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SZEPTEMBER 9., SZOMBAT

9.00-10.00 Érkezés, regisztráció

10.00 Köszöntő | ERTSEY Attila (10’)

10.10 Zenei előhang (10’) | RATKÓ Ágnes csembalóművész

10.20 Thomas MEYER előadása (45’)

11.05 Kávészünet (25’)

11.30 A 869–1917 évek összefüggése

 Terry BOARDMAN előadása (55’)

12.25 1917–2017 A Hármas Tagozódás eszméjének száz éve

 ERTSEY Attila előadása (50’)

13.15 Ebédszünet (60’)

14.15 Rátekintés a hármas tagozódás mai helyzetére 

 – Munka, tőke, érték, szociálkvóta 

 Alexander CASPAR előadása (1h 45’)

17.00 Kávészünet (30’)

17.30 A hármas tagozódású szociális organizmus torzulásai, betegségtünetei  

 Szekcióülések:

 Szellemi aspektusok | G. EKLER Ágnes előadása (60’)

 A hármas tagozódás története Németországban  

 az ‘50-’60-as évektől máig | BALLA Enikő előadása (60’)

18.30 Panel beszélgetés az előadók és a közönség részvételével (60’)

19.30-20.30 Szünet

20.30 Eurythmia | Artemisz Társulat (60’)

PROGRAM
„Együttdolgozó emberek összességének üdve annál nagyobb, minél kevesebbet  

igényel az egyes ember saját teljesítménye hozamából a maga számára,  

azaz minél többet ad le ebből a hozamból a munkatársainak, és saját szükségleteit  

minél inkább a mások – és nem a maga – teljesítményéből elégíti ki.”

SZEPTEMBER 10., VASÁRNAP

9.00  Zenei előhang (10’) | VIDÁKOVICH Emese és az Altamar trió

9.15  Hová tart a Hármas Tagozódás? Feladatok – I. rész

 Alexander CASPAR előadása (90’)

10.45 Kávészünet (30’)

11.15 Hová tart a Hármas Tagozódás? Feladatok – II. rész 

 Alexander CASPAR előadásának folytatása (45’)

12.00 Panelbeszélgetés 

 Perspektívák és teendők az egyes életterületeken 

 Az alapjövedelem kockázata és a valódi kérdések, 

 a közelgő jövedelemkrízis (75’)

13.15  Ebédszünet (60’)

14.15  Záró előadás 

 Perspektívák 1917–2017 | Thomas MEYER előadása (‘90)

16.00  Összefoglaló | ERTSEY Attila (60’)

17.00  Zárás

A konferenciát követően az elhangzottakról az alábbi forrásokon olvashat:

www.nadasdyalapitvany.hu

Szabad Gondolat folyóirat

Der Europäer folyóirat

The Present Age folyóirat

https://www.facebook.com/Threefolding Conference 1917-2017
NÁDASDY

ALAPÍTVÁNY
Művészet és Környezet



Svájci bankár, antropozófus. 1934-ben szü-
letett. 1953-ban, a gimnázium befejezése 
után az egyik ipari tevékenységgel összefo-
nódó zürichi Privatbank-ban helyezkedik el. 
Nemzetközi pénzügyekkel foglalkozik. Több 
éven át tagja a vezetőségnek. 1991 és 2000 
között független szaktanácsadóként dolgo-
zik. Huszonéves kora óta gondolkodik Stei-
ner gazdasági és szociális eszméin. Ered-
ményeit először mintegy 20 éve – miután 
lemondott pozíciójáról és egyre világosabbá 
váltak számára – kezdte el publikálni. Máig 
nem kapta meg a kellő elismerést munkájá-
ért, amelyre pedig azért lett volna szükség, 
mert általa egy releváns hatást érhetett vol-
na el az emberiség számára, amire munkája 
méltó és alkalmas. Az elismerés hiányának 

egyik oka írásainak és tanításainak nagyon 
koncentrált, magas követelményeket tá-
masztó formája: sokaknál az általánosan 
elterjedt intellektuális apátia és rezignáció 
miatt, mely az utóbbi évtizedekben jelen-
tősen elterjedt a nyugati emberiségben, má-
soknál az ösztönös gyűlölet és rosszindulat 
miatt, mert hatalmuk és pozíciójuk hazug-
ságokon alapul. Szimbolikus összefüggés, 
hogy dédapja, William Heerlein Lindley ter-
vezte meg Budapest első egységes vízellátó 
rendszerét 1868-ban, az 1866-os nagy ko-
lerajárvány után. Caspar 2017-es budapesti 
látogatása egy közelgő globális gazdasági 
válságot előz meg, aminek megakadályo-
zására az általa képviselt eszmék adják  
a lehetőséget.

1952-ben született, angol történész, író, fordító és előadó, Rudolf Steiner szellemtudo-
mányának régi követője. 13 éve tart előadásokat egyetemeken és főiskolákon, Japántól 
Angliáig. 11 éves kora óta euritmista. Számos XX. századi és mai történelmi, gazdasá-
gi folyamat kutatója, elemzője, az antropozófiai ember- és világkép figyelembe vételével  
kutat és ír többek között a IX. század és a XX. század eseményeinek összefüggéseiről vagy 
akár Kaspar Hauser életéről.

A Szabad Gondolat c. lap rendszeresen közli írásait. 
http://www.szabadgondolat.hu/hu/szabad_gondolat/szerzok/terry-boardman
Saját honlapján angolul olvashatóak kutatásai. 

http://threeman.org

„A jövő társulásokon alapuló gazdasági rendszerének megér-

tése minden tekintetben attól függ, megértjük-e annak az ér-

tékteremtésnek az elméletét, amelynek hiányában a jelenlegi 

gazdasági rendszer látszólag megoldhatatlan problémákkal 

küzd – gondoljunk csak az egészségügy vagy a nyugdíjbizto-

sítás finanszírozásának gondjaira. A legelemibb gazdasági 

problémának, nevezetesen az ár- és jövedelemproblémá-

nak a megoldása ugyanis csak attól függ, megértjük-e, hogy  

a gazdasági érték és a jövedelem azonos módon keletkezik, 

és a munkamegosztásos gazdasági rendszerben ezek adják  

az árképzés zsinórmértékét.” 

Alexander Caspar: 

Kulcs a hármas tagozódás megértéséhez; 

Szabad Gondolat 11/4, 2008. december

Alexander 
CASPAR 

Terry 
BOARDMAN 

Honlapján bevezetést találhatunk gondolkodásába, továbbá összegyűjtött írásait is,  

németül, ezenkívül kötetbe gyűjtött írásai Das Neue Geld (Az új pénz) címen itt  

rendelhetőek németül és oroszul: 

www.gemeinsinn.net 

A konferenciára felkészülésként az előadó által ajánlott írások (csak német nyelven):
http://www.dreigliederung.de/essays/2016-04-001-wirtschaftliche-begriffe
http://www.dreigliederung.de/essays/2014-03-005-wirtschaftlicher-wert
http://www.dreigliederung.de/essays/2013-10-002
Legfontosabb írásait a Szabad Gondolat c. lap közölte, köztük A pénz jövője c. mellékletet.
http://www.szabadgondolat.hu/hu/szabad_gondolat/szerzok/alexander-caspar



Rendszeresen jár Magyarországra is, előadásokat, könyvbemutatókat tartani a Szabad  
Gondolatok Házába, írásai pedig a Szabad Gondolatok folyóirat számaiban jelennek meg.
http://www.szabadgondolat.hu/hu/szabad_gondolat/szerzok/thomas-meyer

Bázelben született, 1950-ben. Filozófiát, ger-
manisztikát és anglisztikát tanult. Dolgozott 
Waldorf tanárként, majd 1985-től független 
újságíróként. 1991-ben megalapította a báz-
eli Perseus Verlag könyvkiadót – 1996-tól 
pedig a Der Europäer havi folyóirat kiadója is, 
amely a szimptomatológiai kutatás módsze-
rével vizsgálja korunk eseményeinek hát-
terét. Számos jelentős biográfiai művet írt, 

így például Helmuth von Moltke, a császári 
Németország vezérkari főnökének, vagy 
Danel N. Dunlopnak, az első Világ Energia 
Konferencia szervezőjének, vagy Ehrenfried 
Pfeiffer, a biodinamikus gazdálkodás  ’Pre-
paratum 500’-asának kifejlesztője, az éteri 
szívvel kapcsolatos kutatások élharcosának 
életrajzát is.

Thomas
MEYER 

BALLA
Enikő

 „A fejlődés útja nem egyenes út felfelé ívelően, hanem egy 

kehely alakú görbe vonal – az eleinte lefelé tendáló evolúciós 

vonal -, amely a mélypont után nem az „örök kárhozatban” ma-

rad, hanem elindul a tisztulás útján felfelé. Az első a valóság 

felismerése, mert a felismerésben komoly erő rejlik. Ha egy-

re több ember ismeri fel például a romboló politikai erőket, s 

látja meg a fekete ügynököt az angol-amerikai politika mögött, 

az visszatarthatja a sötét szándékok megvalósulását. Steiner 

a Kortörténeti szemlélődések előadásaiban térképet rajzolva 

mutatta be azokat az erőket, melyek az egész mai iszlámosítási 

program hátterét megvilágítják. (A jelenlegi, Kínával való ütkö-

zés is megtalálható ezen a térképen.) Rudolf Steiner így beszélt: 

Ha Önök az igazságot gondolják el, akkor ez dinamikus szellemi 

erővé válik a szellemi világban. A gondolatok mögött erő van, s 

az erő mögött mindig valós szellemi lények állnak.”  

Megjelent a Szabad Gondolat 2017. tavaszi számában

Szombathelyen született, 1965-ben. Pesten 
tanult a Bölcsészkaron, a Jogon és a TF-en. 
Waldorf-tanári végzettséget szerezvén 2000 
óta tanít a Perintparti Szó-fogadó Szombat-
helyi Waldorf Iskolában. Jelenleg magyar 
órák, filozófiai tanulmányok keretein belül 
és drámaművészet által tanít felső tagoza-
tos tanulókat. A Waldorf tanárok részére in-
dított Nyári Akadémia alapító-szervező tagja. 

Három egyetemista lánya is a Perint partján 
érettségizett.
Több cikk, tanulmány, írás szerzője, többek 
között a Waldorf-pedagógia és a korproblé-
mák című könyvé is, de írásai olvashatók a 
Szabad Gondolat számaiban is.

http://www.szabadgondolat.hu/hu/szabad_
gondolat/szerzok/g-ekler-agnes

1944-ben, Sárváron (szülei menekülése 
közben) született. Kácsárdon, egy zemplé-
ni tanyán éli gyermekkorát, majd 11 éve-
sen előbb Sátoraljaújhelyre, majd 1962-től  
Budapestre költözik, ahol közgazdaságtant 
tanul és bekerül az akkori művészvilágba. 
1968-tól Köln, Frankfurt, szociológiával fog-
lalkozik és részt vesz a diákmozgalomban. 
„Alternativ”:  az első országos hírlap egyik el-
indítója, majd az első “tudatos táplálkozás” 
kantin - szerkesztőknek és nyomdászoknak -  
alapítója és szakácsnője, 1981-től pedig 
antropozófus közösségek közelében mun-
kálkodik, tevékenykedik. 

1991-től Budapesten él, a Waldorf-mozga-
lomban és egy környezetvédelemmel, a gyö-
kérteres szennyvíztisztítás technológiájával 
foglalkozó céget - az Élővíz Kft.-t - vezeti.   
2002-től Tokajhegyalja az otthona,  jónevű 
kecskesajt-készítő. Máig itt él, tanyagaz-
dasszony és Folyamatos Konferenciák szer-
vezője. Írása megjelent a Szabad Gondolat 
folyóiratban.

http://www.szabadgondolat.hu/hu/szabad_
gondolat/szerzok/balla-eniko

G. EKLER
Ágnes



ERTSEY
Attila

„A társadalmi organizmus nem fikció és nem ideológia. Nem 

Rudolf Steiner óta létezik, hanem amióta társadalomról beszél-

hetünk, fejlődik.  A társadalom egy láthatatlan magasabbrendű 

élőlény, melynek működését a materialista természettudo-

mány mechanisztikus törvényekkel próbálta leírni. Hétköznapi 

szóhasználatunk, kifejezéseink ma is árulkodóak: gazdasági 

mechanizmus, társadalmi mechanizmusok, stb. Rudolf Steiner 

e működés lényszerűségére hívta fel a figyelmet, valamint arra, 

hogy az organizmus fejlődésében már korábban megkezdődött 

tendencia, az egységes organizmuson belül az életterületek  

tagozódása új szakaszba lépett.” 

Ertsey Attila: Alapjövedelem – Ahrimán és Lucifer kézfogása 

Megjelent a Szabad Gondolat 2017. tavaszi számában

Építész, egyetemi oktató, a Nádasdy Ala-
pítvány és a Kós Károly Alapítvány elnöke, 
valamint  az Élőlánc Magyarországért elnök-
ségi tagja. Fenntartható építészetet oktat 
és e témában publikál. A Szabad Gondolat   
folyóirat szerkesztőségének tagja, írásait 
közölte a baseli Der Europäer folyóirat. Az 
antropozófiával  Makovecz Imre és Kálmán 
István révén találkozott, 1983-ban. Joseph 
Beuys munkásságáról publikált és kiállítást 
rendezett. A hármas tagozódással foglalko-
zó tanulócsoportokat vezet. 

Házigazdája volt az 1914-2014 Konferenciá-
nak, mely az I. világháború kirobbanásának 
100. évfordulóján azt az eseményt állította 
fókuszba, mely „még  100 év múltán is sok 
tekintetben talány és lidércálom maradt…, 
amely szörnyű fizikai, lelki és szellemi pusztu-
lást okozott Európában.”

http://www.elolanc.hu/index.php/oktatas
http://www.szabadgondolat.hu/hu/ 
szabad_gondolat/szerzok/ertsey-attila

Az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola és Konferencia Központ (Budapest, II. Tárogató út 2-4.) 
megközelítése:

Legközelebbi közlekedési csomópont: Széll Kálmán tér (Mammut Bevásárlóközpont)
A Széll Kálmán térre el lehet jutni:
M2 metróval, 4-es és 6-os villamossal, valamint a 17-es és 18-as villamossal. 
Innen tovább az IBS-hez a következő járatokon lehet eljutni:
› 56, 56A, 61 számú villamosok – 10 perc, illetve ezek pótlóbuszai
› 5-ös autóbusz végállomásáig, a Pasaréti térig, onnan a Kelemen László úton gyalog – 5 perc
› Taxi – 8-10 perc


