemben a harmónia – lehetőségének megtalálását és 
reprezentációját úgy személyes, mint társadalmi viszonylatban. Ennek alapfeltétele a 
harmónia megtalálása saját gyökereinkkel, azzal a hagyománnyal, ami évszázadokon, vagy 
akár évezredeken át öröklődött apáról fiúra és anyáról leányra, mígnem most, az 
információrobbanás korában háttérbe szorul és kikerül a tudatokból, lassan kikerül a 
kultúrából. Ugyanakkor remek alkalom a még meglévő ünnepeink alkalmával lefejteni a 
felszíni ismereti rétegeket, és kissé a mélyére nézni annak, ami a hagyományos ünnepkörben 
rendszert alkotott, szervesen belesimulva az éves ciklusok által szabályozott életbe.  
 
Ilyen – nagyon is sokrétű – ünnepünk a Luca-nap, aminek megvannak a speciálisan magyar 
motívumai, de egyébként egész Európában ismert. Önmagában már az is rendkívül érdekes, 
hogy milyen átváltozásokon ment át egy kereszténység előtti korból megörökölt ünnep, míg 
eljutott mai formájáig. Ennek bizonyosan az is oka, hogy ez az ünnep a nőiséghez kötődik, s 
valljuk be, a technika leglenyűgözőbb csodái közt is tudattalan tartományaink még mindig 
adnak le bizonyos jelzéseket, ha olyan fogalmak kerülnek szóba, mint a boszorkányság. 
Jelenthet ez a fogalom akár jót, akár rosszat – amint majd a kiállítás anyagában mindkettőre 
lesz példa –, a hagyományban ez az ünnep szorosan kapcsolódik az év legrövidebb napjához, 
amikor leghosszabb a sötétség, legkevésbé kínálkozik kézzelfoghatónak a jövőbe vetett hit, 
amikor csak a sötétet is otthonuknak megélő lelkek maradnak szilárdak és állhatatosak. – Hát 
ezek a boszorkányok. Ők kísérnek át bennünket a növekvő fénybe, s intéznek el helyettünk 
fontos dolgokat a sötétségben, amikről nem is tudunk. Mindez mára, a tudomány 
fénytörésében sajátságosan feltárhatóvá vált, s bár bizonyosan átértelmeződnek elődeink 
fogalmai, az egyensúly és a harmónia igénye mit sem változik. 
 
Ennek az állandóságnak kínáljuk itt némi áttekintését, annak reményében, hogy lesz, akinek 
mélyebb érdeklődését is felkelti.       

(Szerk.) 
 

Luca kiállítás: https://lucanap.hu/
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