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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 tizenkettedik 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 TÁRSASÁG 2019. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL 

2019 május 11-én, szombaton tartottuk meg a Társaság 2019. évi rendes közgyűlését. A közgyűlésről készült 
jegyzőkönyvet a titkárságon minden tagunk megtekintheti, most csupán egy rövid beszámolót adunk közre. 

 
A Magyar Antropozófiai Társaság 2019. évi éves 
rendes közgyűlését 2019. május 11-én, szombaton 
tartottuk a Rudolf Steiner Házban. A közgyűlésre 35 
tagunk jött el, ami a korábbi évekhez képest jelentős 
növekedést jelent, de ez még mindig csak kicsivel több, 
mint a tagjaink 12 %-a.  
A közgyűlés először a szokásos napirendi pontokat, a 
2018. évi működés és gazdálkodás kérdéseit beszélte 
meg, majd a 2019. évi tervek áttekintése és jóváhagyása 
következett. Ezen témák áttekintése és megbeszélése 
után következett a képviselő testület javaslatának 
megbeszélése. Ugyanis a képviselő testület a 2019-2024 
közötti időszakra azt javasolta a közgyűlésnek, hogy a 
Társaság képviselő testületének tagjai Mesterházy 
Mária, Vadinszky Jánosné, Antal Norbert, Farkas 
Dezső, Terbe István, Varga-Szemes László és Takáts 
Péter legyenek, és kérte a Közgyűlést a fenti jelöltek 
képviselői megbízásának jóváhagyására.  
Egy, a 2018. őszi közgyűlésen hozott taggyűlési 
határozatunk értelmében a képviselő testületi tagok 
jóváhagyására a közgyűlés egyenként szavaz, így most 
az egyes tagok bemutatása után a közgyűlés szavazott, 
és ennek végeredményeként, a közgyűlés – 
ellenszavazat nélkül – jóváhagyta a Társaság képviselő 
testületének új összetételét. Ezt az Ellenőrző Bizottság 
tagjainak megválasztása követte, és az új EB-ben a 
korábbi két tag – Kiss Miklós és Búzás Klári – mellett 
egy új tagot is üdvözölhetünk: Mezei Mihályt. 
Végül a közgyűlés a Rudolf Steiner Ház felújítási 
munkáinak 2. ütemével foglalkozott, és egy 
ellenszavazattal jóváhagyta, hogy 2019. nyarán a 
képviselő testület által előkészített munkák elvégzésre 
kerüljenek. Ez a munka a 2017. év végén kidolgozott 
felújítási, átépítési terv 2. fázisa, ami az épület hosszú 
távú használatával és az egyre növekvő látogató 

számmal kapcsolatban szükségesnek látszik. A 
felújítást, átépítést négy ütemben terveztük meg és 
ebből a legsürgősebb első ütemet, a felső terasz 
vízszigetelését, 2018. nyarán meg is csináltattuk. Most 
a 2. ütem munkáinak megkezdését és kivitelezését 
hagyta jóvá a közgyűlés, ami a földszinti középső 
oszlop kiváltását és a télikert felújítását, ill. a bejárat 
áthelyezését foglalja magába.  
Erre a munkára már 2018-ban elkészültek a kiváltás 
statikai tervei és rendelkezésre állnak az ajánlatok is. A 
fő munkák kivitelezését az Acél Almák Mérnökiroda 
Kft-vel, kívánjuk elvégeztetni, és ők a munkálatokat 
2019. júniusában el is fogják kezdeni és az időközben 
már aláírt megállapodás szerint augusztus végére, 
amikor ismét elkezdődnek a programok a házban, be 
is fejezik azt. Persze az oszlop kiváltási munkák 
megkezdése előtt még előkészítő munkákat, ill. utána 
helyreállító munkákat is kell végezni, ill. a télikert és 
bejárat áthelyezés munkáira is kell egy vállalkozó. Erre 
is volt ajánlatunk, ill. időközben már élő szerződésünk 
is van az Életkert Közösség Nonprofit Kft-vel. Ez a 
csapat lesz, aki ezeket a munkákat megcsinálja nekünk. 
A jelen állapot szerint, a két munka szerződés szerinti 
költsége a következő. Az oszlop áthelyezésének bruttó 
díja 5.874.062.- Ft és a többi előkészítő, befejező és 
átalakítási munka költsége bruttó 1.625.560.- Ft lesz. 
Ebből a Társaság speciális helyzete miatt az Áfá-nak 
csak egy töredéke igényelhető vissza. Ugyanakkor a 
költségeink fedezetére már rendelkezésünkre áll 6,5 
millió Ft összegű célzott adomány, amit a Német 
Antropozófiai Társaságtól kaptunk a munkák 
támogatására, és ígéretünk van arra, hogy ezen 
kiadásaink fedezetére hazai forrásokból min. 1,0 millió 
Ft adományt még kapni fogunk. Amennyiben idén 
sikeresen befejezzük a 2. ütemet, akkor már csak két 



Hírek a Társaság tagjainak  

12. szám, 2019. május 

2 
  

nagy feladat marad, mert rövid időn belül fel kell 
újítani az épület külső vakolását, a hibás, leázott 
részeket pótolni kell, ill. az emeleti részt, és ott is 

elsősorban a vizesblokkot használhatóvá és az 
igényeinknek jobban megfelelővé kell tenni.  

Takáts Péter 

AZ ÚJ KÉPVISELŐ TESTÜLET TAGJAI 

2019. májusában lejárt a képviselő testület tagjainak mandátuma és ezért, egy közösségi jelölési folyamat után, 
a korábbi testület új tagokat jelölt. Az ő jelölésüket a közgyűlés jóváhagyta és itt most a 2019. május 11-én a 
következő 5 évre megalakult képviselő testület tagjai mutatkoznak be. 

 
Mesterházy Mária. 1970-ben 
születtem, gyermekkorom óta 
meghatározó impulzusok 
számomra a közösségteremtés, a 
művészetek szeretete, a dráma, a 
színház, a kommunikáció, a beszéd 
és  a  retorika.  Az  ELTE BTK olasz- 

magyar szakán szereztem tanári diplomát 1995/97-
ben. 1992-ben házasodtunk össze Döbröntei Zoltán 
festőművésszel, két gyermekünkkel Pilisborosjenőn 
élünk 2001 óta. A Waldorf-mozgalomba 1991-ben 
kapcsolódtam be, 2002 óta a solymári Fészek Waldorf 
Iskola felső tagozatán magyar és  dráma  tanárként  
dolgozom.  Részt  vettem  több  Waldorf-iskola 
alapításában, a Magyar Waldorf Szövetség 
munkájában, tanítok többek között az ELTE BGGYK 
Waldorf-osztálytanító Szakképzésen. 2013-ban 
beiratkoztam az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori 
Iskolájába, jelenleg  a disszertációmat fejezem be. 

Ebben Waldorf-tanárok élettörténetén keresztül 
szakmai identitásuk alakulását vizsgálom. Számos 
antropozófiai rendezvényen vállaltam szerepet 
szervezésben, rendezésben, alkotóként, előadóként. Az 
Antropozófia lapban és a Szabad Gondolat újságban is 
jelent meg néhány írásom, 2015-ben Steiner dráma-
kurzusához írtam utószót. 
Az antropozófia születésemtől jelen volt a 
környezetemben, de 21 évesen kezdtem komolyan 
érdeklődni iránta, majd 2003-tól életkérdéssé vált 
Rudolf Steiner műveinek tanulmányozása. Az 
Antropozófiai Társaságba 2010-ben léptem be. 2012-13-
ban a Misztériumdráma Csoport tagja voltam, az 
elmúlt évben kapcsolódtam be a Rudolf Steiner 
Szeminárium munkájába. A képviselő testület 
tagjaként a következő években szeretném alaposan 
megismerni a Társaság életét, kapcsolatrendszerét, 
céljait, és támogatni munkámmal nyugodt, építkező 
fejlődését.  

 
Vadinszky Orsi. Középiskolai 
tanulmányaim után 1995-ben 
vegyésztechnikusként végeztem. 
Szakmámon belül dolgoztam 
kórházi laboratóriumban, több 
gyógyszergyárban, egyetemen 
tanszéki  technikusként,  vegyipari 

 cégnél laboránsként. Az antropozófiából fakadó 
felismerések hatására 2011-ben elhagytam a vegyipari 
pályát.)  
Az antropozófiához 17. életévemben kapcsolódtam. 
Az első könyv, amely a kezembe került, a „Hogyan 
jutunk a magasabb világok megismeréséhez?” volt.  
Tartalma mellett megfogalmazásának módja is mélyen 
megragadott. Ezt a művet a későbbiekben is igen közel 
éreztem magamhoz. Az ezt követő 11 évben életem 
egyre lényegesebb részét képezte a folyamatosan 
megjelenő antropozófiai könyvekben való elmélyedés. 
2004 decemberében elhatároztam, megkeresem azokat 
az embereket, akikben hasonlóan mély és égető igény 
él a szellemtudománnyal való együttélés iránt. 
Elhatározásomban jelentős szerepe volt szellemi 
élményeim jellegének megváltozásának és 
intenzitásuk növekedésének. Tehát az Antropozófiai 
Társaság felé nem a kétség, hanem a bizonyosság 

hajtott. Keresni kezdtem, hogy a világ és az ember 
megfigyeléséből számomra adódó eredmények 
hogyan vihetők be a társasági tevékenységekbe. 
Lehetőségeimhez mérten több csoportmunkában is 
részt vettem, néhány elindításában közreműködtem 
(pl. Pénteki kör, Karma-csoport, „Egy lélegzet”, Zweig, 
Új Ág, Előkészítő csoport, Könyves csoport, stb.). A 
Klasse tagjává 2008-ban váltam. 
Külső és benső szükségszerűségek folytán 2011-ben 6 
évre elköltöztem Budapest közeléből vidékre, és a 
Társaság életében való részvételem a Klasse munkára 
korlátozódott. Az antropozófiai életem azonban nem 
szakadt meg, az új élethelyzet erőteljes benső 
megismerési folyamatokat tett lehetővé. Miután 2017 
nyarán visszaköltöztem Budapestre, a Társaságban 
való tevékenység újra elérhetővé vált számomra. 
Jelenleg a Klasse munkájában, az Orvosi Szekció 
munkacsoportjában és főiskolai csoportjában, valamint 
egy külső helyszínen folyó csoportmunkában veszek 
részt. A képviselő testületben elsősorban a tagokkal 
való kapcsolattartás, a tagság ügyeinek intézése, és 
lehetőségeimhez mérten a Házzal kapcsolatos teendők, 
valamint a könyvkiadás területén tudnék 
tevékenykedni.  
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Antal Norbert. 1967. november 
8.-án születtem Budapesten. 
Antropozófiával 35 éves korom 
óta foglalkozom, organikus 
szervezetfejlesztés a fő területem, 
ennek keretében cégekkel, 
közösségekkel, Waldorf 
iskolákkal dolgozom.  

Több alapítvány és egyesület életében vettem, és 
veszek részt ma is  aktívan, többek között a Fóti Szabad 
Waldorf Iskola elnökségének vagyok tagja 5 éve, illetve 

a Waldorf Szövetség felügyelő bizottságának tagja 3 
éve. A Fóti Waldorf iskolában van egy gazdasági  
epochám  a  13.  osztályban, és egy biográfiai 
pályaválasztási programom a 12. osztályban.  
 
Évek óta együtt dolgozom a Waldorfeszt szervezőivel, 
ahol a Waldorf iskolában végzett diákok a fő 
célközönség. Szeretek fiatalokkal dolgozni. Szívesen 
vállalnám azt a feladatkört a Képviselő Testületen 
belül, hogy hogyan kerüljenek közelebb a fiatalok az 
antropozófiához. A Társaságnak 2008 óta vagyok tagja. 

 
Farkas Dezső. 1973. január. 15-én 
születtem Budapesten. Édesapám 
kertépítő mérnök, édesanyám 
művészettörténet tanárnő volt. 
Általános iskolás lehettem, amikor 
először hallottam a reinkarnációról. 
 

 Apukám munkatársa a “Jehova Tanúi” társaság tagja 
volt, akin keresztül megismerkedtem egy másik 
világnézettel. Ezután ismerkedtem meg a 
buddhizmussal. Ezzel teljesen együtt tudtam érezni. 
Egy kapcsolaton keresztül a Krisnásokkal is 
találkoztam. Később megismerkedtem Vízhányó 
Zsolttal, aki adott nekem egy Rudolf Steiner könyvet, 
aminek tanulmányozása  után  azt  éreztem,  hogy  ezek 
a tanok már korábban is bennem éltek. Életem 
 egyik legnagyobb ajándékaként megismerhettem 
Göröntsér Mártont, akinek szellemi csoportjába 20 
éven át jártam. A szakközépiskola elvégzése után 
életemben mind az antropozófia, mind az üzleti élet 
(Kereskedelmi Cégek vezetése) felerősödött. Már 
fiatalon a cégépítésben és az értékesítésben tehetséges 
voltam. Több céget építettem, melyben hatalmas 
segítségemre volt a jó emberismeretem.  
A 2000-es évek elején, “Marci bácsi” hatása mellett 
nagyon nagy örömömre Szilágyi Péter szellemi 
csoportjához is sikerült kapcsolódnom egy jó pár évig. 
Tehát Göröntsér Mártontól, Szilágyi Pétertől és a 
Bimbó úti Zweigen Drahos Sándortól, Nép Lászlótól és 

Fehéregyházi Évától kaptam olyan impulzusokat, 
amelyeket a mai napig az életem legcsodálatosabb 
emlékeinek tudhatok. Az antropozófiai kis 
csoportunkból 7-en megalapítottuk a Christian 
Rosenkreuz szellemi kört, Zweiget. Későbbiekben 
Andrew Wolpert művészeti előadásain és a Solymári 
Tanárképzés kézműves képzésein vettem részt.  
Fiatal koromban volt egy álmom, mégpedig az, hogy a 
Magyar Antropozófiai Társaság székhelyének, 
kelyhének megteremtésében részt veszek. Nagy 
örömömre szolgál, hogy ez megvalósulhatott. 
Ugyanilyen visszatérő képem volt, hogy egy Waldorf 
Pedagógiai intézmény alapításában fogok részt 
vállalni. Ez a kép is kezd körvonalazódni, mert 
Magyarországon az első Waldorf Gyógypedagógiai 
iskola megalapításában játszok szerepet, ami szintén 
felemelő érzés. 
A legmélyebb kötődésem a Rudolf Steiner 
Antropozófiához való kapcsolódásom, ami mindennek 
az alapja. Úgy gondolom, hogy az élet nagyon sok 
területén szerzett tapasztalatom és az Antropozófiában 
töltött tartalmas időszakom egy olyan stabil, 
kiegyensúlyozott embert kezd belőlem formálni, aki a 
külső szellemi és a külső társadalmi-gazdasági életet 
egyre jobban kezelve, hasznára válhat a MAT számára. 
Azért fogadtam el tisztelettel és köszönettel a Társaság 
képviselő testületi tagságát. Úgy gondolom, hogy a 
MAT belső szellemi munkáját és a külső területekkel 
való kapcsolódását tudnám szeretetteljesen segíteni. 

 
Takáts Péter. 1950. március 22-én 
születtem Budapesten. 1998-ban 
ismerkedtem meg az 
antropozófiával és az 
Antropozófiai Társaságba 2004. 
áprilisában léptem be, majd 2011. 
januárjában a Szellemtudományi 
Főiskolának is tagja lettem.  

Az elmélet mellett egy gyakorlati utat jártam végig. 
2012. végéig összesen 35 antropozófiai alapokon 
működő és külföldi előadók által tartott képzésen 
vettem részt Magyarországon, és külföldön elsősorban 
a Lievegoed impulzust követő antropozófus 

közösségek, iskolák szervezésében. 2000-ben 
találkoztam dr. Lex Boss holland antropozófussal, és az 
ő vezetésével és támogatásával tudtam elmélyedni az 
antropozófiában.  
Érdeklődésem elsősorban az antropozófia szociális 
impulzusának irányába fordult és számos 
kezdeményezésem valósult meg éppen ennek a 
szociális impulzusnak a jegyében. Ettől kezdve együtt 
dolgoztam az ASD-vel (Association for Social 
Developement), ami a Lievegoed impulzus alapján 
működő szakemberek közössége, a Coenrad van 
Houten által vezetett NALM (New Adult Learning 
Mouvement) fejlesztő csoporttal, a német MIRA 
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antropozófus szervezetfejlesztő közösséggel. Bár még 
nem voltam a tagja a Főiskolának, 2005-től kezdődően, 
évente akár több alkalommal is részt vettem a 
Goetheanumban működő Sozialwissenschaftliche 
Sektion rendezvényein és munkájában.  
Egyesületek és alapítványok kezdeményezője, ill. 
alapító tagjaként a mai napig is aktívan dolgozom 
azon, hogy a gyakorlatban minél több ember ismerje 
meg az antropozófia szociális és gyógyító impulzusát. 
A „Vezetői Kerekasztal” néven közel 20 éven át 
működő képzési program keretein belül több mint 500 
vállalkozó és civil érdeklődő ismerhette meg az 
antropozófia szociális impulzusát, és a vállalkozások 
organikus szemléletét. Az elmúlt két évtizedben a 
Waldorf közösségek működésével és feladataival is 
foglalkoztam, és ezért szoros kapcsolatot építettem ki 
több Waldorf iskolával és közösséggel. Kapcsolatomat 
a Waldorf világgal segíti az, hogy 2019. tavasza óta 
tagja vagyok a Magyar Waldorf Szövetség Felügyelő 
Bizottságának. Az elmúlt években a legkülönfélébb 
fórumokon és rendezvényeken tartottam előadásokat 
elsősorban az antropozófiáról és az antropozófia 
szociális impulzusról. Mint az Antropozófiai Társaság 
képviselője, az elmúlt három évben több mint 30 
előadást tartottam Waldorf közösségeknek. 

Az évek során számos kapcsolatot építettem ki külföldi 
antropozófiai körökkel, 2005-től kezdődően több 
külföldi találkozón és konferencián vettem részt, 
előadóként és hallgatóként egyaránt. Jó kapcsolatom 
van a dornachi Általános Antropozófiai Társaság 
vezetőségének korábbi és jelenlegi tagjaival is.  
2007. óta veszek részt a MAT választott testületeinek 
munkájában, mert ebben az évben a Közgyűlés 
jóváhagyásával a Felügyelő Bizottság tagja lettem és 
egészen 2010-ig ennek tagja voltam. 2010-től pedig a 
kibővített vezetőség tagjaként dolgoztam a 2013-as 
közgyűlésig. 2016-ban pedig a közgyűlés által 
megerősített és jóváhagyott új vezetőség tagja lettem, 
és a mai napig, mint a Társaság képviselője dolgozom. 
Tevékenységemmel a jövőben is egy együttműködő és 
eleven antropozófiai szellemi élet kibontakozását és 
fenntartását kívánom elősegíteni, és ennek az 
érdekében szívesen dolgoznék a következő 5 évben. 
Célom, hogy az Antropozófiai Társaság egy olyan – 
fiatalok számára is vonzó - szellemi központtá 
válhasson, ahonnan kiáradhat a világba egy, az emberi 
gondolkodást átszellemiesítő impulzus, mely elősegíti, 
hogy az emberek Michael méltó társaivá válhassanak 
itt a Földön. 

 
Terbe István. 1972 november 16-án 
születtem Kiskunmajsán. 
Középiskolai tanulmányaimat 
Budapesten folytattam, 1991-ben 
általános vegyészként végeztem.  

 
Ezután az érdeklődésem az informatika irányába 
fordult, és ezen a területen dolgozom immár több mint 
20 éve rendszerüzemeltetőként. Az antropozófiával a 
munkahelyemen egy antropozófiai alapokon működő 

szervezetfejlesztés keretén belül találkoztam 2003-ban. 
Ezután néhány évet önismereti munkával, vezetői 
kerekasztal képzéssel, majd biográfiával töltöttem. A 
társasághoz 2013 óta járok különböző csoportokba, 
majd viszonylag későn, 2017-ben hivatalosan is 
csatlakoztam hozzá. 
Az antropozófia fontos szerepet tölt be az életemben, 
célom, hogy minél több ember ismerhesse meg. A 
Társaságot elsősorban az informatika területén szerzett 
tapasztalataimmal tudom segítenI. 

 
 

Varga-Szemes László. Napjaim 
nagy részét közösségi 
tevékenységekkel töltöm. 27 éve 
dolgozom Waldorf-iskolákban, 
ebből az elmúlt 20 évben 
Pesthidegkúton, ahol testnevelést, 
Bothmer-gimnasztikát, drámát és 

 az elmúlt öt évben szabad vallást is tanítok.  
 
A mozgás, a játék minden formája, a lélek rezdülései 
felé mindig nagy érdeklődéssel fordultam, mindig is 
érdekelt, hogy ezek a tevékenységek hogyan segítik a 
felnövő gyermek, majd a fiatal és a felnőtt ön- és 
világmegismerő képességeit. Egyre inkább 
meggyőződésemmé válik, hogy a mindennapjainkat, 
az embertársainkkal való találkozásainkat kell  

művészi érzékenységgel megközelítenünk és  
igényesen megformálnunk,hogy egymás 
megértésében egyre biztosabban haladhassunk előre. 
Mert ez a megértés lehet csak az alapja a közös 
munkálkodásunknak szűkebb és tágabb 
közösségeinkben egyaránt.  
 
Ennek érdekében szeretnék tevékenykedni továbbra is 
a Társaságon belül és írom ide József Attila szép, bölcs 
sorait:  
“...Én dolgozni akarok. Elegendő / harc, hogy a múltat 
be kell vallani. / A Dunának, mely múlt, jelen s 
jövendő, / egymást ölelik lágy hullámai. / A harcot, 
amelyet őseink vívtak, / békévé oldja az emlékezés / s 
rendezni végre közös dolgainkat, / ez a mi munkánk; 
és nem is kevés.” 
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AZ ORSZÁG-KÉPVISELŐK TALÁLKOZÓJA DORNACHBAN  

Az Általános Antropozófiai Társaság (AAG) 2019. április 11. és 14. között Dornachban tartotta meg 2019. évi 
közgyűlését. A közgyűlést megelőző napokban a világ antropozófiai társaságának képviselői találkoztak a 
Goetheanumban. 
 
A titkárok ez évi találkozóján a világ 35 társasága közül 
30 képviseltette magát, és ahogyan a korábbi években, 
most is az antropozófiai élet és a Goetheanum 
problémái, fő kérdései szerepeltek a napirenden. 
Elsőként egy Főiskolai kérdést beszéltünk meg, és az a 
döntés született, hogy a korábban csak névleg létező, 
de valójában érdemi tevékenységet nem végző 
Általános Antropozófiai Szekció végre ismét életre kel, 
és egy három fős csoportot (René Becker, Florian 
Osswald és Justus Wittich) bízott meg a közösség 
azzal, hogy ennek a szekciónak a vezetésére 
vonatkozóan, az első félév végéig, adjon javaslatot. 
 
Mindjárt a találkozó elején szóba került az amerikai 
„Garage Magazin” nevű divatlap 2019. évi 16. 
számában „A Fashion Story Set In Switzerland’s Most 
Eccentric Building” címmel megjelent írás és a benne 
található képek esete. Ebben a magazinban, egy igen jó 
és az antropozófiát korrekt módon bemutató írás jelent 
meg a 2019. évi New York-i nagy divatkiállítás 
alkalmából. Ennek az írásnak illusztrációjaként olyan 
fotók jelentek meg, melyek a Goetheanumban 
készültek és a manökenek neves divatcégek ruháit és 
cipőit viselik. Ezek a képek igen sokakban komoly 
felháborodást okoztak és ezt levélben sokan ki is 
fejezték a Goetheanum vezetősége felé. A cikkel 
kapcsolatban az ország-képviselőket tájékoztatták 
arról, hogy egy sajnálatos mulasztás és félreértés 
történt és a két „felelős” Stefan Hasler és Silke 
Sponheuer elmondta, hogy az ő jóhiszeműségüknek és 
nem kellő odafigyelésüknek köszönhetően jöhetett 
létre ez a visszás helyzet. Az egész cikk úgy indult, 
hogy a magazin fotósának édesanyja egy euritmista, és 
ezért azt javasolta, hogy ebben a neves és sokak által 
olvasott magazinban jelenjen meg egy tiszteletadás az 
euritmia előtt. Az eredeti megállapodás így is jött létre, 
és amikor a fotózás történt, akkor a fotók fele 
euritmistákkal készült, akik gyönyörű euritmia 
ruhákban pózoltak a Goetheanum más-más részein, és 
a fotóknak csak a másik fele volt a neves divatcégek 
modern ruháiba öltözött manöken.  
 
Stefan Hasler elmondása szerint a megállapodásnak 
része volt, hogy mind a cikk szövegét, mind pedig a 
megjelenésre kiválasztott képeket megkapják, hogy azt 
jóváhagyhassák, de míg az írás valóban meg is 
érkezett, addig képeket nem kaptak. Arról, hogy az 
euritmia ruhákban készült képek végül kimaradtak, 
mert a szerkesztő csak a manökeneket válogatta ki, már 

csak a lap megjelenése után szereztek tudomást. 
Sajnálatos módon a szerződés megkötése során nem 
voltak felkészülve arra, hogy ilyen előfordulhat, és így 
jogi lépéseket már nem lehet tenni. „Kicsit naivak 
voltunk” – mondta Stefan Hasler – „de legközelebb 
ilyen hibát már nem fogunk elkövetni”. 
  
Ezt követően az AAG vezetőségének egyik tagjának, 
Justus Wittich mandátumának meghosszabbítását 
beszéltük meg. A közgyűlésen ez a kérdés is a 
napirendre kerül, mert 2019-ben az ő első 7 éves 
megbízatása is lejár, és ennek meghosszabbításáról kell 
dönteni. Az AAG vezetősége, a Vorstand valamennyi 
tagja támogatja, hogy Justus mandátuma 
meghosszabbításra kerüljön, és az ország-képviselők is 
a hosszabbítás mellett álltak ki.  
Korábban hosszas egyeztetések zajlottak arról, hogy az 
ország-képviselők találkozójának hogyan lehet egy 
jogi formát adni. A Vorstand ezért egy javaslatot fog a 
közgyűlés elé terjeszteni, melyben azt javasolja, hogy 
az ország-képviselők találkozója a jövőben a Vorstand 
tanácsadó testületeként működjön, és ezzel az AAG 
nemzetközi jellegét kívánják erősíteni és a közösségben 
rejlő bölcsességet kihasználni. Ahhoz azonban, hogy ez 
a működési forma a Rudolf Steiner által korábban 
lefektetett elveknek is megfeleljen, szükség van arra, 
hogy az u.n. „Geschäftsordnung der Konferenz”-et 
megváltoztassuk. Ez a működési szabályzat ugyanis 
azt tartalmazza, hogy az egyes országok képviselői 
közül kik és hogyan vehetnek részt a titkárok 
találkozóján (Konferenz).  
 
Amennyiben ez az új szabályzat életbe lép, úgy nekünk 
itt Magyarországon is módosítanunk kell az 
alapszabályt, ahogyan ez korábban már minden olyan 
országban megtörtént, ahol a tagok száma több mint 
500. Meg kell majd felelnünk az AAG szabályainak az 
ország-képviselők megválasztásának folyamatával 
kapcsolatban, és meg kell felelnünk az AAG ország 
képviselőkkel kapcsolatos elvárásainak is. Rudolf 
Steiner 1923. november 18-án Hollandiában tartott 
előadásán és ezt követően 1923-ban a Karácsonyi 
Ülésen is beszélt arról, hogy milyen elvárásai vannak a 
társaságok főtitkáraival szemben. (Ők azok, akik olyan 
országokból jönnek, ahol a tagok létszáma 500 fő felett 
van.) Három dolgot emelt ki, egyszer azt, hogy 
ezeknek az embereknek az a feladatuk, hogy az AAG-
t képviseljék a saját országukban, a tagokkal szemben, 
ill. a saját tagságukat képviseljék Dornachban az AAG 
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vezetőségével szemben, végül pedig, hogy olyan 
személyiségek legyenek, akiket az adott országban 
ismernek, akiket amikor az Antropozófiai Társaságra 
gondolnak, mindenki meg is nevez. Ez volt az oka 
annak, hogy Rudolf Steiner a főtitkárok kinevezését az 
AAG hozzájárulásához kötötte, vagyis egy országban 
(ahol a létszám több mint 500 tag) a társaság főtitkárát 
csak a Goetheanum hozzájárulásával lehet kinevezni, 
megválasztani. Most, hogy a változás következtében a 
taglétszámtól függő korlátozás megszűnik, és minden 
országos társaság képviselője azonos megítélés alá 
esik, szükség van arra is, hogy azokban az 
országokban, ahol ez a rendelkezés még nem szerepelt 
az alapító okiratokban, a módosítást elvégezzék. Így 
nekünk Magyarországon is szükségessé fog válni, 
hogy az alapszabályunkat ebben az értelemben 
módosítsuk, és a Társaság képviselőjének 
megválasztásához a Goetheanum hozzájárulását is 
kikössük.  
 
Az ország-képviselők megkezdték a felkészülést a 

Keresztény Közösség megalapításának 100. 
évfordulójára és döntés született abban, hogy 2020. 
november 6. és 8. között Dornachban, a 
Goetheanumban egy közös megemlékezés és 
ünnepség lesz az ország-képviselők és a Keresztény 
Közösség képviselőinek részvételével.  
 
Végül egy az AAG történetében igen fontos 
elhatározás is született, és Justus Wittich és Gerald 
Häfner vezetésével megalakult az a kis csoport, 
melynek feladata lesz az AAG megalakulása körül 
kialakult helyzettel kapcsolatos valamennyi 
dokumentum felkutatása és rendezett formában 
történő nyilvánosságra hozatala, annak érdekében, 
hogy az alapítás 100. évfordulójára ez a rendezetlen és 
sok konfliktust okozó probléma egyértelműen 
lezárásra kerülhessen. Justus Wittich ezt a döntést a 
találkozót követő közgyűlésen ismertette és ezt a 
résztvevők kitörő örömmel fogadták.  
 

 Takáts  Péter

 
AZ AAG 2019. ÉVI KÖZGYŰLÉSE DORNACHBAN  

Az Általános Antropozófiai Társaság (AAG) 2019. április 11. és 14. között Dornachban tartotta meg 2019. évi 
közgyűlését. 
Az AAG 2019. évi rendes közgyűlését némi feszült 
várakozás előzte meg, mert még mindenkiben ott élt a 
tavalyi közgyűlés harcias hangvétele és a napirendi 
pontokkal kapcsolatos sok vita és ellenállás. 
Szerencsére a közgyűlés szervezői megfogadták az 
ország-képviselők konferenciájának javaslatát és 
igyekeztek olyan hangulatot és környezetet teremteni, 
ami lehetőséget ad a tagoknak a megszólalásra, 
gondolataik elmondására és egymás megismerésére is. 
A közgyűlést a Főiskola Ifjúsági Szekciójának fiatal 
tagjai foglalták keretbe és ők voltak azok, akik teret és 
lehetőséget adtak mindenkinek arra, hogy a nagy 
nyilvánosság előtt elmondhassák a gondolataikat és 
beszélhessenek problémáikról. Ennek a megoldásnak 
köszönhetően a feszültség eltűnt és helyébe a közösen 
gondolkodó és a Társaságért felelősséget érző emberek 

párbeszédévé vált. Ebben a párbeszédben első 
alkalommal a Vorstand is résztvevő volt, és így a 
korábbi évek közgyűléséhez semmiben nem 
hasonlítható, termékeny találkozó részesei voltak azok, 
akik el tudtak menni Dornachba.  
 
Itt most nem kívánom a közgyűlés döntéseit és 
határozatait részletesen bemutatni, akit ez a kérdés 
érdekel, annak javaslom, hogy látogasson el a 
Goetheanum honlapjára és az „Abstimmungen über 
Anträge und Anliegen” cím alatt olvashat az 
eseményekről: 
https://anthroposophie.org/de/nachrichten/abstim
mungen-über-anträge-und-anliegen 

 

Takáts Péter 

 

BESZÁMOLÓ A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSÁRÓL 

Alig néhány hete tartotta közgyűlését a Társaság, melyen a résztvevők elfogadták a 2019. évi gazdálkodási 
tervet, de időközben már megvannak az első negyedév gazdálkodási eredményei is. 
 
A könyvelés elkészítette a Társaság gazdálkodásáról 
szóló első negyedévi jelentését és ezt a következőkben 
közreadjuk a Társaság tagjainak.  
 
A bevételi számok áttekintése során jól látható, hogy az 
a korábbi tendencia, hogy az év a bevételeink 
szempontjából az első hónapokban nehezebben indul, 

idén is megmaradt, bár örvendetes az, hogy a tagdíj 
befizetések március végére meghaladták a tervezett 
mérték 1/3-át.  
 
A többi bevételünk, ami a tervnek 15,5 %-át teszi ki, 
éppen elegendő volt ahhoz, hogy az első negyedévben 
gyakorlatilag nullszaldós legyen a gazdálkodásunk. 
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A bevételek alakulása: 
 

 
 
Ugyanakkor ezzel némileg arányosan alakultak a 
költségeink is, és az összes ráfordításunk is a terv alatt 

van az első három hónapban. A tervezetthez képest 
18 %-os a költségtervünk teljesítése.  

 
A költségek alakulása: 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Takáts Péter 

 
  

Kód Tételek
1 Tagdíjbevétel 3 500 000 1 253 600

2 Adományok összesen 12 000 000 914 200

3 Pályázatok bevétele 0 0

4 Rendezvények bevétele összesen 620 000 48 200

5 Pénzügyi müveletek eredménye (kamat, stb.) 10 000 0

6 SZJA 1 % felajánlás 150 000 0

7 Könyvtár bevételei 100 000 5 600

Nettó bevétel 16 120 000 2 216 000
10 Bevételt növelő tételek 0 0

Bruttó bevétel 16 120 000 2 216 000
20 Könyvkiadás/folyóirat terjesztés bevételei 8 950 000 1 621 189

ÖSSZES BEVÉTEL 25 070 000 3 837 189

TÉNY 2019.  
1 - 3 HÓ

A MAT 2019. évi gazdálkodási terve és teljesítés 1 - 3. hó
Adatok forintban

TERV 2019

Kód Tételek
TÉNY 2019.  

1 - 3 HÓ

A MAT 2019. évi gazdálkodási terve és teljesítés 1 - 3. hó
Adatok forintban

TERV 2019

30 Személyi kiadások összesen 6 400 000 2 047 838

40 A RS ház működési költsége összesen 2 500 000 222 058

50 Saját tevékenység költségei összesen 2 000 000 617 126

60 Rendezvények költségei összesen 200 000 17 770

70 Igénybe vett szolgáltatások összesen 2 150 000 142 796

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 13 250 000 3 047 588
80 Könyv- és folyóiratkiadás költségei összesen 6 900 000 821 948

90 Utazási költségek összesen 950 000 169 559

ÖSSZES KÖLTSÉG 21 100 000 4 039 095
100 Egyéb költségek összesen 900 000 0

RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN 22 000 000 4 039 095
3 070 000 -201 906KÖNYV SZERINTI EREDMÉNY
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A RUDOLF STEINER HÁZ PROGRAMJÁBÓL 

János napi ünnepünkön Mezei Kati tartja az ünnepi előadást. 
 
Szeretettel hívjuk a Társaság tagjait és az érdeklődőket 
a Rudolf Steiner Házba 2019. június 22-én, szombaton 
16,00 órára a János napi ünnepségünkre, melynek 

címe “A vetések már fehérek az aratásra, az Idő 
fordulóban vagyon”. Az ünnep előadója Mezei 
Katalin. Közreműködik Ratkó Ágnes. 

 
 
 
 

 

 

 

AZ ANROPOZÓFIAI ÉLETTERÜLETEK HÍREI  

EURITMIA VIZSGAELŐDÁS LESZ 
 
Ismét végez egy euritmia csoport, és az 
ő vizsgaelőadásukra hívunk minden érdeklődőt. Az 
előadás 2019. június 8-án 18,00 órakor kezdődik 
az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban. 
Cím: 1131. Budapest, József Attila tér 4.  

Jegyárak: Kmety Magdinál elővételben a felnőtt jegy 
ára: 2.300.- Ft, a diák jegyé: 1.500.- Ft. A helyszínen 
megvásárolva a felnőtt jegy ára: 3.000.- Ft, a diák jegyé: 
1.500.- Ft. Kapcsolat: Kmety Magdi, 70/632-7494. 

 
 

* * * * * * 
 

A Társaságot és/vagy az antropozófiai életterületeket érintő témákat, kérdéseket vagy kéréseket kérjük írjátok 
meg a területért felelős képviselő testületi tagnak: 

 
Rudolf Steiner Ház – Vadinszky Orsi, vadinszky.orsi@gmail.com 

Programok - Varga Szemes László, vargaszemes@gmail.com 
Tagsági ügyek – Vadinszky Orsi, vadinszky.orsi@gmail.com 

Waldorf életterületek – Mesterházy Mária, dobmester@gmail.com 
Antropozófiai életterületek – Antal Norbert, antal.norbert@napvitezek.hu 

Informatika, honlap – Terbe István, terbei@outlook.com 
Gazdálkodási kérdések – Farkas Dezső és Takáts Péter, fdezso7@gmail.com  

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 
 
 

* * * * * * 

 

A Rudolf Steiner Házban a Pecsét terem átalakítási munkálatai 2019. június 24-e és 

augusztus 26-a között zajlanak. Ebben az időben minden rendezvény elmarad. 


