
A béketeremtő  
hármas tagozódású szociális organizmus 

ismertté tétele a világban 2016 és 2019 között... 

*** 
Az ENSZ Emberi Jogok Nyilatkozatának 1. fejezete rögzíti  

a szociális organizmus hármas tagozódását: 
„Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek 

ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell, hogy 
viseltessenek.” 

 
Ez pedig azt jelenti: 

 

 
 

Szabadnak lenni annyi: Én-ként létezni. / Egyenlőnek lenni annyi: emberként létezni. / 
Testvérinek lenni annyi: „Mi”-ként létezni. 

 
Szabadnak lenni azt jelenti: van lelkiismeretünk. / Emberként létezni azt jelenti: van 

méltóságunk. / Testvérinek lenni azt jelenti: értelemmel bírunk. 
 

Én-ként létezni azt jelenti: a Szellemben létezünk. / „Te”-ként létezni azt jelenti: jogban 
létezünk. / „Mi”-ként létezni azt jelenti: egymással megosztozván élni. 

 
A szellemi lét azt jelenti: benne vagyunk a szellemi életben. / A jogi lét azt jelenti: benne 

állunk a jogi életben. / Egymással megosztozva létezni azt jelenti: benne élünk a gazdasági 
életben. 

 
A gazdasági élet annyit jelent: megvalósítani a testvériességet. / A jogi élet annyit jelent: 

megvalósítani az egyenlőséget. / A szellemi élet annyit jelent: megvalósítani a 
szabadságot. 

 
Szabadnak lenni annyit tesz: lelkiismeret a szellemi életben. / Egyenlőnek lenni annyit tesz: 

méltóság a jogi életben. / Testvérinek lenni annyit tesz: értelem a gazdasági életben. 
 

A testvériség legyőzi a profit hajszolását. / Az egyenlőség legyőzi a lobbiérdekeltséget. 
/ A szabadság legyőzi a korlátozó gyámkodást. 

 

* * * 
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Fel-Hívás  

testvéri együttműködésre mindazokhoz, akik a 
szociális organizmus hármas tagozódásáért 

tesznek és abban reménykednek. – Világszerte. 

2016 és 2019 között 
 

Amit elgondolni sem tudunk, azt nem tudjuk akarni sem.  
A hármas tagozódás alapfogalmait közösen átgondolva a világba vinni. 

 

 
Mindazok az emberek, kezdeményezések és csoportok érezzék magukat 

megszólítva, akik a 
 

szellemi életben a szabadságnak, 
a 

jogi életben az egyenlőségnek 
és a 

gazdasági életben a testvériségnek 
 

a megértéséért, megvilágításáért és megvalósításáért  
teljes szívvel munkálkodtak, munkálkodnak és a jövőben munkálkodni fognak … 

 
* 

Egyesüljünk hát az igaz testvériség szellemében, minden különbség és különböző 
munkaszemlélet ellenére. – Hisz épp a sokféleséget és a különbségeket 

becsülhetjük, méltányolhatjuk, akármilyen jelentősek is. – Így tudunk szilárd akarattal 

most 
a szociális organizmus hármas tagozódásának megértéséért, világossá tételéért és 

kezdeti megvalósításáért a világban közösen hatni, bárhol éljünk is. 
* 

Itt az idő. Ragadjuk meg a pillanatot - világszerte - egy elszánt, minden határon 
átívelő, egyesítő összefogásra az elkövetkezendő három és fél évben 2016 és 2019 

között. 
* 

Hiszen az embereknek tudniuk kell arról, hogy egyáltalában létezik egy ilyen békét 
teremtő forrás a társadalmi összefüggések továbbfejlődésére vonatkozóan. 

 
Ezt a békét teremtő impulzust mindenek előtt azonban el kell tudni gondolni ahhoz, 

hogy érezni tudjuk, és adott időben sok-sok ember akarhassa is. – 
 

A valódi felvilágosító munka igazából nem hiúsulhat meg;  
legfeljebb süket fülekre talál… 

Ez azonban a mi gondunk nem lehet … 
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Ám ami tényleg aggodalomra adhat okot, 
 
hogy egy ilyen Fel-Hívás-t nem hallanak meg. Ha az „itt az idő” pillanata számunkra 
megmarad pusztába kiáltott szónak, akkor 2019 csak 100 éves nekrológjává válik 1919-nek. 
De ez olyan lenne, mintha Rudolf Steiner emberiségnek adott szociális iniciatívája sírba 
kerülne. – Ezt pedig nem akarhatjuk. 

* 
Nem alaptalanul állunk elő éppen most 2016-ban ezzel a Fel-Hívással. Rudolf Steiner 1917-
ben, eleinte belső körben, néhány ember kérdése kapcsán adott először ösztönzést a 
szociális-társadalmi viszonyok egészséges újrarendezéséhez. 1919-ben tárta részletesebben 
is a világ nyilvánossága elé. 
 
Így tudunk mi is, ahogy a továbbiakban szó lesz erről, először belső körben (2016 / 2017-
ben), majd nagyobb összejöveteleken (2018-ban) már belső körben és nyilvánosan is 
munkálkodni ezen, végezetül 2019-ben alaposan előkészítve, bizalomban egyesülve a világ 
nyilvánossága elé lépni. 

* 
Ehhez tudnunk kell, hogy nem programokat kívánunk fölállítani. 

 
Tudhatjuk, hogy nem egy kész idea-építményt kell megalkotnunk, 

 
hanem a hármas tagozódás átgondolt alapfogalmait kell a világba vinnünk. 

 
És mindenek előtt tudnunk kell, hogy szellemiekben szilárdan és szabadon egyesülve 

hajlíthatatlanul egyenes, de szelíd akarattal és nyitott szívvel,  
egy egészséges társadalom újonnan szerveződő erőit 

képviseljük majd a világ előtt. 
 
* 

A felvilágosítás az első lépés. 
A szociális organizmus hármas tagozódásának sürgető 

szükségességét ma már sok ember képes 
megérteni és belátni. 

* 

A – gyakorlati – ösztönzés 
Először (2016 / 2017-ben) az emberek és a kezdeményezések szabad összefogásának 
mikéntjéről tudunk tanácskozni és közös nevezőre jutni, ki-ki a saját országában.  
  
Egy következő lépésben (2018-ban) az országhatárokon túl az egy nyelvhez tartozó 
emberek pl.: osztrákok, svájciak, németek vagy az angolnyelvű kezdeményezések, a franciául, 
olaszul, spanyolul és portugálul beszélő emberek vagy a skandináv kezdeményezések ill. 
Hollandiában, Belgiumban, Luxemburgban élők, vagy az oroszul beszélők illetve az ázsiai 
térségből való emberek tudnának találkozni és egymással tanácskozni arról, hogy miként 
valósítható meg a különböző iniciatívák erőteljes és jóakaratú együttműködése. – Az addig 
közösen kidolgozott eredmények ezután elvezethetnek valamelyik országban egy első, közös, 
nagyobb nyilvános összejövetelhez. – Emberek találkoznak emberekkel közös 
megbeszéléseken. 
 
Ezt követően harmadik lépésként (2019-ben) a világ összes csoportosulásának és 
kezdeményezésének képviselői, valamint magánszemélyek is összetalálkoznának egy 
egyszeri, közös, több mint hétnapos nemzetközi kongresszuson, hogy kölcsönösen 
bemutassák egymásnak és a világnak a már kialakult sokrétű és változatos elgondolásokat, 
elképzeléseket. – Ebből fakadhatnak olyan szükségszerű ösztönzések, melyek által 
kifejlődhetnek az egyes országokban a legkülönfélébb új impulzusok és lökést adó iniciatívák. 
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Példa egy gyakorlati munkamegközelítésre 
 
Először például az adott állam alkotmányát és szociális viszonyainak tagozódását kéne 
mélyebben megismerni a saját országokon belül; (Németországban például a minisztériumok 
felosztását és azok különböző hatásköreit). 
 
Végezetül újra lehetne rendezni, kiegészíteni, majd prezentálni gyógyító módon a szociális 
organizmus hármas tagozódása értelmében az eddig fennálló viszonyokat, melyek manapság 
legtöbbször „kaotikusan rendezettek”.1 

* 
Az adott társadalmi viszonyok újjászervezésére világszerte ily módon közösen megtalált 
ötletek és kidolgozott javaslatok vissza tudnak áramlani differenciált indítványok formájában a 
gyógyító hármas tagozódás értelmében. Így ezeket egy adott országban a lehetőségekhez 
mérten meg lehet valósítani új, erővel áthatott kezdeményezések, sőt talán polgári 
előterjesztések, népszavazások vagy egyéb más lehetséges formában. 

* 
Ebben az esetben azonban nem az a legfontosabb, hogy ezzel a közös testvéries igyekezettel 
kudarcot vallunk –e vagy sem, hanem, hogy a szociális organizmus hármas tagozódását 
beleállítsuk a világba. 

* 

Gyakorlati ösztönzés egy első kapcsolatfelvételhez 
 
Elsőként ideális lenne minden országban találni olyan kapcsolattartó embert vagy 
kezdeményezést, akit vagy amit egyrészt az adott ország összes iniciatívája el tud fogadni, 
másrészt nemzetközi kommunikációs kapcsolattartó is.  

* 
Az interneten ezt a ’Fel-Hívás’-t minél több nyelven tegyük nyilvánossá, és egyidejűleg 
jelenjen meg az adott kapcsolattartó személy/személyek elérhetősége is (e-mail, stb.).  

* 

A weboldal címe a következő: www.alternativ3gliedern.com 
 
* 

Ezen Fel-Hívás felelős kezdeményezője:  
 
Sozialkunst e.V. 
c/o Rainer Schnurre 
Raum für Sozialkunst 
Matthiaswiese 12 / D – 31 139 Hildesheim 
Tel.: 0049/ (0) 51 21 – 93 27 591 
eMail: rainer.schnurre@gmx.de 

* 
A Sozialkunst e.V. - Raum für Sozialkunst, mint ennek a Fel-Hívásnak a kezdeményezője, 
csak az egész létrejöttéért érzi magát kapcsolattartóként felelősnek. – Németország 
kapcsolattartóját jó volna lehetőség szerint minél hamarabb megtalálni. 
  

* * * 
A 2016. 9. 7-i változat 

-------------------------------- 
1 Első megközelítésben ezzel kapcsolatosan Peter Selg és Marc Desaules könyvecskéjében 
olvashatunk: „Ökonomie der Brüderlichkeit“ - Zur Aktualität der sozialen Dreigliederung – Verlag 
des Ita Wegman Instituts, 1. Auflage 2016, ISBN: 978-3-905919-72-1. / Ez az írás két olyan előadásra 
támaszkodik, melyeket 2015.11.20-án és 22-én tartottak. Peter Selg egy történelmi áttekintést nyújt és 
Marc Desaules rátekint a svájci viszonyokra és szemléltetve továbbgondolja azokat a szociális 
organizmus hármas tagozódása értelmében. 

http://www.alternativ3gliedern.com/

