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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 második 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.  
 
Hírek az antropozófiai életterületekről 
 
Néhány hír a Waldorf-pedagógia 
területéről 
 
A Waldorf-pedagógiai Mozgalom Nemzetközi 
Konferenciája (Hágai Kör) 2016. május 7-én a 
franciaországi Arles-ban megtartott ülésén 
átdolgozta a korábban közreadott dokumentumot 
a Waldorf-pedagógia lényeges ismérveiről. A 
dokumentumot a Szabad Szellemtudományi 
Főiskola / Goetheanum Pedagógiai Szekciója 
továbbította az egyes országoknak.  A Waldorf-
iskola leglényegesebb ismérveiről és működéséről 
leírtakat Mesterházi Zsuzsa fordításában a 
Magyar Waldorf Szövetségen keresztül a 
Szövetség tagjai megkapták (így a Magyar 
Antropozófiai Társaság is, mely tagja a MVSZ-
nek).  A Hágai Kör dokumentuma németül 
www.goetheanum.org , magyarul www.mwsz.hu 
honlapon olvasható, illetve kérésre elküldöm az 
érdeklődőknek. Email: mezei.katalin@gmail.com 
 
A Magyar Waldorf Szövetségen belül működő 
Képzések Kollégiuma 2016. szeptember 24-én az 
Óbudai Waldorf Iskolában megtartotta a 
Képzések Napját. A találkozó témája a hazai 
Waldorf-pedagógusképzések jövője volt. Ehhez 
segítséget adott az elmúlt évi nagyszabású 
kutatás, mely feltérképezte az iskolai, óvodai 
képzési, továbbképzési igényeket. A Képzések 
Napja Mesterházi Zsuzsa: „Új tudományos 
szellemiségre van szükségünk” (Rudolf Steiner 
szavai az első Szabad Waldorf Iskola megnyitó 
ünnepségén Stuttgart, 1919. szeptember 7.) című 
előadásával kezdődött. A nap folyamán 
csoportokban gondolkodtunk a képzések jövőbeli 
feladatain, mivel a Waldorf mozgalom 
növekedésével-, ha csak a meglévő, hazai 39 (!) 
Waldorf-iskolát tekintjük- a Waldorf-
pedagógusképzések nagy kihívás előtt állnak.  

Közeledik a stuttgarti, első Waldorf-iskola 
alapításának százéves évfordulója. Sok múlik 
azon, hogy a Waldorf-pedagógia élő, fejlődő 
lényét hogyan tudjuk szolgálni legjobban az 
elkövetkezendőkben.  
 
2016. október 1-én 25 éves évfordulóját ünnepelte 
az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 
Waldorf Pedagógiai Továbbképző Tanfolyama. A 
Mesterházi Zsuzsa által létrehozott és 25 éven át 
szellemi és operatív szempontból egyaránt 
vezetett Waldorf-pedagógiai továbbképzés 13. 
csoportjának hallgatói ünnepélyesen vehették át 
diplomájukat. Ezen a záróünnepélyen és egyben a 
negyedszázados évforduló ünnepén számosan 
részt vettek az eddigi 13 évfolyam egykori 
hallgatói, és tanárai közül. Jóllehet a Bárczi 
Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Ecseri úti 
épületének egyik nagy előadójában került 
megrendezésre az ünnepség, de ha minden 
egykori hallgató és tanár eljött volna, akkor egy 
háromszor nagyobb termet töltött volna be az 
ünneplő közönség. Az ünnepség fontos része volt 
az eddigi képzési ciklusokra való visszatekintés.  
A képzés rendszeresen készített statisztikákat 
melyekből kirajzolódik, hogy a magyar Waldorf-
iskolákban alkotó pedagógusok több mint fele a 
Bárczi képzéséről került ki, és hogy sok iskola 
alapításában is részt vettek az itt végzett kollégák.   
Az ünnepségen Zászkaliczky Péter dékán 
közvetlen szavakkal köszöntötte az ünneplőket. 
Két okból is kitüntetett alkalom volt ez az október 
1-i ünnep a képzés történetében: a nyolcvan éves 
Mesterházi Zsuzsa az elmúlt évben a 
képzésvezetéstől és a tanítástól is visszavonult, 
ezután szakmai tanácsadóként nyújt segítséget. 
Másrészt a jogszabályváltozások miatt az eddigi 
képzés megváltozott formában élhet tovább. Új 
típusú, a felsőoktatás hivatalos részeként működő 
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képzés akkreditálása van folyamatban. A 13. 
képzés záróünnepsége, tehát egy negyedszázados 
korszak lezárása is volt egyben. Az ünnepséget 
Sósné Pintye Mária – munkatársaival együtt − 
készítette elő, aki 2014 őszétől vette át Mesterházi 
Zsuzsától a Waldorf-tanárok képzésének szakmai 
vezetését.  

Válogatta és összeállította: Mezei Mihályné 
 

Az euritmiáról  
 
Magyarországon már több mint 50 euritmista 
dolgozik a Waldorf- iskolákban és az óvodákban. 
Legtöbbjük az itthoni képzésen végzett, de ennyi 
euritmia tanár még messze nem tudja kielégíteni 
az iskolák és óvodák igényeit - többek között azért 
sem, mert több euritmista az osztálytanító hiány 
miatt beállt az osztálytanítói munkába is  (jelenleg 
5 euritmiatanár), akik emiatt kevesebb euritmia 
órát tudnak vállalni. A budapesti euritmia 
képzésen jelenleg 12 harmadik évfolyamos, és 15 
első évfolyamos hallgató tanul. A képzés elismert 
tagja a "Redende und Musikalische Sektion"-on 
belül működő Euritmia Iskolák Nemzetközi 
Szövetségének. A magyarországi képzés 
képviselőjeként Dornachban évente kétszer 
továbbképzésen és konferenciàn veszek részt. 
 
Ezen kívül az Orvosi Szekció Gyógyeuritmia 
Iskolák Szövetségén belül működtetett itthoni 
képzésen is tanul jelenleg 12 euritmista. Egyre 
több kapcsolatot tudunk az itthoni antropozófus 
orvosokkal is kiépíteni. A "Pedagógiai Szekció" 
munkája is természetesen aktív, az iskolákban 
dolgozó euritmisták számára rendszeresen 
továbbképzéseket biztosítunk, a Waldorf 
Tanárképzések kollégiumaiban is több euritmista 
dolgozik. Több iskolában a lelkes gyerekek 
euritmia-szakkörön is részt vesznek, és az 
iskolában, vagy iskolán kívül is bemutatják 
programjukat.  
 
Az Artemisz euritmia Színpad tagjai a sok iskolai 
munkájukon kívül még rendszeres művészi 
munkát is ápolnak együtt. Az ünnepek mellett 
évente egyszer-kétszer új programmal nagyobb 
színházteremben, legtöbbször az IBS Színpadon 
nyilvános előadáson lépnek fel. Ezeket az 
előadásokat az Euritmia Baráti Kör támogatja, 
aminek már több mint száz tagja van. A 
közönségszervezésben és egy új, az euritmiát 
támogató, meleg, baráti közösségben segíti az 
euritmia életét. Ehhez a közösséghez  
folyamatosan lehet csatlakozni – a Baráti Kör 
tagjai mindig elsőként szereznek tudomást új 

programjainkról, és csak ők kapnak meghívást a 
kisebb, ünnepekhez kapcsolódó euritmia 
programjainkra és koncertjeinkre. Az Artemisz 
Színpad egy hasonló baráti kör meghívására 
októberben több előadást ad Ausztriában 
Waldorf- iskolákban és egy gyógypedagógiai 
intézetben. 

Scheily Mária 
 

Napút Művészeti Akadémia 
 
A Napút Művészeti Akadémia Egyesület 
Magyarország első antropozófiára alapozott 
képzőművészeti iskolája és alkotó közössége. 
Döbröntei Zoltán festőművész, Simon Zsolt József 
iparművész és Zsók Ágnes szervező alapították 
2007-ben, Rudolf Steiner művészeti impulzusának 
századik évfordulóján. Az Akadémián folyó 
antropozófiai szemléletű művészeti iskolázás 
lehetőséget biztosít mindazoknak a fiataloknak és 
felnőtteknek, akik az alkotásban keresik az utakat 
a mindannyiunk számára közös szellemi 
világhoz, és saját morális fejlődésükhöz. Az 
Akadémiának jelenleg 30-40 aktív tagja van, s 
számos külsős támogatója. A művészeti oktatás és 
a professzionális egyéni alkotás mellet nagy 
hangsúlyt helyezünk a közösség megtartó erejére. 
Organikus művészeti szemléletünkkel új utakat 
keresünk a közösségben való alkotásra, és a 
művészet hagyományosan összekötő szerepének 
felélesztésére Ég és Föld, Kelet és Nyugat, Múlt és 
Jövő viszonylatában. Közös témákat dolgozunk 
fel, melyeket kiállításokon mutatunk be, közösen 
és művészi módon formáljuk meg az 
ünnepeinket, új kapcsolatokra törekszünk a 
közönséggel, valamint évi rendszerességgel 
nemzetközi művésztelepeket szervezünk, melyre 
Belgiumból, Franciaországból, az USA-ból és 
Ausztráliából is érkeztek alkotók. 
A tíz év alatt megalapítottuk ifjúsági 
tagozatunkat, Belgiumban már három éve 
működik a támogatásunkkal létrejött művészeti 
csoport és Baselben találtunk rá testvér-
iskolánkra, a Neue Kunstschule-ra. 
 
Legújabb kiállításunk címe „Átkelő a nyugati és 
keleti művészetek határán”, mely 2016. december 
4-ig látogatható a révkomáromi Limes Galériában. 
 
Napút kiállítás a Komáromi TV-ben 
http://www.komaromtv.hu/fooldal?nv=3415 
 
Honlapunk: www.naputasok.hu  
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Hírek az informatika világából 

 
 

 
A Szabad Gondolat őszi számában egy érdekes írás jelent meg Frisch Mihály tollából, mely szorosan 
kapcsolódik Németh Zsolt barátunk „Kell-e félni a WI-FI-től” címmel a Társaság honlapján közzé 
tett írásához. Ezt a cikket most – a szerző engedélyével – teljes terjedelmében közzétesszük. 
 
 
Kell-e nekünk Wi-Fi, avagy kell-e nekünk 
antropozófia? 
 
Kell-e nekünk Wi-Fi címmel jelent meg az 
Antropozófiai Társaság belső elektronikus 
levelezési rendszerében egy levél, amelynek írója, 
az informatikai csoport koordinátora kifogásolta, 
hogy a Társaság új vezetése korlátozta a Wi-Fi 
használatát, illetve nem tartották helyesnek, hogy 
Rudolf Steiner nevét használják belépési 
jelszóként.  
 
A levél írója úgy érvelt a Wi-Fi mellett, hogy: „Az 
elektromosság önmagában véve se nem jó, se nem 
rossz (...). Elektromosság nélkül sem anyag, sem 
élet nem lenne.” Ha ezt a gondolatot nem egy 
antropozófustól hallanám, talán el is viselném, 
hiszen ez a mai tudomány álláspontja.  
 
Az már viszont megdöbbentő, hogy egy 
antropozófus azt gondolja és leírja a levelében, 
hogy: „az elektromosság (…) az éteri világ 
megnyilvánulása” és éppen ezért „az ellen sem 
lehet kifogásunk, ha egy éteri világba vezető 
kapun az ő [RS] neve szerepel.”  
 
Lehetne Steiner összes erre vonatkozó kijelentését 
idézni, bizonyítva, hogy ennek az állításnak 
éppen az ellenkezője igaz, nevezetesen, hogy az 
elektromosság, a „megrontott fény” az 
ellenbirodalomhoz, a Föld kilenc gonosz 
rétegéhez tartozik a mágnesességgel és magerővel 
együtt. De ebben a történetben talán fontosabb 
rámutatni arra, hogy a véleményben valami 
nagyon általánosítható jelenik meg.  
 
Az antropozófusok döntő része talán nem 
fogalmazna meg ilyen mondatokat, de ezen a 
területen egy közömbösség, Steiner szavaival élve 
egyféle tudatlanság általánosan jellemző. 
Hányszor hallom azt a véleményt az 
antropozófusoktól, hogy a számítógép csak gép, 
azt csinálja, amit az ember mond neki, csak jól kell 
használni, és akkor minden rendben lesz. Talán 
nekik szól, vagy a sors fricskája: egy fityisz-
mutatás a levéltörténet folytatása.  
 

A Társaság új vezetője elektronikus hírlevélben 
leírta az antropozófia, Steiner álláspontját az 
elektromossággal kapcsolatban. Örömmel 
olvastam ezeket a sorokat, mert eddig hasonlóak 
itt nem jelentek meg. De örömöm hirtelen 
megdöbbenéssé vált, amikor a következő 
mondatot olvastam: „(…) Éppen ezért a Társaság 
vezetősége annak a másik szférának [ahrimáni] a 
megsegítésén kíván dolgozni (…)” Néhány 
pillanat múlva egyértelművé vált számomra, 
hogy csak (?) egy „sajtóhiba” történt, a „nem” 
szócska kimaradt. Röviddel ezután meg is 
érkezett egy hibajavító e-mail, amelyben a 
Társaság vezetője leírja, hogy: „(…) – és Ahrimán 
hathatós közreműködése által – egy olyan hiba 
került [a cikkbe], amely a mondatot, a szövegrész 
teljes értelmét megváltoztatta.”  
 
Ha csak azon elgondolkodnánk, hogy mi a 
matematikai valószínűsége annak, hogy éppen 
ebben a mondatban maradjon le a „nem” szócska, 
már akkor is komolyabban vennénk az ahrimáni 
lények működését, ez szinte kézzel fogható 
bizonyítékká válhatna. De vajon ez történik? Egy 
ilyen figyelmeztető esemény után eszünkbe jut, 
hogy lépéseket tegyünk a megismerésre, hogy ne 
legyünk „tudatlanok”?  
 
A megismerés természetesen nem a számítógép 
technikai működésére, hanem a szellemi hátterére 
vonatkozik. Ezen az úton először is talán az 
egészséges kételkedésünkre, a néha-néha 
felbukkanó hitetlenkedésünkre kellene jobban 
hallgatni. Például amikor olyanokat olvasunk, 
mint amit a világhírű Ray Kurzweil, a Google 
fejlesztési igazgatójának könyvéhez (A 
szingularitás küszöbén) írt ajánló szövegben 
találhatunk: „Régóta hirdeti [Kurzweil], hogy a 
számítógépek hamarosan elérik a legmagasabb 
emberi intelligencia szintjét. A szingularitás 
küszöbén című könyvében pedig szemlélteti a 
feltartóztathatatlan evolúciós folyamat következő 
lépését: az ember és a gép összeolvadását, amikor 
az agyunkba ágyazott tudás és képességbázis az 
általunk létrehozott eszközök jóval nagyobb 
kapacitásával, sebességével ötvöződik. A 
könyvből azt is megtudjuk, hogy ez oda fog 
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vezetni, hogy a tudósok milliószor (!) 
intelligensebbek lesznek és milliószor (!) 
gyorsabban fognak gondolkodni, mert alapvetően 
nem biológiai agyuk sokkal gyorsabban dolgozza 
fel az információkat. A számokból pedig az 
következik – mondja Kurzweil –, hogy ekkor egy 
óra a fejlődésben egy évszázad fejlődésének fog 
megfelelni. Vagy egy hasonló prófécia a könyvből: 
»2050-re egy ezer dollárt érő számítógép számítási 
teljesítménye meg fogja haladni a Földön található 
összes emberi agyat. Ez persze csak azokra az 
agyakra vonatkozik, amelyek még csak biológiai 
idegsejtet használnak.«”  
 
Ezeket a sorokat olvasva nem rémlik fel, hogy ez 
az intelligencianövekedés, ez a sebesség nem 
emberi léptékű? Ebből a sejtésből indulhat ki egy 
felismerés, majd az ezt követő áttekintés és végül 
cselekvés. Nem mutogathatunk másokra, ez az 
antropozófia, az antropozófusok dolga lenne most 
is, és ennek kellett volna lennie az elmúlt 100 
évben is. Súlyos mulasztás terheli az antropozófiai 
mozgalmat ebben a vonatkozásban is. Steiner több 
előadásában utalt arra, hogy a technika fejlődését, 
amely bizonyos értelemben az egész emberiség 
fejlődése is, a magasabb hierarchiák Ahrimán 
kezébe adták. Ő pedig – az emberek segítségével 
– végzi a dolgát, nem is rosszul. Steiner utalt arra, 
hogy a technika ilyen irányú fejlődése minden 
szörnyű következménye mellett szükségszerű és 
elkerülhetetlen. Ugyanakkor az antropozófia 
feladata az lenne, az lett volna, hogy más, 
alternatív lehetőségeket kutasson fel az 
elektromosság, a számítógép-internetes világ 
helyett, hogy az emberiség rendelkezzen szabad 
választási lehetőséggel. Steiner ehhez nagyon erős 
impulzust adott. Előadásaiban utalt Keely 
felfedezésének – saját éterteste erőivel hajtott 
gépek hallatlan jelentőségére, 
misztériumdrámájában pedig modellszerűen 
bemutatta a Strader-berendezést, amelyet egy új, 
a moralitáson alapuló erő hajt meg. Steiner egy 
beszélgetésben utalt arra, hogy ezt a technikát tíz 
éven belül feltétlenül ki kell fejleszteni. (A 
beszélgetés 1923-ban történt, tehát éppen tíz évvel 
azelőtt, hogy Krisztus megjelent az éteri világban.) 
Hogy mennyire nem figyeltek az antropozófusok 
Steiner figyelmeztető szavaira, az mutatja 
legjobban, hogy a színpadi modellberendezés – ez 
Steiner útmutatása alapján készült –, amely a 
kutatáshoz is alapot adhatott volna, bár az első 
Goetheanum leégését túlélte, de utána valamikor 
egyszerűen elveszett. Nyilván nem 
tulajdonítottak neki nagy jelentőséget…  

Ma már tudjuk, hogy nemhogy tíz éven belül, 
hanem az elmúlt 90 évben sem történt lényeges  
változás ezen a téren. Az egyetlen kis fénysugarat 
egy kis csoport, az Anthro-Tech Intézet jelenti, 
akik Svájcban és Skóciában foglalkoznak már 27 
éve a morális technika kidolgozásával, jelentős 
részeredményeket érve el. Rajtuk kívül senki, még 
a Társaság Természettudományi Szekciója sem 
foglalkozott soha – gyakorlati értelemben – a 
témával. Ezen a ponton már a jóindulatú 
olvasóban is bizonyosan felmerül az a kérdés: Jó, 
jó, értem én ezt, de mit tehetek én itt 
Magyarországon ezzel az ellenállhatatlannak 
tűnő erővel szemben? Ne várjanak tőlem valami 
kész választ, inkább megemlítem azokat a 
próbálkozásokat, amelyeket ebbe az irányba 
tettem néhány barátommal együtt.  
 
A Szabad Gondolatok Háza Akadémia 
megalapításának alapgondolata az volt, hogy egy 
rendszeres munkával, egy tanítás-tanulási 
folyamaton keresztül feltárjuk a számítógép-
internet világ szellemi hátterét, remélve, hogy 
idővel majd a megismerésből tettek is születnek. 
A második év végén megmaradtak – velünk 
együtt 20 ember – belekezdtek egy harmadik, 
kísérleti évbe. Ennek során reményeink szerint 
kiderül, hogy képesek vagyunk-e egy közösség 
megalkotására, és megtaláljuk-e a feladatunkat. A 
többféle csoport- és együttes munkából példaként 
megemlítem az ún. Waldorf-csoportot. Itt 
szeretnénk egy olyan gyakorlati munkát végezni, 
amely segítséget jelenthetne egyrészt a 
tanároknak, másrészt – különböző 
foglalkozásokkal – a gyerekeknek, hogy 
megismerhessék ennek a világnak a valós képét, 
hogy legalább hírt adjunk arról: a fejlődésnek 
létezhet más iránya is. Talán egy ilyen impulzus 
néhány gyereket más irányba is elindíthat. Tisztán 
látjuk – vagy inkább sejtjük – e munka hallatlan 
nehézségét, de úgy gondoljuk, ha akár egyetlen 
iskola részéről is felmerül a közös munka igénye, 
akkor érdemes belekezdenünk.  
 
Összefoglalásként válaszolnék a címbéli második 
kérdésre: igen, szükségünk van az antropozófiára, 
hogy ne legyünk közömbösek és „tudatlanok”. A 
technika területén is be kell járnunk az utat az 
egészséges kételkedéstől, a megismerésen 
keresztül az elhatározott, vállalt tettekig. 
Szeretnénk minél több barátunkat arra biztatni: 
induljanak el ezen az úton. 

Frisch Mihály 
Szabad Gondolat 19/3. (2016. ősz)
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Hírek a Társaság életéből 
 
 
Társaságunk életének fontos részét képezik a Zweigek, és ezért szándékunkban áll az egyes Zweig 
csoportokat bemutatni és a munkával kapcsolatos véleményeknek helyt adni. Elsőként Drahos 
Sándor írását tesszük közzé, melyben elmondja véleményét a Zweigek mai állapotáról,  majd az Új 
ág Zweig bemutatkozó anyagát olvashatják. 
 
Néhány szó a zweigről 
 
A Magyar Antropozófiai Társaság megalakulása 
óta a Társaság tagjai szerdánként fél hét órai 
kezdettel rendszeresen összejöttek, hogy Rudolf 
Steiner szellemében valamilyen témával 
foglalkozzanak. Ezeken az összejöveteleken a 
Vezetőség tagjai is részt vettek, ilyenkor hirdettük 
ki a következő hét programjait és az egyéb 
közléseket. A foglalkozásokat a vezetőség tagjai 
felváltva vezették, valaki két-három előadást 
interpretált, aztán valaki más folytatta. Ez a 
munka éveken keresztül zökkenőmentesen folyt. 
Aztán a helyzet kezdett megváltozni. Néhányan 
úgy gondolták, hogy új zweiget alapítanak, aztán 
ez a tendencia folytatódott, újabb zweigek 
alakultak, és a Társaság tagjai gyakorlatilag 
szétforgácsolódtak. 
 
Tulajdonképpen nem egészen értem, hogy erre 
miért volt szükség. Mert ha valamelyik vidéki 
városunkban alakul egy zweig, ezt értem, nem 
tudnak rendszeresen feljárni Budapestre. Azt is 
értem, hogy valamilyen téma megbeszélésére 
összeállnak néhányan és létrejön egy 
csoportmunka. De újabb zweigek? Budapesten, 
ebben a kis társaságban? Sajnos, arra kell 
gondolnom, hogy egyesekben felmerült az az 
igény, hogy nem akarnak „azokkal” együtt lenni, 
hanem csak „ezekkel”. Ha így van, ez baj. Az is 
baj, ha valakinek az az ambíciója támadt, hogy 
zweiget akar vezetni, és maga köré gyűjtött 
néhány embert. Hogy a zweiget ki vezesse, 
megbeszélés tárgya. Ehhez nem kell új zweiget 
alapítani. 
 
A szerdai zweig a Társaság tartóoszlopa kellene, 
hogy legyen, ahol élő kapcsolat alakul ki a 
vezetőség és a tagok között. Rudolf Steiner a 
tagokhoz írt harmadik levelében foglalkozik a tag-
összejövetelekkel. Ebben világosan 
megfogalmazza a következőket. „Ha még olyan  
 

 
 
buzgón olvassa is valaki az antropozófiát, kell, 
hogy örvendező, emelkedett érzése legyen, 
amikor antropozófusok összejövetelére megy, 
mert örül azoknak az embereknek, akiket ott talál. 
Még akkor is kell, hogy örülni tudjon, ha 
feltételeznie kell, hogy semmi mást nem hall, csak 
azt, amit már régen felvett magába.” Ebből 
egyenesen következik, hogy tulajdonképpen nem 
az a lényeges, hogy mi a téma, az sem, hogy ki 
vezeti a zweiget, és hogyan vezeti, a lényeg az, 
hogy részt vegyek benne, és megpróbáljam a 
magam szellemi erőivel létrehozni azt a közeget, 
amelyben valamit tudunk nyújtani a 
hierarchiáknak. 
 
Érzésem szerint, ettől az eszménytől 
meglehetősen eltávolodtunk. Jó volna, ha újra 
közelíteni tudnánk hozzá. 

Drahos Sándor 
 
Új ág Zweig 
 
Az Új ág egy nyilvános Zweig, jellegét tekintve 
kerekasztal műhelymunka: nincs vezetőnk, 
egymás különböző szemszögeiből tanulunk, 
egymást segítjük a tanulásban. Ilyen értelemben 
az önálló szellemi élet kialakításának szociális 
tere... 
 
Összejöveteleinken Rudolf Steiner, Massimo 
Scaligero és más antropozófusok írásait, 
előadásait tanulmányozzuk. Minden alkalmat 
énekléssel kezdünk és fejezünk be Éliás Ádám 
zongorakíséretével, emellett aktuális kérdésekre 
is kitekintünk. 
 
2016. október 13-tól Rudolf Steiner: A lelki élet 
metamorfózisai című, 7 előadásból álló 
előadásciklusával foglalkozunk. 
 

Új ág Zweig tagjai
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Hírek a Társaság rendezvényeiről és ünnepeinkről 
 
A Társaság életében fontos szerepet játszó ünnepeket és rendezvényeket a képviselő testület szeretné 
- a régi szokások tiszteletben tartása mellett - megújítani és új formákat és szokásokat behozni a 
Társaság életébe. Szeretnénk ezeket az alkalmakat valódi ünnepekké és találkozásokká alakítani.   

A 2016-2017-ben a már ismert programok időpontjai a következők: 
 
2016. november 25-én indul Magyar Zsolt és Vadinszky Orsi programjának első része „Advent négy 
lángjának ragyogása az emberi lélekben” címmel,  
majd december 3-án, 12-én és 17-én folytatódik, mindig az éppen aktuális adventi héttel foglalkozva. 
2016. december 22-én, csütörtökön délután Karácsonyi ünnep, ezúttal gyermekeknek is. 
2017. január 6-8-ig: "Miénk a világ! Miénk a világ?" konferencia fiataloknak, pedagógusoknak, 
érdeklődőknek a Pesthidegkúti Waldorf Iskolában.  
2017. január 6-án Constanza Kaliks, a dornachi Szabad Szellemtudományi Főiskola Ifjúsági Szekció 
vezetőjének előadása: „Korunk kihívásai - A fiatalok impulzusa” címmel. 
2017. február 24-én Thomas Lüthi, a  Goethenum, Mezőgazdasági Szekció vezetőjének előadása  
2017. március 16 - 17 - 18-án Seija Zimmerann, az AAG vezetőségének tagja 3 napra Budapestre jön és 
számos érdekes programot tervezünk. Ezekről, amint véglegessé válnak, értesíteni fogjuk a Társaság 
tagjait.  
 
A Társaság képviselő testülete 2017-ben „Harc az emberi lélekért” címmel előadássorozat szervez az 
antropozófia központi kérdéseivel és a XXI: század szellemi harcaival kapcsolatos témákról. A 
programok két részből állnak, és az előadásokat követő kerekasztal beszélgetéseken lehet a témáról az 
előadókkal és a résztvevőkkel beszélgetni és a felmerült kérdésekre a válaszokat közösen megkeresni.  

A  sorozat 2017 első félévi programja a következő: 

1. 2017. január 21 - Frisch Mihály előadása: Számítógép – Internet – Virtuális világ antropozófiai 
megközelítésben, 1. rész 

2. 2017. január 28 - Frisch Mihály előadása: Számítógép – Internet – Virtuális világ antropozófiai 
megközelítésben, 2. rész 

3. 2017. február 18 - Szilágyi Péter előadása: A Krisztus impulzus, mint az antropozófia központi témája 
4. 2017. március 11 - Takáts Péter előadása: A Templomos Lovagrend és a Krisztus impulzus 
5. 2017. április 8 - Csanádi József előadása: Európa feltámadása 
6. 2017. május 6 - Székely István előadása: a téma még egyeztetés alatt. 

A Társaság valamennyi tagját és az érdeklődőket sok szeretettel várjuk ezeken a rendezvényeken. A 
programok részleteiről a Társaság honlapján, ill. a meghívóból tájékozódhatnak. 
 
Beszámoló a Társaság 2016 őszi közgyűléséről  
 
Azok számára, akik nem tudtak velünk lenni, az alábbiakban egy rövid és nem hivatalos beszámolót 
adunk a Magyar Antropozófia Társaság 2016 évi őszi közgyűléséről és az ott történtekről. 
 
Bár kellemes őszies hangulatra ébredtünk 2016. 
november 19-én, és szép napos idő volt egész nap, 
vagyis ideális volt az idő egy találkozóra a 
közösségünk tagjaival, mégis mindössze 23-an 
jöttek el a Rudolf Steiner Házba, ahol ezen a napon 
tartotta a Társaság őszi közgyűlését. Pedig a 
napirenden több fontos kérdés is szerepelt, 
melyekben ezen a napon döntést kellett hozni. Sőt, 
a jogi rész után a Társaság jövőjét is meghatározó 
témákról indultak kiscsoportos beszélgetések.  

A közgyűlés programja rendhagyó módon indult, 
elsőként Somogyvári Marcsi olvasta fel a heti 
Spruch-ot, ami kétszer hangzott el németül, és 
egyszer magyarul, majd pedig a jelenlévők 
együttesen euritmia gyakorlatokat végeztek 
Naszályi Nóra irányításával.  
 
Az így átalakított térben aztán a jelenlévők 
elkezdtek dolgozni a meghirdetett napirendi 
pontokkal. 
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A hivatalos rész legfontosabb pontja a Társaság 
alapító okiratának módosítása volt. Ugyanis 2017. 
március 16-ig összhangba kell hozni az 
alapszabályunkat a Ptk-val, mert ha ezt nem 
tesszük meg, akkor a bíróság törli a 
nyilvántartásból az egyesületet.  
 
A kötelező módosításokat a közgyűlés 
egyhangúlag és minden vita nélkül elfogadta. 
Azzal az egy módosítási javaslattal kapcsolatban, 
amit a vezetőség a saját elnevezésének 
megváltoztatására adott be, viszont egy kis 
beszélgetés alakult ki a jelenlévők között. A 
vezetőség ugyanis arra kérte a közgyűlést, hogy a 
jövőben a Társaság ügyvezető szervének neve 
legyen „képviselő testület”. Takáts Péter rövid 
indoklásában elmondta, hogy az antropozófiai 
társaságoknál nemzetközi szinten is „képviselő”-
nek nevezik a társaságok vezetőjét, és ezért 
adódik, hogy a vezetőség többi tagja is képviselő, 
akik aztán együtt alkotják a képviselő testületet.  
 
Egyébként is könnyen félrevezető lehet a 
„vezetőség” név, mert még valaki arra 
gondolhatna, hogy a megválasztott testület 
valahova vezetni akarja a Társaságot. A mostani 
vezetőség nem tekinti magát a társaság szellemi 
vezetőjének és éppen ezért kezdeményeztük a 
délutáni beszélgetést is, hogy közösen alakítsuk ki 
álláspontunkat arról, hogy hogyan jöhet létre és 
kikből állhat egy szellemi vezetőség.   
 
Néhány  hozzászólás után a közgyűlés a javaslatot 
is elfogadta, és így a vezetőség neve a jövőben 
„képviselő testület” lesz. 
 
A szünet után következő harmadik és a negyedik 
napirendi pont egy kicsit felkavarta a kedélyeket, 
mert itt már nem száraz jogi kérdésekről volt szó, 
hanem a Társaság működéséről és a Rudolf 
Steiner Ház kialakításáról és esetleges átépítéséről 
beszélgettünk. 
 
Elsőként Vass László ismertette a Társaság könyv 
értékesítési tevékenységével kapcsolatos vizsgálat 
eredményét és tájékoztatta a közgyűlést arról, 
hogy a híresztelésekkel ellentétben senki sem 
okozott kárt a társaságban a könyvkészlet 
kezelése során, és nincsen olyan mértékű hiány, 
mely akár valami súlyos szabálytalanságra vagy 
gondatlan kezelésre mutatna rá. A vizsgálat során 
feltárt hiány, 225 db könyv, a Társaság által kezelt 
mintegy 30 ezer db könyvnek csupán 0,7 %-a és ez 
az érték messze kisebb, mint a normális  
 

üzletmenet során keletkező hiány elfogadott felső 
értéke.  
 
A hozzászólók kifejtették saját gondolataikat a 
készletgazdálkodás kérdéseiről és ebben némi 
vita is kialakult, de végül a jelentést a közgyűlés 
elfogadta, de nem hozott határozatot. 

Ertsey Attila vázlatterve alapján készített látványterv 
a Rudolf Steiner Ház Riadó utcai homlokzatáról 
 
A legintenzívebb eszmecsere a negyedik napirend 
témája körül alakult ki, amikor Scherák Mari 
tagtársunk javaslatát beszéltük meg, aki a Rudolf 
Steiner Házra egy kupola építését javasolta. A 
kérdések tisztázását és a kezdeményezés 
megbeszélését egy kicsit hátráltatta, hogy Scherák 
Mari nem tudott személyesen velünk lenni.  

Ertsey Attila vázlatterve alapján készült látványterv a 
régi terasz helyén kialakított kupolatérről. 
 
A közgyűlés végül támogatta a kérést és 
hozzájárulását adta a tervezési és engedélyezési 
munka megkezdéséhez, de ugyanakkor a 
jelenlévők megállapodtak abban, hogy megkérik 
Scherák Marit, hogy 2017 elején szervezzen egy 
vagy két fórumot a kezdeményezésről, ahol őt és 
a tervezőt is meg tudjuk hallgatni és fel lehet tenni 
a tagokat érdeklő kérdéseket.  
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Az ebédszünet után egy kicsit megfogyatkozva 
folytattuk tovább a munkát és ezért kezdetben 
nem is három csoportban, hanem egy nagy körben 
kezdtünk el beszélgetni a Társaság jövőjéről és az 
ügyvezetés - szellemi vezetés kérdéséről.  
 
Számos érdekes és jövőbe mutató javaslat, 
elképzelés hangzott el, és a jelenlévők végül abban 
állapodtak meg, hogy a Társaság képviselő 
testülete 2017 elején fórumot szervez ebben a 
témában és jó lenne ha nagyobb körben tudnánk 
egy közös álláspontot kialakítani ebben a 
kérdésben. 
 
A jelenlévők ezután két csoportban folytatták a 
munkát. Az egyik csoportban a Genius kiadó 
működését segíteni, támogatni kívánó tagok 
gyűltek össze, míg a másikban a Társaság 
gazdálkodásának kérdéseivel foglalkoztak. A 
csoportokban jó hangulatú és konstruktív 
beszélgetések folytak a kérdésekről, de a 

jelenlévők kis száma miatt, nem született érdemi 
döntés. A könyves csoportban megfogalmaztunk 
egy felhívást a társaság tagjai felé, és ezt a 
beszámoló után olvashatják. 
 
A program végül a Spruch elhangzásával zárult. 
 
 

 
 

Várjuk a Társaság azon tenni akaró tagjainak 
jelentkezését, akik úgy érzik, hogy 
munkájukkal hozzá tudnak járulni a Genius 
Kiadó könyvszerkesztőségének munkájához és 
havi néhány óra adomány munkával segíteni 
tudják az ott folyó könyvkiadási munkát.   
 
Kérjük, hogy azok a barátaink, akiket érdekel ez 
a lehetőség jelentkezzenek e-mailben Takáts 
Péternél, a tpeter@menedzserkalauz.hu e-mail 
címen.

 
 

* * * * * * 
 

A Társaságot és/vagy az antropozófiát érintő kérdéseket vagy  
kéréseket kérjük írjatok meg a területért felelős képviselő testületi 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 - Drucker György, exlconsulting@gmail.com 
Genius Kiadó - Takáts Péter, tpeter@menedzserkalauz.hu 

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

 
* * * * * * 
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