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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 negyedik 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.  

 
MEGHÍVÓ egy találkozásra az Általános Antropozófiai Társaság vezetőségével  
(Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft, Vorstand), Dornach  
 
2017. június 23-a és 25-e között Budapesten tartják meg következő találkozójukat az AAG (Dornach) 
vezetősége és az európai antropozófiai társaságok főtitkárai és képviselői. A program része egy 
találkozás a vendéglátó ország Társaságának tagjaival. 
 
Az európai antropozófiai társaságok vezetői, a 
Dornachban 2017. április 6-án tartott 
megbeszélésükön úgy döntöttek, hogy következő 
találkozójukat Budapesten tartják meg. Ezért 
június végén a vendégeink lesznek az AAG 
vezetőségének tagjai: Paul Mackay, Bodo von 
Plato, Seija Zimmermann, Dr. Constanza Kaliks, 
Joan Sleigh, Justus Wittich és Christiane Haid., 
valamint 15 ország Társaságának vezetője.  
 
Az eddigi jelentkezések alapján a következő 
országok társaságainak titkárai, ill. képviselői 
lesznek Budapesten: Ewa Wasnewska, 
Lengyelország; Marjatta van Boeschoten, Nagy-
Britannia; Leena Westergrén, Finnország; Ingrid 
Reistad, Norvégia; Stefano Gasperi, Olaszország; 
Nodar Belkania, Grúzia; Michael Schmock, 
Németország; Niels Henrik Nielsen, Dánia; Bart 
Vanmechelen, Belgium; Prof. mr. Jaap G. Sijmons, 
Hollandia; Traytcho Frangov, Oroszország; 
Wolfgang Tomaschitz, Ausztria; René Becker, 
Franciaország; Erich Sasinka és Peter Neurath, 
Szlovákia; Péter Takáts, Magyarország. 
 
A péntektől vasárnapig tartó intenzív 
munkaprogram része az is, hogy a vendégek 
találkoznak a vendéglátó ország Társaságának 
tagjaival. Ezért 2017. június 23-én délután egy 
találkozót szervezünk, melyre sok szeretettel 
meghívjuk a Magyar Antropozófiai Társaság 
minden tagját. A beszélgetés és együtt 
gondolkodás témája: „Az antropozófiai 
társaságok feladata a XXI. században”.  

 
Erre a találkozóra a Magyar Antropozófiai 
Társaság minden tagját meghívjuk. A konkrét 
időpontot és helyszín tartalmazó meghívót a 
rendezvényt megelőzően küldjük ki. 
 
A találkozás és a rendezvény célja, hogy az AAG 
vezetőségének tagjai tájékoztassák a magyar 
Társaság tagjait arról a folyamatról, melyet a 2016-
os Michaeli világkonferencia után a 
Goetheanumban beindítottak, és ennek kapcsán 
megismerjék a magyar társaság tagjainak 
elképzeléseit antropozófia jövőjéről és jövőképét 
az antropozófiai Társasággal kapcsolatban. Ez a 
találkozó ugyanakkor alkalmat ad nekünk a 
Goetheanumból és Európa különböző országaiból 
hozzánk érkezett vendégek jövőről alkotott 
elképzeléseinek megismerésére. Tehát nem 
egyszerűen egy előadásra hívjuk az érdeklődőket, 
hanem egy olyan találkozóra, őszinte és nyílt 
eszmecserére, ahol minden résztvevő szabadon 
felteheti kérdését, ill. elmondhatja gondolatait az 
antropozófia jövőjével kapcsolatban.  
 
Mivel a külföldi vendégeink szinte már meg is 
töltik a Rudolf Steiner ház Pecsét termét, és azt 
reméljük, hogy a Társaság tagjai nagy számban 
élnek majd ezzel az egyedülálló lehetőséggel, 
vagyis sokan eljönnek erre a találkozóra, ezért a 
rendezvényt június 23-án délután NEM a Rudolf 
Steiner Házban tartjuk meg. Erre az alkalomra egy 
olyan helyszínt kerestünk, amely alkalmas egy 
ilyen nagylétszámú rendezvény megtartására, és 
méltó is az eseményhez.  
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Végül a TRINITUM Szellemi Közösségi és Alkotó Tér nagytermét választottuk, és ide várjuk az 
érdeklődőket, a Társaság tagjait. Terveink szerint a  találkozó adatai a következők. 
 

A találkozó időpontja:  2017. június 23, péntek 
Kezdete:    17,30 óra    (Vége: 19,00 óra) 
Az találkozó helyszíne:  TRINITUM Szellemi Közösségi és Alkotó Tér 

Hattyú Ház, első emelet 
1015. Budapest, Hattyú u. 14. I. em. 

 
 
Az antropozófia és az Antropozófiai Társaságok helyzete a XXI. században 
 
A Goetheanumban 2017. április 3-a és 6-a között rendezték meg az antropozófiai társaságok 
titkárainak és országképviselőinek ez évi találkozóját. A következőkben erről adok egy rövid 
beszámolót. 

A világban ma 35 országban működik 
antropozófiai társaság és ezek közül 29 
képviselője jött el a találkozóra, melyen az 
országok képviselői mellett a Szellemtudományi 
Főiskola vezetői (Goetheanum Leitung) és az 
Általános Antropozófiai Társaság teljes 
vezetősége (AAG Vorstand) is részt vettek.  

Az öt napos találkozónak egyetlen napirendje, 
egyetlen témája volt, mégpedig a 2016 
szeptemberében elindult jövőkép alkotó folyamat 
nyomán addig létrejött három jövőképpel való 
foglalkozás és azok együttes továbbgondolása. 
Ugyanis a 2016 szeptemberi Michaeli 
Világkonferenciát követően, a Konferencia 
résztvevőinek egyetértésével és támogatásával, a 
Goetheanumban egy jövőkép alkotó folyamatot 
indítottak be. Ennek nyomán 2017 januárjára 
három jövőképeket alkottak meg, melyeket 
különféle antropozófus közösségekben 
megbeszélték és tovább formálták.  

2017. áprilisára, a titkárok és országképviselők 
tanácskozásra, ez a három jövőkép - Matthias 
Girke, Christiane Haid, Ueli Hurter és Paul 
Mackay - összefoglalásában a következő 
formában kristályosodott ki:  

1. Jövőkép: A Goetheaumnak, mint a 
Szellemtudományi Főiskolának, egy tudatszintet 
és egy életet célzó aspektust is magában kell 
foglalnia. Ez azt jelenti, hogy az úgynevezett 
életterületek, amelyek tevékenységére vonatkozó 
kutatások itt zajlanak, tulajdonképpen 
felfoghatók a Szekciók területeiként is.  

Mindkét aspektus elérése érdekében az 
Antropozófiai Társaságot élettel kell telíteni. Ily 

módon a Társaság egy membrán szerepét játssza, 
amelyen keresztül az, ami valóban emberi, 
fejleszthető és elmélyíthető eljuthat a világba. Az 
Antropozófiai Társaság így egyre inkább a 
társadalom egészének képviselőjeként lehet majd 
látható és megtapasztalható. 

2. Jövőkép: A Goetheanum Vezetőségének 
következetesebben és nagyobb elkötelezettséggel 
kell eljárnia a Főiskola és a Szekciók vezetésében. 
Ez azt jelenti, hogy a megállapodások és 
feladatok, valamint a munka értékelése 
tekintetében következetesebbnek kell lenni. 
Ennek köszönhetően mélyebb kollegialitás jöhet 
létre, és a Szellemtudományi Főiskola is egy saját 
szellemi összefüggésben tudja kifejezni magát. 

3. Jövőkép: A Goetheanum, mint a 
Szellemtudományi Főiskola, jelenlegi pénzügyi 
helyzete jól kifejezi az életfolyamatokat, és a 
szükségszerű halálfolyamatokat is. A 
Goetheanum pénzügyeit olyan módon kell 
átdolgozni, hogy egy egészséges fenntarthatóság 
valósuljon meg. Különösen a színpad, az épület és 
a művészeti gyűjtemény kezelését kell gondosan 
megvizsgálni. 

A találkozó résztvevői ezzel a három képpel 
dolgoztak, és csoportokban, majd plenáris 
megbeszéléseken formálták, alakították azokat.  

Teljes volt az egyetértés abban, hogy a Rudolf 
Steiner által annak idején az Általános 
Antropozófiai Társaság és a Szabad 
Szellemtudományi Főiskola számára megalkotott 
formát, még akkor is, ha ez több részből áll, csakis 
egy egységben képzelhetjük el, mégpedig egy 
olyan egységnek, melyben minden résznek jól 
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meghatározott és önálló feladata van. 
Ugyanakkor, a félreértések elkerülése végett 
leszögeztük, hogy az a tény, hogy az egyes 
részeknek önálló feladatuk van, nem jelenti azt, 
hogy azok nem szervesen kapcsolódnának 
egymáshoz és nem képeznének egységet. 

A Karácsonyi Ülésen, amikor Rudolf Steiner a 
Szabad Szellemtudományi Főiskolát 
megalapította, a következő rajzon mutatta be, 
hogy hogyan is képzeli az Általános 
Antropozófiai Társaság, a Szabad 
Szellemtudományi Főiskola és az antropozófiai 
életterületek kapcsolatát. 

  

Ez a rajz tulajdonképen az antropozófiai 
mozgalom hármas tagozódását ábrázolja. Itt a 
három különböző területet - a szellemi, a szociális 
és a gazdasági szférát - a Főiskolában működő 
szekciók munkája, ill. az ezen munka nyomán 
kiáradó szellemi tartalom kapcsolja össze 
egymással.  

Rudolf Steiner képe tehát egyértelmű és világos 
volt. Azt is tudta ill. tudja minden antropozófiával 
foglalkozó, hogy egy hármas tagozódású 
organizmust nem lehet károkozás nélkül részeire 
szakítani, egy hármas egység részeit nem lehet 
különálló részekként kezelni, mert azok 
organikus egységben kapcsolódnak egymáshoz és 
így elválaszthatatlan egységet képeznek. Mind 
ezek ellenére az elmúlt 100 év gyakorlata egy 
egészen más struktúrát alakított ki. 

Az elmúlt 100 évben az a gyakorlat alakult ki, 
hogy a Szabad Szellemtudományi Főiskola - és 
nem csak Dornachban, hanem az egyes 
országokban is - végletesen eltávolodott mind a 
társaságoktól, mind pedig az életterületektől. Az 
életerejüktől ily módon megfosztott társaságok 
fokozatosan elsatnyultak, egyre kisebbek és 
jelentéktelenebbek lettek. Az elmúlt időszakban 
ez a tagok számának jelentős csökkenésében, a 
fiatalok eltávolodásában és az anyagi források 
egyre erősödő elapadásában mutatkozott meg.  

A tanácskozáson közreadott számok szerint 2016. 
december 31-én a világban már csak 44 ezer tagja 
volt az antropozófiai társaságoknak. Ez az 
ezredfordulón nyilvántartott 60 ezer taghoz 
képest jelentős csökkenés, ráadásul a tagok 82 %-
a 50 év feletti. Ez is jól mutatja, hogy az 
antropozófiai társaságok mennyire nem találják 
meg az utat a világba és a fiatalokhoz. De a 
világgal való kapcsolat gyengülését mutatják a 
gazdálkodás számai is. Míg pár évvel ez előtt a 
Goetheanum még 24 millió CHF összeggel 
gazdálkodhatott, a 2017-es költségvetésben már 
csak 16 millió CHF bevételt terveztek, de ebből 2,2 
millió CHF egyenlőre csak hiány, mert a források 
rendelkezésre állása még erősen kétséges. A terv 
sikere sokban függ attól, hogy a tagok mennyire 
veszik komolyan a tagdíj fizetési 
kötelezettségüket, ill. milyen adományokat kap az 
év során .a Goetheanum.  

Ennek nyomán a tanácskozáson résztvevő ország 
képviselők, összhangban a Főiskola és az AAG 
vezetőivel egyetértettek abban, hogy a megismert 
problémák oka elsősorban az, hogy az eredeti 
Steineri elképzeléssel szemben az ezredforduló 
utáni második évtized végére az antropozófiai 
mozgalom hármassága szétesett és az egyes 
részek organikus kapcsolata megszakadt.  

A résztvevők által elmondottak alapján 
megismert helyzetet, vagyis ma a világban a 
három rész kapcsolatát, a következő módon 
ábrázoltuk: 

 

Megdöbbentő volt sorra meghallgatni az egyes 
országok képviselőinek beszámolóját, amikor 
mindenki ugyanarról a problémáról és azonos 
nehézségekről beszélt. De végül tudomásul kellett 
vennünk, hogy ez az elszakadás és szétválás nem 
egyedi és elszigetelt esemény, hanem az egész 
antropozófiai világra jellemző.  

A jelenlévők beszámolói alapján ugyanis az egyes 
részek elkülönülési és szétválási tendenciáit és az 
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együttműködés nehézségeit világszerte látni 
lehetett. A Főiskola egy bezárt és titokzatos világ, 
melytől elszakadva a társaságok céltalanul 
működnek. Az antropozófiai életterületek így 
aztán önmagukra hagyva, önállóan dolgoznak, 
növekednek és hatnak a világban, miközben 
valódi szellemi táplálékuk, ami a fejlődésükhöz az 
életerőket biztosíthatja, fokozatosan elapadt. 
Ezért aztán egyre kevesebb az életterületeken az 
antropozófia és egyre kevésbé tudják, hogy miért 
is csinálják azt, amit csinálnak. Ma az életterületek 
kapcsolata még a társaságokkal is többnyire csak 
formális, és sajnos sok országban még az sem.  

Ebben a szétszakadt, az egyes részeket egymástól 
elválasztó formában még remény sincs arra, hogy 
a Főiskolából a szellemi tartalom a társaságba és 
onnan a világba kiáramolhasson, és azt a szellemi 
űrt, ami a világban ma megmutatkozik, az 
antropozófia kitölthesse. Így aztán a kereső 
emberek a spirituális materializmus New Age-es 
közösségeiben keresnek és találnak otthonra, 
miközben a valódi válaszokat az antropozófiától 
kaphatnák meg. 

A közös munka a jelen feltérképezése után a 
jövőre összpontosult. A kérdés, amire 
koncentráltunk, azt kutatta, hogy milyenek a jövő 
új formái, hogyan néz ki az egészséges kapcsolat 
az antropozófiai mozgalom három része között. 
Az első megállapítás az volt, hogy a probléma 
feloldásának egyik alapeleme, hogy képessé 
váljunk az Általános Antropozófiai Társaságot, a 
Szabad Szellemtudományi Főiskolát és az 
életterületeket egy organikus egységben nézni. 
Ha ez megtörténik, és a Társaságot és a Főiskolát 
nem önálló egységeknek, nem egyszerűen egy 
formának, hanem egy lénynek tekintjük, ráadásul 
olyan lénynek, aki képes fejlődni, tanulni és 
átalakulni, akkor ez a szemléletváltás meg tudja 
gyógyítani azokat a betegségeket, melyek a 
Rudolf Steiner által adott formákhoz való téves 
ragaszkodás nyomán létrejöttek.  

Az elmúlt 100 évben ugyanis jól látható módon 
megbomlott a tartalom és a forma egysége, mert 
világszerte sokan a mai napig olyan formákhoz 
ragaszkodnak, melyek korábban ugyan élők és 
helyesek voltak, de  a világban és az emberekben 
bekövetkezett változások nyomán azóta már 
időszerűtlenné váltak. Ennek következtében mára 
a mindvégig helyes és időszerű tartalom 

kifejeződésének és hatásának akadályai lettek. A 
feladat tehát a tartalom, a Rudolf Steiner által 
nekünk adott szellemtudomány megőrzése 
mellett, olyan új formákat találni, mely formákban 
ez a szellemtudomány ebben a modern a világban 
élővé tud válni és hatni tud.  

Ezzel kapcsolatban elhangzott egy idézet Rudolf 
Steinertől, amit most itt a fontossága miatt 
megismétlek. A „Die spirituelle Hintergründe der 
ausseren Welt.” (GA 177) című előadásában 
Rudolf Steiner azt mondja, hogy „semmi sem 
abszolút ezen a világon. Ez a realitás. Lehet 
bármilyen jóra törekedni, a világ folyása szerint ez 
rosszá válik. Ezért mindig új dolgokra kell 
törekedni, új konstrukciókra. Erről van szó. Az 
ilyen törekvések tekintetében az embernek 
ingadoznia kell, lengőmozgást kell végeznie. 
Nincs rosszabb az emberiség számára, mint az 
abszolút eszményekben való hit, mert ennek a 
világfejlődés reális menete ellentmond.” 

Az új formák keresésének szükségességét a 
jelenlévők végül közösen úgy alakították át, hogy 
ma olyan formákat keresünk, olyan formákat kell 
találnunk, melyek lehetővé teszik, hogy az 
antropozófiai társaságok tagjai a világgal együtt, 
közösen képesek legyenek valami újat teremteni, 
valami előrevivőt létrehozni, olyan dolgokat, 
amire ma a világban igény van. 

Végül a közös gondolkodás és útkeresés nyomán 
megszületett egy olyan forma képe, és ezt az új 
formát a következő módon ábrázoltuk: 

 

Ebben a Főiskola az egész antropozófiai 
mozgalom szíve, és ez a szívközpont adja az egész 
antropozófiai mozgalom számára a munka alapját 
és értelmét. Egy ilyen módon működő Főiskola 
képessé válik arra, hogy az antropozófiai élet 
számára nélkülözhetetlen életerőket 
kiáramoltassa, ennek forrása pedig a szekciókban 
végzett szellemi kutatómunka. 
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Többen is figyelmeztettek arra, hogy még ma is 
sokan keverik a Főiskolát a Klasse-val és nem 
ismerik azok helyét, szerepét és funkcióját,. Ezért 
megállapodtunk abban is, hogy fel kell hívni a 
tagok figyelmét arra, hogy a Rudolf Steiner által 
megalkotott szervezetben a Főiskolának vannak 
szekciói, és van egy első osztálya is. Vagyis a 
Klasse az nem egyenlő a Főiskolával! A Főiskolát 
Rudolf Steiner a Karácsonyi Ülés alkalmával 
alapította meg, majd az első osztály 
megalapítására ezt követően két hónap múlva 
került sor, és később sorra alakultak meg a 
szekciók is.  

Hosszasan beszélgettünk Bodo von Plato 
gondolatairól. Azt vetette fel, hogy lassan 
tényként kell elfogadnunk, hogy az elmúlt 100 év 
fejlődése következtében a XXI. sz. elejétől 
kezdőden kétféle antropozófia létezik. Van 
egyszer az az antropozófia, amit Rudolf Steiner 
munkássága nyomán kaptunk meg és ami a mi 
szellemtudományos munkánk alapját adja, de 
ugyanakkor ezzel az antropozófiával kapcsolatba 
kerülő ÉN egyéni fejlődése, az ÉN individuális 
munkája nyomán minden emberben létrejön 
ennek egy eredménye is, ami a világban 
megjelenő és objektíven létező antropozófia. És 
ezt tekinti a másik antropozófiának. 

A rendkívül intenzív öt napos munka egyik fontos 
eredménye, hogy a három jövőképet egy újabb 
formában megfogalmaztuk, melyet most az 
alábbiakban közreadok. Ugyanakkor még minden 
ország képviselője vállalta, hogy hazatérve otthon 
is beindítanak egy folyamatot, amiben ezzel a 
három képpel dolgoznak majd és mindenki 
igyekszik megtalálni a közössége számára 
leginkább megfelelő jövőképeket és működési 
formákat.  
 
Ennek a jegyében a MAT tagjai már a 2017 májusi 
közgyűlés második részében foglalkoztak az 
antropozófia és a Társaság jövőjével, és május 27-
ére a képviselő testület egy Fórumot hívott össze. 
Ennek célja, hogy széles körű együttműködés és 
együtt gondolkodás alapján megszülethessen egy 
jövőkép, mely a modern kori Michaeli ezotéria 
alapjait és az antropozófiai társaság új formáit 
hivatott meghatározni. Erre azért van szükség, 
hogy a Rudolf Steiner által nekünk 
adományozott antropozófiai tartalom egy 
modern formában tudjon hatni és a XXI. sz-i 
ember számára vonzó lehessen.  
 

Ez a képviselő testület által életre hívott folyamat 
teljes összhangban van azzal a munkával, amit 
egyidejűleg a Főiskola magyar tagjai végeznek. 
Várszegi János szervezésében ugyanis 2017. 
áprilisában elindult egy közös gondolkodás és 
beszélgetés arról, hogy hogyan lehet a magyar 
Főiskolai és Klasse munkát élettel telíteni, 
fejleszteni és új formákat találni, ill. a Társasággal 
és az életterületekkel összekapcsolni.  
 

Takáts Péter 
* * * 

 
Jövőkép 1. 
 
A Szabad Szellemtudományi Főiskola, és annak 
első osztálya, az Antropozófiai Társaság és az 
életterületek - az ezekben tevékenykedő emberek 
életrealitása alapján - darabjaira hullott. Egyre 
erősödő módon nehézségek mutatkoznak ezen 
területek gyümölcsöző együttműködése és 
továbbfejlődése vonatkozásában.  Szeretnénk a 
Főiskola tevékenységével kapcsolatos megértést 
tovább szélesíteni, hogy az első osztály mellett az 
életterületek, és a szekció területek jobban a 
figyelem középpontjába kerüljenek és fejlesztésre 
kerüljenek. Ez egyrészt azt jelenti, hogy az első 
osztályt újra úgy kell tekinteni, mint ami a 
civilizáció számára lényeges szekcióterületeken 
az antropozófia képviselőjeként való megjelenés 
(Repräsentanz) számára az alapokat adja, 
valamint azt, hogy a szekcióknak gyakorlati 
szellemtudományos kutató munkával kell 
erősíteni a potenciáljukat, hogy tagjai mind az 
ember, mind pedig a Föld jövője érdekében 
kezdeményezők lehessenek és maradjanak. 

A munka előre látható irányai: 
- Az első osztály továbbfejlesztése, hogy az 

antropozófia valódi képviselőjeként való 
megjelenés („Repräsentanz”) alapja lehessen 
az aktuális civilizációs kérésekben, és a 
szekciók szellemi-ezoterikus alapanyagának 
kidolgozása. 

- A szellemtudományos kutatás fejlesztése. 
- A Szabad Szellemtudományi Főiskolán az 

antropozófia és a szekciók központi témájával 
kapcsolatos továbbképzések tematikájának 
kidolgozása, melyek pl. modulárisan 
csatlakozhatnak a más egyetemeken, 
főiskolákon és az országok antropozófiai 
képzésein már működő képzésekhez. 
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Jövőkép 2. 
 
Annak érdekében, hogy az Antropozófiai 
Társaság és a Szabad Szellemtudományi Főiskola 
fel tudjon nőni azokhoz a kihívást jelentő élet- és 
korkérdésekhez, melyet ezek a jövőképek 
jelentenek, az együttműködés és az emberi 
kapcsolatok új kultúrájára van szükség.  Az 
Antropozófiai Társaságban meg kell induljon a 
keresés a közösségi élet új minőségei iránti, 
melyek a jövő szív- és sorskérdései felé nyitnak, és 
a sok oldalról veszélyeztetett emberi lélek belső 
fejlődése számára, lelki szellemi értelemben, 
perspektívákat és tevékenységi területeket 
kínálnak. Közösségi mintáinkban a mai napig 
csak az antiszociális ösztönökkel van dolgunk, 
ami a példaképek fogságába és a vélemények 
rabságába kerülésben, és a másikkal szemben 
támasztott elvárásokban mutatkozik meg, és 
gyakran megnehezíti a sorsszerű és figyelmes 
találkozásokat a másik emberrel. 

A munka előre látható irányai: 
- A Goetheanum vezetés számára: kötelezettség 

az együttműködésre egymással és a 
szekciókkal, a főtitkárokkal és az országok 
képviselőivel; átláthatóság a feladatok 
kiosztásában és az egyén által végzett munka 
kiértékelésében, a megismerés egy elmélyült 
formájában, kölcsönös segítségnyújtással és 
korrekcióval. 

- Az Antropozófiai Társaságban:  
o a közösségi hangulat javítása, úgy, hogy 

az emberi találkozások sorsdimenziója 
átélhető legyen, és lehetővé tegye a másik 
emberben való lelki szellemi felébredést;  

o az Antropozófiai Társaságba való belépés 
elé épített küszöböket le kell bontani.  

o Az Antropozófiai Társaságban a kor 
kérdéseit spirituális szempontból kell 
tárgyalni.  

o Legyen egy olyan hely, ahol a kor 
művészeteivel összekapcsolódva az 
ember új képességeket tud kifejleszteni;  

o a Társaság a kor aktuális és égető 
kérdéseiben foglaljon állást és vegyen 
részt aktívan az emberi kultúra 
formálásában. Ennek alapfeltétele a 

szoros kapcsolat a Főiskolával és 
kölcsönhatás a Társaság és a szekcióik 
között. 

- Kommunikáció: az emberek egymáshoz való 
kapcsolódása és az egymás megértése 
lényegében kommunikációval történik. Ezért 
meg kell vizsgálni, hogy a jelenlegi 
kommunikációs formáink mennyire szolgálják 
a célt, és mennyire korszerűek, és meg kell 
nézni, hogy  milyen formában, milyen 
médiákon keresztül, és milyen ember 
csoportokkal akarjuk mindenkori céljainkat 
megosztani (pl. nyomtatott média, szociális 
média, stb.). 

Jövőkép 3. 
 
A Goetheanum, mint Szabad Szellemtudományi 
Főiskola finanszírozása a tagok hozzájárulása 
által egyre kevésbé lehetséges. Ismételten 
csökkenteni kellett a költségvetést, ami a 
Goetheanum fentartható létezését már 
veszélyezteti. Ezért szükségessé vált, hogy 
megteremtsük az egész világban aktív 
Goetheanum egészséges működéséhez szükséges 
alapokat.  
 
A munka előre látható irányai: 
- Egy Goetheanum-asszociáció alapítása, melyet 

szakmai alapokon működő csoportként lehet 
az Antropozófiai Társaságon belül figyelembe 
venni, és ez egyben lehetőséget ad más 
szervezetek számára is a csatlakozásra. 

- A tagok befizetéseit (tagdíj) olyan módon 
„megdolgozni” és formálni, hogy a befizetés és 
felhasználás értelme a tagok számára jobban 
érthetővé váljon. 

- A Goetheanumot, mint egy organizmust és 
helyszínt sokkal egyértelműbben meg kell 
jeleníteni (beleértve a színpad és a művészeti 
gyűjtemény kérdést). 

- Az Antropozófiai Társaság, mint világtársaság 
alapokmányát olyan módon újjá formálni, 
hogy mindent, ami bürokráciába fordít át 
olyan adminisztratív dolgokat, ami bármikor 
önmagától is elintéződik, ki kell venni belőle és 
így a tisztán emberi kultúráját lehet majd 
ápolni általa. 
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Beszámoló a MAT közgyűléséről 

2017. május 6-án tartotta meg tavaszi közgyűlését a Magyar Antropozófiai Társaság. A 
következőkben nem a közgyűlés jegyzőkönyv szerinti eseményeit fogom bemutatni, hanem arról 
szeretnék egy képet adni, hogy az erre az alkalomra összegyűlt tagtársaink milyen hangulatban és 
hogyan dolgoztak együtt.

Sajnos az érdeklődés az esemény iránt viszonylag 
csekély volt, mert ezen a szombati délelőttön 
csupán 24-en jöttek el megbeszélni a 2016-os év 
eseményeit és a 2017-es év terveit, ill. hogy részt 
vegyenek abban a munkacsoportban, mely a 
közösségünk legfontosabb kérdéseit tárgyalta. 

A közgyűlést a most már lassan hagyományosnak 
mondható közös euritmiával kezdtük és ezt 
követően - távollétében - köszöntöttük a Társaság 
két tagját. Elsőként arról emlékeztünk meg, hogy 
Mesterházy Zsuzsának az ELTE díszdoktori címet 
adományozott, és ebből az alkalomból tiszta 
szívből gratulálunk.  

A közgyűlés ugyancsak megemlékezett Székely 
Anikóról, aki ezen a napon ünnepelte 90. 
születésnapját. A jelenlévők egy üdvözlő kártyát 
írtak alá, melyet egy csokor virággal eljuttattunk 
Anikónak. Isten éltesse és adjon jó egészséget és 
erőt neki a következő években is! 

A közgyűlés jogi részében elsőnek a 2016-os évi 
munkával kapcsolatos beszámolók hangzottak el, 
elsőként a képviselő testület tevékenységéről, 
majd  a társaság gazdálkodásáról,. Ezt a 2017-es  
munka- és gazdálkodási terv megbeszélése 
követte. Az egyes napirendi pontokhoz rövid és 
előrevivő hozzászólások, ill. kérdések hangzottak 
el, és a közgyűlés hangulata minden szempontból 
a Társaság ügyeiért érzett felelősség felismerését 
és a segíteni akarást tükrözte. Egy kávészünet 
után, még három napirendi kérdésről 
beszélgettek a jelenlévők. Az egyik ezek között 
Drucker György barátunknak a képviselő testületi 
tagságról való lemondása nyomán jelentkező 
feladatokról szólt. A Társaság képviselő testülete 
úgy tervezi, hogy egy jelölési folyamatot indít be, 
melynek során a Társaság tagjai a hetedik testületi 
tagra jelölteket állíthatnak. Ezzel a folyamattal 
kapcsolatban egy felhívást adunk közre a 
Hírlevélben. Ezzel a jogi rész be is fejeződött. 

A találkozó második részében eredetileg két 
kérdésre hirdettünk meg csoportmunkát, de a 
jelenlévők - a létszámra és a témára való 
tekintettel - végül úgy döntöttek, hogy csak egy 

csoportban dolgozunk tovább. Ugyanis a 
képviselő testület által meghirdetett kérdések, 
melyek az antropozófia és a Társaság jövőjét 
érintették mindenkit érdekeltek. 

Az így megalakult csoportban végül a következő 
kérdésekről beszélgettünk. Hogyan tud a MAT 
egy fejlődő, tanuló közösségé válni, amely 
támogatja a szellemi megismerést és a szellemből 
való cselekvést? Hogyan tud a MAT egy olyan 
fiatalos közösségé válni, amely vonzó tud lenni a 
fiatalok számára? Hogyan tud a MAT szellemi 
embereknek olyan közösségévé válni, melyben a 
különféle áramlatokból érkező emberek együtt 
tudnak dolgozni egymással és ahol otthon tudják 
érezni magukat? 

Egy igen jó hangulatú beszélgetés indult, melyben 
sok előremutató gondolatot és az új formákat 
különböző oldalakról megközelítő elképzeléseket 
ismerhettünk meg. Megmutatkozott, hogy 
mennyire szükséges, hogy legyen egy olyan 
fórum, ahol ezekről a kérdésekről nyíltan és 
őszintén beszélhetünk. Az elhangzottak 
visszaigazolták azt is, hogy mennyire aktuális és 
élő mindaz a probléma, amit a kérdések lefednek. 
Igazán csak az idő volt az egyetlen „ellenfelünk”, 
mert egy olyan jó hangulat alakult ki, hogy 
mindenki sajnálta, hogy a beszélgetést egyszer be 
kellett fejezni. Többen is megjegyezték, hogy ez a 
szabad eszmecsere és a másik gondolatainak ilyen 
figyelmes meghallgatása gyógyító hatású és ezért 
ez a fórum munka az egész közgyűlés 
legfontosabb és leghatékonyabb része volt. 

Ezért megállapodtunk abban, hogy ezt a 
beszélgetést, remélhetőleg egy tágabb körben, 
vagyis tagtársaink nagyobb érdeklődésétől 
övezve, még folytatjuk, és erre a május 27-re, 
szombat délelőttre összehívott fórum, kitűnő 
lehetőséget kínál. A Társaság jövőjével foglalkozó 
fórumra a meghívót a Társaság tagjai elektronikus 
formában megkapták, és akik nem tudtak eljönni, 
azok ebben a Hírlevélben olvashatják az erről 
készült rövid összefoglalót. 

Takáts Péter 
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Fórum a társaság jövőjéről 

A Magyar Antropozófiai Társaság képviselő testülete „A magyar antropozófiai társaság és a 
szellemtudományi főiskola jövőképei” címmel 2017. május 27-ére egy fórumot hirdetett meg, mely 
a Goetheanum vezetősége által - a 2016 szeptemberi Michaeli Világkonferencia résztvevőinek széles 
egyetértésével és a Karácsonyi Ülés közelgő 100 éves évfordulójának szellemében - beindított 
jövőkép alkotási folyamat első hazai állomása volt. 

A Goetheanumban 2017 januárjára a három 
jövőképeket fogalmaztak meg, és ezeket különféle 
közösségekkel tartott beszélgetéseken tovább 
fejlesztették. (Ezeket a jövőképeket a tavasszal 
Dornachban tartott találkozóról készült 
beszámoló végén olvashatják.) Most a magyar 
társaság tagjait hívtuk meg, hogy mondják el 
gondolataikat, elvárásaikat és jövőképüket arról, 
hogy milyen is legyen a XXI. sz. antropozófiai 
társasága. 
 
A fórumra sajnos csak kevesen jöttek el, mert 
mindössze 14-en voltunk, viszont a beszélgetés és 
az együttgondolkodás annál intenzívebb és 
gyümölcsözőbb volt. Most nincs lehetőség egy 
részletekbe menő beszámolt adni, csak azt 
szeretném bemutatni, hogy a jelenlévők milyen 
kérdéseket vetettek fel és milyen irányokban 
kerestük a megoldást. A következőkben ezért az 

egyes hozzászólások legfontosabb részeit 
emeltem ki, a teljesség igénye nélkül.  

A világban ma igen nagy az igény a spirituális 
életre és a fiatalok ezt már egészen más, új 
formákban találják meg, mint amiket a Táraságok 
ajánlani tudnak. Meg kell találni azt, hogy mi az, 
ami a többi közösségben olyan erővel tudja 
megszólítani a fiatalokat és mi az oka annak, hogy 
mi erre nem vagyunk képesek. 

A Gotheanumban felrajzolt új működési 
formához azt tettük hozzá, hogy nem életszerű és 
helyes az, ha csak a középpből történő kiáramlást 
vesszük figyelembe, ugyanis egy egészsége 
szervezetben befelé áramlásnak is lennie kell. 
Vagyis a meglévő nyilak mellé újakat is kell 
felrajzolni: 

 

 

Ez az oda-vissza áramlás elsősorban abban az 
esetben tud létrejönni, ha a Társaságok és a 
Főiskola körül antropozófus kezdeményezések 
társulásai tudnak kialakulni, akik támogatni 
akarják azt a munkát, ami ezekben a 
közösségekben folyik. 

Ez a visszaáramlás azért is fontos, mert ma a New 
Age-es mozgalmak a maguk spirituális 
materializmusával fiatalok és idősebbek tömegeit 
képesek megszólítani és azt a látszatot keltik hogy 
ott valódi szellemi tartalmakkal találkozhatnak az 
emberek. Ezzel viszont éppen az antropozófiától 
és az Antropozófiai Társaságoktól térítik el az 

embereket. Meg kell találnunk azt a módot, hogy 
hogyan lehet ezt a falat áttörni. 

Ugyanakkor egy másik hozzászólás azt a 
folyamatot, ami 2016 szeptemberében a 
Goetheanumban elindult azért nevezte fontosnak, 
mert mindaddig nem fog életerő kiáramolni a 
világba a Főiskolából, amíg az a jelenlegi 
elzárkózott és elkülönült formába működik és 
létezik.    

Egy másik hozzászólás szerencsés változásnak 
nevezte, hogy Dornachban már nem válaszokat 
adnak, hanem kérdéseket tesznek fel a világnak és 
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a tagoknak.  Ez annál is fontosabb, mert meg kell 
látnunk, hogy az elmúlt 100 évben nem tudtuk 
megtalálni azt a formát, ami a Társaságok 
működtetéséhez szükséges. Az a szervezet, amit 
Rudolf Steiner ránk hagyott, az nem volt kész, 
nem volt befejezve és ma ezért is olyan zavaros és 
nehézkes a működtetésük, ezért vannak a 
felismert és feltárt problémák. Viszont azt is be 
kell látni, hogy az élettel teli, egészséges működés 
soha nem fog megvalósulni, ha csak addig jutunk, 
hogy 100 évvel ezelőtt Rudolf Steiner mit 
mondott, vagy egy adott helyzetben mit tett. Ma 
egy adott helyzetben ő is minden bizonnyal mást 
tenne, mást mondana. Ezért törekednünk kell 
arra, hogy a saját erönkből a három szétszakadt 
terület között az összeköttetést helyreállítsuk és 
ezzel a problémákat meg is szüntettük. 

Felmerült az a kérdés, hogy ha nincsenek meg 
ezek a kapcsolatok, akkor hogyan lehet ezeket 
létrehozni? Mi van akkor, ha az emberek nem 
kapcsolódnak egymáshoz? Mert az emberi 
kapcsolatok és azok minőségével való foglalkozás 
alapfeltétel egy antropozófia társaságban, hiszen 
azzal, hogy az emberek belépnek a Társaságokba, 
azt a feladatot is magukra vállalják, hogy 
karmikus problémáikat társaikkal rendezik. E 
nélkül nem tudja ma egy társasági tag a születése 
előtt Michaelnek tett vállalásait itt a Földön 
megvalósítani. Ezért nagy szükség lenne arra, 
hogy az egyéni karmával és a konfliktusokkal 
minden Társasági tag tudatosan dolgozni akarjon 
és tudjon. Ezáltal pedig új emberi kapcsolatokat 
kell létrehozni a Társaságban, ami azt jelenti, hogy 
egymást jobban meg kell ismerni és egymáshoz 
jobban kell kapcsolódni, mint ahogyan az eddig 
történt. 

De a problémákkal szembesülni és a 
konfliktusokat kibékíteni nem könnyű feladat, és 

sokan ma még nem állunk készen erre. Sok 
minden szól az ellen, hogy a konfliktusokkal 
foglalkozzunk, az emberi kapcsolatainkat rendbe 
tegyük. Bár a MAT megalakulása előtt a kis 
csoportokban a hangulat családias és baráti volt, 
az egész hazai antropozófiai élet már akkor sem 
volt konfliktusoktól mentes. Ezért azt, ami a 
régiben jó volt, azt át kellene menteni, és ezekhez 
a minőségekhez új formákat kell keresni. Nem 
lenne helyes ha  régit akarnánk helyreállítani, új 
formákat kell keresni. 

Nosztalgia alapon valóban nem megy az új 
megtalálása, és ezért új dolgokat kellene csinálni, 
és ha képessé válunk az antropozófiát a 
szívünkben hordozni, akkor sokkal könnyebben 
megy ez a dolog. 

Ezeket az új formákat esetleg a szociális 
bölcsességben, a szociális antropozófiában tudjuk 
megtalálni, mert a közösség bölcsessége 
helyettesíteni tudja az elvesztett vezető 
bölcsességét.  

A most beindult folyamat olyan, mintha egy 
„újraszabályozó karácsonyi Ülést” készítenénk 
elő, melyben egy új, szociális antropozófiát 
alapozunk meg. 

A beszélgetés végén megállapítottuk, hogy a jól 
sikerült fórumon a kérdések okait és a tüneteket 
részeletesen leírtuk és körbejártuk, ezért a 
következő alkalommal a tennivalókkal és 
feladatokkal fogunk foglalkozni. Mert a 
jelenlévők egyöntetűen azt várják, hogy a 
jövőképekkel foglalkozó fórumnak legyen 
folytatása, egészen addig, amíg azzal 
kapcsolatban a résztvevők új gondolatokat és új 
ideákat tudnak magukkal hozni. 

Takáts Péter 

ÚT A KÖZÉP MISZTÉRIUMÁHOZ  

Rudolf Steiner művészeti impulzusa Magyarországon 

A NAPÚT Művészeti Akadémia 2007-ben, Rudolf Steiner művészeti impulzusának századik 
évfordulóján jött létre, mint Magyarország első antropozófiai szemléletű művészeti képzése és 
alkotó közössége. 

A NAPÚT Művészeti Akadémia 2017. szeptember 
29-e és október 1-e között nagyszabású jubileumi 
kiállítással és három napos művészeti 

rendezvénnyel ünnepli fennállásának tizedik 
esztendejét, melynek helyszínéül a Makovecz 
Imre  által  tervezett  gyönyörű  organikus  épület,  
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a piliscsabai Stephaneum szolgál. 

A kiállítás témája a KELET-NYUGAT ÉS AZ ÚJ 
KÖZÉP MEGTALÁLÁSA, ahol mintegy száz új 
festményből álló közös alkotásunkat mutatjuk be, 
újszerű, dramatikus elrendezésben.  

A három napos rendezvényen magyarországi 
művészeti társulatok lépnek fel, hogy a 
színjátszás, a misztériumdráma és az euritmia 
területein világítsanak rá a közép misztériumára. 
Ezzel közelíteni szeretnénk az összművészeti 
alkotáshoz. 

Ünnepünk fontos részét képezik az előadások, 
melyeket Dr. Reinhold Fäth  esztéta professzor, 
David Newbatt festőművész és Döbröntei Zoltán 
festőművész, a NAPÚT alapítója tartanak a 
művészet jövőjéről, sorskérdéseiről. 
Rendezvényünkön helyet adunk a párbeszédnek, 
az eszmecserének is. 

Szükségesnek és fontosnak tartjuk, hogy Rudolf 
Steiner művészeti impulzusának múltját 
bemutató AENIGMA 2015-ös olmützi kiállítás 
szellemét kövessük, s ehhez fűzzük saját kortárs 
törekvéseinket, hogy a jelen ne szakadjon el a 
múlttól, s a jövő  már a jelenben csírázhasson.  

Olyan szakmai fórum megalapozására 
törekszünk, ahol az antropozófia inspirációjából 
alkotók, és mind, akik felelősséget éreznek a 
művészet jövője iránt együtt vethetik fel korunk 

legégetőbb kulturális kérdéseit és közös 
stratégiában hangolják össze munkájukat. 

Olyan organikus művészet létrehozásán 
fáradozunk, amely nem csak élményt ad, hanem 
fel is emel, nem csak felemel, hanem meg is tisztít, 
nem csak megtisztít, hanem utat is mutat közös 
szellemi otthonunkba. 

Hisszük és tapasztaljuk, hogy a művészet képes 
megújítani életerőinket, új ideákat és ötleteket 
inspirálni, közösséggé kovácsolni, hogy a 
művészet által egymásnak hitet és életcélokat 
adhatunk. Legyen a művészet sokszínű, 
egészséges és megújuló! Legyen a művészet az 
emberé! Szeretettel hívunk, légy részese a 
Napút10 ünnepének! Mert csak az élmény az, ami 
megismételhetetlen. 

Várjuk a művésztársakat és a művészeti élet 
szereplőit és mindazokat, akik  

� élvezni és támogatni kívánják alkotó 
munkánkat, 

� más területen dolgoznak de új inspirációra 
vágynak, 

� úgy érzik, nem értik a kortárs művészetet.  
 

Szeretettel várunk mindenkit 2017. szeptember 
29-e és október 1-e között a Napút10. 
évfordulóra! 

A rendezvény részletei és regisztrációs 
lehetőség a www.naputasok.hu oldalon. 

 
III. PÜNKÖSDI TRIENNÁLÉ – 2018 

2018 a Magyar Antropozófiai Társaság háromévenként megrendezett „seregszemléjének”, a III. 
Pünkösdi Triennálénak éve lesz. 

A Triennálé kezdeményezése a 2009. évi Pünkösdi 
Centenáriumi Antropozófiai Találkozó 
rendezvényére nyúlik vissza. Ekkor nagyszabású, 
ötnapos Pünkösdi Ünnep eseményfolyamában 
emlékeztünk Rudolf Steiner 1909. évi budapesti 
látogatására, amikor a Teozófiai Társaság Európai 
Szekcióinak Budapesti Kongresszusán mondta el 
Tanítónk, a Német Szekció elnökeként, az ezotéria 
szellemtörténetében korszakos jelentőségű 
beszédét. Az események tanúi szerint ekkor vált el 
végérvényesen és deklarált módon Steiner 
Krisztus-központú spirituális szemlélete a 
Teozófiai Társaság irányvonalától. Ez 
Budapesten, 1909. Pünkösd napján történt. A 

Pünkösd utáni napokban tartotta meg Tanítónk, 
ugyancsak Budapesten, az antropozófiai 
szemléletmódot megalapozó egyik 
előadássorozatát, amelyet ma az antropozófiai 
világmozgalom Budapesti Előadások címen 
ismer.  

A 2009. évi Centenárium ténye, sikere, szellemi-
lelki gyümölcsei nyomán született meg a 
Pünkösdi Triennálé kezdeményezése. Ennek 
lényege, hogy a Centenáriumtól, 2009. 
Pünkösdjétől kiindulva három évenként 
rendezzünk a magyar antropozófiai mozgalom és 
Társaság számára „seregszemlét”. Olyan 



Hírek a Táraság tagjainak  

4. szám, 2017. május 

11 
  

eseménysort, amelyben élő képet kaphatunk 
egymás eredményeiről, gondjairól, terveiről; 
kapcsolódhatunk a fontos évfordulókhoz, a 
dornachi Általános Társaság időszerű 
kezdeményezéseihez, céljaihoz; reagálhatunk a 
világ nagy sorskérdéseire, stb. Mindezt úgy, hogy 
szabad teret kapjon a magyar mozgalom és 
Társaság minden tagjának kreatív részvétele. 
Akár aktív, akár passzív módon, mindenki úgy, 
azzal és abban vesz részt a Triennálén, ahogyan az 
belső lelki igényeiből fakad. A centrális 
antropozófia kutatásában, a Klasse-ban, 
művészetben, pedagógiában, gyógyításban, 
biodinamikus gazdaságban, a szociális-gazdasági 
életben, a természettudományos tevékenység új 
útjainak keresésében oly sok minden történik 
három év alatt, hogy a seregszemle 
mindenképpen gazdag élménykincset ígér. 

A Centenárium és az eddigi két (2012. és 2015. évi) 
Triennálé során alkalmam volt meggyőződni 
arról, milyen hatalmas kreatív erő működik a 
magyar antropozófiai mozgalomban és 
Társaságban. Antropozófiai életünk 
mindennapjai is erre a kreatív erőre épülnek. Ez 
az, amiben bízhatunk. Éppen ezért, csakúgy, mint 
a Centenárium és az eddigi két Triennálé 
előkészítésekor, most sem hirdetünk előre 
kigondolt „programot”, hanem azt szeretnénk, ha 

a Szellemi Világ inspirációjából, a részt venni 
szándékozók szabad kezdeményezéseiből, alkotó 
közreműködéséből, ötleteiből és érdeklődéséből, 
külső és belső életünk alakulásából táplálkozna és 
állna össze a rendezvény 2018. Pünkösdjére. 

A leginkább kínálkozó évfordulókat, 
fejleményeket, vagy a legfontosabb problémákat 
sem szeretném említeni, hogy minden befolyástól 
mentesen, az antropozófus mozgalmi, vagy 
társasági tagok szabad, belső impulzusai adják a 
rendezvény indító- és hajtóerejét.  

Hívunk és kérünk mindenkit: adjuk át egymásnak 
azt, ami bennünk él, segítsük egymást, 
eredményeink, örömeink, gondjaink és 
gondolataink megosztásával. Sokkal több és 
fontosabb, ami összeköt minket, mint ami esetleg 
nézetkülönbségekhez vezethet. Nincs, aki ne 
tudna valamit adni a többieknek, ha akár csak 
nyíltszívű érdeklődést is, és nincs, aki ne szorulna 
rá a többiek éltető segítségére, példájára, 
érdeklődésére. 

Tekintsük a III. Pünkösdi Triennálét az 
antropozófiai közösségalkotás 2018. évi ünnepi 
alkalmának! 

Budapest, 2017. május 

Éliás Ádám 

Beszámoló a Biodinamikus munkáról 

A tavaszi mezőgazdasági és kertészeti 
munkákkal párhuzamosan mi, biodinamikus 
gazdálkodók nagy hangsúlyt fektetünk a 
Rudolf Steiner által meghatározott 
biodinamikus preparátumokkal kapcsolatos 
munkákra is. Több, mint tíz év óta kialakult 
gyakorlat szerint két helyen zajlanak, nyílt nap 
keretében a tavaszi és az őszi oktatással 
egybekötött preparátumkészítési 
foglalkozások, így Bátaszéken Kiss Katalin, 
Kiss Eszter és Lóránt László szervezésében, míg 
Legénden a Biodinamikus 
Mezőgazdálkodásért Alapítvány keretében, 
Csécs Mónika, Várkonyi Csaba és Mezei Mihály 
vezetésével. 

Ez évben is így történt - tavasszal áprilisban van 
ennek az ideje. 

A Biodinamikus Közhasznú Egyesület 
tevékenységéről: 

Megújult a Biodinamikus Közhasznú 
Egyesület honlapja ( biodin.hu ), az oldalak 
tartalma is lépésről-lépésre aktualizálásra 
kerül. 

Januárban került megrendezésre a 26. Téli 
Biodinamikus tanfolyam Gödöllőn, az Egyetem 
kollégiumának Gorka termében, mintegy 65 
résztvevővel. 

Márciusban a Biokultúra Szövetség 
elnökségének kihelyezett ülése került 
megrendezésre Karcagon, ahol többek között 
az aktuális, az ökológiai - és ezáltal a minősített 
biodinamikus gazdálkodást is érintő agrár-
szabályozási kérdések is elemzésre kerültek. A 
rendezvény levezetője a Biokultúra Szövetség 



Hírek a Táraság tagjainak  

4. szám, 2017. május 

12 
  

elnöke, Czeller Gábor volt. Czeller Gábor és 
felesége, Czellerné Éva minősített 
biodinamikus / Demeter gazdálkodók, 65 Ha-
os vegyes művelésű családi gazdasággal - 
Tamásiban. A Biodinamikus Kh Egyesületet az 
ülésen Mezei Mihály képviselte. 

 Továbbiak: biokultura.org 

 A nemzetközi szervezeti kapcsolatok területe: 
A Demeter International közgyűlése ez évben 
Olaszországban lesz.  

A Biodinamikus Kh. Egyesület a Demeter 
International vendégstátuszú tagja. 

Bővebben: http://www.demeter.net/demeter-
international/worldwide-network 

Demeter / biodinamikus tanácsadási 
munkáról: 

Két újabb Demeter átállási üzem nyert 
tanúsítványt, "Átállásban Demeterre" -
minősítéssel: Bencze István 18 Ha-os szőlészete 
Hegymagas, Szent György-hegyen, 
( benczebirtok.hu ), valamint Nagy Ervinné 1 
Ha-os homoktövis ültetvénye Kecskeméten. 
( biohomoktovis.hu ). Mindkét gazdaság 
tanácsadását Mezei Mihály végzi. 

Az ellenőrzést Bencze Istvánnál a Hungária 
Öko-Garancia Kft, ( HU-ÖKO-02 ),  míg Nagy 
Ervinné Zsuzsánál a Biokontroll Hungária 
Nonprofit Kft (HU-ÖKO-01 ) végzi. 

Jelenleg további két, Demeter 
ellenőrzésre jelentkezett, biodinamikus 
gazdálkodásra átálló gazdaság van, az egyik 
szántóföldi növénytermesztéssel - 
gyümölcstermesztéssel és állattartással 
rendelkező 65 hektáros családi gazdaság, míg a 
másik húsmarha tartásra orientált családi 
gazdaság, 210 hektáros területtel. Reményeik 
szerint 1-2 éven belül ők is Demeter 
minősítéssel fognak rendelkezni.  

Kapcsolat a Goetheanum Mezőgazdasági 
Szekciójával: 

Februárban ezévben is megrendezésre kerültek 
a Mezőgazdasági napok, a Landwirtschaftliche 
Tagung, témája a Talaj termékenység 
fenntartása volt - "A természeti alapoktól a 
kultúrfeladatokig" címmel.  A rendezvény 
megnyitásaként Károly walesi herceg 
videoüzenete hangzott el - a Goetheanumban. 
A Goetheanum mezőgazdasági szekciója 2017-
18-as év témájának "A biodinamikus 
preparátumok"-at nevezte meg. 

A Mezőgazdasági napokat megelőzően a 
Szekció Képviseleti körének két napos ülése 
került megrendezésre, ahol Magyarországról 
Mezei Mihály volt jelen, mint képviselő testületi 
tag. 

Bővebben: http://sektion-
landwirtschaft.org/veranstaltungen/landwirts
chaftliche-tagung/landwirtschaftliche-tagung-
2017/ 

Ugyancsak Februárjban Thomas Lüthi - a 
Goetheanum Mezőgazdasági szekció 
társvezetője, valamint a Demeter International 
elnöke - két előadást tartott Budapesten, a MAT 
székházában.  

A Demeter International februárban ünnepelte 
fennállásának 20. évfordulóját, Nürnbergben, a 
Bio_Fach kiállításon. 
(https://www.biofach.de ) 

2016. őszén  - immáron második alkalommal - 
indult el a Waldorf Kertésztanár képzés, a 
Waldorf Pedagógiai Intézet Solymár 
szervezésében,  24 résztvevővel, Kulcsár Gábor 
pedagógiai és Csécs Mónika szakmai 
vezetésével. 

Mezei Mihály

  
Az internetes megjelenésünk megújításáról 

Kedves Barátaink!  

A Társaság képviselő testületét már régóta 
foglalkoztatja megjelenésünk az interneten és a 
közösségi média világában, illetve az, hogyan  

 

 

lehetne ezt a kapcsolódási formát megújítani. Itt 
többek között az internetes megjelenés új formáira 
és a jelenlegiek frissítésére gondolunk. A honlapot 
mindenképpen fiatalossá és naprakésszé kell 
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tenni, valamint rendszeresen friss tartalmakat kell 
feltölteni.  

Erre már vannak bizonyos elképzelések, de 
örömmel vesszük, ha jó ötletekkel kerestek meg 
minket. A technikai és megjelenési elképzeléseken 
túl, leginkább az antropozófiai szövegek, 
tartalmak, programok stb. felkutatása, és az 
oldalak kezelése lenne fontos; a Facebook esetén a 
kellően gyors, ugyanakkor antropozófiai 

megközelítésű  reagálás a világ, a közélet és 
környezetünk eseményeire.  

Még nagyobb örömmel vennénk, ha ebben a 
munkában aktívan, minél több tagunk, társunk és 
barátunk részt tudna venni. Ezért várjuk a tenni 
akarók jelentkezését a következő címen: 
tpeter@menedzserkalauz.hu. 

 

 

Gondolatok a MAT könyvárusítási tevékenységével kapcsolatban 

A társaság titkárságát az elmúlt időszakban több olyan kéréssel keresték meg, hogy vagy a tagok 
által, magán kiadásban kiadott, vagy idegen kiadók által kiadott, de a tagok által fontosnak vélt 
könyveket a MAT árusítson. 

Annak érdekében, hogy az esetleges 
félreértéseket elkerüljük, ezekkel a 
megkeresésekkel kapcsolatban el kell 
mondanunk, hogy a Társaság jelenleg arra 
kötelezte el magát, és pillanatnyilag csak azt 
tudja vállani, hogy a Genius Kiadó által kiadott 
könyveket árusítsa. Természetesen abban az 
esetben, ha egy másik kiadó olyan Rudolf 
Steiner művet ad ki, mely nincs meg a Genius 
kiadásában, úgy ezt a könyvet a kiadótól 
megvásároljuk és árusítjuk, de egyéb szerzők és 
kiadók műveinek árusítására nem tudunk 
vállalkozni.  

A korábbi években, amikor a könyves témának 
egy ideig nem igazán volt gazdája, a titkárság 
további értékesítésre több könyvet is átvett, de 
be kellett látnunk, hogy az ezekkel kapcsolatos 
adminisztrációra, logisztikai feladatokra és 
különösen a könyvek tárolására nincsen sem 
erőnk, sem kapacitásunk. Ezért határozta el a 
képviselő testület és az új könyves csoport, 
hogy egy profiltisztítást hajtunk végre, mely azt 
célozza, hogy lecsökkentsük a Társaság által 

árusított könyvek számát. Ennek a folyamatnak 
az lett az eredménye, hogy több könyvet az 
árusításból visszaadunk, ill. új kéréseket az 
árusítással kapcsolatban visszautasítunk.  

Fontos azonban tisztázni, hogy - a Társaságban 
elterjedt sajnálatos híresztelésekkel szemben - a 
MAT-ban nem működik semmiféle „cenzúra 
bizottság”, mely könyveket tiltana be, mert a 
Társaság egyetlen szerve sem tekinti 
feladatának könyvek szerzőjének és/vagy 
tartalmának kritikáját, és ilyenre senki nem is 
vállalkozik.  

Egy könyv árusításból történő visszavonása 
vagy az árusítás visszautasítása ezért nem 
jelenti sem az adott szerző, sem pedig műve 
kritikáját, és ugyancsak nem jelent semmiféle 
kritikát a kiadóval szemben sem. Egyszerűen 
csak annyit jelent, hogy mivel a MAT nem egy 
könyvesbolt, ezért a Genius Kiadó könyvein 
túlmenően nem kíván más könyveket árusítani. 

Kérjük kedves barátaink és tagtársaink 
megértését ezzel kapcsolatban. 

 
A JELÖLÉSI FOLYAMATRÓL 

A Társaság 2017 májusi közgyűlésén a képviselő testület tájékoztatta a tagokat arról, hogy Drucker 
György barátunk a képviselő testületi tagságáról lemondott.  

A képviselő testület ezért azt javasolta a 
közgyűlésnek hogy induljon el egy jelölési 
folyamat, melynek során a Társaság tagjai 
jelölteket állíthatnak a 7. testületi tag 
választásra. Olyan társasági tagok jelölését 

várjuk, akikkel a jelölő ezt a jelölést egyeztette 
és a jelölt azt el is fogadta.  

A jelölési folyamatot 2017. június 1-ével indítjuk 
el,  és  kérjük  a  Társaság tagjait, hogy a jelölést 
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2017. szeptember 15-ig tegyék meg, és egy a 
jelölés tényét és a jelölő személyét 
egyértelműen tartalmazó e-mailben  a 
képviselő testületnek küldjék meg. 

A Társaság képviselő testülete úgy tervezi, 
hogy összhangban a Társaság érvényes 
alapszabályával, mely kimondja, hogy „A 
Képviselőtestület tagjait a Közgyűlés választja a 

Képviselőtestület javaslata alapján a tagok 
közül 3 /három/ évi időtartamra”, a jelölteket 
meghívja egy beszélgetésre és ezt követően 
teszi meg javaslatát a MAT 2017 őszi 
közgyűlése számára, hogy a közgyűlés a 7. 
testületi tagot megválaszthassa.  
 
Várjuk a javaslatokat és jelöléseket. 

 
 

* * * * * * 
 

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, antrononprofit.kft@upcmail.hu 

Genius Kiadó - 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 képviselő testületének tagjai 
Megjelenik: évi 4 alkalommal 

A kiadásért felel a Társaság képviselője 
Technikai munkatárs: Kiss Miklós 

 


