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„Az emberi kapcsolatok szeretetében élni és
az idegen akarat megértésében élni hagyni,
ez a szabad ember alapmaximuma.”
Rudolf Steiner: A szabadság filozófiája

Mi történik az Antropozófiai Társaságban?
Hírek a Társaság tagjainak
Kedves Barátaink!
A MAT képviselő testülete által szerkesztett hírlevél hatodik számát adjuk át most a
Társaság tagjainak, abban a reményben, hogy hasznos információkat találnak benne mind
a Társaság működésével, mind pedig az antropozófiai életterületekkel kapcsolatban.

GRATULÁLUNK MEZEI KATINAK!
Kicsit megkésve ugyan, de nagy örömmel adjuk hírül a Társaság tagjainak, hogy Mezei
Mihályné Katalin, a Kisgöncöl Waldorf Iskola tanára és a Magyar Antropozófiai Társaság
képviselő testületének tagja állami elismerésben részesült.
Mezei Mihályné Katalin a Kisgöncöl Waldorf
Iskola tanáraként ez év júniusában az Emberi
Erőforrások
Miniszterétől,
Balog
Zoltántól
"A gyermekek harmonikus
személyiségformálása érdekében végzett
kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként

Németh László díj elismerésben részesült",
amit a Zeneakadémián tartott ünnepség
keretében vehetett át.
A Társaság tagjai és képviselő testülete
nevében ezúton is sok szeretettel gratulálunk
neki!

BESZÁMOLÓ A TÁRSASÁG ŐSZI KÖZGYŰLÉSÉRŐL
2017. november 4-én tartotta meg őszi közgyűlését a Magyar Antropozófiai Társaság. A
következőkben nem a közgyűlés jegyzőkönyv szerinti eseményeit kívánom bemutatni,
hanem arról szeretnék képet adni, hogy az erre az alkalomra összegyűlt tagtársaink milyen
hangulatban és hogyan dolgoztak együtt.
Sajnos az esemény iránt az érdeklődés
viszonylag csekély volt, mert ezen a szombati
délelőttön csupán 27 tagtársunk számára volt
fontos, hogy együtt megbeszéljük a 2017-es
év eddigi eseményeit, hogy részt vegyenek
azon a fórumon, ahol közösségünk
legfontosabb kérdéseit beszéltük meg.
A program, már hagyományosnak nevezhető
módon, énekléssel indult, de ezt megelőzően
egy idézetet olvastunk fel, Rudolf Steinernek
Dornachban, 1924. szeptember 28-án
elhangzott előadásából, abban a reményben,
hogy ez a közös munka szellemi alapját
megadja majd. Az idézett szöveg ”A
karmikus
összefüggések
ezoterikus
vizsgálata” című könyv IV. kötetében
található.
Ez az idézet így szólt:

„…. És így fedezhetjük fel éppen Novalisban
Michael áramlatának egyik nagyszerű előhírnökét.
Ez a szellemi áramlat vezessen titeket is, kedves
barátaim, most, amíg éltek, és miután áthaladtok a
halál kapuján! A szellemi, érzékfeletti világban
megtaláljátok mindazokat, akikkel elő kell
készítenetek azt a művet, amelynek ennek az
évszázadnak a végén kell kiteljesednie, hogy
kivezesse az emberiséget abból a súlyos krízisből,
amelybe került. Azt a lényt is meg fogjátok találni,
akiről ma beszéltem.
Csak akkor lesztek a michaeli eszme hű követői, és
csak akkor tudtok részt venni nemesen, segítően
abban, aminek az antropozófia révén, michaeli
értelemben érvényesülnie kell a Föld-fejlődésben,
ha ez a mű, az, hogy a Michael-erővel, a Michael
akarattal erőteljesen áthatjátok magatokat, ha ez
valóban győzni tud bennetek a sárkány-démon
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felett, amelyet már ti is jól ismertek; ha
mindannyian, akik a fényben a michaeli eszmét
ilyen módon őszinte szívvel, bensőséges szeretettel
felveszitek
magatokba,
és
őrzitek,
és
megpróbáljátok az idei magasztos michaeli
hangulatot olyan kiindulópontnak tekinteni,
amely a Michael-eszmét nemcsak a lelketekben
nyilatkoztatja meg teljes erejével és intenzitásával,
hanem élővé teszi minden cselekvésetekben is. Ez
a Michael-akarat az, ami mindig a Krisztusakarat, a Krisztus-erő előtt jár, hogy azt helyes
módon ültesse el és vezesse be a földi életbe.
Ha a michaeli eszme a közeljövőben legalább
négyszer tizenkét emberben teljes mértékben életre
kel – négyszer tizenkét emberben, de akik nem
önmagukat jelölik ki, hanem akiket a dornachi
Goetheanum vezetősége ismer el ilyennek –, ha
ilyen négyszer tizenkét ember hordozni fogja a
magasztos michaeli érzületet, akkor felragyoghat
majd az a fény, amely a jövőben Michael áramlata
és tevékenysége révén fog szétterjedni az emberiségben. Kedves barátaim, azért igyekeztem ma
összeszedni magam, hogy legalább ilyen rövid
szavakban elmondjam nektek mindezeket. Többre
most nem futja az erőmből.
Szavaim azt szeretnék a lelketek számára sugallni,
hogy ezt a michaeli eszmét olyan módon
fogadjátok magatokba, ahogyan csak egy
Michaelhez hű szív érezhet, amikor a Nap fénytsugárzó palástjába öltözött Michael megjelenik, és
megmutatja nekünk, hogy minek kell történnie
annak érdekében, hogy ez a Michael-palást, ez a
fény-palást kozmikus szavakká változzon,
Krisztus szavaivá, amelyek a kozmikus Logoszt, az
emberiség Logoszává változtatják.
Ezért ma ezek a szavak szóljanak hozzátok:
Nap-erőkből sarjadt, fényt sugárzó,
világokat áldó szellemi hatalmak,
az isteni gondolatok arra szántak benneteket,
hogy Michael sugár-ruhája legyetek.
Krisztus követe bennetek az embert hordozó
szent kozmikus akaratra mutat,
ti, a fényes éter-világok lényei,
vigyétek el Krisztus szavát az emberekhez.
Krisztus hírnöke így jelenik meg
a várakozó, szomjazó telkeknek,
világító szavatok utat mutat nekik
a szellem-ember eljövendő korszakába.
Ti a szellemi megismerés tanítványai,
fogadjátok Michael bölcs intését,
a kozmikus akarat szeretet-igéjét,

hogy munkálkodjon a magasba törekvő lélekben.”
Steiner gondolatai és az ezt követő közös
éneklés megadta az alaphangulatot a közös
munkára és utólag értékelve ez a szombat egy
sikeres napunk volt. A napirendi pontok
megbeszélése
őszinte
és
konstruktív
beszélgetéseken keresztül történt és a
képviselő testület által benyújtott javaslatokat
a közgyűlés elfogadta. Így ma már ismert a
2018 évi tagdíj mértéke is. Az elfogadott
határozat alapján, a 2018-as tagdíj fizetésre
vonatkozó szabályok nem változtak, és a
korábbi évekhez hasonlóan továbbra is van
egy javasolt tagdíj szint, amit saját vállalása
alapján mindenki szabadon módosíthat
felfelé és lefelé is.
Seress Attila tagtársunk egyik javaslatának
köszönhetően beszélni tudtunk arról is, hogy
hogyan készüljön fel a Társaság a Karácsonyi
Gyűlés
100
éves
évfordulójának
megünneplésére és milyen előkészületeket
tartanak szükségesnek a jelenlévők. A
kérdésben nem született kötelező érvényű
határozat, de minden résztvevő kifejezte azt a
reményét, hogy a jövőben alakul egy olyan
munkacsoport, melynek tagjai a kezükbe
veszik ezt a kérdést és megszervezik a
Társaság ünnepi programját, akár több éven
áthúzódó módon is.
Délután egy fórum beszélgetés következett,
amikor egy csoportban, arról beszélgettünk,
hogy milyen jövőképet látunk a Társaság
előtt, ill. hogyan tudnánk a Társaságban egy
olyan szellemi közösséget alkotni, melyben
vonzó tud lenni a fiatalok számára, és
ugyanakkor képessé válik a modern élet
számtalan égető kérdésére is válaszokat adni.
A téma igen nagy terjedelme és szerteágazó
szálai miatt persze a válaszokat nem tudtuk
megfogalmazni, de abban minden résztvevő
egyetértett, hogy már önmagában a
beszélgetés és egymás meghallgatása
gyógyító erőt hordoz, és ezért a jövőben is
szükség van ilyen fórumokra, ahol a Társaság
és az antropozófia jövőjével foglalkozunk és
megismerjük egymás gondolatait.
Takáts Péter
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A TÁRSASÁG KÖNYVKIADÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
A 2017-es évben az újjá alakult könyves csoport tevékenységének köszönhetően számos új
és minden bizonnyal nagy érdeklődésre számot tartó könyv jelent meg a GENIUS Kiadó
gondozásában. A kiadási tevékenységről és a könyves újdonságokról adunk tájékoztatást
a következőkben.
A Társaságban 2017 év végén újjá alakult
könyves csoport a GENIUS Kiadó kiadási
tevékenységének
koordinálását
és
szervezését vállalta fel és végzi. Ez a kis
csoport, melynek tagjai Dániel János Tamás,
Layer Anna, Székely István, Tóth Tamás és
Takáts Péter, ebben az évben a Hírlevél
megjelenésének időpontjáig 14 db GENIUS
kiadványt tudott nyomdakész állapotba
hozni és megjelentetni. Ezek között van
néhány újranyomott könyv, és számos új
kiadás is. A 2017-ben megjelent kiadványaink
a következők:
1 GA149 Krisztus és a szellemi világ
Léleknaptár (asztali
2 GA040
változat)
Régi mítoszok és mondák
3 GA092
okkult igazságai
A szellemtudomány
4 GA013
körvonalai
A külső világ spirituális
5 GA177
háttere
A világ és az ember szellemi
6 GA009
megismerésének alapelemei
A magasabb világok
7 GA010
megismerésének útja
A gyermek egészséges
8 GA303
fejlődése
9 GA155 Krisztus és az emberi lélek
A nevelés művészete 10 GA295
Szemináriumi beszélgetések
11 GA238 Karmikus összefüggések IV.
12 GA004 A Szabadság filozófiája
13 GA318 Orvosok és lelkipásztorok
Takáts P.: A Templomos
Lovagrend története
14
AF
szellemtudományi
szempontból
Mint a listából is látható, számos újdonság és
a csoport tagjai szerint is rendkívül fontos
Steiner előadás kerülhet most a magyar
olvasók kezébe. Ezek közül is szeretnék két

könyvet kiemelni. Az első, amit Drahos
Sándor fordításában jelentettünk meg, „A
külső világ spirituális háttere” címet viseli. Ez
a könyv egy 1917-ben elhangzott előadás
sorozat anyagát tartalmazza, de mégis olyan,
mintha Steiner nekünk, mai embereknek
beszélt volna. Egy, ebből a könyvből vett
gondolattal szeretném felhívni a figyelmet
erre a kiemelkedően fontos előadás sorozatra:
„Szükségünk van arra, hogy éberek legyünk, és az
emberiségnek is szüksége van erre. Ha a
szellemtudomány be akarja tölteni a maga
feladatát, akkor mindenekelőtt az szükséges, hogy
ösztönzője legyen a teljes ébrenlétnek.
Mert csupán azokról a dolgokról tudni, amelyek az
érzékelhető világban lejátszódnak, és azokról a
törvényekről, amelyeket az értelem beláthat, mint
az érzékelhető világ törvényeit, azt jelenti, hogy
magasabb értelemben véve alszunk. Teljesen csak
akkor van ébren az emberiség, ha képes kialakítani
fogalmakat és eszméket arról a szellemi világról is,
amely éppen úgy körülöttünk van, mint a levegő
és a víz, a csillagok, a Nap és a Hold.”
A másik könyv, amire szeretném felhívni a
figyelmet egy napjainkban kiemelkedően
fontossá vált témáról szól, mert a Krisztus
impulzus helyes megértése és megélése a
modern ember és az emberiség fejlődésében
kulcsfontosságú. Ezért különösen nagy öröm
a számunkra, hogy egy már régóta tervezett,
de eddig ki nem adott fordítást is az olvasók
figyelmébe ajánlhatunk.
Ez a könyv a „Krisztus és az emberi lélek”
címet viseli és Steinernek 1914. július 12−16-a
között Norrköpingben tartott négy előadását
tartalmazza,. Magyarul Dr. Kellner Ágnes,
fordításában jelenhetett meg.
Ezeken
az
előadásokon
Steiner,
a
bevezetőben mondott szavai szerint, egy
olyan témáról beszélt „… amely ahhoz a
lényhez kapcsolódik, aki a szellemtudomány
területén a legközelebb áll hozzánk, és a
legközelebbről érint bennünket, Krisztus lényéhez.
Ennek a kívánságnak úgy próbáltam eleget tenni,
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hogy arról szándékozom beszélni, hogy a Krisztuslény hogyan ébred fel az emberi lélekben, és mi a
jelentősége ennek a felébredésnek.”

Őszintén reméljük, hogy ez a könyvkínálat
segít, hogy a Karácsonyi ünnepek során ne
legyen gond egy értékes és értelmes
ajándékot találni szeretteinknek.
Takáts Péter

ADVENTI KÖNYVVÁSÁR A GENIUS KIADÓNÁL
Annak érdekében, hogy a Magyar Antropozófiai Társaság GENIUS Kiadója által kiadott
Steiner könyvek a lehető legszélesebb körhöz eljussanak a Társaság képviselő testülete egy
Adventi kedvezményes könyvvásárt szervez, melynek keretében 30 %-os kedvezménnyel
árusítja a GENIUS Kiadó által kiadott és készleten lévő valamennyi könyvét.
Örömmel tájékoztatjuk a Társaság tagjait és
minden barátunkat, hogy az idei évben is lesz
adventi könyvvásár. Az akciós időszakban,
amely 2017. december 1-én szombaton 0
órakor kezdődik és 2017. december 17-én
vasárnap 24 óráig tart, a Magyar
Antropozófiai Társaság a Genius Kiadó által
kiadott és készleten lévő valamennyi könyvét
30 % bruttó engedménnyel árusítja,
amennyiben a vásárlók a könyveket a
Társaság
honlapján,
melynek
címe:
antropozofia.hu/shop/kiadvanyok, keresztül
rendelik meg.

Az akcióval kapcsolatban néhány praktikus
és fontos tudnivalóra hívjuk fel a figyelmet. A
megrendelt könyveket postai úton juttatjuk el
a megrendelőkhöz, az utolsó postázási nap
2017. december 18-a, hétfő. Persze lehetőség
van személyes átvételre is., de kérjük, hogy a
személyes átvétellel megrendelt könyveket a
nyitvatartási időkben vegyék át. Az ezzel
kapcsolatos információkat a Társaság
honlapján lehet megtalálni. A beérkezett
megrendeléseket a beérkezés sorrendjében
szolgáljuk ki, és természetesen az akció csak
a készlet erejéig érvényes.

HÍREK AZ ANTROPOZÓFIAI ÉLETTERÜLETEKRŐL
A következőkben az egyes antropozófiai életterületekről érkezett híreket és beszámolókat
adjuk közre.

A méhecskék iskolát teremtenek
„A méhecskék iskolát teremtenek” elnevezéssel egy kezdeményezés indult, melynek első
lépéseiről számolunk be és közzé tesszük a felhívásukat egy adománygyűjtő akcióra.
A Waldorf-pedagógia 100 éves jubileuma
alkalmából
a
nemzetközi
Waldorfpedagógiai mozgalom felhívást tett közzé. A
gyermekmegfigyelés,
az
általános
embertannal való foglalkozás mellett, arra is
ösztönöznek, hogy a Waldorf-intézmények
lehetőségeikhez mérten forduljanak a
Földanya felé, illetve tartsanak méheket! A
100 éves jubileum ünneplése a következő 100
év
megalapozásává,
a
pedagógia
megújulásának alapjává válhasson.
Ezt a gondolatot megragadva indult el
idehaza Alfons Wirth kezdeményezésére és

Vajna József kertésztanár segítségével a
„Méhecskék iskolát teremtenek” projekt.
Rudolf Steiner több előadásában is beszélt a
méhek jelentőségéről.
A cél, hogy az
érdeklődő
Waldorf-intézményekben
Magyarországon a méhek életében aktív
tavasz végi, nyárelői hathetes időszakban
bemutató kaptárokat helyezzenek ki. Ezek
ablaka plexiből készül, amit elsötétítenek egy
felnyitható falappal. Így lehetőség nyílik
bekukucskálni a kaptárba.
A gyerekek
naponta nyomon követhetik a méhkirálynő
kinevelésének folyamatát.
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A hat hét eltelte után a kis méhcsalád
visszakerül a méhészhez, vagy ha az
intézmény szeretné, akkor tovább gondozza
azt.
2017. október 21-én, a töki Kisgöncöl Waldorf
Iskola adott otthont a kezdeményezéshez
kapcsolódó
pedagógusok,
szülők
és
méhészek első találkozójának. Rendkívül
kedves és melegszívű fogadtatásban volt
része a mintegy 33 résztvevőnek. 12 Waldorfintézmény (óvoda, iskola) képviseltette
magát. Ebből (és más magukat a
beszelgetésen képviseltetni nem tudó, de a
kezdeményezéshez kapcsolódó intézmények
közül) sokan jelezték, hogy szeretnék
elkészíteni a bemutató kaptárt 2018 tavaszára
és kapcsolatot keresni helyi méhésszel. A
résztvevők áttekintették a méhek tavaszi,
nyári, őszi, téli életét; beszélgettek a méhek
szerinti
méhészkedés
feltételeiről
és
tapasztalatairól; az atkák elleni védekezés
természetes lehetőségeiről. Egy kaptárt kézbe
is vehettek és megbeszélték a kaptárkészítés
módját is.
Meséltek arról is, hogy a Magyar Waldorf
Szövetség
és
a
Waldorf
Ház
a
kezdeményezést segítendő adománygyűjtő
kampányt készített elő a Magnet Bank és a
NIOK
Alapítvány
segítségével.
Az
adjukossze.hu oldalon. Az adománygyűjtő
kampány november 20-án kezdődik és 30
napig várják a felajánlásokat. A beérkezett

pénzből hozzávetőleg 10 intézménynek lesz
lehetősége, hogy bemutató méhészeteknek
adhassanak otthont. A november 28-án
érkező adományok összegét a MagnetBank
megduplázza!
Így arra szeretnénk kérni mindenkit, aki
teheti és szeretné támogatni a méhek
egészségesebbé válásának folyamatát, a
Waldorf-iskolás, óvodás gyerekek méhekkel
való kapcsolatának elmélyítését, a bemutató
kaptárok kihelyezését, adományával segítse a
kezdeményezést! (Ahogy írtuk, a november
28-án érkező adományok kétszeresen is
segítenek !)
Még lehetőség van a kezdeményezéshez
kapcsolódni, aki érdeklődik, keresse Alfons
Wirth-tet vagy Vajna Józsefet! A kampánnyal
kapcsolatban
a
Magyar
Waldorf
Szövetségben Kmety-Molnár Györgyi tud
további felvilágosítást nyújtani.
A
méhkaptárak
előkészítéshez,
a
méhcsaládok kineveléséhez Alfons Wirth
Pesthidegkúton vagy környékén keres olyan
helyet, ahol 1-2 méhkaptárt tavaszig
felállíthatna és gondozhatna. Ha valaki
szívesen ajánl
ilyen helyet, őt keresse!
Köszönet érte előre is! Kérjük, a
kezdeményezés hírét is vigye tovább, aki csak
tudja!
Elérhetőségek: iskolameheszet@gmail.com.
Köszönettel a kezdeményezők nevében:
Radics Helga

Csehov: Sirály c. színdarabjáról a Dante kör bemutatásában
A NAPÚT Művészeti Akadémia fennállásának 10. és Rudolf Steiner művészeti
impulzusának 110. évfordulója alkalmából jubileumi festészeti kiállításon és művészeti
rendezvényen a Dante kör előadásában Csehov: Sirály c. színdarabját is bemutatták.
Trepljov szerepében Riegel Marcellt, a Fészek Waldorf Iskola egykori diákját, fiatal
színészt láthattuk. A következőkben az ő gondolatait adjuk közre.
Nekem mindössze két önkifejezési formám
van. A beszéd és a színház, vélhetően az
előbbiből következik az utóbbi. Az életemben
a beszéd egy hétköznapi művészet, szeretek
nagy eszméket szavakkal lefesteni, szeretem
minél pontosabban körül írni a lelkem
pillanatnyi állapotát, szeretek tűpontos
kérdéseket feltenni és persze szeretem
végignézni mások erőlködését, ahogy nagy

munkával
egy
gondolatot
mondattá,
beszéddé formálnak.
Az én világomban a beszéd egy végtelenül
spontán dolog, mindig a pillanat szüli és
gyakran az is nyeli el. Mindig van egy benső
frusztráltság bennem, hogy a szavaimmal
újabb
és
újabb
dimenziókat
kell
meghódítanom. Szinte mindig hatalmas
lendülettel és energiával beszélek, de azt
5
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hiszem - remélem - ezt nem mások rovására
teszem.
A másik önkifejezési formám a színpadi játék,
amely szerintem maga a színház. Míg a saját
beszédemet valamennyire tudom reálisan
érzékelni, addig a színházi munkám objektív
vizsgálatára már nem vagyok képes. Itt
mindig, csak kérdések vannak, azok
inspirálnak, vezetnek és határoznak meg egyegy munkafolyamatot. Hogyan lehet a
spontánbeszéd energiáját és hitelességét
beletölteni
Csehov
fantasztikus,
többszörösen
rétegzett
előre
megírt
mondataiba? Hogyan tud életre kelni egy
gondolat, amely Csehovtól indul, átutazik
egy évszázadot és bennem tetté és szóvá
változik? És hogyan lehet a szereplők
viszonyrendszerét
feltárni
néhány
mondatból? Vagy hogyan lehet meghalni
hazugság nélkül a színpadon?
Szóval ilyenek ezek a kérdések. Sokszor
rémisztőnek tetszenek. Féltem tőlük, mert
néha azt éreztem, hogy olyan távol vagyok a
válaszoktól, mint senki más ezen a földön. Az
ilyen pillanatokban hatalmas szükségem volt
a társulat érzékenységére és támogatására.
Mert ilyenkor tényleg azt érzetem, hogy
hasztalan a munka, hogy semmi közöm a
színházhoz, hogy csak megrabolom a többiek
lelkesedését, szeretetét és figyelmét. Ezek a
percek, órák és napok nagyon nehezek
voltak, de azért voltak nagyon fontosak
mégis, hogy megértsem, egy igazi társulat
nem csak alkotói, hanem emberi közösség is.
Ezt tessék a szó legtisztább értelmében venni.
Hiába veszítettem el a hitemet magamban
ezredjére, és zuhantam alá, valaki mindig
elkapott.

Az előadás előtt én már egy furcsa transzban
vagyok. Számomra egy darab bemutatója
mindig túlmutat önmagán, benne van az
egész életem. Azt érzem most meg kell
mutatnom a társulatnak, a nézőknek és
magamnak azt a valamit, amiért hinni tudnak
bennem, és amiért végső soron én is hinni
tudok magamban. És az igazság az, hogy a
Sirályhoz hasonló művészeti munkát még
soha életemben nem csináltam. Ez egy olyan
hatalmas és rémisztő kihívás volt, amelyhez
egyszerűen fel kell nőni. A szó összes
értelmében. Ha az ember meg akarja érteni, át
akarja érezni és végső soron a legmélyebb
szintig át akarja élni egy huszonöt éves fiú
drámáját, benső harcait és végül az
öngyilkosságát, ez húsz éves gyermekként
egyszerűen nem megy.
A gyermekkorom, amit persze ezentúl is
magamban hordok majd, Trepljov által
visszavonhatatlanul befejeződött. Nekem
felnőtté kellett válnom ahhoz, hogy hazugság
nélkül meg tudjak halni a színpadon, éppen
azért, mert ez már nem játék. Én tényleg
beengedtem ezt a fiút a szívembe, a lelkembe
és minden részembe, hogy aztán együtt
meghaljak vele és a gyermekkorom
meghaljon általa. Amikor a darab végén
elindultam a halálkapuja felé folytak a
szememből a könnyek és éreztem, hogy
elveszítem a hitemet mindenben, ami valaha
szép és jó volt. Kiléptem azon a kapun és
majdnem összeestem, annyira fájt.
Amikor becsukódott mögöttem az ajtó,
elkezdtem zokogni úgy, mint utoljára
valamikor nagyon régen még gyermekként.
Sirattam azt a fiút, aki költő volt, aki
szerelmes volt, aki elbukott, azt a fiút, aki én
vagyok.
Riegel Marcell

Tycho de Brache Iskola Prágában
2017. november 2 és 5. közt részt vettem a labirintus témájával foglalkozó hétvégi
szemináriumon, Prágában - Seress Attila beszámolója.
Évente három alkalommal szoktunk egy
kibővített hétvégén találkozni - vagy a
keresztények
közössége,
vagy
az
antropozófiai társaság székházában. Csütörtök este nyilvános előadást tartott

Michel Joseph, mintegy hatvan fős
hallgatóság előtt. Péntek reggeltől vasárnap
kora délutánig viszont az évek óta zajló
képzésünk folytatódott. Érdekes, épp 21-en
voltunk végig. A prágai Tycho de Brahe
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Iskolát pár éve Michel Joseph alapította. Őt
már Budapestről is sokan ismerik, akik részt
vettünk budapesti szemináriumán, de most
már az idén Ljubjanában tartott Európa
Barátai Találkozóra érkező többi barátunk is.
Michel Joseph a filozófia doktora, korábban a
párizsi
Sorbonne
tanára.
A
szellemtudományi főiskolán a szociális
ügyosztály (magyarul, szekció) tagja. A
francia nyelvű antropozófus folyóirat, a
Tournant alapítója. Ezen kívül egy valaha
volt templomos birtokon alapította meg
nemrégiben az antropozófiai alapokon
nyugvó új képzési és üdülési központját,
Párizstól nem messze - Montaphillant. Kicsit
beszél magyarul is, előadásait franciául tartja,
amit
Sylvie
fordít
cseh
nyelvre.
Olaszországban, és más európai országokban
is régóta tart antropozófiai szemináriumokat.
Most egy régebbi svájci tanítványa is eljött
közénk. Prága részéről Minka készíti elő a
Tycho de Brache iskola alkalmait. Nyáron a
cseh csoport ellátogatott az antropozófia
karmája szempontjából fontos szerepet játszó
Chartres-ba, ezen kívül Montaphillant-ba. A
nevezetes chartres-i katedrális labirintus
ábrázolása miatt lett a témánk most a
labirintus, a küszöb képe.
Miért jó hangulatúak ezek a képzési
hétvégék? De előbb lássuk csak, miről
tanulhat az, aki esetleg csatlakozik közénk?
Szociális
művészet,
kozmikus
életút,
spirituális ökonómia különböző aktuális
témái, vagy éppen friss kutatási eredmények
kerülnek elő. De már eleve művészi a
találkozóink kialakítása. Úgy értve, ahogyan
egymással találkozunk, abban van egy
művészi-érzésbeli
komponens
is.
A
társadalmi szervezet hármas kialakításának
mozgalma is újra és újra szóba kerül, ahogy a
civil társadalom lehetőségei, pl. szociális
vállalkozások egyes példái, vagy a
terrorizmus és vándorlási népmozgalom
szellemtudományos
értelmezései.
A
terrorizmus esetén sokszor az a szív-közép
üresedik ki, aminek láthatatlan sebeit éppen a
találkozásaink
művészi
kialakításával
gyógyíthatjuk be. Az Afrikából, vagy
Ázsiából Európába tartó tömegmozgalom
Nyugat-Európa, tágabban Európa korábbi

tetteivel is összefügg, aminek kapcsán meg
kellene találjuk a helyes karmikus
kompenzációkat. Fontos tudni, a biográfia
törvényszerűségei is segítenek abban, melyik
életkorban nyílik rálátás a segítő erők
különböző szféráira. Ezért mindig segíthet
nekünk Rudolf Steiner az asztroszófia és
kozmoszófia számára adott sok útmutatása, a
szociális kérdések megválaszolásában is.
Hogyan függ össze például a János
evangélium hét csodatétele a gyógyító
Merkúr által vont hurkokkal?
A szociális, ökonómiai státusz konfliktusok
gyógyítása
pl.
a
Merkúr
Ikreken
áthaladásával függött össze. Erre az érdekes
témára bizonyára sokan emlékezhetünk még,
akik a budapesti szemináriumon voltunk
jelen. De bizonyos meditációkat és
megfigyelési gyakorlatokat is tanulunk. Sőt,
ami talán legjobban megközelíti, miért olyan
jó hangulatúak ezek a szociális művészeti
hétvégék: itt mindenkinek szabad kérdeznie,
és mindenki megszólal. De ez már összefügg
a szociális művészet egyik alapfeltételével, a
hitelességgel. Illetve következménye is a
gyakorlatnak, mások beszéde meghallgatása
közben milyen egyéb művészi élményünk
adódik (hideg-meleg, színek, stb). Tycho de
Brache lényéről mindig elismeréssel szólt
Rudolf Steiner, sőt, éppen a karmikus
összefüggések ezoterikus vizsgálata címen
könyv alakban is kiadott előadásaiban utalt
későbbi
szerepére a
Mihály
iskola
összefüggésében. Kepler és Tycho találkozása
Prágában éppen a Mars mozgása kapcsán
felmerült tudományos problémák megoldása
miatt lett jelentős. A lélek belső oldalán,
ezoterikus szempontból, Tycho Prágába
érkezése, majd halála, akkor történt, amikor a
rózsakeresztesség alapítója Buddhát a Marsra
küldte, hogy ott (1604-ben) a nagy Buddha
egy jelentős tettet hajtson végre.
Ez a marsikus erők buddhikussá válása, a
rossz erők átalakítása - vagyis a harcias
vallási vagy hitbéli, egyéb háborgások
lecsendesítése, a 17. századtól, mint egy út
Buddhától Krisztushoz mai is aktuális
Budapesten.
Seress Attila
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Jan Pohl adta az impulzust - Megalakult az Antropozófus Gyógyászatért Egyesület
Alapos felkészülés előzte meg utazásomat.
Leginkább a lelki készülődés és várakozás
jellemezte a dornachi utam előtti éveket.
Éreztem magamban, hogy egy fontos
történésnek leszek részese, még ha csak arra
gondolok is, hogy ott állhatok azon a helyen,
ahol Rudolf Steiner élt és alkotott.
Szakmai utunk úgy alakult, hogy egy egész
délutánt a Goetheanumban tölthettünk.
Eddigi lelki felkészülésünk megerősödött,
átszellemülten érezhettük magunkat. A
mindent kielégítő idegenvezetésnek ahhoz a
pontjához értünk mikor minden idelátogató
ámulatba esik, ez pedig a piros ablak
látványa.
Pont jókor csodáltuk a hátulról napsütötte
ablakot. Hallgattuk az információ gazdag
vezetést, amikor úgy éreztem, hogy egyedül
vagyok és az, amit hallok csak nekem szól.
Ezzel így voltak a csoport társaim is. Jan Pohl,
a kísérőnk magyar nyelven adta át tudását
érdeklődő nyitott füleinknek, így könnyen
érthető volt, amikor - közbevágóan két
ablakkép között - felhívta a figyelmet az
antropozófus gyógyászat támogatásának
fontosságára.
Ekkor érkezett egy olyan impulzus lelkembe,
ami azt súgta felsőbb Énemmel, hogy
induljak el ezen a fontos úton. Hátranéztem,
mintha segítségre várnék. Nem voltam
egyedül, mert Bödök Károly barátom felfelé
mutató hüvelyk ujjával jelezte, hogy Ő is
átérezte azt az impulzust, amit jó magam.
Ahogy tekintetem körüljárt, egyetértő
arcokra talált, szinte egy lélekként éreztük és
fogalmazódott meg bennünk a tenni akarás
vágya.
Mikor a szabad programhoz értünk, azonnal,
túlzott hevületben elhatároztuk, hogy útjára
indítjuk az Antropozófus Gyógyászatért
Egyesületet. Jobb helyet erre nem is
találhattunk volna, mint a Goetheanum
épülete. Utunk ezután Rudolf Steiner sírjához
vezetett, ahol egy fohásszal megerősítést
kértünk.

Örömünket csak fokozni tudta, mikor
mindezt vezetőnknek, mentorunknak, PhD.
Dr. Szőke Henriknek elmeséltük. Az Ő nagy
örömére, mert, hogy erre a pillanatra várt,
várta azt az önálló kezdeményezést, ami ez
ügyben nem felkérésre jön létre. Tenyereink
spirálba fonásával megpecsételtük az
Antropozófus
Gyógyászatért
Egyesület
(AME) megalapítását Dornachban.
Most, amikor itt vagyunk a Rudolf Steiner
házban, hogy meghallgassuk és köszöntsük a
80 éves születésnapját ünneplő és könyv
bemutatójára készülő Jan Pohlt, ismét egy
emelkedett érzés tölt el bennünket. Seress
Attila gondozásában jelent meg Jan Pohl
könyve, „Tizenkét hang a 21. századból”
címmel. Remek változatos és gazdag
életpálya, amit megélt - meséli Jan Pohl.
Említést tesz a Hold csomópontokról és
meghatározó életeseményei egybe-esésének
fontosságáról, valamint nyelvérzékének az
életében betöltött szerepéről és nyelvtudás
meghatározó fontosságáról. Ennek is
köszönhetően a Goetheanum könyvtárát
vezette 25 évig. Előadásokat tart, támogatja
az antropozófiai mozgalmat, tanácsaival
gazdagítja a tevékeny antropozófusokat.
Egyesületünk az AME, hivatalosan működik,
és tagja vagyunk az EFPAM-nak, ami a
European Federation of Patients Associations
for Antroposophic Medicine rövidítése.
Egyesületünknek tagja lehet az, aki
elkötelezettnek érzi magát, hogy nem csak
gondolatban, nem csak érzésben, hanem
akarati impulzusával tagként támogasson
egy olyan antropozófus egyesületet és
nemzetközi
szervezetet,
mely
az
antropozófus gyógyászat ismertségéért,
elfogadásáért
dolgozik,
melyben
egyenrangú félként kezeli az állam, a
biztosítási rendszer azt az orvost, aki
antropozófiai módon kezeli az embert.
Csobay József elnök - AME egyesület

8

Hírek a Társaság tagjainak
6. szám, 2017. november

2018-ban újra indul az „ANTROPOZÓFIA”, a Társaság lapja
A képviselő testület megválasztása óta fontos feladatként tartja számon a 2015-ben
megszűnt Antropozófia lap újra kiadását. Most Éliás Ádám barátunk jelentkezett, hogy
örömmel vállalja a lap újraindításával és szerkesztésével kapcsolatos feladatokat.
Hosszabb egyeztetési folyamat után a képviselő testület megbízta Ádámot azzal, hogy mint
szerkesztő ezt a feladatot végezze el. A következőkben Ádámnak ezzel kapcsolatos
gondolatait adjuk közre.
A Képviselőtestület, november 7-i ülésén,
megbízást adott az „Antropozófia” lap
újraindítására, és a továbbiakban a
főszerkesztői feladatok elvégzésére. Előzőleg
terveimet élőszóban, majd koncepcióvázlat
formájában
írásban
is
ismertettem
Képviselőnkkel és a Képviselőtestülettel.
Többszöri
megbeszélés
után
a
Képviselőtestület elfogadta koncepciómat. A
továbbiakban minden testületi ülés előtt egy
órát az előkészítés, majd a továbbiakban a
szerkesztés fejleményeinek megbeszélésére
kíván fordítani a Testület.
Elképzelésem lényege, hogy a lap,
antropozófiai mozgalmunk és Társaságunk
egésze számára, az élő kommunikáció
eszköze legyen, és ennek a bázisán szolgálja
küldetésünk beteljesítését, hogy a magyar
társadalom
tudatában
végre
evidens
értékként benne legyen korunk legnagyobb
tanítójának, Rudolf Steinernek személyisége,
életműve, a szellemtudomány eleven
művelésének lehetősége.
A társadalom átlagos tájékozottságú részéről
állítható:
a
Waldorf
iskoláról,
a
biogazdálkodás
jelentőségéről,
a
homeopátiás „szelíd orvoslásról” mindenki
hallott, a szerves építészetről, az euritmiáról
sokan tudnak, stb., stb., - csak a forrásról,
Rudolf Steinerről, életművéről és az
antropozófiáról nem tud senki semmit. Ha
pedig Krisztus valóságos jelenlétéről, a
Rudolf Steinert inspiráló szellemi hatalmak
valóságáról, a hozzájuk vezető útról esik szó,
ezt a témát vagy a felekezeti vallásosság
körébe utalják, vagy egy kalap alá veszik a
misztikus, ezoterikus divathullámokkal.
Az „Antropozófia” kommunikációs bázisán,
3-4 év alatt közkinccsé fogjuk tenni azt, ami

gyümölcseit tekintve már most is közkincs,
de éltető forrásairól sem ismeret, sem
tudatosság
nincs
még
a
magyar
társadalomban. Ez csak mozgalmunk és
Társaságunk
tagjai
alkotóerejének
érvényesülése által lehetséges.
Ennek
érdekében
a
hagyományos
rovatrendszerről
szeretnék
áttérni
a
fórumrendszerre, vagyis arra a nyitott
szerkesztési gyakorlatra, amelynek lényege
az eszmecsere. Nemhogy nem féltem ettől a
színvonalat,
ellenkezőleg:
az
élő
antropozófiai minőség érvényesülésének
biztosítékát látom benne.
Szeretnék mindenkit - valóban mindenkit hívni:
közösen
alkossuk
meg
az
„Antropozófiát”, úgy, ahogyan hűségesen és
gyümölcsözően képviselhetjük a világ előtt
az antropozófiai ügyet. Erről az elkövetkező
hetekben fórumot szeretnék szervezni. Óriási
tehetség, alkotóerő, elkötelezettség van egész
mozgalmunkban és Társaságunkban. Ennek
élő megjelenése nélkül reménytelen lenne
küldetésünk beteljesítése. Véget kell vetnünk
kishitűségünknek,
tehetetlenségünknek.
Célom, hogy szerves, ismert, súllyal
rendelkező részese legyen a magyar szellemi
közéletnek az „Antropozófia”.
A hármastagozódású társadalmi organizáció
eszméjének szellemében minden égető
kérdésben a lehető legszélesebb körben
ismertté kell tenni az antropozófiai
szellemtudomány világmentő mondanivalóját.
Terveink szerint az első újraindított lapszám
Húsvétra, de Pünkösdre mindenképpen meg
fog jelenni.
Éliás Ádám
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Tájékoztató a solymári Waldorf Pedagógiai Intézet képzéseiről
Jelenleg a 4 éves nappali Waldorfosztálytanító alapképzés; együttműködésben
a németországi Witten-Annen-i Waldorf
Pedagógiai Intézettel, jelenleg felmenő
rendszerben 3 évfolyamon működik.
A 3 éves nappali Waldorf-óvópedagógiai
alapképzés; a Waldorf-óvodák Nemzetközi
Szövetségének (IASWECE) jóváhagyásával;
jelenleg felmenő rendszerben szintén 3
évfolyamon működik;
A 3 éves posztgraduális levelező képzés; a
pedagógus
továbbképzési
rendszerben
akkreditálva; jelenleg 2 évfolyammal
működik a solymári Waldorf Pedagógiai
Intézetben.

1. Waldorf-szaktanári képzések is folynak:
kertművelő-tanár képzés és kézimunkatanárképzés.
2. A rövid kurzusokat is tartunk, 30 órás,
akkreditált pedagógus továbbképzéseket:
3. Mozgás és tanulás - a ritmus szerepe a
tanításban
4. Szociális és érzelmi nevelés - művészettel
nevelés
5. Írás-olvasás tanítása a Waldorf-iskolában
6. Az
óvodásés
kisiskolás
kor
zenepedagógiája
www.waldorfTovábbi
információk:
kepzes.hu
Kulcsár Gábor, Intézetvezető

25 ÉVES A MAGYAR EURITMIA KÉPZÉS
A magyar euritmia képzés 25 éves jubileumát egy kétnapos rendezvénnyel ünnepli
2017. december 8-án, pénteken 11,00 órakor
az Angyalföldi József Attila Művelődési
Központban Waldorf iskolák pedagógiai
euritmia bemutatóit láthatjuk „Euritmia a
Waldorf iskolákban - a 12 év íve” címmel.
Másnap, december 9-én, szombaton a
Tárogató színpadon (volt IBS) ünnepi
programok lesznek. 11,00 órakor euritmia

matiné gyermekeknek és felnőtteknek, majd
14,30-kor a NAPÚT Művészeti Akadémia
kiállításának megnyitója következik. 15,30
órakor
euritmia
műhelymunkával
folytatódik a program, amikor a vendégek
aktív betekintést kaphatnak a pedagógiai,
szociális és gyógyeuritmiába. A nap a 17,00
órakor kezdődő ünnepi előadással zárul.

Hírek az euritmiáról
Az Artemisz Színpad euritmia műsorát az
ősz folyamán több alkalommal is láthatták az
érdeklődők. Szeptember 9-én IBS – színpadán
a Szociális Hármas Tagozódás konferencián,
majd szeptember 30-án, Piliscsabán, a
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, a
Napút10 művészeti fesztiválon, ezt követően,
október 4-én az Eötvös 10-ben léptünk fel.
Nemrégiben pedig egy Gyógypedagógiai
művészeti konferencián. Készülünk a 25 éves
jubileumunkra, így decemberben újra
szerepelünk az IBS-ben.
Márciusban meghívásunk van Grazba,
ahol már kétszer is felléptünk. Az Artemisz
tagjai közül mindenki tanít: Waldorfiskolákban és óvodákban, tanárképzéseken.

Közülük ketten az euritmia tanítás mellett
osztálytanítók is.
Az euritmia képzés nappali elsős évfolyamán
10 hallgató tanul, a hétvégi képzésünkön az
elsős hallgatók száma 16. A hétvégi, 4.
évfolyamon pedig 8 hallgatónk van. A
gyógyeuritmia
képzés
10
hallgatója
harmadéves, vagyis az utolsó évét tölti, utána
praktikumot kezdenek. Az Euritmia-Zweig is
rendszeresen találkozik.
A gazdag, őszi programok mellett
novemberben két hétvégén tartjuk a 30 órás
akkreditált
továbbképzést,
tanároknak,
gyógypedagógusoknak, pszichológusoknak,
melyről már korábban is elküldtük a
meghívót, de ezúton is küldjük.
Scheily Mária
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Euritmia foglalkozások a Rudolf Steiner Házban
A szerdai laikus euritmia csoport története
egészen a kezdetekig nyúlik vissza, hiszen
már a Magyar Antropozófiai Társaság
megalapításától kezdve rendszeresen tartott
Scheily Mária a szerdai Zweig - munka előtt
euritmia foglalkozást, segítve ezzel az
antropozófiai témákban való elmélyülést. A
Társaságot
alapító
antropozófusok,
érdeklődők már ennél korábban is igyekeztek
megszervezni
magán-lakásokban
a
külföldről érkező euritmisták segítségével,
hogy minél többen ismerhessék meg és éljék
át az eutitmiát. Itt meg kell említenünk Eva
Müller, Ursula Langerhorst, Mannfred
Schneider és mindenekelőtt Walter Appl
nevét, aki áldozatos munkával 7 éven
keresztül, rendszeresen járt a fiatal
tanárokhoz, építészekhez, és az idősebbekhez
is, hogy saját élményt szerezhessenek az
euritmia alapjairól. Ez a laikus euritmiai
munka az óta is rendszeresen zajlik.
Az évek során Somogyvári Mária, Clemens
Schleuning, Mihálcz Dóra, majd Szöllő Mária
folytatta rendszeresen az euritmia órák
vezetését érdeklődőknek. 2010 óta, a Riadó
utcában, eleinte keddi, majd szerdai napokon
újra én tartom az euritmia foglalkozásokat.
Élethelyzeti okokból, nem közvetlenül a
szerdai Zweig-munka előtt, hanem a déli
órákban (jelenleg 12.00-13.00 óra között)
tudunk találkozni, de a cél továbbra is az

antropozófiai témákban való elmélyülés az
euritmia
eszközeivel.
A
résztvevők
természetesen megismerkednek az euritmia
alapelemeivel, a beszédeuritmia és a zenei
euritmia alapjaival, de a munka mindig
antropozófiai témákhoz is kötődik.
Az évek során foglalkoztunk az évkörrel, a
természet
ritmusaival,
csillagászati
összefüggésekkel, az ember felépítésével.
Három éven keresztül Rudolf Steiner
Lélekkalendáriumának éppen aktuális versét
próbáltuk mélyebben megismerni, minden
évben más szempont szerint. Az euritmiába
való saját élményű elmélyülés segítséget
nyújt
önmagunk
más
szempontú
megismeréséhez,
esetleges
belső
változásokhoz, ugyanakkor megélhető az
euritmia frissítő, egészség megőrzését segítő
hatása is.
A résztvevők között vannak idősebbek és
fiatalabbak, vannak, akik már hat-hét éve
vagy akár régebben rendszeresen járnak,
vannak, akik nemrég csatlakoztak.
Több olyan fiatal résztvevő is volt, akik
valóban el akartak mélyülni az euritmiában,
a saját élményű, laikus órák már kevésnek
bizonyultak számukra, ezért felvételiztek az
euritmia képzésre, majd euritmistává váltak,
mások pedig még jelenleg is tanulnak.
Mihálcz Dóra

Bevezetés az euritmiába I. - 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés indul
Az
euritmia
mozgáseszközeinek
megismerése,
átélése,
a
naponkénti
gyakorláshoz
szükséges
alaptudás
megszerzése jelentősen hozzájárulhat a
pedagógusok testi, lelki és szellemi
harmóniájának megteremtéséhez, fenntartásához, alkotóképességük, invenciózusságuk
fejlesztéséhez.
A
résztvevők
olyan
gyakorlatokat,
egyéni
és
csoportos
mozgásformákat ismernek meg, amelyeket –
megfelelő begyakorlással – az óvodás és
iskolás
korcsoportoknál
sikeresen
alkalmazhatnak a gyerekek testtudatának,
térbeli
orientációs
készségének,

mozgáskoordinációjának,
finommotoros
mozgásának, ritmusérzékének fejlesztése, a
költészet és a zene iránti befogadóképességének
növelése,
képalkotó
fantáziájának
működtetése,
valamint
együttműködési képességének fejlesztése
érdekében.
A kurzus helye: Budapest. Magyar EuritmiaMozgásművészeti Társaságban. A kurzus
időpontja: 2017. Nov.10. - 11.
(péntek,
szombat), 2017. Nov.24. - 25.
(péntek,
szombat). Jelentkezés: Telefon/fax. 312-2730,
Telefon:
70/632-7494,
E-mail:
huneuritmia@gmail.com.
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A RUDOLF STEINER HÁZ HÍREI
Vendégünk volt Arnóth József Baselből
Arnóth József Bazelben élő antropozófus társunkat 2017 november 16-án vendégül
láthattuk a Rudolf Steiner Házban. Szépszámmal összegyűltünk, hogy meghallgassuk őt
és beszélgethessünk vele: nem mindennap érkezik antropozófus-mineralógus
Társaságunkhoz!
József 1933-ban született Kispesten. Keserves,
sanyarú, apát-anyát nélkülöző gyermekkor
egy katasztrófa felé sodródó vészterhes
világban. Öntudatra ébredése egybe esett a
háború utáni évekkel, amikor lehetősége
nyílott arra, hogy tanulhasson és később
beteljesíthesse gyermekkori vágyát: TUDÓS
szeretett volna lenni! Egyetemi tanulmányait
az Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Geológiai tanszékén kezdte, és itt történt meg
a csoda. Így beszélt erről: „találkoztam
Goethe szellemével. A találkozás nem valami
szellemi
látomás
vagy
misztikus
kinyilatkozás révén történt, hanem egy kis
könyv
a
Növények
metamorfózisa
elolvasásával.
Ettől
fogva
életemet
messzemenően az a törekvés határozta meg,
hogy valami hasonlót fedezzek fel a
kristályoknál, mint Goethe a növények
leveleinél. A kristályok ősjelenségét és
ősképét kerestem”
1956-ban
Svájba emigrált, Dornachba a
Goetheanumba vezetett első útja. (Itt Nagy

Máriával is találkozott.) A baseli egyetem
elvégzése után az ottani Természettörténeti
Múzeum munkatársaként, már szabadon
kutathatta tovább a kristályvilágot.
Több kiállítást szervezett és könyveket
jelentetett meg kutatásai eredményeiről,
egyik címe „Achátok”, ez a MAT
könyvtárában is megtalálható.
„Sikerült
kidolgoznom
egy
előzetes
koncepciót a keresett krisztallografikus
összefüggésekre.
Egy
fenomenologikus
krisztallografia alapvonalait KristályformaKristályképződés
című
kiállításomon
mutattam be.”
Mostani
előadása
már
a
legvégső
felismerések közzététele volt: Kristályok,
mint szimbolikus képek, mint kozmikus, a
hármasságban és a négyességben való létezés
kifejeződései.
Az
előadás
szövege,
hamarosan a honlapon olvasható lesz.
Köszönjük, hogy jelen lehettünk!
Nagy Márta, MAT Könyvtár

Kulcs csere a Rudolf Steiner Házban
Azt mindenki, akinek a házhoz kulcsa van
nap mint nap megtapasztalhatja, hogy a
Rudolf Steiner Ház zárai elöregedtek, a sok
használattól a zárak és kulcsok egyaránt
elkoptak. Ennek következtében egyre többen
panaszkodnak arra, hogy az egyébként is
gyenge minőségű másolt kulcsokkal már nem
tudnak bejutni a házba. Ezért a képviselő
testület úgy döntött, hogy lecseréljük a kerti
kapu és a bejárati ajtó zárait és 2018.
januárjában mindenkinek, aki eddig a ház
kulcsival rendelkezett, egy új és eredeti
kulcsot adunk. Ezzel a megoldással reméljük,

hogy a kellemetlenségek és problémák
megszűnnek.
Ezért most felhívjuk minden olyan
tagtársunk figyelmét, akinek a Rudolf Steiner
Házhoz kulcsa van, hogy 2018. január 10-e és
19-e között jelentkezzen Keszte Zsuzsánál a
titkárságon, hogy az új kulcsokat felvegye.
A két zárat

2018. január 19-én lecseréljük,
és aki eddig a napig az új kulcsokat nem vette
át, az ezután már nem tud bejutni a házba.
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Automata kávéfőzőt állítottunk üzembe a Rudolf Steiner Házban
Az elmúlt időszakban a szép számú
rendezvények szüneteiben állandó probléma
volt, hogy a vendégeink nem tudnak kávét
főzni, ill. nincs olyan lehetőség, ahol ezt meg
lehet oldani. Ezért a képviselő testület úgy
döntött, hogy vásárolunk egy automata
kávéfőző
gépet,
mely
a
vendégek
kiszolgálását meg tudja oldani.
Október végén, a közgyűlést megelőző
napokban így megvásároltunk egy SAECO
típusú automata kávéfőző gépet, mely
szemes kávéból készít kiváló minőségű
eszpresszó kávét, ill. dupla presszó kávét. A
kávéfőzőt a Pecsét terem mellett a
télikerteben állítottuk fel és mindenki akinek
szüksége van rá, egy gomb megnyomásával
el is készítheti kávéját.
Mivel a kávéfőző a közös tulajdonunk, ezért
arra kérjük kedves tagtársainkat, hogy együtt
vigyázzunk a gépre és annak állapotára.
Amikor valaki kávét főz magának, akkor
kérjük vegye figyelemebe a gép mellett
elhelyezett
használati
és
kezelési
utasításokat, melyek igen egyszerűek, és
betartásuk a gép hosszú élettartamát
biztosítja a számunkra.
Ugyanakkor kérjük vendégeink megértést
abban, hogy a Társaság a kávét a
kávéfogyasztók által adott adományokból
tudja csak megvásárolni. Ezért arra kérünk
mindenkit, aki kávét főz magának, hogy min.

200.- Ft adománnyal támogassa a Társaság
működését és kiadásait.
Az
egyszerűség
kedvéért
itt
most
megismételjük a kezelésre vonatkozó
legfontosabb információkat.
A kávéfőzőt, amennyiben a víztartály és a
kávétároló fel van töltve, a KI-BE gombbal
lehet üzembe helyezni. Amikor a KI-BE gomb
piros fénnyel villog, akkor a berendezés
feszültség alatt van, és a gomb egyszeri
megnyomásával lehet azt bekapcsolni.
Kis időbe telik, amíg a készülék az első
indítás utáni műveleteket elvégzi és a
kávékészítésre készen áll. Ezután már csak
egy csészét kell a kifolyó nyílás alá helyezni
és a RÖVID gomb lenyomásával a készülék
presszókávét,
a
HOSSZÚ
gomb
lenyomásával a készülék dupla presszókávét
készít. Lehetőség van a kávé erősségének
szabályozására is, ha a háromból „egy
kávészem” jel világít, akkor gyenge kávét, ha
kettő akkor közepes erősségű kávét és ha
három, akkor erős kávét készít a gép.
Piros ikonokkal hibajelzések jelennek meg, és
a hiba elhárításáig a gép nem főz kávét. A
készülék piros hibaüzenettel jelzi, ha a víz
vagy a kávé kifogyott, ill. amikor a zacctároló
tartály megtelt és azt üríteni kell.
Reméljük, hogy a gép hosszú ideig és minden
vendégünk megelégedésére fog üzemelni a
Rudolf Steiner Házban és ehhez kérjük a
tagok és vendégeink támogatását.

A TÁRSASÁG PROGRAMNAPTÁRÁBÓL
A Rudolf Steiner Házban az év utolsó hónapjaiban is igen sok és érdekes programot
rendezünk, melyekre most külön is felhívjuk a figyelmet.

Programok és ünnepeink
2017. december 8-án, pénteken 19 órától és 9én, szombaton 9.30 - 16.00 óráig Andrew
Wolpert tart előadást és szemináriumot,
melynek címe "Az első Goetheanum és az Alapkő
Meditáció".
Az előadások alkalmával arról hallhatunk,
hogyan alakultak át a szándékok, amelyek az
első
Goetheanum
elgondolásában
és
megvalósításában nyertek kifejezést, az 1923-

24-es Karácsonyi Gyűlés alkalmával és az
Alapkő Meditációban.
2017. december 22-én, pénteken 18 órakor
tartjuk a Társaság Karácsonyi ünnepségét a
Rudolf Steiner Házban. Előadó Piroska
László, aki „A karácsony mint a magasabb én
megszületésének misztériuma” címmel tart
előadást.
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2018. január 6-án, szombaton délután 16
órakor a Rudolf Steiner Házban egy ünnepi
megemlékezést tartunk, melyen Krisztus
földi megjelenésére emlékezünk. Az ünnepi
rendezvény előadója Magyar Zsolt lesz.
Ennek az ünnepnek a fontosságát Rudolf
Steinernek az „Északi és közép-európai
szellemi impulzusok, IX. kötet. Krisztus
megjelenésének ünnepe” (1921, GA 209)
kötetben található gondolataival is alá
kívánjuk támasztani. A következőket
mondja: „Azokban az időkben, amikor az ember
földi létét a materializmus kezdte meghatározni,

az ember már nem volt képes megérteni azt, hogy
a Jordán keresztelőben hogyan mutatkozott meg a
számára egy Földön kívüli, egy égi fejlődésének
szimbóluma. Ezzel mondhatnánk, hogy az ember
elvesztette képességét a január 6-ai ünnep,
Krisztus
földi
megjelenése
lényegének
megértésére, és más felé fordult. Minden érzést és
érzetet, amit az ember a Golgotai Misztériummal
kapcsolatban érzett, azt többé már nem a
földönkívüli Krisztusra, hanem a földi Názáreti
Jézusra kezdték el vonatkoztatni. És így Krisztus
földi megjelenésének ünnepéből a Jézus gyermek
megszületésének ünnepe lett.”

Harc az emberi lélekért előadás sorozat
2017 januárjában indult a képviselő testület
által meghirdetett előadás-sorozat „Harc az
emberi lélekért” címmel. Az előadásokat a
második félévben és 2018 elején is tovább
folytatjuk újabb területek és témák
bemutatásával. A sorozat célja annak a
harcnak a bemutatása, melyben az ellenerők
uralmuk alá akarják hajtani az embert. Az
emberi lélekért folytatott küzdelem az élet
szinte valamennyi területére kiterjed, a
művészetektől a politikáig, mindenhol jelen

van, de alapja a Krisztus impulzus elleni harc.
Ezért az elkövetkező időszak előadásainak
témája részben ezt dolgozza fel.
2018 márciusában vendégünk lesz Prof. Dr.
phil. Reinhold J. Fäth, a Német Antropozófiai
Társaság vezetőségének tagja, a németországi
Ottersbergben működő „Die Hochschule für
Künste im Sozialen” főiskola professzora, és
a művészetek területén folyó kultúrharc jó
ismerője.
Végül a sorozat 2018 áprilisában zárul.

2018-ban a következő előadások előadói és témái ismertek:
- 2018. január 27, szombat: Szilágyi Péter: A
kor kultúrharcairól a XX. század
krisztológia, mint az antropozófia
kezdetétől napjainkig”.
központi eleme.
- 2018. április 21, szombat: Takáts Péter:
- 2018. február 24, szombat: egyeztetés alatt.
„Amit Ahriman közelgő inkarnációjáról
- 2018. március 24, szombat: Prof. Dr. phil.
tudnunk kell” .
Reinhold J. Fäth: „Gondolatok a modern
Minden Társasági tagot és érdeklődőt sok
szeretettel várunk a programokra. Kérjük,
hogy előtte mindig nézzék meg a Társaság
honlapját, mert változás történhet.

A végleges program, a konkrét időpont és
téma, ill. a tartalom rövid leírása mindig a
Társaság honlapján található meg.

******

IMPRESSZUM
A Magyar Antropozófiai Társaság hírlevele a Társaság tagjainak
Cím: 1026 Budapest Riadó u. 2/b
Honlap: antropozofia.hu
Email cím: hirlevel@antropozofia.hu
Szerkesztők: a Társaság képviselő testületének tagjai
Megjelenik: évi 4 alkalommal
A kiadásért felel a Társaság képviselője
Technikai munkatárs: Kiss Miklós
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A Rudolf Steiner Ház 2017. decemberi programjai

időpont

rendezvény

2017.12.01 péntek

ADVENT NÉGY LÁNGJÁNAK RAGYOGÁSA

2017.12.04 hétfő

Gyakorló Munkacsoport

2017.12.04 hétfő

Antropozófiai előkészítő csoport

2017.12.06 szerda

EURITMIA

2017.12.06 szerda

Könyvtár

2017.12.06 szerda

MOLTKE csoport

2017.12.07 csütörtök

Új Ág Zweig

2017.12.08 péntek

ANDREW WOLPERT előadása: AZ ELSŐ GOETHEANUM ÉS
AZ ALAPKŐ MEDITÁCIÓ

2017.12.10 vasárnap

ANDREW WOLPERT előadása: AZ ELSŐ GOETHEANUM ÉS
AZ ALAPKŐ MEDITÁCIÓ
Rudolf Steiner Szeminárium

2017.12.10 vasárnap

ADVENT NÉGY LÁNGJÁNAK RAGYOGÁSA

2017.12.12 kedd

A KÉPVISELŐ TESTÜLET ÜLÉSE

2017.12.12 kedd

BIODINAMIKUS Kertészeti és mezőgazdasági ismeretek

2017.12.12 kedd

Az evangéliumok megismerése meditáció útján

2017.12.13 szerda

EURITMIA

2017.12.13 szerda

Könyvtár

2017.12.14 csütörtök

Új Ág Zweig

2017.12.14 csütörtök

Antropozófia az alapoktól

2017.12.16 szombat

ADVENT NÉGY LÁNGJÁNAK RAGYOGÁSA

2017.12.18 hétfő

Meditációs csoport

2017.12.18 hétfő

Antropozófiai előkészítő csoport

2017.12.20 szerda

AZ EURITMIA ELMARAD

2017.12.20 szerda

Könyvtár

2017.12.20 szerda

MOLTKE csoport

2017.12.20 szerda

ADVENT NÉGY LÁNGJÁNAK RAGYOGÁSA

2017.12.21 csütörtök

Új Ág Zweig

2017.12.26 kedd

BIODINAMIKUS Kertészeti és mezőgazdasági ismeretek

2017.12.26 kedd

Az evangéliumok megismerése meditáció útján

2017.12.27 szerda

Könyvtár

2017.12.28 csütörtök

Új Ág Zweig

2017.12.09 szombat
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időpont

rendezvény

2018.01.01 hétfő

Gyakorló Munkacsoport

2018.01.01 hétfő

Antropozófiai előkészítő csoport

2018.01.03 szerda

AZ EURITMIA ELMARAD

2018.01.03 szerda

Könyvtár

2018.01.03 szerda

MOLTKE csoport

2018.01.04 csütörtök

Új Ág Zweig

2018.01.06 szombat

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS KRISZTUS FÖLDI
MEGJELENÉSÉRŐL

2018.01.09 kedd

Az evangéliumok megismerése meditáció útján

2018.01.09 kedd

BIODINAMIKUS Kertészeti és mezőgazdasági ismeretek az
antropozófiában

2018.01.10 szerda

EURITMIA

2018.01.10 szerda

Könyvtár

2018.01.11 csütörtök

Új Ág Zweig

2018.01.15 hétfő

Meditációs csoport

2018.01.15 hétfő

Antropozófiai előkészítő csoport

2018.01.16 kedd

Könyvbemutató

2018.01.17 szerda

EURITMIA

2018.01.17 szerda

Könyvtár

2018.01.17 szerda

MOLTKE csoport

2018.01.18 csütörtök

Új Ág Zweig

2018.01.23 kedd

Az evangéliumok megismerése meditáció útján

2018.01.23 kedd

BIODINAMIKUS Kertészeti és mezőgazdasági ismeretek az
antropozófiában

2018.01.24 szerda

EURITMIA

2018.01.24 szerda

Könyvtár

2018.01.25 csütörtök
2018.01.27 szombat
2018.01.29 hétfő

Új Ág Zweig
HARC AZ EMBERI LÉLEKÉRT - Szilágyi Péter előadása
Gyakorló Munkacsoport

2018.01.29 hétfő

Antropozófiai előkészítő csoport

2018.01.31 szerda

EURITMIA

2018.01.31 szerda

Könyvtár

2018.01.31 szerda

MOLTKE csoport
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