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Program        (a szervezők fenntartják a változtatás jogát) 

Március 24., szombat 

9.00-10.00 Érkezés, regisztráció 

 10.00  Előzmények, a hármas tagozódás története Ertsey Attila (30') 

 10.30 Alexander Caspar előadása (45') 
A pénz rejtett hatalma 
A pénz mint csereeszköz és értékközvetítő 
A mai pénzgazdaság következményei 
A pénzgazdaság hitelgazdasággá válik 
A pénzteremtés mint az árak és jövedelmek értékmérőjének eszköze 

11.15  Kávészünet (15') 

 11.30 Alexander Caspar előadása (55') 
 12.25  Kérdések, válaszok  (35') 

 13.00  Öröklét - vers és euritmia Weöres Sándor nyomán (30') 

 Cserháti Katalin Magdolna euritmiaművész és  
 Barabássy Somogy Örs, az Euritmia Akadémia negyedéves hallgatója 



13.30  Ebédszünet (60')  
A szünetben 14.00-14.30 közt Makovecz Anna bemutatja a házat az érdeklődőknek. 

 14.30  Rátekintés a hármas tagozódás mai helyzetére  
 Alexander Caspar előadása (1h 30') 
 16.00 Kérdések és válaszok (60') 

17.00  Kávészünet (30') 

 17.30  Megvalósult példák  a hármas tagozódásra -  
 Alexander Caspar és Kálmán István beszélgetése (60') 
 18.30  Lapbemutató és beszélgetés (60') 

19.30 Zárszó 

Március 25., vasárnap 

9.00  Érkezés 

 9.15  Hová tart a Hármas Tagozódás? Feladatok - A. Caspar (90') 

10.45  Kávészünet (30') 

 az előadás folytatása (45') 

12.00  Zárás 

A konferencia a Makovecz Imre Közhasznú Alapítvány és a Nádasdy Alapítvány 
közreműködésével jöhetett létre.  

Felkészülésként és az elhangzottakról utána az alábbi forrásokon olvashat: 

• www.nadasdyalapitvany.hu 
• https://www.facebook.com/Threefolding-Conference-1917-2017-

121557821797376/?fref=ts 
• Az előadó honlapja: www.gemeinsinn.net  
• Ajánlott honlap: 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 

http://www.dreigliederung.de/essays/2016-04-001-wirtschaftliche-begriffe
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
http://www.szabadgondolat.hu/hu/szabad_gondolat/szerzok/alexander-caspar


 

Alexander Caspar  

Svájci bankár, antropozófus. 1934-ben 
született. Dédapja, William Heerlein Lindley 
tervezte meg Budapest első egységes vízellátó 
rendszerét 1868-ban, az 1866-os nagy 
kolerajárvány után. 1953-ban, a gimnázium 
befejezése után az egyik ipari tevékenységgel 
összefonódó Zürichi Privatbank-ban  

helyezkedik el. Nemzetközi pénzügyekkel 
foglalkozik. Több éven át tagja a 
vezetőségnek. 1991 és 2000 között független 
szaktanácsadóként dolgozik. Huszonéves kora 
óta gondolkodik Steiner gazdasági és szociális 
eszméin. Eredményeit először mintegy 20 éve 
- miután lemondott pozíciójáról és egyre 
világosabbá váltak számára - kezdte el 
publikálni. Máig nem kapta meg a kellő 
elismerést munkájáért, amelyre pedig azért 
lett volna szükség, mert általa egy releváns 
hatást érhetett volna el az emberiség számára, 
amire munkája méltó és alkalmas. Az 
elismerés hiányának egyik oka írásainak és 
tanításainak nagyon koncentrált, magas 
követelményeket támasztó formája: sokaknál 
az általánosan elterjedt intellektuális apátia és 
rezignáció miatt, mely az utóbbi évtizedekben 
jelentősen elterjedt a nyugati emberiségben, 
másoknál az ösztönös gyűlölet és rosszindulat 
miatt, mert hatalmuk és pozíciójuk 
hazugságokon alapul.  

 

A helyszín megközelíthető: a 128-as busz végállomásánál, indul a Széll Kálmán térről, 16 percenként. 

 

 



JELENTKEZÉSI LAP 

A jelentkezési lapot a haabkatalin@gmail.com e-mail címre kérjük elküldeni. Minden 
beérkezett jelentkezésről visszaigazolást küldünk. 

Név:............................................................................. 

Cím:................................................................. 

e-mail:......................................................................    Telefon:.................................. 

A konferencia önköltséges: a bevétel a tolmácsolás, az euritmia-előadás és a terem 
fenntartási költségeit fedezi. Alexander Caspar utazási és szállásköltségeit maga fedezi, 
honoráriumot nem fogad el. Állami támogatást nem veszünk igénybe. Adományokat 
elfogadunk, melyeket a konferencia céljaira, vagy egyéni kedvezményekre használunk fel. 

 
Részvételi díjak: 
banki utalással vagy helyszíni KP–fizetéssel:    7.000 Ft 
 
Egyéni kedvezmények végett keresse a szervezőket (haabk@gmail.com). 
 
Ebéd és kávé: a részvételi díj nem tartalmazza, a helyszínen fizetendő, előrendelés 
alapján! Kitöltendő itt! (beikszelve vagy aláhúzva) 

• Húsos menü: Spenótleves pirított maggal, Csirkemell tejszínes currymártással,  árpás 

barna rizzsel, friss salátával.  nagy adagot kérek □ kis adagot kérek □ 
• Vega menü: Spenótleves pirított maggal, Tejszínes zöldégcurry árpás barna rizzsel, friss 

salátával     nagy adagot kérek □ kis adagot kérek □ 
• Nagy adag:  3 dl leves, 30 dkg főétel, 10 dkg saláta.  1600 Ft 
• Kis adag:   2 dl leves, 15 dkg főétel, 5 dkg saláta.  1350 Ft 
• Kávé:   (a kávé előrendelése nem szükséges) 200 Ft 

Figyelem! A férőhelyek száma korlátozott (40 fő), ezért a részvétel a kitöltött és 
visszaküldött jelentkezési lap alapján, érkezési sorrendben lehetséges. 
Az összeget a  Nádasdy Alapítvány számlájára kérjük utalni: 
Számlaszám:   K&H 10400205 - 50526785 - 88501004 
Kérjük, írják rá a közlemény rovatba a befizető pontos nevét,  
és a jelszót: Caspar szeminárium  
A beérkezett díjfizetésről visszaigazolást küldünk. 

Amennyiben számlát kér a befizetéséről, adja meg a költségviselő pontos adatait: 

Név:................................................................................. 
Cím:................................................................................. 

Bővebb információ: Haáb Katalin 36 20 4670 420 

https://www.facebook.com/Threefolding-Conference-1917-2017-121557821797376/?fref=ts 
 


