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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 harmadik 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 
 
Beszámoló a 26. Biodinamikus téli tanfolyamról 
 
A Biodinamikus Közhasznú Egyesület 
szervezésében ezév januárjában 26. alkalommal 
került megrendezésre a Biodinamikus Téli 
Tanfolyam Gödöllőn, a Szent István Egyetem 
kollégiumának Gorka termében.  A kétnapos 
összejövetel egyben a hazai biodinamikus 
mozgalom, a kert- és mezőgazdálkodók 
összejövetelének helyszíne is. Néhány év óta 
megújult formában rövidebb, de talán épp ezért 
intenzívebb lett e rendezvény.  
A reggeli nyitó előadást Mezei Mihály, egyesületi 
elnök tartotta. A hazai biodinamikus élet 
összefoglalása mellett nemzetközi kitekintésre is 
sor került – azon megvilágításból, amit Rudolf 
Steiner 1924 pünkösdjén Koberwitzben tartott 8 
előadása inspirál. Adódhat a kérdés. aktuális-e 
mindez a mai, a mezőgazdaságot sem kímélő 
digitalizálódó világunkban? A válasz határozott 
„egyre inkább”… Egyre inkább szükség van 
megőrizni azt, amit e szellemi impulzus hordoz, 
megőrizni azt, amit az önfenntartó, lehetőség 
szerint zárt anyagforgalmú mezőgazdasági 
egység jelent - úgy a megtermelt, színes, ízletes, 
illatos termékek fogyasztóinak, mint a kozmikus 
távolságban lévő szellemi világnak.  
Dr. Márai Géza egyetemi docens foglalta össze a 
biogazdálkodást érő kihívásokat, kiemelve az 
egyre erősebben tért hódítani akaró GMO 
élelmiszerek veszélyeit és hangsúlyozva a 
biodinamikus munka jövő – azaz a fiatalok – 
irányába betöltött, egyre hangsúlyosabbá váló 
szerepét. 
Dr. Zsigó György előadásában bemutatta az általa 
néhány éve elvégzett, talán egyedül álló módon és 
szakszerűséggel követett dilúciós molylepke 
elleni védekezési eljárás vizsgálatát. Az erre 
vonatkozó kísérleteket fontos lenne a jövőben is 

folytatni – hogy szülessenek hazai eredmények, 
tapasztalatok, Rudolf Steiner előadásaiban e 
vonatkozásban elhangzott gondolatai gyakorlati 
megjelenítésével. Ennek alapján a rovarvilág 
szaporodási erélye befolyásolható az égetés, majd 
a hamu permetezése által, lévén ez egy (a hő – tűz 
és a víz elem) célzott és a kozmikus 
összefüggéseket is kutató alkalmazás, amely 
segíthet megállítani egyes túlzottan elszaporodó, 
szinte minden kultúrnövényünkre jutó széles 
fajgazdagságú molylepkék jelenlétét.  
Az ebédszünetben Zöld Edit nyújtott 
tájékoztatást, elsősorban a kisebb kertekben 
tevékenykedők részére – a biodinamikus 
komposztoltó, - és permetező preparátumok 
felhasználásáról. Edit évek óta tartja a kapcsolatot, 
küldi el az erre igényt tartóknak a Rudolf Steiner 
mezőgazdasági előadásaiban megfogalmazott, a 
földi és kozmikus összefüggések alapján készülő, 
gazdálkodást segítő anyagokat.  
Az ebédet követően két csoportban, Mezei Mihály 
és Csécs Mónika vezetésével természet 
megfigyelési séta zajlott, az Egyetem régi és új 
épületei, a környező, több évtized átalakításának 
nyomait viselő park és növényzetének téli 
állapota, nem mellesleg az időjárás 
megfigyelésével, elemzésével együtt. 
Délután három előadást hallhattunk 
biodinamikus gazdálkodótól, akik közül ketten is 
a Demeter minősítésre állnak át. Az átállás egy 
több éves, a gazdaság és a gazdálkodó 
szemszögéből is önmegvalósító folyamat, 
amelynek során ki előbb, ki később juthat el a 
Demeter minősítéshez.  
Bencze István Hegymagason, 20 hektáros, 
biodinamikusan művelt szőlőbirtoka került 
részletes bemutatásra. Az előadás során, a 
külföldön szerzett tapasztalatok és a hazai 
megvalósítás szép együttesét láthattuk. 
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Ugyancsak hatásos volt Póth Péter és Póth Virág 
keszegi családi gazdaságának fejlődéséről tartott, 
vetítéssel egybekötött előadása. A lassan két 
évtizedet felölelő, sokszor erőn felüli munka 
eredménye a ma már kizárólag saját takarmányon 
tartott húsmarha állomány. A valamikor virágzó 
táj romjain, Magyarország újkori történelmének 
minden nyomát fokozatosan átalakítva jelent meg 
újra az egységes, állattartó gazdálkodás színes 
nyoma a keszegi határban. A biodinamikus 
munka és a gazdálkodók belső elszántságának 
köszönhetők. A nap befejezéseként Dr.Terjéki 
József matematika professzor mutatta be a 
családjával évtizedek óta, a Tisza folyó mentén, 
ahhoz Szegeden és Tiszajenőn is szorosan 
kapcsolódó életútját. Ma szántóföldi 
takarmánygazdálkodás és kecsketartás, valamint 
sajtfeldolgozó tevékenység a meghatározó. 
Megkapó képet kaptunk a szociális - terápiás 
munkahellyel kiegészült kisgazdaságról és arról, 
hogy a valamikori biodinamikus inspiráció hogy 
köszön vissza 20 év múltán ismét egy esetleges 
Demeter minősítés felé történő újbóli 
érdeklődésben. 
Vasárnap a szombati naphoz kapcsolódóan Mezei 
Mihály megfogalmazásában a biodinamikus kert- 
és mezőgazdálkodásnak az élet minden szintjét 
behálózó összefüggéseit bemutató gondolatokkal 
kezdődött a délelőtt. Kiemelt téma az emberi 
értelem megfigyelése, Rudolf Steiner előadásának 
segítségével való „tettenérése” volt. A figyelem 
felébresztéséhez Török Sándor „Varázsló” 
jelenetének felolvasása segítette a régi és új 
érdeklődőket. Délelőtt Kiss Katalin tartott 
stúdium jellegű összefoglalást a biodinamikus 
preparátumokról, azok egyéniségéről, 
kapcsolatáról kozmikus környezetünkhöz, földi 
létezésünkhöz, gondolatainkhoz. 
Évek óta visszatérő témája a téli tanfolyamunknak 
a sok gyakorlást igénylő, egyre elterjedtebben 
használatos Maria Thun féle Vetési naptár 
használatának bemutatása. Ennek kitűnő 
ismerője, Bognár Éva tartott régiek és újak 
számára is kristályos gondolatokat ébresztő 
előadást: Földi létezésünkhöz minden kapcsolódó 
elem – az ásványok világától a növényeken át az 
állatokig, a kozmikus környezet hatása alatt áll. 
Bognár Éva röviden megemlékezett két, 
Biodinamikus egyesületi tag (Dr.Terjéki József és 
Mezei Mihály ) ProBiokultúra díjjal történt 
kitüntetéséről. Ezt a díjat a Biokultúra Szövetség 
vezetősége minden második évben azon 
személyeknek adja át, akik a biogazdálkodás terén 
végzett tevékenységükkel ezt kiérdemelték.  

A fagyos, hideg januári közepi délutánhoz 
illeszkedő záró előadás a csillagászati alapokat 
taglalta volna, de Varga Márta betegsége miatt 
más jellegű előadással zárult a két napos 
tanfolyam:  
Lechner Judit a mindannyiunk által – látszólag – 
jól ismert Fagyöngy csodálatos életét mutatta be, 
fényképekkel, több éves megfigyeléseinek 
összefoglalásával. 

2017.01.29. 
Mezei Mihály   

 
Antropozófus gyógyászati képzés 
 
2017 augusztusától indul az ANTROMEDICART 
EGYESÜLET antropozófus gyógyászati képzése 
Az ANTROMEDICART - a magyarországi 
antropozófus gyógyító művészetért - Egyesület 
felvételt hirdet következő, harmadik, hároméves 
képzésére. 
Várjuk az antropozófia iránt érdeklődő orvosok, 
fogorvosok, gyógyszerészek és egyetemi 
hallgatók, rezidensek; egészségügyi dolgozók 
(ápolók, védőnők...); pszichológusok és 
terapeuták jelentkezését. 
A képzés hat félévet ölel fel, melynek során olyan 
antropozófus gyógyító szakemberek képződnek, 
akik gyógyításuk és terápiájuk során figyelembe 
veszik az ember testének, lelkének és szellemének 
egységét, és támogatni tudják pácienseiket a 
betegséggel és saját sorsukkal való 
találkozásukban. A hallgatók a képzés során 
átfogóan tekintenek a természetre, 
tanulmányozzák az antropozófus emberképet és 
gyógyszereket, és célzott segítséget kapnak az 
egyéni iskolázási út megtalálásához és akaratuk 
erősítéséhez. 
A képzés végén az orvosok, gyógyszerészek 
egyetemi záróvizsgát tehetnek, és a nemzetközi 
antropozófus orvosi diploma is megszerezhető, 
melyet a Goetheanum Szabad Szellemi Főiskola 
állít ki.  
Terapeuták számára a képzés akkreditációja 
folyamatban van.  
Egy kisfilm az előző képzés záró hétvégéjéről, ami 
rövid betekintést ad az érdeklődőknek: 
http://www.youtube.com/watch?v=AWSBmkQ
Nu9o 
A képzéssel ismerkedni a NYÍLT NAP-unkon 
lehet: 2017. május 20-21-én (téma: 
Gyermekgyógyászat). 
A nyílt alkalomra várjuk a képzés iránt 
érdeklődők jelentkezését. 
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Fagyöngyök, oltványok, dugványok 
 
Reményik Sándor : Fagyöngyök 
 
Ha könny a gyöngy: 
A fagyöngyök az erdő könnyei. 
Parányi könnyek, mozdulatlanok, 
Fák sudarára fagyott sóhajok. 
Az erdő gyöngybefagyott bánata.  
Élősködők, mint minden bánat, 
Amely az élet üterére támad 
És lassan, észrevétlen 
Felszürcsöli vérét a büszke fáknak. 
 
A fagyöngy gömb alakú bokra csodálatos 
geometriai alkotás, és évről-évre fejlődik tovább 
az egyszerű, következetes minta szerint. Vagy 
kétfelé, vagy három-négyfelé ágazik a szár, attól 
függően, mennyi kitöltésre váró hely van ott 
éppen. Nyár közepére aztán kialakul a tökéletes 
varázsgömb, ami láthatóan függetleníti magát a 
gravitációtól. Még a leveleknek sincs „színe, 
visszája”, mindkét oldalukon vannak 
légzőnyílások, néha mintha megcsavarodva 
keresnék a helyüket a bokron belül, a napfényt 
figyelve! A fehér bogyók ragadós anyagát a madár 
szereti, és végül a magvakat a ragasztóval együtt 
rádörzsöli egy újabb faágra, ott kicsírázik, így 
költözik tovább. Van, ahol termesztik is, hiszen 
gyógynövény, és gyógyhatása attól is függ, hogy 
milyen fából szívja a nedveket. A fagyöngy 
valójában csak félparazita, szívógyökereit a 
fatestbe mélyeszti, és a gazdanövény által felvett 
vízből, ásványi sókból építi fel saját testét, de ő 
maga végzi zöld leveleiben a fotoszintézist.   
Reményik Sándor gyönyörű verse sokfelé viheti a 
gondolatainkat. Valójában a fagyöngy éppen 
olyan „teremtmény”, mint az almafa, ha nincs 
gyökere, kénytelen a fára telepedni, ha élni akar. 
Lehet, hogy a fa részéről ez áldozat, de a 
Természet tele van ilyen különös, egymásra 
épülő, egymás életerejét kisajátító kapcsolatokkal, 
táplálkozási hálózatokkal. A kakukkfióka, a 
kullancs, a fürkészdarázs se különb jellem, mint a 
fagyöngy! De persze a költőnek is igaza van, 
ahogy a gyöngy szépsége a kagyló kínjából fakad, 
a fa is megszenvedi, amikor saját természetétől 
idegen lényt nevelget a koronájában. Talán a 
levegőszennyezés, az egyre szárazabb időjárás is 
hozzájárul a fák immunrendszerének 
gyöngüléséhez, és ez lehet a magyarázata az 
élősködő fagyöngy egyre gyorsabb terjedésének?     
Az ember talán éppen a fagyöngyöket szemlélve 
jutott el valamikor az oltás, a szemzés 
gondolatához. Milyen különös is, hogy a növény 
egyetlen rügye tartalmaz minden információt 

arról, ahogy növekednie kell, és a dajkaként 
használt vad alany gyökere által felszívott 
tápanyagból a „nemes” fára jellemző korona 
fejlődik! 
Az almafélék családjában jellemző, hogy nemcsak 
saját magoncára, azonos fajú vad alanyra oltva 
forr össze hosszú évekre a két különböző örökítő 
anyagot hordozó növényrész, de a birset 
galagonyára, a kajszit vadszilvára, az őszibarackot 
mandulára is eredményesen lehet szemezni! 
Jóindulatú közömbösséggel táplálja az alany a 
rászemzett „nemes” ágakat, és míg ő előbb-utóbb 
elöregszik, elpusztul, az oltógallyal, a 
szemzőhajtással a nemes fajta továbbvihető, újabb 
vad alanyra költöztethető… 
Egy-egy almafa élete az időben véges, az első 
Jonatán, a magonc már bizonyára régen 
elpusztult, de így a fajta újabb-és újabb fiatal vad 
alanyra oltva - elvileg -  halhatatlanná lesz. Az 
ember a fajtának már nevet is ad, szinte önálló 
személyiséggel ruházza fel, a Jonatán, a Vilmos 
körte, a Szomolyai cseresznye már nincs alávetve 
a múlandóságnak, mint egy közönséges magonc. 
Az ültetvény tulajdonosa büszkén tekint végig a 
szabályosan egyszerre érő, egyöntetű, „piacos” 
termést ígérő fáinak során, és nem is gondol rá, 
hogy valójában az alanyokon ugyanúgy 
élősködnek a kiválasztott fajták, mint a 
fagyöngyök a szomszédos legelő öreg almafáin…         
„Tekintsünk a fára. Mit is jelent tulajdonképpen a 
fa a természet háztartásában? Ha megértéssel 
nézzük, tulajdonképpen csak azt vesszük rajta 
növényjellegűnek, ami mint vékony szár, mint a 
zöld levelet hordozó hajtás, mint a gyümölcs és a 
virág fakad belőle. Ami úgy nől ki a fából, mint 
fűnemű növény a talajból. Mert a fa az ágakon 
növekvő részek számára valójában föld. 
Dombossá vált föld, a zöldségeink, gabonaféléink 
talajánál kissé elevenebbé alakult föld.” (Rudolf 
Steiner: A mezőgazdálkodás gyarapodásának 
szellemtudományos alapjai, VII. előadás) 
A fák tehát csak életük első évében viselkednek 
úgy, mint egy közönséges növény? Ha már 
egyszer rügybe záródott a személyisége, 
nyugalmi állapotában áthelyezhető egy másik 
fára, annak szállító edénynyalábjaiba mélyeszti a 
„gyökereit,” mintha csak a talajba szövődne bele, 
vagy – normális esetben – a rügy kihajtáskor a 
saját fáján „élősködik”, és egy nyár alatt szintén 
megfásodva, a következő nemzedék hordozója, 
táplálója lesz… hogy kezdetben mennyire ingatag 
ez a kapcsolódás, abból is felismerhetjük, hogy a 
megduzzadt rügy és az új hajtás nagyon könnyen 
lepattintható az őt hordozó előző évi gallyról, csak 
nyár elejére indul meg a fásodás, a végleges 
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összenövés  folyamata, ilyenkor már szálkásan 
törik meg a letépett ágacska. Milyen érdekes így 
szemlélni a fát, hogy elgondoljuk, ahogy az új 
hajtás szemmel láthatatlan gyökereket indít a 
földben lévő víz, az oldott tápanyagok irányába, 
ezek a „gyökerek” aztán egyesülve haladnak 
lefelé a törzsben, és a földben újra szétágaznak, 
egészen a hajszálgyökerekig!   
Az is különös dolog, hogy a dugványozás során 
az anyatőről levágott hajtás, elszakítva a tápláló 
forrástól, amit a fa, a bokor nyújt számára, képes 
„lelépni”, és újra a talajba mélyeszteni a ki tudja 
milyen tartalékokból kifejlesztett járulékos 
gyökereit! Mintha eszébe jutna, hogy valamikor 
közvetlenül is képes volt a talajból táplálkozni, 
mielőtt fává nyújtózott? A szeder hajtása képest 
fejest ugrani újra a földbe, amint talajt érez maga 
alatt, és újra gyökereket nevelni rejtett rügyeiből, 
a kakukkfű, ha félig betemeti egy vakondtúrás, 
vagy az esőtől megmozdult törmelékes talaj, 
azonnal belegyökerezik az őt beborító földbe.    
Gyökér persze legelőször a csírázó magból 
fúródik a talajba. De ilyenkor olyan csodálatos 
vegyületek, erők, üzenetek szabadulnak fel a 
növényből, amik közvetlen környezetében is 
hatnak, mindenhol megmozdítva az 
újragyökeresedés vágyát, ahol erre még a 
legkisebb esély is megmaradt. A csírázó 
magvakkal teli komposztföldbe tűzdelt 
dugványok jóval dúsabb gyökeret fejlesztenek, 
mint a „steril” homokba, üres tőzegbe került 

társaik, és a láda közepén lévők is jobban 
fejlődnek egymást támogatva, mint a szélre 
szorultak! A gyümölcsfaoltványok ültetésekor a 
gödörbe szórt gabona magvak kicsírázása is 
gyógyítóan hat a csonkolt gyökér újraéledésére.  
Egyre több növényről derül ki, hogy a 
tápanyagokat nem is tudná felszívni a talajból, ha 
nem élne szimbiózisban, kölcsönös előnyökre 
épülő életközösségben a talajlakó gombákkal. Az 
élő világban, a talajlakó lények milliárdjai, a 
gombák, a növények közösségében mindenütt 
egymást támogató, segítő erők hatását érzékeljük. 
A rendszer stabilitását éppen a sokféleség, az 
életgazdagság, a biodiverzitás jelenti. Ha 
„megjelenik” a fagyöngy egy fán, nem is 
gondolunk bele, hány élőlénnyel van kapcsolata, 
a fa gyökerein keresztül a talajlakó lényekkel, 
levelein át a napfénnyel, párával, a levegővel lép 
reakcióba, építve saját testét, gyógyító erőket 
kínálva az egyensúlyából, egészségéből kibillent 
embernek, termését a madaraknak kínálja, és 
ugyanakkor testet ölt benne egy idea is, a 
FAGYÖNGY, hogy a látványa, a szépsége által 
hordozott üzenet költeménnyé érlelődve 
szülessen örök életre a szellemi világban…    
                                                                                 

Lechner Judit 
 
 

 
 
Hírek a Társasági rendezvényekről 
 
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.   

 
Harc az emberi lélekért - előadássorozat 
 
A Társaság képviselő testületének szervezésében 
fenti címmel egy előadássorozat indult ez év 
januárjában és eddig az időpontig három 
rendezvényt tartottunk meg. Januárban két 
szombaton Frisch Mihály előadását halhattuk 
„Számítógép – Internet – Virtuális világ 
antropozófiai megközelítésben” címmel, majd ezt 
követte februárban Székely István előadása, aki a 
„hol tart ma az ember a ’mi képünkre és 
hasonlatosságunkra’ válás útján” kérdésére 
kereste a választ. Nagy örömünkre szolgált, hogy 
a rendkívül tartalmas és érdekes előadások iránt 

igen nagy volt az érdeklődés és az első három 
rendezvényen több mint 100 érdeklődő vett részt. 
 
A sorozat márciusban tovább folytatódik Takáts 
Péter előadásával, melynek címe és témája „A 
Templomos Lovagrend története 
szellemtudományos szempontból” lesz. Az 
előadás a Templomos Rend történetének kevéssé 
ismert szellemtudományos oldalát mutatja be, azt, 
hogy a Rend tagjai hogyan kötötték össze 
magukat a Krisztus impulzussal, majd az 
ellenerők harcát a Rend megszűnéséért és ezt 
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követően a Templomos - szellemi - impulzus 
létrejöttét. Az előadás során megvizsgáljuk azt is, 
hogy milyen szellemi hatása volt a Rend 
működésének és a Lovagok misztikus életének az 
ember és az emberiség fejlődési folyamatára és mit 
okozott a Rend erőszakos felszámolása és 
megszüntetése ugyanebben a folyamatban, és 
ennek hatása miként jelenik meg és hat 
napjainkban.  
 

Áprilisban Csanády József előadását hallhatjuk 
majd „Európa feltámadása” címmel. Az 
előadásban Európa születéséről, Európa hármas 
tagolódásáról és Európa küldetéséről hallunk 
majd, ill. arra a kérdésre keressük a választ, hogy 
milyen jövő vár Európára? 
 

A sorozat nyári szünet előtti utolsó elődásának 
előadója Szilágyi Péter lesz, aki „A Krisztus 
impulzus, mint az antropozófia központi 
témája” címmel tart májusban egy előadást. 

 
Továbbra is sok szeretettel várunk minden érdeklődőt a következő alkalmakkor: 
 
2017. március 11-én, szombaton 10,00 órakor, „A Templomos Lovagrend 
története szellemtudományos szempontból”- Takáts Péter 
2017. április 8-án, szombaton 10,00 órakor, „Európa feltámadása”- Csanády 
József 
2017. május 27-én, szombaton, 10,00 órakor „A Krisztus impulzus, mint az 
antropozófia központi témája”- Szilágyi Péter 
valamennyi a Rudolf Steiner Házban. 

 
 
Seija Zimmermann Budapesten 
 
A Társaság képviselő testületének meghívására 
2017. márciusában Budapestre jön Seija 
Zimmermann, aki 2006 óta az Allgemeinen 
Anthroposophischen Gesellschaft am 
Goetheanum vezetőségének tagja.  

Seija 1953-ban született Helsinkiben, és iskolái 
befejezése után Dornachban a Pedagógia 
Szeminárium hallgatója lett. Majd Angliában és 
Németországban orvosnak tanult, és mint  
antropozófus orvos dolgozott Finnországban. Egy 

ideig a Finn Antropozófiai 
Társaság vezetője volt, és 
alapító tagja a Finn 
Antropozófus Orvosok 
Egyesületének. 2008 óta a 
Klinik Arlesheim AG. 
felügyelő bizottságának 
tagja.  
 

Budapesti programja során két nyilvános előadást 
tart és ezen kívül találkozik a Klassze lektorokkal 
és vasárnap egy zártkörű előadást tart a 
Szellemtudományi Főiskola tagjainak, majd egy 
beszélgetésen vesz részt a Klassze tagokkal és a 
lektorokkal. 

A nyilvános programokra várjuk a Társaság 
tagjait. 

2017. március 16-án, csütörtökön 18,00 órakor az 
Új Ág Zweig vendégei leszünk a Rudolf Steiner 
Házban. Ezen az estén Seija Zimmermann 
„Hallják meg az emberek” című előadásában az 
Alapkő meditáció 7 ritmusáról és annak 
közösségépítő aspektusáról fog beszélni. 
Előadásában bemutatja még, hogy a ritmusok 
hogyan kapcsolódnak az 1923/24-es Karácsonyi 
Ülés ezoterikus tartalmához, és mindez miként 
kapcsolódik a János Evangélium egyes részeihez. 

2017. március 17-én, pénteken az Antromedicart 
Egyesülettel közös rendezvényre hívjuk az 
érdeklődőket. A 18,00 órakor kezdődő előadáson 
Seija Zimmermann Rudolf Steiner és Ita 

Wegmann közös ezoterikus útjáról fog beszélni. 
Azt a közös meditatív utat, amin Ita Wegmann 
Rudolf Steinerrel közösen járt Zeylmans von 
Emmichhoven ‚Die Erkraftung des Herzens‘ című 
könyve autentikus módon mutatja be. Innen 
tudjuk, hogy ezen meditációk Ita Wegmann 
legbelső Én-jét érintették meg. Ezt a témát 
feldolgozó eladást nem csak orvosoknak, hanem 
érdeklődőknek is ajánljuk. 
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Ünnepeinkről 
 
A Társaság képviselő testülete arra törekszik, hogy az eddiginél szorosabb kapcsolatot tartson az 
antropozófiai életterületekkel, és ünnepi rendezvényeink is lehetőséget biztosítsanak az egyes 
közösségek tagjainak a találkozásra, ismerkedésre és kommunikációra. Ennek jegyében szervezzük 
2017 évi ünnepeink egy részét is. 
 
Az idei húsvéti ünnepséget ezért a Napút 
Művészeti Akadémiával közösen rendezzük meg. 
Ennek keretében 2017. április 19-én szombaton 
délelőtt egy kiállítás nyílik a Rudolf Steiner 
Házban az Akadémia hallgatóinak munkáiból, 
amely egy hétig, április 22-ig lesz nyitva. A 
Társaság tagjai számára ugyanezen a napon 
délután tartjuk a húsvéti ünnepséget, melyen az 
ünnepi előadást Döbröntei Zoltán, a Napút 
Művészeti Akadémia alapítója és vezetője tartja. 
 
A tervek és az előzetes egyeztetések alapján a 
Michael ünnepet idén a Keresztény Közösséggel 
együtt fogjuk megrendezni. Előreláthatólag az 

ünnep két napos lesz, az első napon, 2017. 
szeptember 30-án, szombaton a Keresztény 
Közösséget látjuk vendégül a Rudolf Steiner 
Házban, majd a második napon, 2017. október 1-
én, vasárnap mi leszünk a Keresztény Közösség 
vendégei. 
 
Úgy érezzük, hogy ez a két alkalom kitűnő 
lehetőséget biztosít az emberi találkozásokra, és 
arra, hogy a Társaság tagjai ne csak 
megismerkedjenek ennek a két közösségnek a 
tagjaival, hanem az érdeklődők számára 
bemutassák az Antropozófiai Társaságot és annak 
tevékenységét.

 
A 2017 évi ünnepeink eddig rögzített időpontjai: 

 
Húsvét   2017. április 19, szombat 
Pünkösd  2017. június 3, szombat 
János nap  2017. június 24, szerda 
Michael ünnep  2017. szeptember 30, szombat és október 1, vasárnap 

 
Ez csak egy előzetes tájékoztatás, és valamennyi ünnepről - az időpont előtt - meghívót küldünk a 
pontos adatokkal, melyek a Társaság honlapján is megtalálhatók. 
 
 
A MAT 2017. évi tavaszi közgyűlése 
 
A Társaság képviselő testülete februári ülésén 
kijelölte a 2017 évi tavaszi közgyűlés időpontját és 
a közgyűlést 2017. május 6-án, szombati napra 
hívta össze. Arra kérjük a Társaság minden tagját, 
hogy naptárába jegyezze fel ezt az időpontot. A 
kellő időben közzétett időpont reményeink 
szerint sokak számára teszi lehetővé a 
megjelenést.  
Egyben kérjük, hogy azon tagtársaink, akik egy a 
társaság életét érintő témát a közgyűlés elé 
kívánnak vinni, részletes napirendi javaslatukat 
2017. március 31-ig - írásban - a MAT titkárságára 
nyújtsák be. A fenti időpontig elektronikus vagy 
postai úton beérkezett napirendi javaslatokat a 
közgyűlés napirendjére vesszük, viszont az ezt 

követően beérkezett javaslatokat a napirend 
összeállításánál nem áll módunkban figyelembe 
venni. 
A közgyűlési anyagokat és dokumentumokat az 
alapító okiratban meghatározottak szerint időben 
megküldjük a Társaság tagjainak, hogy mindenki 
fel tudjon készülni az eseményre.  
Terveink szerint a közgyűlést ismét két részre 
osztjuk, és a kötelező jogi rész mellett elegendő 
időt kívánunk fordítani a MAT belső életével és 
működésével kapcsolatos kérdésekre. 
Reméljük, hogy sokan el tudnak jönni és aktív 
közreműködésükkel segíteni tudják a közgyűlés 
eredményes munkáját. 
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Fórum - Hírek a Társaság életéből 
 
Ebben a rovatban a Társaság életét kívánjuk bemutatni és az ezzel kapcsolatos véleményeknek helyt 
adni. Most néhány társunk levelét adjuk közre, melyben a Klassze lektorok levelére reagálnak. 
 
Kedves Zsuzsa, kedves Péter, kedves Mari, 
kedves Yvonne, kedves Marcsi! 
Kedves Lektorok! Kedves Barátaim! 
 
Szorongó szomorúsággal olvastam lektori 
állásfoglalásotokat, de valószínűleg nem 
szólaltam volna meg, ha az utolsó előtti 
bekezdésben nem olvasom azt, hogy „A Klasse 
órák szövege és a mantramok a Klasse órán 
válnak élővé.” 
Tudnotok kell, hogy személy szerint mindenkit 
nagyra becsülök közületek (kit ezért, kit azért) és 
hogy mindannyiótokhoz rokonszenvi kapcsolat is 
fűz (kihez ambivalens, kihez egyértelmű). 
De: németországi barátaim nekem egészen más 
képet rajzoltak fel a Németországban folyó eleven 
vitákról a Klasse szövegeket illetően. Ezekben a 
vitákban az a fő panasz hangzik fel, hogy a 
klasszikus Klasse órákon fásult unalomban örökre 
elhal a steineri Klasse órák szövege. Ez ellen 
próbálnak tenni azok a különböző csoportok, akik 
egy euróért megvett, mellényzsebbe tehető 
mantram füzetecskékkel jönnek-mennek a 
világban, hogy akárhol elővehessék és 
megforgathassák, és otthon tanulmányozzák az 
órák szövegét, aztán azért jönnek össze, hogy 
személyes véleményüket behozva beszélgessenek 
róla.  
Persze, a hagyomány szerint az ezotérikus 
„titkok” „szájtól fülig” hagyományozandók.  De: 
„Amit a sötétségben mondok nektek, azt a 

világosságban mondjátok el; amit fülbe súgva 
hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek!” (Máté 
10:27. – Az idők változása!)  
Megértem, hogy a magyar fordítás nem – elég – jó. 
De akkor legyen – drágán akár – szabadon 
elérhető itt nálunk is németül, és ha az angol 
fordítás jobb, angolul stb., és továbbra is 
dolgozzunk rajta, hogy bárkinek, aki akarja, kézbe 
adható legyen. Anarchisztikusan individualista 
gondolatok? Ne felejtsük el, hogy Rudolf Steiner 
berlini éveiben a szeretetre méltó, világfias 
(Steiner nagyra becsülte és kívánatosnak tartotta a 
Weltmännisch magatartást!), anarchista 
individualista költő, John Henry Mackay jó 
barátjaként (aki nagy Stirner rajongó és kutató 
volt és Steinert is nagy Stirner rajongóvá tette) úgy 
gondolta, hogy maga is az anarchista 
individualizmus áramlatához fog csatlakozni. (Ez 
az anarchia soha nem a bombadobáló, gyilkoló 
anarchiát jelentette, hanem a megszabadulást 
minden intézményességtől az individuum és a 
szellemi élet szabadsága jegyében.) 
Azt gondolom, hogy a félelmek a visszaéléseket, a 
félremagyarázásokat illetően jogosak, ahogy jogos 
a diszkréció iránti vágy is – de legyünk 
sebezhetőek inkább, mint hogy hatalmi 
állásfoglalást hirdessünk meg. 
Változatlan rokonszenvvel és nagyrabecsüléssel 
ölel mindnyájatokat: 
 

Vekerdy Tamás
 

S.K. - avagy válasz a magyar Klasse lektorok 
Állásfoglalására  
 
A MAT Képviselőtestület meghívására részt 
vettem a Testület 2016. november 22-i ülésén, 
annak a napirendi pontnak a megbeszélésén, 
amely a Társaságban tevékenykedő Zweigek és 
munkacsoportok együttműködéséről szólt. Az 
eszmecsere hasznos, jó légkörű volt. 
Elmondtam az ülésen, hogy a pszichozófiai 
Munkacsoport kezdeményezésére (Révész Klári, 
Hanny Norbi, Korom Gábor, Kőrösi Ákos), az Új-
Ág tagjainak, így jómagamnak is a 
csatlakozásával (egyetlen tag kivételével 
egyelőre), Kerekasztal-Klassze előkészítő 
munkacsoport alakult. Hanny Norbi, a 

kezdeményezés spiritus rectora (a 
Centenáriumon „spiritus adiutor”-nak hívtuk ezt 
a funkciót) fordítja a Klasse órák eredeti, Steiner-
szövegének angol fordítását magyarra. Egyelőre 
így haladunk, miközben Lajer Anna és Hegedűs 
Miklós kontrollálja a fordítást a német eredetiből. 
Több kísérletet tettünk, hogy megkaphassuk a 
Klasse magyar csoportja által tanulmányozott, 
már meglévő magyar fordítást, amely szintén 
hasznos lenne a születő fordítás kontrolljaként. Az 
érzékelhető titkolózásra törekvés folytán elhárító, 
elutasító gesztusokat kaptunk válaszul. Tudva 
ugyan, hogy a Képviselőtestület nem kompetens 
az ügyben, mégis kértem jóindulatú, megértő és 
támogató állásfoglalását, hiszen a Társaságnak 
nem lehet olyan belső problémája, amelyben ne 
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nyilváníthatna véleményt a Képviselőtestület 
(lásd a Általános Antropozófiai Társaság – ÁAT - 
Vezetősége és a Szabad Szellemi Főiskola 
Főiskolai Kollégiuma közötti együttműködést, sőt 
átfedést). 
Közvetlen választ nem kaptam, majd 2017. január 
25-i keltezéssel, körlevél gyanánt kaptam meg a 
Klasse öt magyar lektorának s.k.–zott aláírásával 
a Tájékoztatás és Állásfoglalás című iratot (a 
továbbiakban: Lektori Állásfoglalás). Ebben a 
Klasse működéséről szóló tájékoztatás mellett 
egyértelmű közlés szerepel arra vonatkozóan, 
hogy a magyar fordítást senkinek nem adják át. 
Azt éppen nagyon is megértjük, hogy a magyar 
szöveg „további szöveggondozást kíván”, hiszen 
már mi is ebben foglalatoskodunk, tapasztaltuk, 
milyen roppant nagy feladat, és ezúton is 
felajánljuk együttműködésünket; mi nem 
tekintjük sem „titkosnak”, sem „saját 
tulajdonnak” esetleges eredményeinket. A 
magyar szöveg átadásának elutasítása azonban a 
Lektori Állásfoglalásban elsősorban nem erre, 
hanem egyéb dolgokra hivatkozik. 
Felkérést kaptam, hogy mivel a Lektori 
Állásfoglalás tulajdonképpen a kérésemre közölt 
reagálás, a Hírlevél hasábjain válaszoljak az 
Állásfoglalásra. 
Mivel a Klasse ügyét minden időben 
szívügyemnek tekintettem, a felkérést 
elfogadtam. 
Meg kell említenem azt az eredendő, alapvető 
élményemet, hogy Török Sándor, aki bevezető 
tanítóm volt az antropozófiába (kb. másfél-két 
évig jártam hozzá 1980-82 folyamán), és aki 
minden létező antropozófiai téma megbeszélését 
sajátos, kedves humorral szőtte át, egészen 
kivételes áhitattal, komolysággal, 
átszellemültséggel beszélt mindig, ha a Klasse 
került szóba. 
Annak, hogy ez életemre szólóan mégis 
végérvényesen letettem arról, hogy a Klasse-ba 
jelentkezzem, alkalmatlanságom állandó érzése 
mellett az a lelkület játszotta a főszerepet, amelyet 
távolról érzékeltem a magyar Klasse-ban, és 
amely ebben a Lektori Állásfoglalásban 
manifesztté vált. 
Norbinak és a többi kezdeményezőnek 
köszönhetem, hogy életem váratlan ajándékaként 
mégis megnyílt előttem a Klasse kapuja. Abban, 
ahogyan ez a kezdeményezés történt, és ahogyan 
a munka zajlik, átütött a Logosz hangja: „Én 
vagyok az ajtó.”   
Nem szeretnék tiszteletlennek tűnni, de 
szókimondó szeretnék lenni. A praktikus 
problémát, nevezetesen, hogy nem kapjuk meg a 

magyar fordítás szövegét, sajnálom ugyan, de 
nem érzem jelentős problémának. A magyar 
fordítást így is, úgy is el fogjuk készíteni, 
működésünk előkészítő jellegének ez az egyik fő 
iránya. Az utóbbi hetekben fölvetődött, hogy 
megfordítjuk a sorrendet: az eredeti német 
szövegből indulunk ki, és az angol fordítással 
kontrolláljuk. Mindenképpen izgalmas, sőt 
csodálatos az a folyamat, ahogyan az egész 
csoport élő módon részt vesz a leírt közlések 
magyar nyelvi inkarnációjában. 
Az ÁAT és a Kollégium közös kiadványaként 
megjelent úgynevezett Kék Könyv, amely a Klasse 
történetéről, működéséről szól, egyértelműen 
leszögezi, hogy a Klasse-hoz csatlakozás 
tekintetében (is) a döntő kérdés a bizalom, és 
bármely nemzeti társaság bármely tagja a Klasse-
ba jelentkezést tekintve nincs az adott nemzeti 
társaságnál működő Klasse lektorokhoz, vagy 
tagokhoz kötve. Bárki mással felveheti e célból a 
kapcsolatot, például a Kollégium tagjai közül. 
Így nem vagyunk a Klasse magyar lektoraihoz 
kötve, akiktől nem kértük, hogy „…az 
antropozófia iránti teljes elkötelezettség, és ennek 
az életben való képviseletére irányuló komoly 
szándék vizsgálata” minket illetően általuk 
történjen meg. 
A Lektori Állásfoglalás személytelen, elitista, 
merev bürokratizmusát is csak tünetnek érzem, 
egy alapvető, folyamatosan kísértő tévedés 
tünetének. Ennek nagyon jellemző 
következménye az s.k.-zás, ami semmiféle 
„technikai” indokkal nem igazolható. 
Ez a tévedés pedig abból fakad, hogy teljességgel 
jogosulatlan az élő antropozófia lelkülete-
szellemisége szerint a Rudolf Steinerre hivatkozás 
bizonyos módja, amelyet oly sokszor, oly sok – 
többnyire vezetői pozícióban lévő – barátunktól 
hallottunk és hallunk, és ami átlengi a Lektori 
Állásfoglalást is. Ez a hivatkozás nagyjából így 
néz ki: „Mivel Steiner ekkor és ekkor ezt és ezt 
mondta, vagy tette, ezért én (mi) most ezt és ezt 
mondom (mondjuk), vagy teszem (tesszük).” 
Ez a hivatkozási mód két nem elhanyagolható 
tényről feledkezik meg. Az egyik: a hivatkozó(k) 
mégsem Rudolf Steiner(ek) – Szergej Olegovics 
sem az -, de még csak nem is szellemi tisztánlátó 
beavatott(ak); a másik: azóta eltelt 90-100-110 stb. 
év, és ugyan ki az, aki teljes biztonsággal ki tudná 
jelenteni, mit, hogyan mondana és tenne most 
Nagy Tanítónk, ebben az elképzelhetetlenül 
megváltozott világban? 
Sietve hozzá teszem, hogy mindez semmit nem 
változtat a lektorok antropozófiát szolgáló, 
odaadó nagy munkája iránti tiszteletemen és 
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elismerésemen. Semminemű pártoskodó hevület 
nem hajt. Ezt a megjegyzésemet azoknak is 
szánom, akiket ilyesfajta hevület esetleg 
megkísértene. A Klasseról csak egymás kezét 
fogva, egymást segítve, olykor felsegítve, és csak 
a szeretetbölcsesség hangján lehet szólni. 
A legsúlyosabb probléma a jelzett, ilyenfajta 
hivatkozási módban, és a Lektori Állásfoglalásra 
is jellemző, hogy az Intézmény nevének első 
szavát hagyja figyelmen kívül, ami pedig az 
Intézmény „sine qua non” lényegéhez tartozik, 
ami nélkül tehát nem az, ami: „Szabad….”. 
Az a sok történet, amely Steiner szigorú 
fellépéséről szól az első Klasse óra-sorozat 
feltételeit illetően, nem egyebet bizonyít, mint azt, 
hogy az Általa történt első átadás körülményeire 
nagyon vigyázott. De ez az akkor szükségszerű 
óvatosság és szigorúság bizonyosan nem jogosít 
föl egyes barátainkat arra, hogy sok-sok 
évtizeddel később, a Mestert utánozva, 
beavatottság nélkül, valami külsődleges, 
hierarchikus jogosultságot maguknak 
tulajdonítva, ugyanazt a megítélést gyakorolják 

társaik fölött, mint amit Rudolf Steiner, 
beavatottként, nagy tanítóként akkor gyakorolt.   
Ha Steiner testamentumában az örökhagyó 
szellemisége, lelkülete szerint valamiféle 
fontossági sorrendet keresnénk, bizonyosan a 
„végakarat” első pontjai közé tartozna az 
antropozófia emberi lények általi élővé tétele. Ez 
pedig szabadság nélkül nem lehetséges. Az elitista 
dogmatizmus bizonyára létrehozhat valami 
álbiztonságot, de a szabadság hiánya bizonyosan 
kisiklatja az antropozófia spirituális áramlatát.  
Mi a szabadság útját választottuk. A szabadosság 
kísértésétől sem félünk. Ez utóbbi kezelése sokkal 
egyszerűbb, úgyszólván technikai kérdés, mint 
amilyen veszélyesnek néha tűnik. 
Végül, amiben maradéktalanul egyetértünk az 
Állásfoglalással, s ez összeköt bennünket, ha talán 
– sajnálatunkra! – szervezetileg nem is fogunk 
találkozni: a Klasse ügyét végtelenül komolyan 
kell vennünk. 

2017. február 
Éliás Ádám 

 
TÁJÉKOZTATÁS a Jó-hírről, és 
ÁLLÁSFOGLALÁS a továbbiakhoz 
 
Tisztelt Klassze lektorok! 
 
Nagy érdeklődéssel olvastam gondolat és 
cselekvést ébresztő, a MAT valamennyi tagjának 
megküldött levelüket. Szeretnék néhány 
kérdéshez hozzászólni. Előrebocsájtva azt a 
végkövetkeztetést, hogy nagy szükség van a MAT 
tagokkal, a Klassze tagokkal, lektorokkal és a 
vezetőkkel közösen fórumot és más alkalmakat 
létrehozni, hogy a meglévő és tartós 
bizalomvesztést, és a jövő kiszabadítását a múlt 
bilincseiből elérhessük. Ehhez legelőször is az 
szükséges, hogy kövessük Rudolf Steinert, aki 
több Klassze órát azzal kezdett: „Kedves 
testvéreim!” Ha mindnyájan így érzünk, és így 
fordulunk egymás felé őszintén, akkor sikerülni 
fog. Előre kell bocsájtani egy nagyon rövid 
helyzetképet külső, majd belső világunkról. 
Külvilágunkban Ahriman már nagyon készülődik 
belépni a földi történelembe, - fizikai testben. 
Számos közismert tény jelzi közelségét és 
közeledését. Civilizációnk fordulóponthoz 
érkezett. Ilyenkor fókuszpontba kell vonni az 
erőket. Jelenünk fontosságát hangsúlyozza, hogy 
a szellemi világ és a fizikai világ küszöbén 
Krisztus jelenlétével figyelmeztet mindnyájunkat, 

már több mint nyolcvan éve. Michael ugyanígy, itt 
a közelünkben, óvón figyeli, mire megyünk 
szabadságunkkal, és az általa az emberiség 
fejlesztésére alapított, szellemvilági, és a földi 
Mihály Iskolával. És minden antropozófus 
szívében ott él, lüktet a Rudolf Steinertől kapott 
szellemi Alapkő. Tehát korszakos a 
vizsgafeladatunk, és nagy szellemi erők készek 
segíteni. 
Közelebb lépve szűkebb, emberi életterünkhöz, 
lássuk itt milyen támogató, segítő erőket kapunk. 
Először a tény: A tudati lélek korában, az én 
ébredésének folyamatában, a hagyományos 
egyházakban a papság közvetítő szerepe az ember és a 
szellemi hatalmak között feleslegessé vált, mert az 
ébredő én közvetlenül fordul a szellemi világ felé. 
Az antropozófiai szellemtudományban pedig a 
Mihály Iskola végső tanítása: a szellem minden, és 
az Én: szellem, aki az ember valódi lénye. Aki a 
Mihály Iskola teljes tanítását magában átéli és éli, 
a szellemi tanítóiban él és Ők őbenne. A mai 
korban minden tanítvány legelső feladata énjét 
kikutatni, megismerni, benne azonosulni és így 
ezzel az erővel fejleszteni burkait, hogy azokkal a 
szellemvilágban tevékenykedhessen, és oda-
vissza közlekedjen. Erről szól a Mihály Iskola 
tanítása. A jelen világhelyzetben vajon segíti az én 
fejlődését a kutató-keresőkben, a Klassze vezetés 
semmilyen alternatívát el nem fogadó 
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hozzáállása, vagy gátolja? Akik földi hatalomként 
birtokolják ezt a tanítást-tudást, vajon szellemi 
szempontból jogosultak-e, - lelkiismereti okokból, 
vagy szöveggondozási időhúzásokkal - 
visszatartani akár egy kereső embert is a Mihály 
Iskola tanításától? Vajon a lektoroknak kell viselni 
minden egyes tanítvány morális helytállásának 
felelősségét, vagy a tudati lélek, és a szabadság 
korában, már a tanítványnak? Természetesen a 
mindenki saját magáért felel, életében is és 
halálában is. Szellemi szempontból nem is 
helyettesítheti egy másik ember, az egyéni 
felelősséget. Nézzünk néhány idézetet a lektorok 
leveléből: „Az alulírott magyarországi Klasse-
lektorok lelkiismereti okokból és a Főiskola 
alapítójának eredeti szándéka iránti tiszteletből 
nyomtatásban vagy elektronikusan nem terjesztik 
a Klasse-szövegeket. Az előadások magyar 
szövegének közzététele − a Klasse tagok körében 
− további szöveggondozást kíván.” Vagyis az 
órák szövegét – más szövegrészben is - német és 
angol nyelven ajánlják, – a csak magyarul 
tudóknak – de a magyar fordítást szöveggondozás 
miatt nem adják oda. Itt emlékeztetni kell, hogy 
azt a szöveget, amit most nem adnak oda, 16 éve 
folyamatosan, mint tanítást felolvasnak a Klassze 
órákon. Tehát valamelyik állítás nem igaz! És a 
MAT-ban, a németül tartott Klassze órákon, 
mindenki rendelkezhet a szöveggel, míg 
ugyanabban a Klasszéban a magyarul tudók nem! 
Ez a lépés – bár akaratlanul -, nem az én ébredés 
ellen irányul? Ettől függetlenül egy nagyon jó hírt 
közölhetünk. A legutolsó Klassze óra második 
részében a szabadabb beszélgetésben is felmerült 
ez a kérdés, amire Szilágyi Péter azt válaszolta: A 
szöveggondozásos mondat félrevezető lehet. Az 
álláspont: Ahogy eddig, úgy ezután is, az a 
Klassze tag, aki valóban dolgozni akar a 
szöveggel, természetesen megkaphatja. 
„Tiszteletben tartjuk Szergej O. Prokofjev néhány 
évvel ezelőtti szigorú rendelkezését, amely szerint 
a Rudolf Steiner Klasse-órái alapján megalkotott 
egyik legjelentősebb, magyar nyelvre is lefordított 
művét kizárólag a Klasse-tagok számára tehetjük 
közzé.” Viszont azok a Klassze tagok, akik nem 
kapták/kapják meg a magyar szöveget, nem 
tudják értelmezni Sz. O. Prokofjev szinte minden 
mondatban az egyes szöveghelyekre hivatkozó, 
fontos megállapításait… 
„Mivel Rudolf Steiner szerint a Klasse-ban jelenik 
meg a Michael által alapított ezoterikus 

szellemtudományi iskola, ezért az ebben való 
részvételhez nem elég csak az antropozófia iránti 
érdeklődés, hanem szükséges  az antropozófia iránti 
teljes elkötelezettség, és ennek az életben való 
képviseletére irányuló komoly szándék vizsgálata.  Ez a 
Klasse lektorok kötelessége.” A dőlt betűs rész 
vizsgálata szubjektív és minden fix támpont 
nélküli, tehát bármikor bárkit vissza lehet tartani 
emiatt. Ettől, többen már előre félnek… „A Klasse 
órák szövege és a mantramok a Klasse órán 
válnak élővé.” Ezzel szemben Rudolf Steiner 
többször mondta, hogy ha nyilvánosságra 
kerülnek a mantramok és a szöveg, akkor 
elvesztik erejüket. Ehhez képest a Goetheanum 
annyira megijedt néhány ember gyenge 
minőségű, kalóz akciójától, hogy három éven át, 
összesen háromszor! kiadta a teljes anyagot, és 
még a táblaképeket is. Ettől kezdve már nem attól 
kell félni, hogy elvész az erő, hanem arra kell 
törekedni, hogy minél több antropozófus használja, és 
egyenként küzdje ki önmagában, vagy 
csoportmunkával, a már ajándékba meg nem kapható 
erőt! És ehhez, nem szigorítani kell a hozzáférést, 
hiszen azt már kb. 1 milliárd német és angol 
nyelvű ember megkapta - háromszor is – sőt más 
országok nyelvére is lefordították és kiadták. Aki 
magyar nyelvű, miért van még mindig szellemi 
karanténban, holott éppen itt is aktuális az én 
ébredés!? Vagy miért akarják a csak magyar 
nyelven értő keresők fejét – mások - a homokba 
dugni? A Szabad Szellemtudományi Főiskola 
saját tananyaga volt egykor a Klassze anyaga, de 
azóta, többszörösen nyilvánossá tették! Még egy 
rövid idézet: Lukács 11.52. „Jaj néktek 
törvénytudók! Mert elvettétek a tudás kulcsát: ti 
magatok nem mentetek be, és akik be akartak 
menni, azokat meggátoltátok.”  
Krisztusban, - „Veletek vagyok az idők végéig!”- 
a Mihály Iskolában, és a szellemi Alapkőben való 
testvérségünk nevében javaslom a nyílt 
megbeszélést, fórumot, a MAT és a Klassze tagság 
és a lektorok és a vezetők között. Viszont kérem, 
közösen kerüljük a viszályt, haragot, bosszút és 
kirekesztést. Fentiek szerint alakítani 
közösségünk életét, számos alternatív lehetőség 
kínálkozik. Például: Alakulhatna a hagyományos 
Klassze mellé, a Szabad Szellemtudományi 
Főiskola „szabad” elkötelezettségét reprezentáló 
kísérleti, szabad főiskolai-előkészítő azokból a 
MAT és/vagy Klassze tagokból, akik szabadon 
vállalják önmaguk vonatkozásában szellemi 
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felelősségüket, hogy ezután életük fókuszában és 
prioritásában a Mihály Iskola szellemi 
követelményeinek megfelelően élnek és a 
megkapott teljes szöveggel így dolgoznak.  
Egyébként ezt a szellemi-lelkiismereti felelősséget 
egyetlen lektor sem vállalhatja át egy másik 
embertől, és ez a személyes felelősség akkor is él, 

és terheli az illetőt, ha valaki nem a megfelelő 
komolysággal vállalná, hiszen szellemvilági 
vezetőink itt vannak közöttünk, nem szükséges, 
hogy Őket helyettesítse bárki is közülük. 
 

Persőtzi Mihály

 
 
 

 

A mi házunk – a Rudolf Steiner Ház    
 

Az utóbbi időben sokat beszélgetünk arról, 
hogyan tehetnénk otthonosabbá, ápoltabbá a 
Magyar Antropozófiai Társaság épületét. Az 
alábbi írásban erre vonatkozó gondolatainkat 
fogjuk megosztani kedves Tagtársainkkal. 
Három területet látunk, melyeken szeretnénk új 
vagy régebben már bevált formában gondozni azt 
a fizikai teret, mely különböző közösségek 
számára ad otthont az antropozófiai munkához. 
A napi rendben, - és tisztántartás háziasszonyunk 
feladata. Zsuzsinak a különböző karbantartási 
munkáknál van segítségre szüksége. Nagyon 
köszönjük azoknak a tagtársaknak, akik eddig is 
elvégezték ezeket az esetileg felmerülő 
javításokat! 
További segítséget jelentene, ha a Házban 
rendszeresen dolgozó csoportokból lennének 
olyanok, akik bekapcsolódnának a Ház rendben 
tartásába. Ha lenne olyan csoporttag, aki 
tájékozott a tevékenységükhöz szükséges 
eszközök helyéről, illetve a csoport munkájának 
befejezése után gondoskodik a Ház rendjének 
visszaállításáról. Örömmel fogadjuk az esetleges 
jelentkezéseket és köszönjük az Új Ág csoportból 
már beérkezett felajánlást! 
Tervezzük, hogy a Ház és kert nagytakarítását 
közösségünk ünnepeihez igazítjuk. Így 
szeretnénk ritmust adni a gondozási munkának. 
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki annak a kis 
csoportnak, akik az őszi, illetve karácsonyi 
takarítást elvégezték! 

Legközelebb: 
ÁPRILIS 8-ÁN 15 órától és ÁPRILIS 11-ÉN 8.00 

órától - húsvéti ünnepünk előtt – 
Várunk minden szorgos kezet tavaszi ház és kert 

takarításra! 
    
 Harmadik területként a Ház arculatának 
kialakítását látjuk. Az erről való 
együttgondolkodáshoz tavaszi közgyűlésünkön 

fórum beszélgetésre invitáljuk kedves 
Tagtársainkat! 

Keszte Zsuzsa 
Naszályi Nóra, a MAT képviselő testületének tagja 

 
FELHÍVÁS A NAPÚT KIÁLLÍTÁSSAL 
KAPCSOLATBAN 
 
Mint azt már megírtuk, ebben az évben a Húsvéti 
ünnepünket egy kiállítással kötjük össze, mely 
kiállításon a Napút Művészeti Akadémia 
művészeinek festményeit mutatjuk be.  A kiállítás 
a Rudolf Steiner Házban az április 15-ei, 
nagyszombati megnyitótól április 20-ig 
látogatható, minden nap 12 - 17 óra között.  
A titkárság, Keszte Zsuzsa biztosítja a Ház nyitva 
tartását, és reményeink szerint tagtársaink is 
segítenek majd abban, hogy mindig legyen valaki 
a Rudolf Steiner Házban, mert a képekre vigyázni 
kell.  
Ebben szeretnénk egyben segítséget is kérni. 
Várjuk azok felajánlását, akik április 16-án, 17-
én, 18-án és 19-én 12 és 17 óra között el tudják 
vállalni a kiállítás felügyeletét és a vendégek 
fogadását. Eddig már 3 társunk jelezte segítő 
szándékát, de további segítőkre van szükség! 
Ezért kérjük, aki el tud vállalni még egy-egy 
időpontot, az jelezze Mezei Katinál  a következő 
e-mail címen: mezei.katalin@gmail.com. 
17 óra után már a Zweigek és csoportok tagjai 
jönnek. Ezúton is kérünk minden csoportot, hogy 
ajtózárásig segítsenek abban, hogy a képek 
biztonságban legyenek és épségben maradjanak. 
Ezért kérjük, hogy amíg a csoportmunka folyik az 
ajtókat zárjátok be, hogy ne lehessen csak úgy 
bejönni az utcáról. 
Ez az időszak április 16-tól április 19-én estig tart, 
és a kiállítást április 20-án bontják le.  
Megértéseteket, segítőkészségeteket előre is 
köszönjük.  

 
* * * * * * 

FELHÍVÁSOK 



Hírek a Táraság tagjainak  

3. szám, 2017. február 

12 
  

 
A Társaságot és/vagy a társasági életet érintő témákat, 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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