
 
 
 

Jelképek a lélekhez  

Hermetikus, gnosztikus és rózsakeresztes képi eszenciák  

egyetemes üzenete régen és ma 
 

2017. november 25. szombat – 10:00-17:00 

K11 Művészeti és Kulturális Központ (1075 Budapest, Király utca 11.) 
 

 
Program:  
 
9:30- 10: 00 Érkezés, regisztráció 
 
10: 00 – 10:15 Megnyitó 
 
10:15 – 12:30 Délelőtti előadások (kávészünettel) 
 

 
Hamvas Levente Péter –  ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. 
A haza, mint szimbólum 

 
A világirodalomból és a magyar irodalomból egyaránt számos olyan mű ismert, amelyben központi motívum a haza. 
A haza nem pusztán földrajzi tér, hanem egy kivételes hely, ahol a dolgok valódi értelmet nyernek. Odüsszeusz, János 
vitéz vagy a Garren fivérek többszöri utat tesznek meg. A hazatérést megelőzi a vándorlás, az utazás, az idegenség, a 
vágyakozás. A haza összefügg a nővel és az apával, a felnőtté válás két legfontosabb szereplőjével. A hazatérés 
beavatás, amikor a dolgok helyükre kerülnek. A haza ennélfogva szent hely, templom, elkülönített tér (temno - 
kihasít). Szimbólum, mely önmagán túlmutató jelentéssel bír, így köze van a titokhoz és a transzcendenshez. 
 
 

Kutsera Róbert – Aquarius Kulturális Alapítvány 
A beavatott, aki szimbólummá vált 

 
A beavatott alakja egy speciális szimbólum. Önmagát szimbolizálja, önmaga helyén áll. Az előadásban szeretném 
megvizsgálni, hogy mennyiben változik meg a képünk a beavatásról azáltal, ha a beavatottra univerzumként, 
mikrokozmoszként tekintünk.  
 
 

Fazekas Sándor  – Kaposvári Egyetem  
Az alkímiai mise szimbolikája 

 
A Nicolaus Melchiornak tulajdonított, de a kutatások szerint még a 15. században keletkezett alkímiai mise a 
magyarországi alkímiatörténet különös darabja. Frissen megjelent kötetünk a műhöz kapcsolódó értelmezéseket 
igyekszik összegyűjteni, a kortárs kommentároktól egészen Carl Gustav Jung elemzéséig. Az előadásban az eddigi 
értelmezések felvillantása után igyekszünk felfejteni az alkímiai mise szimbolikáját, kísérletet téve egy saját olvasat 
létrehozására. Reméljük, a kötet és az előadás a hallgatóságot is új  szempontok felvetésére sarkallja majd. 
 
 

12:30 – 13:15 Nyitott beszélgetés (a délelőtti előadások alapján előadók és közönség között) 
 



 
 
 
13:15 – 14:15 Ebédszünet 
 
 
 
14:15 – 16:45 Délutáni előadások (kávészünettel) 

 
Hamvas Endre Ádám – Gál Ferenc Főiskola 
Zószimosz és alkímia szimbolikus nyelve 

 
A panopoliszi Zószimosz nemcsak azért nevezetes szerző, mert ő az első ismert alkímiai író, hanem azért is, mert 
szövegei az alkímiai operációk mellett különleges, szimbolikus nyelvezetet tartalmaznak. Az előadásban ezt mutatom 
be, a Peri aretész című értekezés példáján keresztül. Ez az alkímiai traktátus egyszersmind egy különleges álom, 
illetve látomás leírása, amelynek megfejtése a szöveg szimbolikájának feltárásán keresztül lehetséges. 
 

 
Aczél Zoltán  – Arany Rózsakereszt Nemzetközi Iskolája 
Rózsakeresztes  alkímia 

 
Az alkímia a rózsakeresztesek számára gondolkodásmódot, szemléletet jelentett. A rózsakeresztesek használták az 
alkímia szimbólumait, számtalan kontextusban ábrázolták, és az alkímia hét alapműveletére, mint egyetemes 
képletre, a világ teremtésének és az ember tökéletessé válásának útjára tekintettek. Az előadásban konkrét példákon 
keresztül ezt a szemléletet, ezt a gondolkodásmódot szeretném megeleveníteni, amely e jelképek alkotását és 
olvasását inspirálta. 
 
 

Szőnyi György Endre, Szegedi Tudományegyetem / CEU  
Ezoterikus szimbólumok és az ősi mágia modern regényekben 
 

A természetfelettiről való fantáziálás és az a vágy, hogy az ember behatolhasson ebbe a szférába a civilizáció 
kezdeteiig megy vissza, s ennek minden korban keletkeztek kulturális reprezentációi, komplex rítusok formájában, 
majd átszűrődve a művészetbe, irodalomba, festészetbe. Multimediális reflexiókat is bőven találunk: drámát, operát, 
ma már inkább az érzékek orgiáját kínáló filmeket. Jelen előadás a modern regény történetéből válogat olyan 
műveket elemezve, melyek magyarul is hozzáférhetőek, természetesen nem hagyva ki magyar szerzőket sem: Mary 
Shelly, Frankenstein (1818); Somerset Maugham, A mágus (1908), Gustav Meyrink, A nyugati ablak angyala (1927), 
Szerb Antal, A Pendragon legenda (1934), Szepes Mária, A vörös oroszlán (1944), Thomas Mann, Doktor 
Faustus (1943), Marguerite de Yurcenar, Opus nigrum (1968), Umberto Eco, A Foucault-inga (1987), Helmut 
Krausser, Mágikus melódiák (1993), Philip Pullman, Az Úr sötét anyagai trilógia (1995-2000), Javier Sierra, A 
halhatatlanság piramisa - Napóleon egyiptomi titka (2014). 

 
 

 
16:45 – 17:30 Nyitott beszélgetés (a délutáni előadások alapján előadók és közönség között) - zárás 
 
 
 
 
 

 A konferenciáról bővebb információ: aquariuskincsei.hu/esemeny/jelkepek-a-lelekhez/ 

és jegyvásárlási lehetőség: aquariuskincsei.hu/termekkategoria/rendezveny-jegy/ 

http://aquariuskincsei.hu/esemeny/jelkepek-a-lelekhez/
http://aquariuskincsei.hu/termekkategoria/rendezveny-jegy/

