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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 tízedik 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.  
 

BESZÁMOLÓ A TITKÁROK DORNACH-I TALÁLKOZÓJÁRÓL 

2018. november 5-e és 9-e között Dornachban tartották meg az Általános Antropozófiai Társaság (AAG, 
Dornach) vezetősége és világ antropozófiai társaságai képviselőinek találkozóját. A következőkben erről a 
találkozóról adok rövid beszámolót 
 
Az idén novemberben Dornachban már második 
alkalommal találkoztak a világban működő 
antropozófiai társaságok képviselői, melyen az AAG 
vezetőségének tagjai és a szekciók vezetői is részt 
vettek.  

Az idei tavaszi találkozón történt meg először, hogy a 
világ minden tájáról összegyűlt képviselők az AAG 
vezetősége nélkül is találkoznak és beszélgetnek a 
Társaságról és az ott zajló folyamatokról. Ez a jó 
gyakorlat szerencsére rendszeresítve lett és most is egy 
egész napot tudunk egymás között beszélni a 
Társaságot és a vezetőséget érintő kényes kérdésekről 
is. A legtöbbet a svájci társaság és az AAG közötti 
feszültséggel foglalkoztunk és örömmel állapítottuk 
meg, hogy a helyzet némileg javult, ami részben az 
AAG részéről tett gesztusnak és a svájci Társaság 
titkárának az u.n. kibővített vezetőségbe való 
visszatérésében mutatkozott meg. Ugyancsak a 
közeledés és a feszültség enyhülését mutatja, hogy az 
országképviselők meghívására egy este vendégünk volt 
Peter Selg, a Svájci Társaság vezetőségének tagja, és vele 
arról beszélgettünk, hogy mi okozta a feszültséget és 
miként lehetne enyhíteni azt, ill. a különféle nézetek 
közötti párbeszédet elindítani.  

Ugyanis egy kicsit távolabbról rátekintve az 
eseményekre, már jól látható, hogy a feszültséget az 
antropozófiának a világban való képviselete és 
megjelenítése körüli felfogások különbözősége váltotta 
ki. A Svájci Társaság tagjai között többen vannak 
olyanok, és velük együtt sokan mások is a világ 
különféle részein, akik nem helyeslik azt a folyamatot, 
melyben szerintük az antropozófia fokozatosan elvész 
a Goetheanumban és helyette szürke 

kompromisszumok és túlzott tolerancia jelenik meg az 
intellektuális világgal szemben, amiben szerintük az 
antropozófia fokozatosan elvész. Ők azt szeretnék, 
hogy a Goetheanum az antropozófiai élet központja és 
kisugárzási helye lenne, és ezért is elégedetlenek a 
jelenlegi vezetőség munkájával, azzal a nyitási 
folyamattal, amit a Goetheanum az elmúlt években 
elkezdett. Sajnálatos módon azonban a tavaszi 
választást megelőző időszakban, elsősorban svájci 
lapokban megjelent írások és cikkek nem ezzel a fontos 
kérdéssel foglalkoztak, és a különféle nézőpontok 
megbeszélése és ütköztetése helyett egy méltatlanul 
személyeskedő és lejárató kampányt folytattak az AAG 
vezetőségének két tagja ellen. Ez aztán közvetlenül 
vezetett azokhoz a feszültségekhez, melyek feloldásán 
most mindenki dolgozik és egy építő párbeszéddel 
kívánja helyettesíteni ezt.  

Ez különösen fontos abból a szempontból is, mert a jövő 
tavaszi közgyűlésen, amit április 12 és 14-e között 
tartanak meg Dornachban, ismét egy vezetőségi tag, 
Justus Wittich megbízatásának meghosszabbítása kerül 
napirendre. Az AAG vezetősége javasolni fogja a 
közgyűlésnek, hogy Justus Wittich vezetőségi 
megbízatását hosszabbítsák meg, de mivel ő a 
Goetheanum kincstárnoka, és a jelenlegi nehéz 
pénzügyi helyzetet és a veszteséges gazdálkodást sokan 
az ő személyével kapcsolják össze, ezért a 
meghosszabbító szavazás eredménye megint nem 
egyértelműen megjósolható. Ugyanakkor félő, hogy ha 
nem sikerül enyhíteni a feszültségeken, akkor vele 
szemben is olyan személyeskedő kampány indul, mint 
amit a másik két vezetőségi taggal szemben is 
folyatattak, és ezt már senki sem szeretné. 
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A Goetheanumban egyébként tovább zajlanak a 
változások, azok a rendhagyó folyamatok, melyek a 
2016/2017-es években elindultak és igen sok az 
átalakulás, a korábbi szokások és berögzött minták 
újakra cserélése. Ez egyébként nem egy könnyű 
folyamat, mert az évek során kialakult és berögzült 
szokás az nagy úr, és sokan nem értik, hogy a változásra 
miért van szükség, ill. mit eredményez majd. 
Ugyanakkor mindenki pozitív dologként értékelte azt, 
hogy az orszáképviselők találkozóin olyan új formák és 
témák jelennek meg, ami korábban nem volt sem 
elfogadott, sem ismert. A nyári, varsói találkozón 
elhangzott gondolataim nyomán most pl. ismét 
napirendre került a kelet-nyugat kérdés, és az Alapkő 
vonatkozó sorával való foglalkozás jegyében – „Hadd 
töltse be Keletről a tűz, Ami a Nyugat által formálódik” 
– az én felvezető szövegemmel arról beszélgettünk, 
hogy miként és mit tudnának tanulni, átvenni a nyugat-
európai emberek tőlünk, közép- és kelet-európai 
emberektől. Sok nyugat európai barátunk számára csak 
ezen beszélgetés nyomán tudatosult az a benne élő kép, 
mi szerint a „volt vasfüggöny mögötti országokban” a 
dolgok nem jók és a nyugati minta átvételével kell, lehet 
megjavítani azokat. A téma annyira fontossá vált az 
AAG vezetősége számára, hogy a 2019-es tavaszi 
közgyűlésen egy munkacsoport fog működni, amiben a 
kelet nyugati viszonyról és a keletről érkező, ill. 
átvehető minőségekről fognak a csoport tagjai 
gondolkodni. 

Véglegessé vált, hogy az országok között eddig fennálló 
különbséget megszüntetik és a jövőben csak ország 
képviselők lesznek. Ez a magyar Társaság esetében azt 
is jelenti, hogy el kell fogadnunk azt az alapelvet, ami a 
„nagyoknál”, az 500 tagnál nagyobb társaságoknál, már 
a kezdetektől fogja érvényes volt. Ugyanis Rudolf 
Steiner azt várta el a „nagy” társaságoktól, hogy azok 
titkárai ne csak a saját országukat képviseljék 

Dornachban, hanem az AAG-t is odahaza, és ezért 
beleszólást kért abba, hogy ki lesz az a személy, aki az 
AAG-t képviselni fogja az adott országban, és ezért a 
képviselő személyét az AAG vezetőségének is jóvá 
kellett hagynia, azaz a képviselő személyével 
kapcsolatban vétójoga van. Amennyiben a magyar 
Társaság tagjai egyetértenek ezzel a feltétellel, akkor 
majd a következő közgyűlésünkön ezt, egy alapszabály 
módosítással, bele kell tennünk az alapszabály 
szövegébe. Egyébként a Goetheanum Szervezeti és 
Működési Szabályzatát is ennek megfelelően 
módosítani fogják és valamennyi ország képviselőjével 
kapcsolatban az egyetértési jogot bele fogalmazzák. 

A német, az osztrák, a cseh és a szlovák társaságok 
képviselőivel egy közös beszélgetésen azt határoztuk el, 
hogy 2019. október 25-27 között közösen egy kis 
konferenciát szervezünk „Sozialimpuls in Mittel- und 
Ost-Europa” címmel. A konferencia a tervek szerint 
nem egy elméleti rendezvény lesz, hanem a gyakorlat 
találkozója, amikor a közép- és kelet-európai szociális 
impulzus és a hármas tagozódás gyakorlati 
megvalósulási formáiról beszélgetnénk a 
résztvevőkkel, a tapasztalatcsere és a másik 
gyakorlatából való tanulás elősegítésére. A rendezvényt 
a német Társaság finanszírozza, és esélyünk van arra, 
hogy azt Budapesten rendezzük meg, de ehhez még 
arra is szükség van, hogy azok a magyar közösségek, 
akik az antropozófiai szociális impulzus gyakorlati 
megvalósításán dolgoznak, ill. a közösségük 
működésének alapjául a hármas tagozódást 
választották, jelentkezzenek. A konferenciával 
kapcsolatos végső döntés 2019 februárban lesz, amikor 
éppen ennek a kérdésnek a megbeszélésére jövünk 
össze, és ha nincsenek gyakorló közösségeink, akkor 
nyilván egy másik országban rendezzük meg a 
találkozót. 

Takáts Péter 

 TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSASÁG NOVEMBERI KÖZGYŰLÉSÉRŐL 

2018. november 10-én, szombaton tartottuk meg a Társaság őszi közgyűlését, melyen néhány fontos az 
alapszabályt is érintő kérdésről született döntés. A következőkben erről számolunk be. 
 
A képviselő testület azért hívta össze idén is a 
novemberi közgyűlést, hogy lehetőséget adjon a 
tagokkal való kommunikációra, és a munkájával 
kapcsolatos visszajelzésre. A korábbi évekhez képest a 
mostani közgyűlésre valamivel többen jöttek el, de a 35 
fős létszám még mindig igen kis része a tagságunknak. 
De aki eljött és részt vett a munkában, az egy élettel teli 
és a vélemények és gondolatok különbözőségét 
elfogadó napnak volt részese. A bevezető beszámoló 
után, amikor Takáts Péter röviden összefoglalta a 
májusi találkozó óta történt főbb eseményeket, a 

közgyűlésnek határozatokat kellett hoznia. Az első 
napirendre tűzött határozat, amit a képviselő testület 
nyújtott be, a 2019. évi tagdíj mértékéről szólt, és a 
résztvevők egyhangú szavazással elfogadták a 
javaslatot, hogy a 2019. évi gazdálkodási időszakra az 
ajánlott tagdíj mértéke 16.000.- Ft legyen. Továbbra is 
érvényben marad az a kiegészítés, hogy minden tagnak 
lehetősége van arra, hogy ezt az összeget, egyéni 
lehetőségei és vállalása alapján növelje vagy csökkentse. 
A tagdíj befizetésének határideje 2019. december 31-e. 
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Ezt a követően a közgyűlés elfogadta azt a javaslatot, 
hogy a 2019. évi új képviselő testület megválasztásához 
egy jelölő bizottság jöjjön létre, és jóváhagyta ennek a 
vezetőjévé Kiss Miklós tagtársunkat. 

Végül Kiss Miklós tagtársunk által benyújtott határozati 
javaslatok megtárgyalása következett, melyek az 
Alapító okirat egyes rendelkezéseinek módosítására 
vonatkoztak. A benyújtott javaslatokat a Társaság tagjai 
a mindenkinek megküldött meghívóból jól ismerik, 
ezért most csak az egyes javaslatokkal kapcsolatban 
megszületett döntéseket ismertetjük. A közgyűlés úgy 
döntött, hogy nem fogadja el, hogy a képviselő testület 
tagjainak száma tól-ig határban legyen rögzítve az 
alapszabályban és ezért érvényben maradt a korábbi 
előírás, azaz a Társaság képviselő testülete 7 tagból áll. 
Ugyanakkor a közgyűlés ¾-es többséggel elfogadta azt 
a javaslatot, hogy a képviselő testület megbízatása 5 év 
időtartamú legyen, így ez a módosítás a bírósági 
bejelentéssel érvénybe is lép. Hosszú vita előzte meg a 
szavazás módjáról szóló előterjesztést és végül a 
közgyűlés csak egyszerű szótöbbséggel hozott 
határozatot arra vonatkozóan, hogy a képviselő testület 
megválasztása nyílt szavazással történik. Mivel ebben a 
szavazásban nem volt egyértelműen megfogalmazott és 
kihirdetett alapszabály módosító szöveg és a szavazati 
arány nem érte el az alapszabály módosításához 
szükséges ¾-es arányt, ezért ez az egyszerű 
szótöbbséggel hozott döntés, mint u.n. „közgyűlési 
határozat” értelmezendő, és mint ilyen a következő 
közgyűlésre vonatkozóan érvényes. Ezt követően élénk 
vita bontakozott ki a választásról, de az idő múlása és a 
jelenlévők fáradtsága miatt a közgyűlés úgy döntött, 
hogy a további kérdésekben nem dönt, hanem azokat 
elnapolja.  

A képviselő testület, hogy a helyzetet megfelelően 
értelmezze és egy újabb közgyűlés szükségszerűségét el 
tudja dönteni, a közgyűlést követő kedden találkozott 
Dr. Németh Ágnessel, a Társaság jogászával és 
megbeszélte a közgyűlésen történteket és a hozott 
határozatokat. Ágnes a megbeszélésen arról 
tájékoztatta a képviselő testület tagjait, hogy annak 
ellenére, hogy nem minden napirendi pontról történt 
szavazás a közgyűlésen, nem feltétlenül szükséges, 
hogy új közgyűlés legyen. Ugyanis a közgyűlés egy 
érvényes alapszabályt érintő döntést hozott, egyet 
elutasított és a továbbiaknál a szavazásnál nem volt 

meg a háromnegyedes szótöbbség, így azoknál 
megfogalmazott kérdések nem módosítják az 
alapszabályt. Az sem jelent gondot, hogy miközben a 
képviselő testület mandátuma 5 év lett, az Ellenőrző 
Bizottság mandátuma 3 év marad, mert ennek a 
kettőnek nem kötelező azonos időtartamúnak lenni. 
Persze célszerű lenne, ha a következő 2019. tavaszi 
közgyűlésen benyújtásra kerül a javaslat az EB 
mandátumának meghosszabbítására. 

Ágnessel részletesen átbeszéltük a képviselő testület 
megválasztásának menetét, a csoportos és egyenkénti 
szavazást, illetve a nyílt és titkos szavazás lehetséges 
menetét és körülményeit is. Azt a tagjaink tudják, hogy 
a Társaságban, az utóbbi időben a csoportos szavazást 
egy alapos előkészítő munka előzte meg, aminek része 
volt a jelölő bizottság felállítása, és a képviselő testület 
előkészítő munkája a jelöltekkel való beszélgetés és 
jelölés során. Ennek a folyamatnak az volt a célja, hogy 
a társaság különböző csoportjai által javasolt 7 jelöltet a 
tagság megismerje, és a jelöltek egymást is megismerve, 
a megválasztásuk esetében a közös munkát is el tudják 
fogadni. Ezt követően terjesztette be a képviselő testület 
a közgyűlés elé a 7 jelöltet. A szavazás a 
vezetőségválasztó közgyűlésen úgy történt, hogy a 
közgyűlés először egyszerű szótöbbséggel (50%+1) 
szavazott arról, hogy csoportosan vagy egyenként 
kíván-e szavazni a jelültekről, és a szavazás ennek 
megfelelően zajlott le. Az eddigi közgyűlések a 
csoportos szavazást fogadták el és a 7 tagú 
vezetőséget/képviselő testületet a korábbi években 
mindig csoportosan és egyszerű szótöbbséggel 
választották meg. Amennyiben a közgyűlés nem hoz 
ezzel kapcsolatban más közgyűlési határozatot, akkor a 
jelenlegi alapszabályban szereplő nyílt szavazás van 
érvényben, és ez összekapcsolva az egyenként 
szavazással azt jelenti, hogy a szavazást addig kell 
folytatni az adott közgyűlésen, míg az alapszabályban 
előírt 7 fő megkapja az 50%+1 szavazatot a közgyűlésen 
szavazatra jogosult személyektől. Amennyiben ez nem 
sikerül, úgy a megválasztott képviselő testületi 
tagoknak a lehető legrövidebb időn belül új közgyűlést 
kell összehívni, hogy a közgyűlés a testület létszámát a 
Társaság által meghatározott szintre emelhesse. 

A közgyűlés végül Dr. Szőke Henrik „Az élők és a 
holtak kapcsolata”című előadásával és az azt követő jó 
hangulatú beszélgetéssel ért véget. 

Takáts Péter
 

 

 

 

 

Örömmel tájékoztatjuk a Társaság tagjait és minden barátunkat, hogy a GENIUS KIADÓ idén is megrendezi 
ADVENTI KÖNYVVÁSÁRÁT.  

Az akciós időszak 2018. december 1-én, szombaton 0,00 órakor kezdődik és 2018. december 21-én, 
pénteken 24 óráig tart. Az akció a Magyar Antropozófiai Társaság Genius Kiadója által kiadott és készleten 
lévő valamennyi könyvet érinti és ezen időszak alatt a könyveket 25 %-os bruttó engedménnyel árusítjuk. 

A könyvek és az akció részletei a Társaság honlapján megtalálhatóak. 
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INDUL A JELŐLÉSI FOLYAMAT 
 
2019-ben lejár a jelenlegi képviselő testület tagjainak mandátuma és ezért, a tavaszi közgyűlésen új tagokat 
kell választanunk. A képviselő testület és a novemberi közgyűlés által jóváhagyott jelölő bizottság tagjai, a 
korábbi választásokhoz hasonlóan, most is összeállítottak egy segédletet, melyben összefoglalták, hogy 
milyen szempontok szerint tegyünk javaslatot új képviselő testületi tagok megválasztására.  
 
A Magyar Antropozófia Társaságban minden tag 
választhat és választható. Ez egy olyan alapelv, melyet 
mindenkor tiszteletben tartottunk és tartunk a jövőben 
is. Mégis, elsősorban a Társaság ezoterikus jellegéből 
fakadóan, miközben eleget teszünk a törvények 
előírásainak, igyekszünk ezeket kiegészíteni olyan 
javaslatokkal és szempontokkal, melyek ezt az 
ezoterikus jelleget tükrözik. Ezért vált gyakorlattá, hogy 
amikor a közösség egy új választáshoz érkezik, akkor 
összefoglaljuk azokat a szempontokat és/vagy 
képességeket, melyek egy ilyen Társaság képviselő 
testületében való tagsághoz szükségesek. 
 
Novemberi közgyűlésünk jóváhagyásával egy - három 
tagú - jelölő bizottság jött létre, melynek vezetője Kiss 
Miklós, és tagjai Dániel János Tamás és Halász 
Zsuzsanna. A képviselő testület a jelölő bizottság három 
tagjával együttműködve megújította és újra fogalmazta 
a korábbi választásoknál már használt jelölési 
szempontokat, és ezeket a következőkben közreadjuk.  
 
Egyben arra kérjük tagjainkat és a Társaságban működő 
közösségeket, hogy ezen szempontok figyelembe 
vételével, adjanak javaslatokat a 2019-ben 
megválasztásra kerülő képviselő testületbe az általuk 
javasolt személyekről. A javaslatokat a jelelő 
bizottságnak kérjük megküldeni 2019. február 1-ig.  
 
Ugyanakkor azt is kérjük, hogy csak olyan 
tagtársunkról küldjenek javaslatot, akivel ezt előtte már 
egyeztették, és ő a jelölését felvállalta. 
 
MIT VÁRUNK EL A KÉPVISELŐ TESTÜLET 

TAGJAITÓL? 

A jelölt legyen tagja a Magyar Antropozófiai 
Társaságnak és már legyen tagja, vagy álljon 
szándékában a közeljövőben a Szabad 
Szellemtudományi Főiskola tagjává válni. Vállaljon 
felelősséget a Rudolf Steiner által alapított 
Antropozófiai Társaság számára írott Princípiumok 
értékeinek megőrzésére, és egyben, mint a 
Világtársaság tagja, képviselje a Magyar Antropozófiai 
Társaság és az antropozófiai életterületek ügyeit a 
Goetheanum és az Általános Antropozófiai Társaság 
felé és az AAG ügyeit Magyarországon.  
 

A képviselő testületben törekedjen a személyesen 
felvállalt feladatok legjobb minőségű ellátására. Legyen 
alkotó kezdeményezője és segítője azoknak a 
törekvéseknek, amelyek a Társaságban az eleven 
antropozófiai szellemi élet kibontakozását, fenntartását, 
valamint az antropozófia szociális eszméinek gyakorlati 
megvalósulását eredményezik.  
 
Ismerje Steiner legismertebb antropozófiai alapműveit, 
a Magyar Antropozófiai Társaság alapszabályát, és a 
Társaság történetének főbb eseményeit, vállalja, hogy 
minden képességével segíti a képviselő testület 
munkáját, és a Társaság működését, fejlődését, és a fenti 
célok megvalósítását. Ismerje a Társaság működésének 
szervezeti formáját és a gazdálkodással kapcsolatos 
feladatokat. Lehetőleg tartsa a kapcsolatot a gazdasági 
élet szereplőivel. Képességei szerint előadásokat tart a 
Társaságban és az antropozófiai életterületek 
rendezvényein, és cikkeket ír a Társaság lapjába, stb. 
 
Képviseli a világban az antropozófiát és vállalja a világ 
felé képviselő testületi tagságát. Kapcsolatot tud tartani 
- legalább egy idegen nyelven - a Társaság külföldi 
partnereivel, és képviseli a Társaságot külföldi 
rendezvényeken, és antropozófiai szervezetekben. 
Törekszik kapcsolatai ápolására és minél szélesebb 
körben való kapcsolatépítésre a hazai antropozófiai 
életterületeken, ill. a lehetőségek szerint nemzetközi 
szinten is. Kapcsolatai ápolásával vonzóvá teszi a 
társasági életet és tagságot. 
 
A képviselő testületbe jelölt tag legyen kezdeményező 
ember, aki önálló kezdeményezésein keresztül jeleníti 
meg az antropozófiát a világban, aki tevékeny az 
antropozófia gyakorlati megvalósulásának valamely 
területén, és időt és energiát tud fordítani a Társaság 
életének szervezésére és egyéni kezdeményezéseinek 
megvalósítására.  
 
A JELÖLTEK LISTÁJA 

2019. február 1-e után a jelölő bizottság a beérkező 
javaslatokat összesíti és felveszi a kapcsolatot a 
jelöltekkel, annak érdekében, hogy tőlük a jelölés 
felvállalásáról és véglegesítéséről információkat 
szerezzen be. A jelölés akkor válik véglegessé, amikor a 
jelölt az alábbi kérdésekre is választ adó önéletrajzát a 
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jelelő bizottságnak megküldi vagy átadja. Amennyiben 
a jelölt nem ad be ilyen önéletrajzot, vagy a beadott 
anyagban a kért kérdésekre nem ad választ, akkor az, 
jelölése visszautasítását jelenti, és ezzel lekerül a jelöltek 
listájáról. 
 
A JELÖLTEK ÖNÉLETRAJZA 

A jelöltektől azt kérjük, hogy jelölés esetén készítsenek 
önéletrajzot a következő adatokkal: 
Részvételem a Társaság életében, pl. szekciók, Zweig-
munka, szellemi csoport-munka, csoport-vezetés, 
művészeti tevékenység, publikálás, fordítás, 
közreműködés a Társaság adminisztratív, gazdasági, 
szervezési ügyeinek intézésében, stb. Milyen, az 
antropozófia gyakorlatát megvalósító intézményekben 
vagyok tevékeny? Pl. Waldorf pedagógia, euritmia és 
más művészeti ágak, orvosi és terápiás gyakorlat, 
keresztény közösség, bio-dinamikus mezőgazdaság, 
tanítás az antropozófiához kapcsolódó különböző 
képzésekben, szellemi kutató munka, stb.  
 
Kérjük, hogy az anyag feltétlenül tartalmazzon választ a 
következő kérdésekre: 
Miért vállalná el a vezetőségi tagságot? Milyen 
képességeket tud a Társaság és a képviselő testület 
munkájához felajánlani? Milyen külföldi és hazai 
életgyakorlati és szakmai tapasztalatokra tud testületi 
munkájában támaszkodni? Mennyi időt tud a képviselő 
testületi munkára szabaddá tenni? Hogyan kívánja 
reprezentálni az antropozófiát a Társaságban és a 
külvilágban? 
 

A JELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA 

Amikor a jelöltek listája véglegessé válik, akkor a jelölő 
bizottság ezt a listát átadja a képviselő testületnek és a 
képviselő testület a listán szereplő tagtársainkat 
meghívja egy személyes találkozóra és beszélgetésre. Ez 
a találkozó lehetőséget ad a képviselőknek arra, hogy a 
jelölteket és céljaikat jobban megismerjék, az esetleges 
kérdéseket feltegyék, és a találkozók után - ezen 
információk birtokában - a közgyűlésnek az új 7 fős 
képviselő testületre vonatkozó javaslatukat 
megtehessék. A hagyományokhoz híven 2019-ben is 
megszervezzük azt a találkozót, ahol a Társaság tagjai 
megismerkedhetnek a jelöltekkel és egy bemutatkozó 
fórumon elmondhatják terveiket a tagságnak.  
 
A képviselő testület tagjainak jelölését az elmúlt 
évekhez hasonlóan most is egy alapos előkészítő munka 
előzi meg, mind a tagság, mind pedig a jelölő bizottság 
és a képviselő testület részéről. Ennek az a célja, hogy a 
társaság tagjai és különböző csoportjai által javasolt 
jelöltekből összeálló 7 főt a tagság már a közgyűlés előtt 
megismerje. Ez a folyamat ugyanakkor arra is 
lehetőséget ad, hogy a jelöltek egymást is megismerve, 
eldöntsék, hogy megválasztásuk esetében a közös 
munkát el tudják-e fogadni, és együttműködve 
akarnak-e tenni a Társaság érdekében.  
 
Ennek a folyamatnak a végén 2019. május 11-én, 
szombaton tartjuk meg a Társaság 2019. évi rendes 
közgyűlését, ahol az ily módon kiválasztott és 
megismert jelöltekre lehet majd szavazni.  

Takáts Péter 
 
A KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATTERJESZTÉS PROBLÉMÁJÁRÓL 
 
Hosszú szünet után ismét megjelenik az Antropozófia, a Magyar Antropozófiai Társaság lapja. A 
következőkben a lap főszerkesztőjének gondolatait adjuk közre a terjesztés problémáiról és lehetőségeiről.  
 
Kik, milyenek lennénk az Evangélium nélkül? Hogyan 
élnénk; gondolkodásunknak, érzésvilágunknak, akarati 
életünknek mi lenne a tartalma, antropozófia nélkül? 
Emberi síkon azoknak köszönhetjük, hogy részünk van 
az Evangélium és az antropozófia áldásaiban, akik 
terjesztették. Milyen helyzetben vannak azok az 
emberek, akik ezek hiányában élnek? Milyenek az ő 
távlataik, milyen jövő vár rájuk? Lehetünk-e 
közömbösek a MÁSIK EMBER sorsa iránt? A könyv- és 
folyóiratterjesztés ügyének ezek az igazi kérdései, 
minden más ezek után következik. 
 
Gondoljunk bele annak a horderejébe, hogyan jutottak 
el hozzánk életünk irányadó szellemi kincsei. Az 
okkult, közvetlen szellemi hatások, és az élőbeszéd 

jelentőségét jottányit sem kicsinyítve, meg kell 
állapítanunk, hogy életünk szellemi-lelki változásaiban, 
fejlődésében, meghatározó szerepet játszottak, 
játszanak olvasmányélményeink. Hasonló szerepet 
játszanának mások életében is, ha az igazi ezotéria 
szellemi kincsei eljuthatnának hozzájuk. Krisztus 
kiküldi tanítványait. Mi történt volna, ha a tanítványok 
nem mennek, hanem azt mondják: „Inkább veled 
maradunk!”? De mentek. Így terjedt el az Evangélium 
híre már akkor, majd az apostoli korban, és az 
őskereszténység időszakában. Ám változnak az idők, a 
körülmények, a feltételek. Rudolf Steiner vonaton járta 
Európa városait, fáradhatatlan energiával tartotta 
előadásciklusait. Ezeket és írásait könyv alakban adta 
ki. Minden kornak meg kell értenie önmagát, és a 
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megváltozott körülményekhez kell igazítania 
tevékenységét. 
 
És tovább megyek. Tudomásul vehető-e az a lehetetlen 
állapot, hogy milliók, akik csak hazánkban, és 
százmilliók, akik szerte a világon élvezik Rudolf Steiner 
életművének gyümölcseit, az antropozófia áldásait, 
semmit, de semmit nem tudnak a forrásról? Egyáltalán 
nem túloztam el az érintettek számának 
nagyságrendjét. Csak meg kell figyelnünk, milyen 
sokan tudnak a Waldorf-pedagógiáról, a bio-elvű 
mezőgazdaságról, a szelíd, a test-lélek szellem 
valóságát alapulvevő gyógyászatról, a homeopátiáról, 
az organikus építészetről, az euritmiáról, és így tovább; 
hogy hány emberben él a vágy a szellem szabadsága, az 
igazi jogegyenlőség, és a gazdaságban érvényesülő 
testvériség után; hogy hány emberből szólal meg 
sokszor megrendítő váratlansággal a reinkarnáció és a 
karma sejtése. És ők, ezek a milliók és százmilliók 
semmit nem tudnak a forrásról: az antropozófiáról és 
Rudolf Steiner személyiségéről. 
 
Márpedig tudjuk: az élő szellemi forráshoz kapcsolódás 
nélkül minden, a legnemesebb törekvés is 
menthetetlenül elsivárosodik és elhal. Mindez 
evidanciaként belátható, bárki átgondolhatja. A belátott 
igazságot cselekvés kell, hogy kövesse. A játék nem 
babra megy, a terjesztés kérdése nem „hab a tortán”, 
hanem küldetésünk lényegét, beteljesítését jelenti. 
Megkísérlem, hogy gyakorlatiasan közelítsem a 
kérdést. Az első feltétel, hogy legyen egy, a Társaság 
által megbízott tag, aki összefogja, szervezi, koordinálja, 
felügyeli a terjesztés ügyét, és felelős érte. A 
tapasztalatok szerint a bizottságosdi sehova nem vezet. 
Természetesen e személy fölött az ellenőrzés jogát a 
képviselőnek, illetve a Képviselő Testületnek 
gyakorolnia kell. 
 
A második feltétel, hogy legyen egy személy, aki éjjel-
nappal a terjesztés munkáját végzi. Hozzáértő, 
felkészült, tudással, rátermettséggel és a munkához 
szükséges technikai eszközökkel rendelkezik. Nyakába 

veszi az országot, szüntelenül építi és ápolja a 
kapcsolatokat, és a terítést maga hajtja végre. Ennek a 
személynek megfelelő autóval kell rendelkeznie. Ez 
lehet úgy is, hogy megbízási feltételnek jelöljük a célra 
alkalmas autó birtoklását, de lehet úgy is, hogy a 
Társaságnak van autója. Nyugati országokban 2-3 év 
után leírhatják a gazdasági társaságok az autóikat, lehet, 
hogy könnyen kaphatnánk adományként egy nagyon jó 
állapotban lévő használt, alkalmas autót. Ezen felül az 
is elképzelhető, hogy egyes jómódú nemzeti társaságok 
magának a terjesztés ügyének a támogatására is 
adnának adományokat. 
 
Ennek a terjesztéssel hivatásszerűen foglalkozó 
személynek a jövedelme három összetevőből állna: 
költségtérítés, minimális megbízási díj (bér), és jutalék. 
Az igazi az lenne, ha a hatékonyságban érdekelt, 
elkötelezett antropozófus barátunk lenne ez a személy, 
de ezt nem szabnám feltételül. A fontos, hogy 
hozzáértő, fáradhatatlanul szorgalmas és hatékony 
legyen. Alkalmazott esetén a fölötte munkáltatói 
jogokat közvetlenül gyakorló személy az említett, 
szervezéssel, koordinálással és felügyelettel megbízott 
társasági tag lenne. Ő gyakorolná a megbízói jogokat, 
ha megbízási szerződés alapján, és nem alkalmazotti 
jogviszony alapján működne a munka.  
 
A nagy könyv- és folyóiratterjesztő cégek 40-50%-os 
jutalékot szabnak meg, ráadásul kizárólag bizományosi 
konstrukcióban hajlandóak szerződni a terjesztésre. Ha 
ennek költségeit összevetjük azzal az anyagi áldozattal, 
amely azzal jár, ha Társaságunk és mozgalmunk a saját 
kezébe veszi a terjesztés munkáját, lehet, hogy még 
pozitív egyenleget is jelentene a Társaság számára. De – 
a realitásokat természetesen komolyan véve – nem az 
üzleti érdekek, és nem a haszon a fő szempont itt, 
hanem küldetésünk beteljesítése. Ezt fogják rajtunk 
számon kérni: ti, akik mások munkájából részesei 
lehettetek az áldásnak, megtettetek-e mindent, hogy 
másokhoz eljuttassátok ugyanezt az áldást? Semmiféle 
missziói agresszivitásra nem gondolok. Csupán a 
felkínálás szelíd, fáradhatatlan munkájára. 

Éliás Ádám 

ELŐFIZETÉS AZ ANTROPOZÓFIA LAP 2019-es SZÁMAIRA 
 
Hosszú szünet után ismét megjelenik az Antropozófia, a Magyar Antropozófiai Társaság lapja, és 
decemberben már meg is kezdődött az előfizetés a 2019. évi számokra.  
 
A képviselő testület úgy döntött, hogy az évente 4 
alkalommal megjelenő Antropozófia lapra történő 
előfizetés esetén az éves előfizetési díj 4.000.- Ft/év lesz, 
ami évente 4 lapszámot jelent. Ehhez az összeghez jön 
még, igény esetén, a lapok postai úton történő 
kézbesítésének költsége. Ez a kézbesítési költség   2019-
ben alkalmanként plusz 650.- Ft,  azaz 4 x 650.- Ft  =  2 

600.- Ft/év lesz. Aki a 2019-es négy lapszámra előfizet, 
vagyis ezzel támogatja a lap megjelenését, attól azt 
kérjük, hogy banki átutalással fizessen be a Társaság 
bankszámlájára az igényeiknek megfelelő előfizetési 
díjat. Kérjük, hogy az átutaláskor a postacímet ne 
feledjék el megadni! A bank neve: MagNet Magyar 
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Közösségi Bank; a Társaság bankszámla 
száma: 16200106-11543596. 
Az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre: 
1./ SZEMÉLYES ÁTVÉTEL 
4.000.- Ft-ot kérünk megfizetni a 2019-es évre abban az 
esetben, ha személyesen kívánják átvenni a lapot a 
Rudolf Steiner Házban, 
2./ POSTAI KÉZBESÍTÉS 

6.600.- Ft-ot, abban az esetben, ha a kézbesítést postai 
úton kérik. Kérjük, hogy azok az előfizetők, akik nem 
tagjai a Társaságnak, feltétlenül adják meg a postai 
címet is! 
3./ INTERNETES MEGRENDELÉS 
A lapnak a MAT webáruházában történő megrendelése 
esetén 1.200.- Ft-ot, a lap árát és a postaköltséget kérjük 
megfizetni.  

Takáts Péter 

 

AZ EGYEDÜLÁLLÓ EMBERI MINŐSÉGEK 
 
2018. szeptemberében, egy héttel Mihály nap előtt, a fenti címmel a Cseh Antropozófiai Társaság és az 
Akademie Tabor Prágában egy konferenciát szervezett, melyről Hódosi Helga készített rövid beszámolót.  
 
Anežka Janátovát, a prágai Tabor Akadémia vezetőjét és 
a Cseh Antropozófiai Társaság vezetőjét, két évvel 
ezelőtt kerestük fel első ízben, remélve, hogy az általa 
vezetett intézményben a Napút Művészeti Akadémia 
törekvéseihez rokon szellemiségű szervezetre találunk. 
A Napút'10 ünneppel meg is kezdődött a két Akadémia 
gyümölcsöző együttműködése. 2018. áprilisában már a 
Tabor Akadémián indíthattuk el a „Keresztény művészet 
megújítása” c. vándorkurzusunkat, szeptemberben 
pedig „Az egyedülálló emberi minőségek” 
konferenciájára kaptunk meghívást. A konferencia 
központi témája az emberi minőségek és Közép-Európa 
feladatának összekapcsolása volt. Külföldi előadóként 
az osztrák antropozófiai társaságtól, Wolfgang 
Tomaschitz, a Társaság főtitkára, társadalomkutató, a 
magyarországi Antropozófiai Társaság képviselője 
Takáts Péter és a Napút Művészeti Akadémia vezetője 
Döbröntei Zoltán festőművész volt meghívva. 
 
A cseh és a külföldi előadások, melyik-melyik a maga 
területéről, egyaránt markánsan és egybehangzóan 
világítottak rá a két pólusú világunkra, az emberi közép 
minőségének fejlődésére és Közép-Európa feladatára. 
Szó volt Caspar Hauserről, akinek tragikus 
sorstörténetében Közép-Európa jövőbeni sorsa is eldőlt, 
a világ fejlődését irányító háttérhatalmakról, melyek 
munkája pontosan tükröződik a két szélső pólusban, a 
luciferi és ahrimani kultúrában – ezt drámaian 
reprezentálták a Döbröntei Zoltán által felmutatott 
geometrikus absztrakt és hiper-realista képzőművészeti 
alkotások reprodukciói. 
 
Takáts Péter beszélt a keletről nyugat felé és nyugatról 
kelet felé tartó kultúr áramlásról és a közép 
misztériumszerepéről, valamint Michael három 
hívásáról és arról a szellemi törvényszerűségről, amit 
Rudolf Steinertől ismerhetünk, hogy, ha az emberiség a 
harmadik hívást sem hallja meg a szellemi világból, 
akkor az több évszázadra visszahúzódik. Az utolsó 

hívás dátuma 1923 és az azt követő 33 és 12 éves 
ciklusok a magyar 56-os, a cseh 68-as forradalomban és 
a berlini fal leomlásában 1989-ben tükröződnek vissza. 
Az előadó feltette a kérdést, hogy mi várható vajon 
2023-ban? Meg tudjuk-e jósolni, ha ezelőtt egyik 
eseményt sem láttuk előre? Mire készüljünk, mi a valódi 
feladatunk, milyen tettekre vagyunk elhivatottak? 
 
Wolfgang Tomaschitz, az Osztrák Antropozófiai 
Társaság vezetője, az antropozófiai meditációt emelte 
ki. Beszélt a meditáció három területéről, annak 
fontosságáról, hogy különbséget tudjunk tenni, melyik 
mire irányul. Nevezetesen: van életvezetési gyakorlata, 
van pedagógiai és van beavatási fokozata az 
antropozófiai meditációknak. Tíz évvel ezelőtt Bécsben 
elindult egy impulzus, mely arra irányult, hogy Európa 
különböző országaiban élő antropozófusok gyakorlati 
meditációs tapasztalataikat átadják egymásnak, a 
meditáció hatékonyságát vizsgálják és megismertessék 
a világgal. 
 
Döbröntei Zoltán előadása pontosan illeszkedett a 
Takáts Péter által felvázolt történelmi jelen és Közép-
Európa kérdése, és Wolfgang Tomaschitznak az emberi 
közepet érintő témája közé. Előadása világosan 
bontakoztatta ki a keresztény kultúra hiányának képét. 
Tudva, hogy ma a művészetet nem művészek hozzák 
létre, hogy a szociális, kulturális életünket tudatosan 
szervezik a már említett két póluson a Luciferi és 
Ahrimani hatalmaknak dolgozó szervezetek, naivitás 
lenne azt gondolni, hogy pár festmény markánsan 
megváltoztatná, vagy kiegyenlítené ezt a helyzetet. Az 
előadó utolsó mondata Steiner gondolatait idézte: 
Amennyi a hiány a művészetben, annyi hazugság a 
szociális életben. Hogyan lehetne olyan kultúrát, olyan 
művészetet teremtenünk, ami nem önmagában, 
önmagáért van, hanem az emberi közép megerősödését 
szolgálja? Kiknek kell ehhez összefogniuk a mai 
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antropozófiai mozgalomban? Milyen intézmények 
kellene ezt működtetnie? 
 
A Napút Művészeti Akadémia távlati céljai között 
szerepel egy európai művészeti hálózat létrehozása. Ez 
az idea már sokak szívében él. Velük együtt keressük az 

együttműködést mindazokkal, akik a közép 
kultúrájának hiányát érzik, a megvalósításáért pedig 
áldozatokra is képesek. A Tabor Akadémia az az 
intézmény Európa közepén, ahol ez a közös munka 
elkezdődhetett. 

Hódosi Helga 
 

WALDORF A MŰCSARNOKBAN 

Szeretettel ajánljuk olvasóink figyelmébe a Műcsarnokban 2019. január 20-ig megtekinthető „Rejtett 
történetek – Az életreform mozgalmak és művészetek” c. kiállítást. A következőkben a Magyar Waldorf 
Szövetség meghívóját adjuk közre. 
 
Eddig ritkán lehetett részünk abban, hogy nem 
antropozófiai alapokon működő intézmény ad helyet 
annak a hármas tagozódású emberképnek, amiben mi 
nap, mint nap gondolkozunk, tevékenykedünk, 
alkotunk. Ezúttal azonban így történt. A Műcsarnok 
jelenleg futó „Rejtett történetek” c. kiállítása a 19. 
század utolsó harmadától a 20. század első néhány 
évtizedéig világszerte kibontakozó életreform-
mozgalmakat, illetve azoknak a korabeli művészetekre 
gyakorolt hatását mutatja be. Ezen időszak az, amikor 
a Waldorf-pedagógia megjelenik a fizikai világban, 
Emil Molt kérésére, Rudolf Steiner és mások áldozatos 
munkája nyomán.  A kiállításon teret kapott az 
antropozófia, Rudolf Steiner, ill. a Goetheanum 
épületének bemutatása éppúgy, mint a Kissvábhegyi 
első magyarországi Waldorf-iskola alapítása és 
alapítója dr. Nagy Emilné Göllner Mária személye is. 
Emellett csodálatos video interjút láthattok Városy 
Péter úrral, a Kissvábhegyi Waldorf Iskola egykori 
diákjával is. 

2019. január 16-án a kiállítás keretein belül a 
Műcsarnok és a Magyar Waldorf Szövetség 
szervezésében egy egész napon át - ünnepi, fesztivál 

jelleggel - a Waldorf-pedagógia veszi át a főszerepet a 
kiállítási térben! A Műcsarnok által már meghirdetett 
WALDORF NAPRA hívunk mindenkit!  

Az egész napos rendezvény ideje alatt lehetőség nyílik 
megismerkedni a Waldorf-iskolák és óvodák 
pedagógiájával, közvetlen betekintést kapva a 
Waldorf-intézmények világába. A bemutatók és 
előadások mellett a látogatók aktív résztvevői lehetnek 
különböző foglalkozásoknak, melyek során saját 
tapasztalatokat is szerezhetnek a Waldorf-pedagógia 
művészeti nevelési eszközeiről és módszereiről. 
Emellett mintegy vásárszerűen, különböző izgalmas és 
hívogató standokon bemutatkoznak a Waldorf-
mozgalom szereplői: Az iskolák, óvodák, a Waldorf 
Szövetség és Waldorf Ház, az Antropozófus 
Gyógyászat, az Óvónő- és Tanárképzések, a Magyar 
Antropozófiai Társaság, a Biodinamikus gazdálkodás, 
az Euritmia, a Bothmer-gimnasztika, a Waldorf Szülők 
Szövetsége, és még sokan mások. Látogassatok el a 
kiállításra és találkozzunk 2019. január 16-án a 
Waldorf Napon is! A Waldorf Nap részletes 
programját a Műcsarnok honlapján találjátok! 

Brassai Brigitta 
 
A RUDOLF STEINER HÁZ PROGRAMJÁBÓL 

Szeretettel hívunk mindenkit a Magyar Antropozófiai Társaság karácsonyi ünnepi előadására. 

2018. december 22-én, szombaton 16.00 órakor tartjuk 
meg a Társaság Karácsonyi ünnepi rendezvényét a 
Rudolf Steiner Házban. Az ünnepi előadás címe: Fény, 
születés, fordulópont, az előadó: Kiss Miklós. A 

programban közreműködnek Naszály Nóra és 
Somogyvári Mária euritmia, Scherak Mari és Varga-
Szemes László: Spruch és vers, valamint Kiss Viktor 
zene. 

 

„Találkozás az ellenerőkkel” - Dániel János Tamás előadása 

2019. március 30-án, szombaton 16,00 órai kezdettel 
Dániel János Tamás előadására hívjuk a Társaság 
tagjait és az érdeklődőket. Az előadás címe: 

„Találkozás az ellenerőkkel”, közreműködik 
Vidákovich Emese – euritmia. 
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A TÁRSASÁG KÖNYVKIADÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL  
 
A 2017-es évben az újjá alakult könyves csoport tevékenységének köszönhetően 2018-ban is számos 
új és minden bizonnyal nagy érdeklődésre számot tartó könyv jelent meg a GENIUS Kiadó 
gondozásában. A kiadási tevékenységről és a könyves újdonságokról adunk tájékoztatást a 
következőkben. 
 
Elsőként négy új könyvre hívjuk fel a figyelmet, mert 
november utolsó napjaiban hoztunk ki a nyomdából 3 
db új Steiner, valamint egy Emil Bock könyvet. A 
Steiner könyvek között kiemelkedő figyelemre 
számíthat a korábban már megjelent „Külső világ 
spirituális háttere” (GA177) című könyv második 
kötete, ami „Individuális szellemi lények és 

működésük az emberi lélekben” (GA178) címmel jelent 
meg. 

Ugyancsak új a GENIUS kiadások sorában a 
Munkáselőadások sorozat, melynek az első két kötete 
szintén november végén jelent meg. Az első 
munkáselőadás címe: „Az emberi test 

szellemtudományos megközelítésben” (GA347), a 
második munkáselőadás címe pedig: „Az ember és a 

Föld élete, A fizikai test, az étertest, az asztrál test és 

az én”, (GA348).  

A Keresztény Közösséggel közös kiadásban jelentettük 
meg Emil Bock: „A három év” című könyvét, amit 
sokan ismernek, de eddig csak fénymásolatban lehetett 
hozzájutni. 

Ezzel a négy újdonsággal együtt a Genius Kiadó 2018-
ban 12 könyvet jelentetett meg, melyek között 15 db új, 
első kiadású könyv található, ami annak köszönhető, 
hogy Drahos Sándor és Layer Anna továbbra is 
rendületlenül „szállítja” az új fordításokat, amiért mély 
hálával tarozunk nekik.  

Ezek a könyvek a Rudolf Steiner Házban személyesen 
megvásárolhatók, vagy a Társaság honlapján keresztül 
megrendelhetők. Valamennyi új könyvünkre érvényes 
az Adventi könyvvásár kedvezményes ajánlata, 
melynek részletei szintén a Társaság honlapján 
találhatók meg. A válogatás megkönnyítésére 
közreadjuk a Genius Kiadó által 2017-ben és 2018-ban 
kiadott könyvek listáját. 

A 2017-ben megjelent GENIUS könyvek: 
 
1. R. Steiner Krisztus és a szellemi világ GA149 – első kiadás 
2. R. Steiner Léleknaptár (asztali változat) GA40 – második kiadás 
3. R. Steiner Régi mítoszok és mondák okkult igazságai GA92 – első kiadás 
4. R. Steiner A szellemtudomány körvonalai GA13 – újraszerkesztett kiadás 
5. R. Steiner A külső világ spirituális háttere GA177 – első kiadás 
6. R. Steiner A világ és az ember szellemi megismerésének alapelemei GA9 – újraszerkesztett kiadás 
7. R. Steiner A magasabb világok megismerésének útja GA10 – újraszerkesztett kiadás 
8. R. Steiner A gyermek egészséges fejlődése GA303 – második, újraszerkesztett kiadás 
9. R. Steiner Krisztus és az emberi lélek GA155 – első kiadás 
10. R. Steiner A nevelés művészete - Szemináriumi beszélgetések GA295 – első kiadás 
11. R. Steiner Karmikus összefüggések IV GA238. – második, újraszerkesztett kiadás 
12. R. Steiner A Szabadság filozófiája GA4 – újraszerkesztett kiadás 
13. R. Steiner Orvosok és lelkipásztorok GA318 – második, újraszerkesztett kiadás 
14. Takáts P.: A Templomos Lovagrend története szellemtudományi szempontból AF24 – első kiadás 
 
A 2018-ban megjelent GENIUS könyvek: 
 
15. R. Steiner Faust GA272 – első kiadás 
16. R. Steiner János apokalipszise GA104 – második, újraszerkesztett kiadás 
17. R. Steiner Michael küldetése GA194 – második, újraszerkesztett kiadás 
18. R. Steiner A János-evangélium (Hamburg) GA103 – második, újraszerkesztett kiadás 
19. R. Steiner Valóság és tudomány GA3 – első kiadás 
20. R. Steiner A lelki élet metamorfózisa GA59 – első kiadás 
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21. R. Steiner A nevelés művészete, Metodika, didaktika GA294 – újraszerkesztett kiadás 
22. R. Steiner Individuális szellemi lények és működésük az emberi lélekben GA178 – első kiadás 
23. R. Steiner Az emberi test szellemtudományos megközelítésben GA347 – első kiadás 
24. R. Steiner Az ember és a Föld élete, A fizikai test, az étertest, az asztrál test és az én GA348 – első kiadás 
25. S. O. Prokofjev A Michael-iskola, Michael-kultusz – első kiadás 
26. Emil Bock A három év – első kiadás 
27. Takáts P.: Amit Ahriman elkövetkező inkarnációjáról tudni kell AF25 – első kiadás 
 

TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSASÁG 2018. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL 

Elkészült a tájékoztató a Társaság három negyedévének gazdálkodásáról, és most ennek a jelentésnek a fő 
számait adjuk közre a Társaság tagjainak. 

Könyvelőnk elkészítette a 2018. harmadik negyedévre 
vonatkozó gazdálkodási jelentését és ennek a 
működésünk megítélése szempontjából legfontosabb 
része a bevételek alakulása. A működés szempontjából 
az egyik alapbevételnek számító tagdíj befizetés 
mértéke örvendetesen megnövekedett a 2018-as évben. 
Míg 2017-et megelőző években az éves bevétel mértéke 
2,0 millió Ft körül volt, addig ez az összeg 2017-re 3.160 
eFt/év-re növekedett, és 2018-ban az első 9 hónapban 
már 2.894 eFt volt. Nagyon köszönjük tagjainknak, 
hogy tagdíjak befizetésével támogatják a Társaság 
működését.  

A bevételek másik fő forrása az adományok. A 
Társaságnak nincsen kiterjedt támogatói köre, de 
ennek ellenére komoly összegeket kaptunk a gazdasági 
élet szereplőitől. A legtöbb támogatást az Agro 
Organicum Kft-től kaptuk, aki már 2017. márciusa óta 
havi 300.000.- Ft-al támogatja a Társaság működését, és 
így 2018-ban összesen 3.600 eFt-ot utalt át nekünk, míg 
a teljes támogatási időszakban eddig összesen 6.600 
eFt-ot. Ezen kívül 2018-ban még a Moment Consulting 
K2 Kft. támogatta a tevékenységünket 3,0 millió Ft 
adománnyal. Más támogatás a magyar gazdasági élet 
szereplőitől nem érkezett.  

Ugyanakkor jelentős összegeket kaptunk német 
támogatóinktól, mert a Német Antropozófiai Társaság 
titkárával először Dornachban, majd Budapesten 
folytatott megbeszéléseim nyomán a német Társaság 
vezetősége idén ősszel úgy döntött, hogy 2-szer 
10.000.- Euróval támogatja a Rudolf Steiner Ház 
átépítési munkáit. Ebből az első részt, 10.000.- Eurót 
(3.150 eFt-ot) már 2018-ban át is utaltak a számlánkra. 
A német Hausserstiftung is pozitívan fogadta a 
szeptemberben kiküldött támogatási kérelmünket, és a 
kuratórium döntése értelmében 7.500.- Eurót (2.360 
eFt-ot) kapunk a Genius Kiadó 2019 évi kiadási 
tevékenységének finanszírozására. Ha ehhez még 
hozzá vesszük azt a támogatást is, amit 
magánszemélyektől kaptunk 2018-ban, azaz összesen 
673 eFt-ot, akkor ebben az évben a Társaság összes 
támogatásból származó bevétele 12.783 eFt volt. 

Ehhez a kimagaslóan magas támogatási összeghez jön 
még hozzá az SZJA 1 %-ok felajánlásából származó 153 
eFt, és az egyéb bevételek, és ennek eredményeként a 
2018-as év nettó bevétele meghaladja a 14 millió Ft-ot. 
Ehhez az összeghez persze még hozzá kell venni a 
Társaság által kiadott könyvek értékesítéséből 
származó bevételeket is. 2018. első 9 hónapjában a 
könyvek értékesítésének bevétele 4.873 eFt volt. Ez az 
összeg egy sikeres értékesítési évet jelez, mert a 
legerősebb időszak mindig az utolsó negyedév szokott 
lenni, és ha az első 9 hónapban már megközelítettük az 
5,0 millió Ft-ot, akkor az év végére minden bizonnyal 
meg fogjuk haladni a 6,0 milliós könyvértékesítési 
árbevételt, amit a sok új GENIUS könyv megjelenése is 
valószínűsít. 

A működés megítélése szempontjából a másik fontos 
jellemző a költségek alakulás. Ahogyan ez a működő 
közösségek esetében általában lenni szokott a bérek és 
a bér jellegű kifizetések adják a legmagasabb költséget. 
A Társaság az egy titkársági alkalmazott bérére, két 
megbízási szerződésre és a könyvkiadás tiszteltdíjaira, 
ill. ezen kifizetésekkel kapcsolatos járulékokra 2018. 
első 9 hónapjában 6,0 millió Ft-ot költött el.  

A második legnagyobb kiadásunk a Rudolf Steiner 
Ház működtetése, mert erre 2018. első 9 hónapjában 2,5 
millió Ft-ot fordítottunk. Ez az összeg a közműveket és 
az energia költségeket, valamint a kis karbantartási 
munkák díját tartalmazza. Ebben a természetesen 
számban nincsen benne az az összeg, amit a terasz 
felújítás és a házzal kapcsolatos egyéb felújítási 
munkákra költöttünk el. Ezek az összegek ugyanis a 
számviteli szabályoknak megfelelően a „házra lesznek 
ráterhelve” és az értékcsökkenési leírás összegét 
növelik meg. Természetesen ez csak egy pénzügyi 
művelet, mert a vállalkozók által benyújtott számlákat 
ki kellett fizetnünk és a beruházás teljes összege 
csökkentette a likviditásunkat. 

A 2018-ban végzett nagy terasz felújítás összes költsége 
sajnos eltér az eredetileg tervezett összegtől. Ugyanis 
az eredetileg ezt, a már halaszthatatlan munkát, 2,5 - 
3,00 millió Ft körüli összegre terveztük, amit a 
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vállalkozó ajánlatára alapoztunk, hiszen ez volt a 
megkapott ajánlatok alapján kiszámított összeg. 
Azonban a munka végzése közben a vállalkozó olyan 
túlmunka igényekkel lépett fel, ami a teljes munka 
értékét a bruttó 3,1 millió Ft-ról még 923 eFt-al 
megemelte, vagyis a tervezettel szemben most már 
bruttó 4,0 millió Ft lett a terasz javításának költsége. 
Ebből ugyan - a ránk vonatkozó Áfa arányosítási 
szabályok alapján - az év végén még vissza tudjuk 
igényelni az Áfa 37 %-át, azaz 320 ezer Ft-ot, de még 
így is a teljes teher, amit a terasz javítás miatt viselnünk 
kell az 3,7 millió Ft lett. Ezt pedig csak úgy tudtuk 
teljesíteni, mivel akkor a két nagy összegű támogatás 
még nem érkezett meg, hogy a tartalékainkból 2,0 
millió Ft-ot felszabadítottunk és a vállalkozói díj 
kifizetésére fordítottunk. A betét feltörése után a 
számlán megmaradó lekötött összeg 5.125 eFt. 

A Házzal kapcsolatosan idén még két további 
kiadásunk is volt. Az egyik a régi és már alig működő 
klíma berendezések lecserélése volt. Az új korszerű és 
az egész teret hűteni képes berendezés ára bruttó 450 
eFt volt. Még az idén elkészítettük a Rudolf Steiner Ház 
átalakításának 2. ütemének statikai terveit is. Ezek a 
tervek a Pecsét teremnél található oszlop kiváltáshoz 
szükségesek és az elkészítésükért 500 eFt-ot fizettünk. 
Vagyis az idén a Ház rendbetételére, karbantartására 
és a 2019-ben esedékes második fázis terveiért összesen 
4,7 millió Ft-ot fizettünk ki.  

A napi működés költségei, azaz a kommunikációs, 
postai és irodaszer és egyéb költségek az első 9 
hónapban 1,0 millió Ft-ot tettek ki, ami időarányosan 
teljes mértékben megfelel a tervezettnek. Ha ehhez 
még hozzávesszük a rendezvények és az igénybe vett 
szolgáltatások költségeit, akkor a végén az év első 9 
hónapjára számolva 9.972 eFt működési költséget 
kapunk. Természetesen ehhez még hozzá kell vennünk 
a könyvkiadás költségeit, hiszen a 2018-ban megjelent 
12 db könyv költségeit ezek a számok még nem 
tartalmazzák. A könyvek kiadására a Társaság az év 

első 9 hónapjában 3.649 eFt-ot költött. Ez az összeg már 
tartalmazza az Antropozófia lap első két számának 
összesen 347 eFt-os kiadási költségét is.  

Az összes költségünk végül 2018. első 9 hónapjában 
11.104 eFt volt, és ha ezt egybevetjük a bevételeinkkel, 
akkor azt lehet mondani, hogy a Társaság 
gazdálkodási kiegyensúlyozott, és az idei nagy 
kiadások ellenére is stabil, pozitív egyenlegű. Ez az 
örömteli állapot azonban nem szabad, hogy 
elbizakodottá tegyen bárkit is, mert a támogatók kis 
száma és a tőlük érkező magas összegű adományok ezt 
az egyensúlyt érzékennyé teszik. Valójában az lenne az 
ideális, ha sok cégtől és magánembertől rendszeresen 
kapnánk kis összegeket, és ez a tagdíjakkal és a 
könyves bevételekkel együtt adná meg a működésünk 
stabil alapjait. Különösen fontos ez azért is, mert a 
jelenlegi nagy ütemű könyvkiadást 2019 után 
valószínűleg már nem tudjuk folytatni. Ugyanis a 
Hausserstiftung kuratóriuma, legutóbbi döntésével 
együtt, arról tájékoztatott minket, hogy 2019. után már 
nem tudják a Steiner könyvek kiadását nagyobb 
összegekkel támogatni. Tehát, ha azt a küldetésünket, 
hogy Rudolf Steiner műveit magyar nyelven 
hozzáférhetővé tesszük a világ számára továbbra is 
ilyen ütemben szeretnénk folytatni, akkor új források 
után kell nézni. 

A teljes gazdasági stabilitáshoz a Társaság minden 
tagjának összefogására van szükség, és arra, hogy a 
gazdálkodás kérdései ne csak egy szűk kör problémái 
legyenek, hanem mindenki érezze a szívügyének. Az 
ideális állapotban a Társaság által kiadott könyvek és 
lap terjesztésének, valamint az adományok 
gyűjtésének kérdése a Társaság minden tagja számára 
fontos, és amikor az életben egy alkalmas helyzetben 
találja magát, akkor kezdeményezően lép fel, hogy a 
helyzetet ennek a kérdésnek az érdekében kihasználja. 
Mert a Társaság léte és működése a feltétele annak, 
hogy Rudolf Steiner örökségét és az antropozófiát meg 
tudjuk jeleníteni és a világnak át tudjuk adni. 

Takáts Péter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A TÁRSASÁG MINDEN TAGJÁNAK ÁLDOTT ADVENTI IDŐSZAKOT ÉS BOLDOG 
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK RUDOLF STEINER GONDOLATAIVAL! 

"Az emberek világra hozhatják a fényt saját lelkükben.  
Képesek rá, mert a fény alapelve először testesült meg egy emberi lényben.  

Ily módon a téli napforduló ünnepe Krisztus ünnepével szükségszerűen egybefonódott. A korábbi 
fejlődési korszakok teljes jelentőségét Krisztus születési ünnepének a téli napforduló ünnepének idejére 

időzítése határozza meg. A bölcsesség és a fény elsőként kívülről jelent meg az emberek számára, de most, 
a krisztusi esemény óta, a fénynek az emberek szívében kell felgyulladnia. Magának Krisztusnak kell 

megszületnie az emberekben." 
Rudolf Steiner: A fény születése – A Karácsony szimbólumai. 
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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 

Társasági ünnepek, rendezvények – Németh Gilda, salygi@gmail.com 
Tagi kapcsolatok, tagsági ügyek - Somogyvári Mária, somogyvarimaria@gmail.com 

Antropozófiai életterületek - Mezei Katalin, mezei.katalin@gmail.com 
Antropozófiai életterületek – Hivessy Géza, antrononprofit.kft@upcmail.hu 

Gazdasági ügyek - Takáts Péter, tpeter@menedzserkalauz.hu 
Genius Kiadó - Takáts Péter, tpeter@menedzserkalauz.hu 

A Társaság képviselője - Takáts Péter, tpeter@menedzserkalauz.hu 
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IMPRESSZUM 
A Magyar Antropozófiai Társaság hírlevele a Társaság tagjainak 

Cím: 1026 Budapest Riadó u. 2/b 
Honlap: antropozofia.hu  

Email cím: hirlevel@antropozofia.hu 
Szerkesztők: a Társaság képviselő testületének tagjai 

Megjelenik: évi 4 alkalommal 
A kiadásért felel a Társaság képviselője 

Technikai munkatárs: Kiss Miklós 
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A LEGSZEBB KARÁCSONYI AJÁNDÉK EGY GENIUS KÖNYVUTALVÁNY! 

 

5.000.- FT NÉVÉRTÉKBEN KÖNYVUTALVÁNYT LEHET VÁSÁROLNI A TITKÁRSÁGON ÉS A 
TÁRSASÁG HONLAPJÁN KERESZTÜL.  

EZT  AZ ÖSSZEGET A GENIUS KIADÓ ÁLTAL KIADOTT KÖNYVEK MEGVÁSÁRLÁSÁRA LEHET 
FORDÍTANI. 

 
MEGVÁSÁROLHATÓ ITT: 

http://www.antropozofia.hu/shop/kiadvanyok/rudolf_steiner_muvei/?i=1036 
 


