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Miért kell az antropozófus
gyógyászat érdekeit védeni?
Jan Pohl
Budapesten, 2018. szeptember 3-án tartott előadása

Ez most egy elég speciális téma, de remélem, hogy tudok
egy kis általános bevezetést adni.
A gazdasági együttműködés és az asszociációk
Rudolf Steiner gazdasági indítványainak egyik sarkalatos
pontja a termelők, kereskedők, és fogyasztók gazdasági
együttműködése: az asszociációk. Ez a három fél meg
tudna egyezni a termelendő, elosztandó és fogyasztandó
javak optimális minőségében és mennyiségében. Ez által
a felesleges munka, a túltermelés és a hiány elkerülhetővé
válnának. Miért nem sikerül ezt a kézenfekvő gondolatot megvalósítani? A főok valószínűleg az igen különböző
súlyelosztás.
A termelő érdeklődése legtöbbnyire kevés termékre korlátozódik. Ezekben viszont annál inkább érdekelt, nagyobb áldozatokra is hajlandó, hogy szempontjait másokkal is elfogadtassa. Ide vág az egész propaganda, a termékpropaganda.
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A kereskedő már kevésbé specializált. Szakmai tudása
is kisebb, érdeklődése sokszor több árufajta között oszlik
meg. Utalásai mégis fontos impulzusokat adnak a termelőknek.
Na de a fogyasztó! A fogyasztó érdeklődése viszont az
élet minden területére kiterjed, valamennyi termék, szolgáltatás végül is az ő javát kellene szolgálja. Szakmai tudása sokszor nincs, de meg tudja mondani, hogy mire van
szüksége. Ha egyáltalán megkérdezik és ha elég önálló ahhoz, hogy ne hagyja magát befolyásolni.

A brüszeli viszonyok
Amit most mondtam, természetesen nem csak kis körünkben, hanem jóval nagyobb összefügésben is érvényes.
Brüsszelben az Európai Unió tagállamainak képviselői
ülnek a parlamentben és a bizottságokban. Hivatalosan
országaik, pártjaik, sőt választóik érdekeit képviselik, ha
azonban pontosabban odanézünk, kiderül, hogy a gazdaságnak legalább olyan súlya van, mint a politikának. Minden egyes személy sok száz különböző, gyakran egymásnak ellentmondó hatásnak, befolyásnak, kísértésnek van
kitéve és egyáltalán többnyire valamilyen csoport, azt is
mondhatnám érdekszervezet segítségével került oda, ahol
van. A parlamentben, a bizottságokban nem csak beszélnek, hanem döntéseket is hoznak, olyan döntéseket, melyek a tagállamok megfelelő szervein keresztül valamennyiünk életét befolyásolják. Ezek a döntések addig szűkítget6

ték az antropozófus élet lehetőségeit, míg egy szép napon
– néma gyereknek anyja se érti a szavát - megalakult az
ELIANT, az antropozófus érdekképviselet, mely az oktatás, a gyógyászat, a mezőgazdaság terén az antropozófus
érdekeket hivatott védeni Brüsszelben.

Ha van ELIANT, miért kell EFPAM?
Joggal kérdezheti az ember, ha ilyen szépen összefogtak
Európa-szerte a mindennapi életben alkalmazott antropozófián alapuló kezdeményezések, miért van akkor szükség
egy antropozófus páciens szervezetre Európában, sőt még
Magyarországon is?
Természetesen az antropozófus gyógyászat terén is vannak termelők, csak a Weledát és a Walat említem példaként, melyek nemzetközileg ismertek és elismertek, de éppen ezért az ellenerők, tehát a vegyipar gyógyszeripari ága
számára komoly konkurrensek, kiket minden lehető módon le kell küzdeni. Sajnos a vegyipar sok államban fontos
adófizető, majdnem korlátlan bevétellel és erős befolyással
rendelkezik és így könnyű dolga van minden alternatívát,
a homeopátiát, természetgyógyászatot, antropozófus gyógyászatot befeketíteni, megvásárolt szakvélemények segítségével ellehetetleníteni, hatóságok által betiltatni és ezáltal a vegyszerek piaci részesedését növelni.
Szerencsénk viszont, hogy ezeket az alternatívákat a kis
antropozófus körökön kívül is sokan támogatják, így mint
páciensek összefogunk a természetgyógyászat és a homeo7

pátia híveivel és közösen lépünk fel nemzetközileg. Ahhoz,
hogy egyáltalán szóba álljanak velünk, az unió 28 tagállama közül legalább tízben kell működő tagszervezetet
felmutatni. Márcsak ezért is fontos egy magyar tagszervezet létrehozása. Persze minél nagyobb a tagság, annal
nagyobb a szavunk súlya. Gyönyörű példa erre a svájci
tagszervezet.
Svájcban úgy van, hogy 100.000 hitelesített aláírás segítségével népszavazást lehet kezdeményezni. Amikor az
alternatív gyógyászat teljesítményeit a betegbiztosításból
törölni akarták, hála a több mint ezer taggal rendelkező
EFPAM- (páciens-) tagszervezet aktivitásának és összefogásának más körökkel a nép túlnyomó többsége az alternatív gyógyászat mellett szavazott, úgyhogy a helyzetünk
jobb lett, mint előtte volt. Ma gyakorlatilag az antropozófus gyógyászat minden teljesítményét Svájcban – még a
gyógyeuritmiát is -, fedezi a biztosítás.
A magyar helyzetről nem beszélek, ezt Ti jobban ismeritek. A dolgok állása a különböző államokban nagyon
különböző, míg azelőtt pédául főleg a holland helyzet volt
számunkra kedvező, most főleg a német hatóságok toleranciája késlelteti a számunkra kedvezőtlen egységesítést.

Mire jó egy magyar páciens szervezet?
A páciens szervezetek fontos feladata az antropozófus gyógymódot alkalmazó terapeuták és orvosok, valamint a beszerzési források és lehetőségek alapos ismerete. Miért?
8

Azért, hogy az érdeklődőket a helyes címre tudják irányítani. Az is lényeges persze, hogy nyomon kövessék az
országban lehetséges és esetleg téríthető alkalmazásokat
és ezek esetleges bővítésének a lehetőségeit. Azonkívül az
antropozófus kiképzések hivatalos elismerését is támogatni
kell. Az érdeklődők találkozásait és továbbképzését majdnem mindig össze lehet kötni új, esetleges tagokkal való
kapcsolat felvétellel. Magyarországon pl. hallom, hogy
minden megmozdulásra pályázatot kell írni, de hát ezt is
valakinek meg kell tennie! Így feladat mindenhol mindig
akad elég. Pár lelkes tag sok mindent lehetővé tud tenni.
A nemzetközi együttműködésben mindig lehet számítani
az európai tetőszervezetnek és a holland René de Winternek, a tetőszervezet elnökének a támogatására, akinek
üdvözletét most szívesen adom át.

A tetőszervezet ez évi munkássága
A következőkben szeretnék a tetőszervezet ez évi munkásságára rátérni. A páciensszervezetek összefogása az
EFPAM-nak mint tetőszervezetnek a feladata. Ezt a szervezetet 2000-ben hozták létre, mert bár az unió az egészségügyet az egyes államok illetőségi körébe sorolta, mind
több és több részletkérdésben Brüsszel vette át az illetékességet. Hiszen az egészség kérdése nem csak orvosi problémákat foglal magába, hanem az egészséges táplálkozás,
egészséges oktatás, egészséges testi és lelki életkörülmények biztosítása, és az egészséges munkakörülmények kér9

déseit is.
Az EFPAM legfontosabb feladata Európa valamennyi
országában az antropozófus gyógyszerek hozzáférhetőségének biztosítása. Legkönnyebb a beszerezhetőség Németországban és Svájcban. Sok államban viszont nem könnyű a
hozzájutás. A brüsszeli székhelyű Európai Bizottság tisztán megmondta, hogy a jövő években nem óhajt az eddigi
- minket is érintő - engedélyezési gyakorlaton akármit is
változtatni. Így nem tehetünk mást, mint megvárni a következő felülvizsgálási időpontot és felkészülni arra, hogy
igényeinket akkor tudományosan alátámasztottan, megfelelő nyomatékkal előadjuk. A tudományos alátámasztást
az orvosok és termelők szervezetei készítik elő, és a nemzetközi páciens szervezet, az EFPAM ezeknek a közös ülésein mindig ott van és természetesen beleszól. A nyilvános
vitákban többnyire a homeopátia van előtérben és általában úgy van, hogy minden sikert fokozott ellenállás, ellentámadások kísérnek. Az elmúlt időszakban főleg Svédországban, Franciaországban és Belgiumban támadták az
alternatívákat. Magát az antropozófiát főleg az oltásokkal
kapcsolatos állásfoglalásai miatt ítélik el. Viszont a Brexittel kapcsolatos tárgyalások és nehézségek miatt 201718-ban sok mindent elhalasztottak Brüsszelben, a gyógymóddal kapcsolatos kérdéseket is legtöbbnyire, és nemcsak
Brüszelben, hanem az egyes államokban is. Ezt a szünetet igyekszünk kihasználni, hogy az orvosokkal együtt a
mikrobiológiai termékek hatásvesztésére utaljunk. A hozzáférhetőség mellett az EFPAM munkája az engedélyezési
politikára, az antropozófus gyógymód ismertetésére, a te10

rapeuták hivatalos elismerésére és a választási szabadság
anyagi lehetővé tételére irányul, tehát arra, hogy a betegbiztosítók elismerjék ezt a választási szabadságot.
Az EFPAM feladata tehát:
- Európa polgárainak segítése abban, hogy életüket és
egészségüket személyi és társadalmi szinten tudatosabban
és felelősebben tudják alakítani;
- az egyes országok páciens szervezeteinek támogatása
és képviselete az európai egészségügyi szervekkel szemben;
- a szabad terápia választás és a gyógyászat sokoldalúságának és önrendelkezési jogának a támogatása;
- együttműködés más európai páciens- és fogyasztói
mozgalmakkal és szervezetekkel, hiszen együtt lehet a legtöbbet elérni.
A négy fő cél, hogy
- mindenki, aki akarja, igénybe vehesse az antropozófus orvosok és terapeuták szolgálatait és az antropozófus
termékeket;
- az európai engedélyezési gyakorlat rugalmasabb legyen és tegye lehetővé az antropozófus orvosi termékek
regisztrációját - az egy borzasztó akadály, hogy ezek a lehetetlen állatkísérletek milyen drágák és feleslegesek;
- a jogi akadályok, melyek a kereslet és kínálat egyensúlyát zavarják, szűnjenek meg;
- a betegbiztosítás térítse meg az antropozófus termékek és szolgáltatások árát.
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A célok elérése érdekében három területen dolgozik a
tetőszervezet, ezek:
- együttműködés, szövetkezés és egész hálózatok kialakítása;
- az európai politika figyelemmel kísérése;
- a saját belső szervezetünk erősítése.
Az EFPAM-nak jelenleg tizenöt államban van aktív
tagszervezete, ezek: Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Németország, Magyarország, Izland, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Románia, Spanyolország, Svédország, Svájc és Nagy Britannia. Persze az EU-ban csak
az számít, aki EU-tag, a többi nem számít. A dán tagszervezet 2015 óta nem aktív.
Az EFPAM vezetősége nemzetközi, mindenki más nemzethez tartozik, így a munka legnagyobb részét emailek
segítségével koordinálják. Személyesen csak időnként találkoznak, most a szeptemberi arlesheimi közgyűlés után
novemberre terveznek egy összejövetelt Párizsban, melyre
a tagszervezetek képviselőit is meghívják.
Az EFPAM évi beszámolója ezen kívül bemutatja a
Brüsszelben működő rokon szervezeteket és azok munkáját
és az alternatív gyógymódokkal kapcsolatos eseményeket
Brüsszelben és az egyes európai államokban.
Az interneten az EFPAM az efpam.eu címen található.
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fórum beszélgetés
Már sokszor tartottam itt előadást, ezek az előadások
itt ebben a könyben ki vannak nyomva. 1 2
Ám ezekről a témákról, amikről ma beszéltem -én egészen
különböző témákról szoktam beszélni!-, beszélgethetünk nyugodtan. Tessék kiegészíteni, kérdezni, amire tudok, szívesen válaszolok. Azt hiszem egy kis beszélgetés nem ártana,
van elég időnk rá. El tudom képzelni, van azért kérdés is,
nem minden egészen tiszta.
...
Kérdés
Azt szeretném kérdezni, említette a fogyasztóvédelmet.
Ha valakinek pl. antropozófiai gyógyítással kapcsolatban
panasza van, betegnek, vagy betegszervezetnek, akkor hol
tehet ilyen panaszt és ki képviseli jogi szempontból és
egyéb szempontból is?
Válasz
Szerintem egy páciens-szervezetnek feladata az is, hogy
összegyűjtse a hiányosságokat, a hiányosságokról tudjon,
és igyekezzen a hiányosságokat kiküszöbölni. Egy páciens
szervezet - és ugye, a képviselői itt vannak, [Csobay József
elnök, Szőke Henrik és Bödők Károly elnökségi tagok –
1

Jan Pohl: Tizenkét hang a 21. századból. 2018 Agapeanum
Kiadó. [kemény kötött, F5, p 220]
2
Pohl János: Az iszlám áramlatai, 2018. Mandala füzetek 29.
[A5, p 88]
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szerk.] - tehát a páciens szervezet az, amelyik a megszólítandó szervezet, akikkel közölni kell mi a hiányosság, mit
lehet tenni és nemzetközi vonalon természetesen ott van a
tetőszervezet, de nemzeti vonalon az itteni kis szervezet.
Kérdés
Előfordul, hogy valaki azért kezd el érdeklődni az antropozófia iránt, hogy vígasztalást találjon?
Válasz
Igen. Az egészen különböző lehet, hogy valaki hogyan
talál az antropozófiára, de énnekem az a személyes véleményem, van egy bizonyos hajlandóság mindenkiben,
materialista irányban, vagy idealista irányban, ebben az
irányban, vagy abban az irányban, és míg természetesen a
kioldó, kiváltó ok nagyon különböző lehet, de az én alapbeállítottságom kevésbé változik, akkor is, ha egészen különböző okokból jutok hozzá.

Hozászólás
Az egyik fő feladat, hogy a gyógyszerek eljussanak a
páciensekhez.
Válasz
Ez is olyan dolog, amit a páciens szervezettel kell megbeszélni, kérdés, hogy ebben az országban milyen a helyzet. A feladata az a szervezetnek, hogy ezzel foglalkozzon.
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Jörg Judit
Ha Henriket megkérjük, hogy tájékoztasson, ez nagyon
alkalmas fórum lehetne, mert sok minden változott.
Fórum
Szőke Henrik
Szívesen elmondhatok néhány dolgot, ami talán kevésbé ismert. Mintegy másfél éves elég izzadtságos munkával
sikerült létrehozni egy valóban hivatalos utat a gyógyszerek forgalmazását illetően.
Az antropozófus gyógyászatot a kezdetektől fogva úgy
próbáltuk felépíteni, hogy ez a mainstream, vagyis az akadémikus orvoslás közelében legyen, így arra támaszkodó és
minden jogi kereteknek megfelelő gyógyászat legyen. Az
orvosok is egyetemen akkreditált képzésben vesznek részt,
ott vizsgát tesznek, az EMMI-től (korábban az ÁNTSZtől) engedélyt kapnak arra, hogy antropozófus orvosként
dolgozzanak. Így akadémikusan nagyon jó a helyzetünk
és ezt igyekszünk alátámasztani azzal, hogy a gyógyszer
útja ugyanilyen jogtiszta legyen. És ezt kezdtük el másfél
éve, hogy mi is valójában a jogi helyzet. A készítményeket
be lehet hozni Németországból, ha valaki Németországban
bemegy a gyógyszertárba, ott recept nélkül megveszi és
hazahozza és használhatja. Ha ezt itthon Magyarországon
szeretné beszerezni, akkor az orvosnak egyedi engedélyt
kellett kérnie az OGYEI-től, ami egy nagyon hosszadalmas procedúra, anamnézist kellett írni, benyújtani, 30 nap
várakozási idő, végül nem is egy engedély volt, csak egy
15

nyilatkozat, azt mondták, igen, létezik ez az antropozófus
gyógyszer, lehet szedni erre a kórképre és nem támogatjuk.
Ez nyilatkozat és nem engedély volt.
Utóbbi hónapokban úgy lett, hogy van egy nagykereskedő, aki behozhatja mondjuk eddig a pontig, az ő nagykereskedéséig, és onnan bármelyik magyar gyógyszertárba,
24 vagy 48 órán belül le tudja szállítani, akkor, ha ez az
orvos megállapodik a gyógyszertárral ott helyben, hogy ő
rendszeresen ott a pácienseinek gyógyszert fog adni, és kér
erre az OGYEI-től egy keret-engedélyt. Ez nem azt jelenti, hogy minden egyes páciensre kéri az engedélyt, hanem
egy keret-engedélyt kér, jelenti a hivatalnak, hogy a következő egy évben ezt a gyógyszert milyen mennyiségben
szeretné felírni. Erre a hivatal ad neki egy keret-engedélyt.
És ezt a keret-engedélyt leadja az orvos a gyógyszertárnak
és a nagykereskedőnek, és akkor nagyon rövid úton, külön engedély nélkül be lehet hozni a gyógyszereket és ez
egy teljesen jogtiszta út. Bátorítok mindenkit, aki szeretne ilyen gyógyszerekhez hozzájutni, mondjuk vagy ezek
fogyasztója, forduljon a gyógyszertárakhoz, Pasaréti patika, Solymáron is, a Belvárosban is, Szegeden is, vagy
feladat Győrött is, hogy meglegyen a nagykerrel a kapcsolat, tényleg olajozottan működjön ez a rendszer. Ez
kivételesen jó helyzet lenne európai szinten. Pl. teljesen ellehetetlenült a holland helyzet. Pont négy nappal
ezelőtt a Magyar Tudományos Akadémia újabb állásfoglalása, ami most már a harmadik, épp ebben az irányban
mozgatja a komplementer medicinát, hogy szét fog válni
valamennyire hosszútávon a sarlatánság, a nem minőségi
16

szolgáltatás és az államilag elismert minőségi szolgáltatás.
Azt tudom mondani mindenkinek, hogy az antropozófus
gyógyászat helyzete a lehető legjobb most Magyarországon ebből a szempontból. Ha valaha valakit elismernek,
akkor mi biztos, hogy az első sorban leszünk. Amit az
MTA most csinált, annak semmilyen jogkényszerítő ereje
sincsen. Ők adtak egy nyilatkozatot. Ugyanezt elmondták
már 2004-ben is és 2010-ben is, ugyanazt mondták, amit
mi már 25 éve mondunk. Minőségi oktatás kell orvosok
és eü. szakemberek részére. Az antropozófus gyógyászat
ebből a szempontból már úgy elő van készítve, hogy mind
a 15 terápiás irányzat módszertana le van írva. Ha ebből tényleg törvényt akarnak alkotni, akkor mi a legjobb
helyzetben vagyunk.
A homeopátiát is diﬀerenciálni kell. Arra sem lehet azt
mondani, hogy nem elismerhető komplementer irányzat.
Ők tulajdonképpen szét akarják választani, hogy orvosok által, vagy természetgyógyászok által végezhető, vagy
olyan közérzetjavító eljárás, amihez csak érettségi kell.
Ezek különböző szintjei a gyógyításnak. Azért vállaltam
el a tanszék vezetését Pécsett, hogy az élvonalban maradjunk, a lehető legközelebb az akadémikus orvosláshoz.
Ha picik is vagyunk és nem is vagyunk annyira láthatóak, de amit felépítünk, az szisztematikus. Lehet, hogy ez
olyan benyomást kelthet, hogy túl sok formát rakunk bele és kevés tartalmat. Tehát előreszaladunk. A páciensek
érdekvédelmi szervezete is megalakult, és én azt látom, érdemes struktúrába invesztálni. És ez megvan. Az orvolás
részéről azt tudom mondani, hogy a legjobb helyzetben
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vagyunk most.
Jelenleg 40-en vettek részt a két vizsgán, amiben benne vannak az orvosok és gyógyszerészek. A gyógyszerészeknek is antropozófus szakgyógyszerész záróvizsgát ad
az egyetem. A képzés 3 éves, tehát hat szemeszteres, de
két év után már lehet vizsgázni. Úgy tűnik, most is lesz
10-12 ember, aki vizsgára megy. Érdekes, most több a
gyógyszerész. Lassan de biztosan növekszünk.
Jörg Judit
Az antopozófus orvosoknak, ha szakorvos - elméletileg
tehát mindenkinek - van egy akadémikus orvosi képesítése
és van egy szakvizsgája a speciális szakterületen, amit ő
válaszott, és van egy szakképesítése antropozófus orvoslásból. Azt kell megérteni, tulajdonképpen ők miért vállaltak
fel még egy szakképesítést, hisz a gyakorlati orvosi tevékenységük mellett látják a különbséget. A gyógyításban
tudják ezt képviselni és a betegek érdekében teszik, bátran forduljatok hozzánk, van egy listánk, lehet választani,
nem csak Budapesten élnek ezek az orvosok.
Csobay József
Az antropozófus érdekvédelmi szervezet akkor válik igazán szervezetté, ha megfelelő tagsággal a háta mögött képes képviselni ezt az egészet. A tagság növekedése igazából
kulcskérdés számunkra is, hogy mennyi ember érzi majd
sajátjának azt, hogy ennek a szervezetnek tagja legyen
bármilyen formában, vagy aktívan, vagy csak azért, hogy
a szervezet megfelelő taglétszámmal legyen ahhoz, hogy
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bárhol képviseltetni tudjuk magunkat. Várjuk azokat az
érdeklődő embereket, mindegy milyen formában, akik része szeretnének lenni az érdekképviseletnek. Gondolom,
majd kialakul annak is az útja, hogy tájékoztassunk arról,
kit hol találhatnak meg milyen problémával. Még ehhez
jött az is, hogy miért nem lépnek be? Nekem mindig az
volt a furcsa, hogy ha egy mozgalomnak, mint az antropozófus mozgalomnak elkötelezett híve vagyok, akár úgy,
hogy otthon csak antropozófiát olvasok, vagy eljárok valahova közösségbe olvasni, vagy mi, akik az orvoslás területén mozgunk, -mert ugye van külön mezőgazdasági,
pedagógiai mozgalom [természettudományi, matematikaicsillagászati, ifjúsági, társadalomtudományi, képzőművészeti, előadóművészeti, irodalmi-bölcsész tárgyak -szerk.]
akkor énszerintem ez belső igényből kellene jöjjön, hogy
márpedig én tagja leszek ennek a szervezetnek, és én még
ezt nem fejtettem meg, hogy ez miért nem jön azonnal
képbe valakiben, hogy aki végez egy ilyen iskolát, az azonnal önként magától mondja, márpedig hogy én ennek az
AMA-nak, az Antromedicartnak, vagy az AME-nek, utóbbi teljes nevén az Antropozófus Gyógyászatért Érdekképviseleti Egyesületnek a tagja szeretnék lenni, hogy minél
többen legyünk, hiszen az lenne a döntő, hogy minél többen legyünk. Az lenne a kérdés, hogy ez a mai korban miért nem jön azonnal belülről, hogy én tag leszek, mert én
ide tartozom, hiszen itt végeztem, itt jártam, itt kaptam
képesítést, itt tudok folytatni egy más jellegű tevékenységet, nem csak az akadémikus orvoslást, én ezt akartam,
mert önként jöttem ide, akkor ennek tagja leszek. Ezt
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várom, ezt a pillanatot, hogy mikor jön így belülről fakadóan, és akkor mindjárt nagyon sokan lennénk, és akkor
már megközelítenénk a százas tagságot.
Az AME vezetősége: Csobay József elnök, Szőke Henrik és Bödők Károly elnökségi tagok, főként együtt hárman
képviselünk.
Bödők Károly
Pár szót a tevékenységünkről, arról, hogyan jöttünk
ide. Tanulmányúton voltunk kint Dornachban, amit Henrik szervezett és ahol Pohl Gyuri vezetésével néztük meg
a Goetheanumot, és aki ismeri a nagy piros ablakot, ott
alatta beszélt Gyuri erről az egyesületről, ott történt meg
az impulzus átadás. Egymásra nézve, szóban megszületett
ez az egyesület - ez meg is lett örökítve. Majd aztán összejártunk, dolgoztunk, hogy ez a szervezet elinduljon. 2015
májusában jött létre itt Magyarországon, lett jogilag bejegyezve igazából. Igazából idén 2018-ban, év végéig biztos
látható lesz, egy elnyert pályázatnak köszönhetően, mert
idén év végéig 25 előadást szeretnénk országszerte szervezni, ahol szerenénk az antropozófus gyógyászatot is bemutatni és különböző témákban előadások is lesznek. Egy
kiadványt is tervezünk, a honlapunk pedig: amema.hu,
amelynek neve onnan jön, hogy az AME MA-gyarországon
amema.
Seress Attila
Egy impulzust szeretnék átadni. Ez a Karácsonyi Gyűlésnek az az impulzusa, hogy az antropozófiát nyilváno20

san, átlátható jogi keretek között, egyesületben műveljük,
amely antropozófiai társaság, ha így nézzük, a mozgalommal tud egyesülni. Tehát van a mozgalom és van a társaság és ez a kettő hogyan tud kapcsolódni? Mindenképpen
igaz, hogy az antropozófiában nagy lehetőségek rejlenek,
mert Rudolf Steiner afelől döntött, ő úgy gondolta, hogy
az antropozófia ne egy szekta legyen, ne egy ezoterikus
szekta legyen ez, hanem nagyon demokratikus legyen; egy
erős és komoly jogi újítást hozott létre konkrétan a Karácsonyi Gyűléssel. Hisz vannak az országos társaságok (pl.
idehaza Magyar Antropozófiai Társaság) és van a világtársaság (Általános Antropozófiai Társaság) és valahogy így
épül fel. Ezzel kapcsolatban egy kérdést is szeretnék megfogalmazni. Vannak ugye az országos érdek-védő szervezetek és van ez a tetőszervezetnek említett ernyőszervezet.
Most akkor tulajdonképpen az, aki tagja az AME-nak,
az országosnak, akkor az tagja annak az innen nézve kicsit misztikus nemzetközi tetőszervezetnek is? Így van-e?
Kettős tagság van-e? Ez egy komplexebb kérdés. Mert
Rudolf Steiner ezt találta ki valamilyen szempontból, és
ez egy óriási jogi újítás, ha jól értem.
Tudni kell még, ha az a baj, hogy a tagság kicsi, akkor feltehető a kérdés, nem kell-e esetleg felülvizsgálni a
dolgokat, hogy egy a mai kornak alkalmasabb jogi formát
vegyen fel akár az antropozófia? Még akár az általános
polgári jog fejlesztésének értelmében is. A jogi formákat a
polgári törvénykönyvek írják meg, onnan lehet választani,
pl. az antropozófia számára az egyesületet választották az
alapítók, mondjuk most jelenleg ez az antropozófiai forma
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az egyesület. Kérdéses, a törvények jelenleg adnak-e lehetőséget arra, hogy azok a fiatalok, akik ide-oda utaznak,
azok úgy lehessenek tagok, ahogy most nem tagok, mert
most azt mondják, hát ez az egyesület egy öreg, elavult
forma, mert miért is legyek tag egy egyesületben? Nem
lehetne-e jogilag megújítani azt, hogy még jobban kapcsolódjon a társaság és a mozgalom? Hogy még jobb legyen?
Jan Pohl
Igen, értem. Most magyar vonatkozásra Henrik talán
tud választ adni. Nemzetközi vonatkozásra én is tudok
valamit mondani.
Szőke Henrik
Talán csak annyit, hogy mi ennek az egyesületnek, tehát a páciens érdekvédelmi szervezetnek és a képzésnek,
vagyis az Antromedicart egyesületnek a kapcsolata. Mi
a kezdetektől fogva a hármas tagozódás értelmében szerettük volna szétválasztani azt, hogy van egy akadémiai,
tehát egy képzésért felelős, van egy érdek-képviseletért felelős szervezet - ez ugye a pácienseké -, és lenne még egy érdekképviselet a szakemberek részéről. Tehát a szakma és a
gyakorlati élet érdek-képviselete az nem azonos. Az akadémikus impulzus, vagyis a kutatás és oktatás, az különálló
legyen, ezért van az Antromedicart egyesület és ehhez jönnek a páciensek és majd talán a szakemberek és terapeuták
érdekképviselete. Az lenne majd megint egy új lépés, hogy
legyen egy antropozófus orvos-társaság, vagy egyesület, az
megint egy külön szervezet. Így a társaság is, a Magyar
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Antropozófiai Társaság az egész mozgalomnak talán egy
szervét képviseli, a legáltalánosabb szervét. Ezek külön
kis más szervek és ezzel azt próbáltam kifejezni, hogy az
egész mozgalom az nem azonos a Magyar Antropozófiai
Társasággal, vagy a nemzetközi Általános Antropozófiai
Társasággal, vagyis a világtársasággal, mert ott vannak a
szekciók is mindjárt, tehát nagyon sok szerve van. Nem
vagyok biztos benne, hogy aki a legáltalánosabb társaságnak, vagy iskolának nem tagja, az ne lehetne aktív egy
másik részében, a szekcióban, vagy egy másik egyesületben. Tehát nem a teljes képet kapjuk, ha csak a társaság
tagjainak számát nézzük.
Jan Pohl
Igen. Ez így van, hogy a társaság tagjainak a száma
nem jelenti azt, hogy ennyi ember érdeklődik az antropozófia iránt, sőt, egyáltalán nem jelent ilyesvalamit.
Pl. van egy kezdeményezés, hogy küldjünk ki minden
alkalmazott antropozófiai ág számára egy ismeretterjesztő
nyomtatványt és ez már megtörtént nemzetközileg, német
nyelven. Mindenki meg van szólítva, aki az antropozófiai
mezőgazdaság iránt érdeklődik. Adja meg a címét és akkor összegyűjtik ezeket a címeket. Akkor pl. a következő
ismeretterjesztő nyomtatvány az antropozófiai pedagógiáról szól. Mindenki, aki érdeklődik a pedagógia iránt, adja
meg a címét. Így alakulnak ki egyelőre eﬀéle címtárak,
amik azon túl mennek, mint ami a jelenlegi tagság, ez így
a 40.000-en jóval túl megy. Pillanatnyilag azt készíti elő
tulajdonképpen, hogy egy ilyen ismeretterjesztő nyomtat23

vány jelenik meg a vállalkozók számára is. Akkor a vállalkozók is megadják a címeiket és akkor rendszeresen meg
lehet szólítani őket. Ez egy jelenlegi aktualitás, de aztán,
hogy milyen gyorsan valósítható meg, vagy milyen vetületei vannak, az egy másik kérdés. Ezek a próbálkozások,
amikről beszélsz, ezek vannak, nem csak Magyarországon,
Magyarországon is, szerencsére, mondja Henrik, de máshol
is. Ezzel talán le is zárhatjuk a dolgot.
Kiderült, hogy mi minden van itt?
Mi mindent lehet támogatni itt?
Mi mindennek van értelme itt csinálni?
És nagyon szép dolog, hogy Németországon, Svájcon
kívül itt Magyarországon is van olyan lehetőség, hogy sok
olyan dolgot lehet megszervezni, amit más országban bizony nagyon nehéz. Tudom pl. Spanyolországban milyen
nehéz antropozófus gyógyszerekhez jutni Franciaországon,
Németországon keresztül, esetleg Svájcon keresztül.
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Szeretnénk minél szélesebb körben megismertetni az antropozófiai szemléletű orvoslás ismereteit.
Számos orvos és terapeuta van, aki segíteni tud
ebben.
Mindenki számára szeretnénk, hogy elérhetőek legyenek Magyarországon, illetve a környező országokban is az antropozófia alapján készített gyógyszerek, melyek már ma elérhetőek a problémákkal
küzdők számára más európai országban is.
Egyesületünk, az AME (amema.hu) tagja az Európai EFPAM–nak (European Federation of Patients’ Association for Anthroposophic Medicine;
efpam.eu). Közös életterületünkön szeretnénk elősegíteni azt, hogy az emberek szabadon választhassanak a terápiákból.

