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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 

 
 
Miért ezt a címet választottuk? 

Kedves Barátaink! 
 
A MAT vezetőségének új hírlevelét és annak is az első számát küldjük most ki a Társaság tagjainak, 
abban a reményben, hogy ezzel helyettesíteni tudjuk a régi formájában jól bevált és a tagság által 
ismert Hírlevelet.  

 
Az áprilisi Közgyűlés után a régi Hírlevél, mely a 
tagokkal való kapcsolattartás és 
információáramlás egyik fontos fóruma volt, 
megszűnt. Ezért a vezetőség úgy döntött, hogy a 
Táraságon belüli információáramlás biztosítására 
egy új hírlevelet hoz létre. 
 
Mivel a vezetőség egyik fontos célja, hogy 
munkájának középpontjába helyezze az 1923/24-
es Karácsonyi Ülés impulzusát, ezért olyan címet 
választottunk, mely összeköti a Magyar 
Antropozófiai Társaságot ezzel az impulzussal. 

Tudjuk, hogy Rudolf Steiner a társaság 
ezotériájának ápolására és a társaság tagjai közti 
kölcsönös eszmecsere céljából a Karácsonyi 
Ülésen egy külön hírlevelet hozott létre „Was in 
der Anthroposophischen Gesellschaft vorgeht. 
Nachrichten für deren Mitglieder” címmel.  
 
Ezt a címet választottuk mi is új hírlevelünknek, 
remélve, hogy nem csak az átlátható működés 
fóruma, hanem egy új és kölcsönös eszmecsere 
kiindulópontja és eszköze lehet majd a jövőben.

 
Hírek a Társaság könyvkiadási tevékenységről 

Amikor az új vezetőség májusban megkezdte munkáját, egyik fontos feladatának tekintette, hogy 
megismerje a Társaság könyvkiadásának és a könyvek értékesítésének helyzetét.  

 
Az már a 2016. évi közgyűlés előtt is mindenki 
számára ismert volt, hogy a Társaság könyves 
tevékenységét az elmúlt években sok probléma 
övezte. A terjesztés átalakítása és a gazdasági 
terhek minimalizálása címen tervezett, ill. 
létrehozott változások olyan sok időt és energiát 
emésztettek fel, hogy emiatt kevés energia maradt 
a könyvek és az Antropozófiai Füzetek kiadására. 
Bár a könyvek előkészítése folyamatban volt, de 
végül csak egyetlen könyv jutott el a nyomdai 
megjelenésig, „A Szentháromság titka” (GA 214) 
című, melynek nyomdai megjelenése 2015. 
márciusában volt.  
 
2016 májusára az addig kilencfős könyves csoport 
gyakorlatilag egy főre redukálódott.  Ezért a 
vezetőség Tóth Tamás tagtársunkat – aki eddig a 
létrehozás csoport vezetője volt – kérte fel, hogy 

foglalja össze a Társaság könyvkiadásának 
helyzetét. Majd ezt követően egy vezetőségi 
ülésen, ahol Tóth Tamás és Hegedűs Miklós is 
részt vett, áttekintettük a Tamás által készített 
helyzetjelentést és megbeszéltük az ebből fakadó 
tennivalókat. 
 
A jó hír az volt, hogy annak ellenére, hogy 2015 
januárjától kezdődően a könyves csoport 
gyakorlatilag nem működött, mégis 6 db Steiner 
könyv, egy Prokofjev és Peter Selg írásokat 
tartalmazó könyv volt kiadásra kész. Ezek csupán 
arra vártak, hogy a vezetőség a kiadásukhoz 
szükséges összegről döntsön, és ezt követően 
rövid időn belül a könyvek megjelenhettek volna. 
Az az összeg, ami ennek a 7 db könyvnek a 
címenkénti 400 példányos megjelentetéséhez 
szükséges, az 1,7 - 2,0 millió Ft 
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Ezek a kiadásra váró könyvek a következők: 
 

 
 
A rossz hír, amiről szintén ekkor értesültünk, az volt, hogy miközben ezen új könyvek a kiadásra vártak, 
számos, korábban kiadott Steiner könyv vagy teles mértékben elfogyott és a készletek már nullán álltak, 
vagy hamarosan fog véglegesen kifogyni. Ezek között olyan fontos Steiner könyvek is vannak, melyeket 
sokan keresnek és pl. a Waldorf tanárok munkájához nélkülözhetetlenek.  
 
A már kifogyott könyvek listája a következő: 
 

 
 
Ezen újranyomott könyvek, fenn jelzett példányszámban való kiadásának költsége a benyújtott 
költségvetés alapján 2,4 - 3,0 millió Ft.  
 
6 olyan könyv van, melyeknek a raktáron lévő mennyisége 50 körüli. A fogyás ismeretében egy éven 
belül el fognak fogyni, újranyomtatásukra a Társaságnak további 1,6 - 1,8 millió Ft-ot kellene fordítani. 
Ezek a könyvek a következők: 
 

 
 
A vezetőség a megismert tények közös 
megbeszélése és megfontolása után, Tóth Tamás 
és Hegedűs Miklós szakértői támogatásával úgy 
döntött, hogy nem várja meg, amíg egy, 
szeptemberben összehívásra kerülő fórum 
nyomán a Társaság könyvkiadási stratégiája 
kidolgozásra kerül, és ennek nyomán egy új 
könyves csoport feláll, hanem a sürgősnek ítélt 
esetekben azonnal lép.  

A vezetőség számára a döntés meghozatalához a 
fenn ismertetett új és elfogyott könyvek 
kiadásokhoz szükséges pénzügyi fedezet 
biztosítása volt a legfontosabb feltétel. Mivel a 
Társaság gazdálkodása az eddig elmúlt 
időszakban kiegyensúlyozott volt, és így a 
gazdálkodás eredménye 2016. első félévében 
pozitív lett, és +1.011.000.- Ft-al zárult. Ezért a 
vezetőség úgy döntött, hogy a MAT 

GA009 A világ és az ember szellemi megismerésének alapelemei (Teozófia)
GA149 Krisztus és a szellemi világ
GA003 Valóság és tudomány - nyersfordítás
GA157 Embersorsok és népsorsok (2 kötet!)
GA101 Mítoszok és mondák
GA014 Négy misztériumdráma

PS Prokofjev/Selg írások (szerk. Korcsog Balázs)

GA Cím db

1 GA296 A nevelés művészete - Szemináriumi beszélgetések 400
2 GA303 A gyermek egészséges fejlődése 400
3 GA010 Magasabb világok megismerésének útja 100
4 GA013 A szellemtudomány körvonalai 100
5 GA235 Karmikus összefüggések I 100
6 GA238 Karmikus összefüggések IV 100
7 GA240 Karmikus összefüggések VI 100
8 GA104 János apokalipszise 100
9 GA318 Orvosok és lelkipásztorok 100
10 GA004 A szabadság filozófiája 400
11 Lindenau Lindenau: A gyakorló ember 100

GA144 Keleti és keresztény misztériumok

GA093 A templomlegenda és aranylegenda

GA103 János evangélium (hamburgi)

GA131 Jézustól Krisztusig

GA122 A bibliai teremtéstörténet titkai

GA297 A nevelés művészete - Metodika-didaktika
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célkitűzéseivel teljes mértékben  összhangban álló 
könyvkiadás támogatására a Társaság által a 
bankszámlán lekötötten tartott 12.317.000.- Ft 
pénzkészletből 2,5 millió Ft-ot felszabadít, és ezt 
fordítja a kiadandó könyvek nyomdai költségének 
fedezetére.  
 
Ezzel a döntéssel a vezetőség a Társaság 
működésének biztonságát nem veszélyezteti, 
hiszen még mindig közel 10 milliós tartalékunk 
marad, ugyanakkor ez a lépés egy fontos feladat 
ellátására teremt lehetőséget, jelentős 
antropozófiai könyvek kiadásának feltételeit 
teremti meg. Fontos szempont volt ugyanakkor az 
is, hogy ez az összeg nem egy egyszeri befektetés, 
nem jelenti a pénz egyszeri elköltését, hiszen a 
könyvek értékesítése nyomán a most befektetett 
összeg a Társaságnak megtérül és akár újabb 
könyvek kiadásának finanszírozására is 
fordítható. 
 
Ezeket a szempontokat figyelembe véve a 
vezetőség jóváhagyta, hogy a Genius Kiadó 
gondozásában két új könyv jelenjen meg. Az egyik 
Rudolf Steiner: „A világ és az ember szellemi 
megismerésének alapelemei” című könyve, a 
másik Korcsog Balázs szerkesztésében és 
fordításában létrejött Szergej O. Prokofjev és Peter 
Selg írásokat tartalmazó „Krízis és kulmináció” 
című könyv. Egyben a vezetőség felkérte Tóth 
Tamás tagtársunkat arra, hogy vállalja a könyvek 
kiadásához szükséges feladatok elvégzését és 100 
- 100 pld-t - a közösen egyeztetett formátumban - 
rendeljen meg. 
 
A vezetőség ezen kívül még felkérte Tóth Tamást 
arra is, hogy a fenn ismertetett 11 db teljesen 

kifogyott könyv nyomdai megrendelését is indítsa 
el, lehetőleg úgy, hogy még az év vége előtt mind 
a 11 könyv ismét kapható legyen. Tóth Tamás ezt 
a felkérést elvállalta. A könyvek nyomdai 
megrendelése részben már meg is történt, és a mai 
napon - amikor ez az írás született - a két új könyv 
már kapható. 
 
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a vezetőség a 
fenti döntésekkel nem vette át a könyves csoport 
feladatát és felelősségét, csak tűzoltásszerűen 
igyekezett csökkenteni azokat a károkat, melyek a 
közel másfél éve nem működő könyves csoport 
munkájának hiányából keletkeztek. Minden 
erőnkkel azon vagyunk, hogy a szeptemberi, 
könyves témában létrejövő fórumon a MAT új 
könyvkiadási stratégiája megfogalmazásra 
kerüljön, és az ennek nyomán megszülető új 
könyves csoport a feladatokat felelősséggel át 
tudja venni. Reméljük, hogy kedves tagtársaink 
között sokan lesznek majd, akiket a Társaság 
könyvkiadásának kérdései érdekelnek, és 
gondolataikkal, tetteikkel támogatni kívánják azt, 
mert a könyvkiadás és különösen annak 
finanszírozása, komoly problémákkal küzd. 
Számos kérdés, feladat vár ezen a téren 
megoldásra. 
 
Egyben itt is szeretnénk köszönetet mondani Tóth 
Tamásnak, aki ebben a nehéz helyzetben 
felvállalta, hogy amíg egy a munkáját támogató 
könyves csoport megalakul, egyedül végzi a 
létrehozási munkát. Ugyancsak köszönjük 
Hegedűs Miklósnak, hogy segített a helyzet 
tisztázásában és felvállalta, hogy a megalakuló 
könyves csoportban a koordinátori feladatokat 
ellátja. 

 
Hírek a Társaság informatikai életéből 
 
A vezetőség több ülésén is foglalkozott a MAT informatikai rendszerének és honlapjának 
helyzetével, ill. az informatikai csoport munkájával.  
 
Az egyértelműen látható volt, hogy az 
informatikai csoport munkájának köszönhetően 
az elmúlt évek egyik legnagyobb fejlesztése zajlott 
a Riadó utcában. Az előző vezetőség jóváhagyását 
követően egy olyan ügyviteli rendszert üzemeltek 
be, melynek alkalmazásával 2016-tól a MAT áttért 
a kettős könyvvitelnek megfelelő, számítógéppel 
támogatott adminisztrációra.  
 
Ennek egyik következménye, hogy ma már 
minden tagtársunk, aki a MAT honlapján belép a 
tagoknak fenntartott és jelszóval védett területre, 

naprakész információkat kaphat a társaság 
gazdálkodásáról, a könyvértékesítés részleteiről, 
valamint a könyvkészletek alakulásáról. Ezek a 
naprakész és könyvelés konform adatok nagyban 
szolgálják az átlátható működést és segítenek a 
félreértések elkerülésében. 
 
Ebben a munkában oroszlánrésze volt Németh 
Zsolt tagtársunknak, aki - mint az informatikai 
reszort felelőse - időt és fáradtságot nem kímélve 
dolgozott e rendszer bevezetésén és ajándék 
munkájával, ill. adományával nagyban 
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hozzájárult a most működő modern 
vállalatirányítási rendszer megvalósulásához. Ezt 
most itt, nyilvánosan is szeretnénk megköszönni 
neki. Egyben tájékoztatjuk a Társaság tagjait, hogy 
Németh Zsolt visszalépett az informatikai csoport 
koordinátori feladataiból, kilépését a vezetőség 
elfogadta, a neki adott mandátumot visszavonta. 
Az Társaság informatikai rendszerével 
kapcsolatos mandátumot Vass László kapta meg, 
aki felvállalta az informatikai csoport 
koordinátori feladatait. 
 
A vezetőségnek az a véleménye, hogy egy 
antropozófiai társaságban nem szerencsés az, ha 
az ott dolgozó és szellemi munkát végző emberek 
állandó WI-FI sugárzásnak vannak kitéve. Ezért a 
vezetőség felkérte az informatikai csoportot, hogy 
egyrészt kapcsolja le a WI-FI routert és az csak 
abban az esetben legyen bekapcsolva, ha egy - a 
Rudolf Steiner Házban dolgozó csoportnak - a 
munkájához feltétlenül szüksége van erre, 
másrészt kértük, hogy a WI-FI jelszót is 
változtassák meg. Határozottan az a 
véleményünk, hogy Rudolf Steiner neve nem WI-
FI jelszó.  
 
A vezetőségnek ezzel a döntésével Németh Zsolt 
barátunk nem értett egyet és ellenvéleményét 
„Kell-e félni a WI-FI-től” címmel fogalmazta meg 
és a Társaság honlapján közzé is tette. Ez az írás 
elérhető a http://antropozofia.hu/munkacsop/?c=5.4 

oldalon. 
 
Ezzel kapcsolatban a vezetőség álláspontja a 
következő. Számunkra a technikai és elsősorban 
az elektromossággal működő eszközökhöz való 
viszonyulás alapját Rudolf Steiner gondolatai 
adják. Ezek között is első helyen szerepelnek az 
„Antropozófiai vezérlő tételekben” (GA 26) 
megfogalmazottak. Ebben az elektromosság 
kapcsán Rudolf Steiner a természet alatti 

világokról beszél, a következőket olvashatjuk itt : 
„… Az embernek a tudati lélek fejlődéséhez kapcsolatba 
kellett kerülnie a puszta földiséggel. Így lépett fel az 
újabb idők tendenciája, hogy tettekben is megvalósítsa, 
amibe bele kell élnie magát. A csak-földibe beleélve 
magát Ahrimannal találkozik. Saját mivoltát helyes 
viszonyba kell, hozza ezzel az ahrimáni világgal. 
 
De a technikai korszak eddigi menetében még 
visszahúzódik az embertől az a lehetőség, hogy az 
ahrimáni kultúrával a helyes viszonyt megtalálhassa. 
Meg kell, találja az erőt, az erőteljes benső megismerést, 
nehogy Ahriman a technikai kultúrában lenyűgözze, 
fölébe kerekedjen. A természet-alattit, mint olyant, 
fel kell fogni. Erre csak akkor képes az ember, ha a 

szellemi megismerésben legalább olyan magasra 
emelkedik a földönkívüli természet-felettihez, mint 
amilyen mélyre a technikával a természet-alattiba 
süllyedt. A korszaknak a természet fölé emelkedő 
megismerésre van szüksége, mert az ember bensőleg 
meg kell küzdjön egy természet alá süllyedt, 
veszélyesen működő élettartalommal. Természetesen 
nem azt akarjuk mondani, hogy korábbi 
kultúrállapotokhoz kell, visszatérjünk, hanem azt, hogy 
az ember utat kell, találjon, mellyel az új kulturális 
viszonyokat a kozmosszal és önmagával helyes 
kapcsolatba hozza. 
 
Ma még csak a legkevesebben érzik, hogy milyen 
jelentős szellemi feladatok vannak alakulóban az ember 
számára. Az elektromosságot, amit felfedezésekor 
a természeti lét lelkének tiszteltek, saját, a 
természetből a természet-alattiba vezető erejében 
kell felismerni. Csakhogy az embernek nem 
szabad vele együtt lecsúsznia. 
 
Abban az időben, mikor a tulajdonképpeni, természettől 
független technika még nem létezett, az ember 
megtalálta a szellemet a természet látásában. A 
függetlenedő technika arra készteti az embert, hogy 
bámuljon arra, ami mechanikus-materiális, mintha az 
lenne hivatott a létesülő tudományosságot megadni. 
Ettől a világtól az isteni-szellemiség, mely az emberiség 
fejlődésének őseredetével függ össze, távol áll. Ezen a 
szférán a tisztán ahrimáni princípium uralkodik. 
 
Egy szellemtudományban az a másik szféra lesz 
megteremtve, amiben az ahrimáni egyáltalán nincsen 
jelen. Éppen ennek a szellemiségnek, melyhez az 
ahrimáni hatalmak nem férnek hozzá, a megismerő 
felvétele ad erőt az embernek, hogy a világban 
Ahrimannal szembeszálljon….” 
 
Egészen szorosan kapcsolódnak ehhez a 
témához Rudolf Steiner 1921. május 13-i 
előadásán elhangzottak (Rudolf Steiner „Az 
emberi evolúció aspektusai”, Anthroposophical 
Press, New York, 1987), mely gondolatok, mint 
a „pókháló imagináció” néven ismertek és 
váltak az internet és számítástechnikai világ 
megismerésének szellemi alapjaivá. 

Ebben az imaginációban Steiner egy jövőképet 
rajzolt fel, és elmondta, hogy hogyan fog a Földből 
egy fészekalja gépszerű automatákra hasonlító 
iszonyú lény kibújni, melyek – jellegük szerint – 
az ásványi és növényi lét között foglalnak helyet. 
Ugyanebben az időben bolygónkat egy háló fogja 
beburkolni, kísérteties pókok hálója, melyek óriási 
bölcsesség birtokában lesznek. Ezek a förtelmes 
ásvány-növényszerű pókok ezután majd 
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egybefonódnak egymással a legokosabb, de 
legfélelmetesebben gonosz módon és külső 
működésükben, az árnyék-intellektusukkal 
mindent imitálni fognak, amit emberi lény 
kiagyalt. 
 
Az eredeti szöveg így hangzik: „ A Földből pedig 
olyan lények szörnyű fajzata sarjad ki majd, akikre az 
jellemző, hogy az ásvány- és a növényvilág között élnek 
és igen terjedelmes és intenzív, de automatikus 
értelemmel rendelkeznek. Ez a Földön egykor elterjedő 
mozgás szörnyű, roppant okos, de szerves állapot 
tekintetében még a növényi létformát sem elért, 
borzalmas, egymásba gubancolódó pókok hálójával, 
szövedékével vonja be majd a Földet, akik látható 
mozgásukkal utánozzák ugyan mindazt, amit az 
emberek agyalnak ki árnyszerű intellektusukkal, de 
amit egy új imagináció, vagy általában véve a 
szellemtudomány nem ösztönözhet. Mindaz, amit efféle 
irreális gondolatokkal gondolnak el az emberek, 
valószerűvé válik. Ásványi-növényi, nagyon értelmes, 
de hihetetlenül rosszindulatú, összegubancolódott 
pókok hálózzák be majd a Földet [...]. Az embernek 
pedig [...] egyesítenie kell majd vele mivoltát.” 
 
A WI-FI-hez való viszonyulásunk kialakításában 
fontos szerepet játszottak más komoly 
antrorpozófusok is, akiknek a kutatásai hitelesek 
a számunkra. Így Sz. O. Prokofjev munkássága és 
az internettel kapcsolatos írása alapvető volt ezen 
a területen. Prokofjev a „The Being Of The 
Internet” (magyar nyelvű változatában „Az 
internet és a HDD jellemzői”) című írásában 
részletesen kifejti, hogy milyen erők állnak a 
számítástechnika és az internet mögött, és többek 
között ezt írja: „… Az internet egyre növekvő 
mértékben vesz át azonos feladatokat az emberek között. 
Itt az a tisztán ahrimanikus cél, hogy az egész világot 
átfogó hálóval (World Wide Web) a lehető legtöbb 
embert összekötni, de olyan módon, hogy közben az 
emberiség egyre növekvő mértékben szakadjon el 
a kozmosztól és a hierarchiáktól, és egy ahrimáni 
pókhálóba legyen bekötve. A szellemi világokból 
azért érkezett le a Földre a Michaeli intelligencia, hogy 
az ember intuíció útján elérhesse a szabadságot. De az 
előbb említett függőség a számítástechnikához 
ennek éppen az ellenkezőjéhez vezet…” 
 
A másik jelentős kutatója ennek a területnek Paul 
Emberson:, aki „Az internet és a world wide web” 
című írásában a következőket fogalmazza meg: 
„Steiner nem agitátor volt, aki az újkeletű dolgok ellen 
prédikált. Õ, mint magas beavatott és a legteljesebb 
mértékben tisztán gondolkodó lény, a tudomány és 
technika mestere is volt. Megjósolta a mesterséges 
intelligenciát és azt mondta, hogy ez az emberiség 

hasznára lehet, hogyha a helyes erőket felhasználva 
fejlesztik ki. Rövid utalást adott arra, hogy melyek 
lennének azok a jó erők. De Steiner világossá tette, 
hogy az elektromosság és mágnesség polaritásán 
alapuló technikák, mint pl. a digitális 
elektronika, az gonosz. A tények őt igazolták. Nem 
kellene Steinert komolyabban venni, és elkezdeni 
invesztálni a szellemi energiáinkat és emberi 
erőforrásainkat, hogy lefektessük egy jó 
információtechnológia alapjait?” 
 
A fenti Steiner idézetből egyértelműen következik 
számunkra, hogy amikor Rudolf Steiner neve volt 
a MAT Riadó utcai székházában a jelszó, akkor 
neve NEM „egy éteri világba vezető kapun … 
szerepelt”, ahogyan a „Kell-e félni a WI-FI-től” 
című írás szerzője állítja, hanem éppen 
ellenkezőleg, egy olyan világ kapuján, ami a 

természet alatti világokba vezet. Egy olyan 
szellemi világba, ahova az embernek és különösen 
az antropozófiával foglalkozó embereknek nem 
lenne szabad - az elektromossággal - együtt 
lecsúsznia. 
 
Éppen ezért tartottuk és tarjuk továbbra is 
rendkívül fontosnak, hogy „a természet-alattit, mint 
olyant, fel kell fogni” - mert csak ez lehet az alapja 
annak a munkának, amivel az internet és a 
számítástechnika hatását a Táraságban fel tudjuk 
mérni és fel tudjuk ismerni, hogy miközben a 
természet alatti szférán a tisztán ahrimáni 
princípium uralkodik, ettől a világtól milyen távol 
áll az isteni-szellemiség.  
 
Vagyis „az elektronikus eszközök és elektronikus 
tartalmak előállításával” NEM „az éteri világ 
benépesítését kezdtük meg”, ahogyan a „Kell-e 
félni a WI-FI-től” című írás szerzője állítja, hanem 
éppen ellenkezőleg, egy olyan folyamat indult 
meg, melynek célja, hogy az emberiség egyre 
növekvő mértékben szakadjon el a kozmosztól és 
a hierarchiáktól, és minél több ember legyen egy 
természet alatti világokba lehúzó, ahrimáni 
pókhálóba bekötve. 
 
Éppen ezért a Társaság vezetősége annak a másik 
szférának a megteremtésén dolgozik, melyben az 
ahrimáni erők nincsenek jelen, és ahol a szellemi 
világokból hozzánk leérkezett Michaeli 
intelligencia által az ember belső fejlődés és 
intuíció útján érheti el a szabadságot, és szabadon 
kapcsolódhat a szellemi világokhoz. Ezért a 
Társaságban olyan helyzetet kívánunk teremteni, 
amely segít számunkra megtalálni azt az erőt, és 
létrehozni azt az erőteljes benső megismerést, ami 
megakadályozza, hogy a Táraság tagjait Ahriman 
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a technikai kultúrában lenyűgözze, és ezáltal 
föléjük kerekedjen. 
 
Végül szeretnék kiemelni, hogy a WI-FI 
leállításával nem a technikai haladás elutasítása 
volt a célunk, hanem az, amit Paul Emberson 
következő gondolatai fejeznek ki a legjobban: „… 
Néha emlékeztetnek arra, hogy Steiner azt akarta, hogy 
az emberek legyenek tisztában koruk technikai 
fejlődésével és eredményeivel, és hogy azért kell ma 
használnunk a számítógépet és az internetet, hogy 
korunk polgárai lehessünk. Steiner ennél nagyobb 
félremagyarázását nehéz elképzelni. Ő arra biztatta 
az embereket, hogy megismerjék, hogyan működik 
a technika...”  

 
Most ezért mi is arra bíztatjuk a Társaság minden 
tagját, hogy ismerje meg az internet és a 
számítástechnika működését és szabadon, 
önmaga döntse el, hogyan és mennyit kíván ebből 
beengedni a saját és a Társaság életébe.  
 
Azok számára, akiket ez a téma mélyebben is 
érdekel, a mellékletben megküldjük Sz. O. 
Prokofjev idézett írásának teljes magyar nyelvű 
változatát és jelezzük, hogy ebben a témában is 
közösségi fórumokat kívánunk szervezni az év 
második felében, de legkésőbb 2017 elején. 

 
Hírek a vezetőség munkájáról 
 
A közgyűlést követő negyed évben a vezetőség 7 alkalommal találkozott hivatalos vezetőségi 
üléseken és előre meghirdetett napirend alapján foglalkozott a Társaság életét és működését érintő 
kérdésekkel.  

 
A vezetőség minden találkozójának témáit egy 
napirendben foglaljuk össze és a vezetőségi 
ülésről emlékeztető készül, mely tartalmazza az 
egyes napirendi pontokkal kapcsolatban 
elhangzottak kivonatát és a meghozott 
döntéseket, határozatokat. Mind a napirend, mind 
pedig az emlékeztető nyilvános és a Társaság 
minden tagja számára elérhető, ezért a 
következőkben csak azokat a kérdéseket emeljük 
ki, melyek a Társaság tagjainak különös 
érdeklődésére számíthatnak és korábban is az 
érdeklődés előterében álltak.   
 
A vezetőség szeretné a találkozóin rendelkezésre 
álló időt a leghatékonyabban kihasználni és ezzel 
együtt egy ismétlődő ritmust kíván adni a 
munkának. Ezért a találkozókat két részre 
osztottuk fel, és az első részében egy Spruch 
olvasása után euritmia gyakorlatokkal folytatjuk a 
közös munkát és ezt követően Prokofjevnek a 
Klassze tagok számára írt könyvének a „Warum 
wird man Mitglied der Freien Hochschule für 
Geisteswissenschaft?” című írásnak az 1. fejezetét 
olvassuk közösen és az olvasott tartalmat 
együttesen értelmezzük, megbeszéljük. A 
szünetig fennmaradó időben pedig a jövővel 
foglalkozunk, lehetőleg olyan kérdéseket 
beszélünk meg, melyek a Társaság és az 
antropozófiai mozgalom jövőjével és 
lehetőségeivel kapcsolatosak. A szünet utáni 
második részt pedig teljes egészében a napi 
ügyeknek, a társaság működésének és 
gazdálkodásának szenteljük. Ezt a beosztást és 

ritmust eddig sikerült betartani és a találkozóknak 
jó formát és keretet ad. 
 
Ahogyan azt az utolsó Hírlevélben már jeleztük, a 
régi vezetőség tagjaitól a 3. vezetőségi találkozón 
vettük át a Tárasági ügyeit. Ezen a közös 
találkozón áttekintettük a Társaság folyamatban 
lévő ügyeit, megbeszéltük a problémás területeket 
és igyekeztünk a lehető legtöbb információt 
szerezni különösen a gazdálkodás és a 
könyvkiadás kérdéseiről.  
 
A két vezetőség tagjai úgy látták, hogy célszerű 
lenne megvizsgálni a MAT 2014 és 2015 éves 
gazdálkodását, különös tekintettel a könyvkiadás 
és értékesítés kérdéseire. Feltételezhető ugyanis, 
hogy ebben az időben a Társaság pénzügyi és 
számviteli fegyelme fellazult, és az erről az 
időszakról kapott gazdálkodási információk 
esetleg hibásak lehetnek. A jelenlévők között 
egyetértés jött létre abban, hogy a felmerült, de 
tényszerűen nem igazolt, ill. nem ismert 
problémákat ezért kivizsgáljuk, mert ez felel meg 
a MAT teljes működésének átláthatóságára 
vonatkozó elvárásnak. A vezetőséget ezen 
vizsgálat során Hivessy Géza, a gazdasági reszort 
felelőse képviseli , és a feladat elvégzésére három 
- szakértő - tagtársunkat kértük fel. Amikor ők 
ezzel a munkával elkészülnek, akkor a 
jelentésüket a tagság előtt nyilvánossá tesszük, és 
még az ez évben összehívásra kerülő rendkívüli 
közgyűlésen megbeszéljük. 
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A vezetőség nagy súlyt kíván helyezni a tagokkal 
való szoros   kapcsolatokra. Ennek érdekében azt 
tervezzük, hogy már 2016-ban és az ezt követő 
években is néhány „kihelyezett” vezetőségi ülést 
tartunk, amikor a vezetőség meglátogat egy - egy 
régiót az országban és ott találkozik a környéken 
élő Társasági tagokkal, és egy közös ülésen 
beszélgetünk az antropozófia és a Társaság 
aktuális kérdéseiről. Amennyiben van olyan 
antropozófus közösség, akik ezt a találkozót már 
szívesen megszerveznék és a vezetőséggel 
találkozni kívánnak, akkor kérjük, hogy ezt a 
szándékukat jelezzék a vezetőség egyik tagjának 
írt e-mailjükben. Egyébként a vezetőség fog 
jelentkezni egy találkozási javaslattal. 
 
Ugyancsak a fenti együttműködési szándék 
jegyében döntöttünk úgy, hogy a kétheti 
rendszerességgel tartott vezetőségi ülések közötti 
időben, tehát minden második keddi napon a 

vezetőség - éppen szabad - tagjai a Riadó utcában 
lesznek és örömmel találkoznak mindenkivel egy 
szabad és kötetlen beszélgetésre, akinek kérdése 
vagy mondanivalója van a Társaság életével és 
működésével kapcsolatban. Az első ilyen 
találkozási időpont szeptember 20-án, kedden 
17.00 órakor lesz, majd ezt követően október 4. , 
október 18., november 1., november 15., november 
29-én lesznek ilyen találkozási lehetőségek, 
valamennyi 17.00 órától. 
 
A vezetőség előre meghatározta a 2016 évi 
vezetőségi ülések időpontjait is, ezeket 
tájékoztatásul megadjuk. Az időpontok a második 
félévben a következők: szeptember 13. KE, 
szeptember 27. KE, október 11. KE, október 25. KE, 
november 8. KE, november 22. KE, december 13. 
KE. A találkozók minden alkalommal 18.00 órakor 
kezdődnek. 

 
Hírek a Társasági rendezvényekről és ünnepeinkről 
 
A Társaság életében fontos szerepet játszó ünnepeket és rendezvényeket a vezetőség szeretné - a régi 

szokások tiszteletben tartása mellett - megújítani és új formákat és szokásokat behozni a Társaság 

életébe. Szeretnénk az ünnepeket valódi antropozófus ünnepekké varázsolni.   

A 2016-ban ismert és előre meghatározott időpontok a következők: 
 
2016. május 27-én, pénteken Pohl György „Az új médiumok esélyei és veszélyei” címmel tartott előadást 
a Riadó utcában.  
2016. június 25-én, szombaton tartottuk meg a János napi ünnepet. 
2016. július 26-án megemlékezés Sz. O. Prokofjev halálának 2. évfordulójáról és könyvbemutató. 
 
2016. október 1-én, szombaton délután a Riadó utcában tartjuk a Társaság Michael-ünnepségét. 
2016. október közepe, Arnóth József előadása a Riadó utcában, - egyeztetés alatt! 
2016. december 22-én, csütörtökön délután tartjuk a Karácsonyi ünnepségünket. 
2017. február 24-én Thomas Lüthi - Goethenum Mezőgazdasági Szekció vezetője - előadása. 
2017. március 16 - 17 - 18-án Seija Zimmerann, az AAG vezetőségének tagja 3 napra Budapestre jön..  
2017-ben ugyancsak Budapestre látogat Paul Mackay, az AAG vezetőségének tagja, egyeztetés alatt! 
Amint az egyeztetés alatt álló előadások amint véglegessé válnak, értesíteni fogjuk a Társaság tagjait.  
 
Hírek a könyvtárból 
 
A vezetőség 5. találkozóján nagy örömmel 
fogadtuk Boskovitz Mari tagtársunk felajánlását, 
aki azt kérte, hogy járuljunk hozzá a Kellner 
Ágnes hagyaték, valamint a Szilágyi Péter által 
átadott anyagok feldolgozásához. Boskovitz Mari 
korábban, mint a Steiner-ház könyvtárosa 
gondozta a Társaság könyveit, és mint a 
felajánlásából is látható, a mai napig is szívén 
viseli a könyvek sorsát. Amikor erre alkalom 
adódik, segít a könyvtárban, és ezt most is 
örömmel és köszönettel elfogadtuk.  

De Mari nem csak a könyvtárban segít 
munkájával, hanem évek óta dolgozik egy 
összeállításon a magyar antropozófusok 
történetéről. Most, miután az anyagok 
feldolgozását befejezte, ezeket az anyagokat is a 
Társaság könyvtárában kívánja elhelyezni.   
 
Ezek a következők: Kassowitz Félixné, Bözsi 
önéletrajza és más írásai, Jankovich Lajosné, 
Marica fényképalbumai, Értesítők, és egyéb 
anyagok a Társaság életéből. Ezeket az 
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összegyűjtött és feldolgozott anyagokat egy CD-re 
is kiírta, így akit érdekel a Társaság múltja, annak 
a könyvtárban ezek az anyagok a rendelkezésére 
állnak. Köszönjük Boskovitz Marinak ezt az 
áldozatos munkát és az adományokat is. 
 
Örömmel értesítjük a tagokat, hogy a MAT 
Könyvtára Arnóth Józseftől újabb értékes és 
ritkaságnak számító könyvadományt kapott, 
Rudolf Steiner: "Wandtafelzeichnungen zum 
Vortragenswerk" című gyűjteményes kiadását (30 
db, K-58/1-30). Ezeket a könyveket a 
különlegességük miatt az u.n. "bázis" könyvek 
közé soroltuk, vagyis nem kölcsönözhető 
könyvek, csak helyben olvasásra lehet igénybe 
venni, illetve hivatalos fordításhoz adható ki. Az 
adományt Arnóth Józsefnek ezúton is köszönjük. 
Arnóth József magyar születésű és életének 80-as 
éveiben járó antropozófus társunk, aki hosszú 
évekig Dornachban, a Goetheanum 

Naturwissenschaftlichen Sektion munkatársa 
volt, mint olyan minerológus, ásványtudós, aki 
antropozófiai megközelítésben igyekezett a 
hivatását művelni. Hatalmas ásványgyűjteményét 
nemrégiben a budapesti Természettudományi 
Múzeum Kőzettárának adományozta, Goethe 
gyűjteményét pedig az MTA-nak, míg 
antropozófiai témájú könyveit a MAT 
Könyvtárának adta.  
 
Arnóth József azt tervezi, hogy ha egészségi 
állapota engedi, idén októberben ismét 
Budapestre utazik, mert többek között a Magyar 
Tudományos Akadémia kért tőle előadást.  
 
Felvettük vele a kapcsolatot és jeleztük, hogy a 
Társaság is szeretettel fogadná őt egy találkozás, 
vagy egy előadás erejéig. Amint válasza 
megérkezik, mindenkit értesíteni fogunk. 
 

 
Rendkívüli közgyűlés összehívása októberre 
 
A Társaság alapító okirata lehetővé teszi az évi rendes közgyűlés mellett rendkívüli közgyűlés 
összehívását is, abban az esetben, ha nagy jelentőségű és a Társaság életét meghatározó témákban 
kell dönteni. 
 
Mivel a vezetőség megítélése szerint több ilyen 
téma is felmerült, ezért 2016 októberében egy 
rendkívüli közgyűlést kívánunk összehívni. Ezen 
a Közgyűlésen többek között napirendre kívánjuk 
tűzni a következőket:  
- a 2015. novemberi Közgyűlési határozatok 

felülvizsgálata és újra elfogadása,  
- a vezetőség által megbízott gazdasági vizsgáló 

csoport beszámolója és döntés a témában,  
- a Társaság működésével és a vezetőség tagjainak 

megválasztásával kapcsolatos kérdések 

megbeszélése és egy közös munka beindítása 
egy fórum, munkacsoport létrehozására, egy új 
választási rendszer kidolgozására. 

 
Amennyiben a Társaság tagjainak van olyan 
témája, mely egy Közgyűlés szintű döntést 
igényel, úgy kérjük, hogy a Közgyűlési napirend 
meghatározásához ezt a témajavaslatot küldje 
meg a vezetőségnek.

 
A Társaságot és/vagy az antropozófiát érintő kérdéseket 

vagy kéréseket kérjük, írják meg a területért felelős 
vezetőségi tagnak: 

Rudolf Steiner Ház: 
Naszályi Nóra, naszalyinora@gmail.com 

Programok: 
Varga Szemes László, vargaszemes@gmail.com 

Tagi kapcsolatok, tagsági ügyek: 
Somogyvári Mária, somogyvarimaria@gmail.com 

Antropozófiai életterületek: 
Mezei Katalin, mezei.katalin@gmail.com 

Gazdasági ügyek: 
Hivessy Géza, antro@chello.hu 

Informatika: 
Takáts Péter, tpeter@menedzserkalauz.hu 

A Társaság képviselője: 
Takáts Péter, tpeter@menedzserkalauz.hu 

 
 

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 vezetőségének tagjai 

Megjelenik: évi 4 alkalommal 

A kiadásért felel a Társaság képviselője 

 

 


