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Első előadás

A SZELLEMTUDOMÁNY LÉNYEGE ÉS JELENTŐSÉGE A 
JELENKOR SZÁMÁRA

Berlin, 1910. október 20.

Néhány évvel ezelőtt ezen a helyen a téli hónapokban megkí-
séreltem, hogy egy olyan témáról tartsak előadást, amelyet 

jogosan neveztem szellemtudománynak. Ezen a télen is ebből a 
nézőpontból szeretnék egy sor olyan előadást tartani, amelyek ké-
pet adnak a szellemi világ tényeiről. Szemügyre vesszük mindazt, 
ami a lét nagy kérdéseihez tartozik: az élet és a halál, az ébren-
lét és az alvás, az emberi és állati lélek, az emberi és állati szellem 
kapcsolatát, valamint a növényvilágban élő szellemiséget. Tárgyal-
ni fogjuk az emberi fejlődés lényegét a különböző életkorokban, 
a gyermekkorban, az ifjúkorban és a későbbi években, valamint 
a nevelés szerepét az ember jellemének kialakításában. A szelle-
mi életet is szemügyre vesszük, és ennek során pillantást vetünk 
az emberiség fejlődésének nagy individualitásaira, Zarathusztrá-
ra, Mózesre, Galileire, Goethére. Megkíséreljük, hogy egyes példá-
kon keresztül kimutassuk, milyen kapcsolat áll fenn az itt meg-
nevezett szellemtudomány és a természettudományok között, 
például az asztronómia és a geológia területén. Aztán megkísé-
reljük kifejteni, mit kell mondania a szellemtudománynak az élet 
rejtélyeiről. Ezek a fejtegetések minden évben egyfajta általános 
szemléletből indulnak ki. Ezt a szokást ebben az évben is követ-
jük, amikor ma a szellemtudomány jelentőségéről és lényegéről 
fogunk beszélni, valamint a jelenkor különböző szellemi szükség-
leteivel kapcsolatos viszonyairól, mondhatnánk, feladatairól is.
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Abban az értelemben, ahogy itt a szellemtudományról beszé-
lünk, jogosan mondhatjuk, hogy a szellemtudomány ma még az 
emberek széles körében nem valami kedvelt dolog, bár az itt fel-
vetett szempontokon kívül is beszélnek „szellemtudományokról” 
[humán tárgyakról]. Történelem alatt például olyasmit értenek, 
amit szellemtudomány néven jelölnek, és ezt a jelenkori tudomá-
nyok más területein is alkalmazzák. Itt most a szokástól eltérően 
fogunk beszélni a szellemtudományról. Amikor ma „szellemtudo-
mányról” beszélnek, és ezt a történelemre alkalmazzák, akkor csak 
végső esetben ismerik el, hogy amellett, amit az emberi megfigye-
lés, az érzéki és érzelmi tapasztalat bemutat számunkra, a törté-
nelem szempontjából még bizonyos nagy irányzatok is tekintet-
be jönnek, amelyek a világtörténések áramában erőként jelennek 
meg, és mintegy az egyes népek és az egyes államok eseményeit 
befolyásolják. A történelem és az emberi élet általános eszméiről 
is beszélnek. Aki megfontolja, hogy ilyen esetben mit értenek a 
dolgokon, az csakhamar rájön, hogy amikre hivatkoznak, amikor 
olyan erőkről és olyan dolgokról beszélnek, amelyek az emberi 
sorsokat vezetik, azok absztrakt eszmék. Ezek bizonyos vonatko-
zásban általános eszmék, amelyek az emberi értelmi képességet és 
a megismerési viszonyokat uralják.

Itt más értelemben beszélünk a szellemtudományról, amikor 
szellemi világként feltételezünk egy olyan világot, amely lényszerű, 
ahogy az emberi világ is lényszerű a fizikai síkon. Ki fogjuk mu-
tatni, hogy ha az ember megismerő lehetőségeivel túljutunk azon, 
amit a külső érzéki megfigyelés és az értelmi tapasztalás közvetít, 
és eljutunk az emberi világot és a világlétet kormányzó erőkhöz, 
akkor nem absztrakciókhoz jutunk, hanem olyasvalamihez, ami 
lényszerű, ami élő, tartalmas és szellemi léttel átitatott, amilyen 
maga az emberi lény is. Egy valóságos léttel áthatott szellemi vi-
lágról beszélünk. És ezért van az, hogy a szellemtudomány korunk 
szellemi életének legszélesebb körei számára nem kedvelt dolog. 
Az még a legkevesebb, ha azokat, akik ilyen szellemtudományos 
kutatási úton járnak, szószátyároknak, álmodozóknak, fantaszták-
nak tartják. És ma még azt is szokták mondani, hogy mindaz, ami 
szigorú módszerként, ami igazi tudományosságként ezen a terüle-
ten megjelenik, vagy annak adja ki magát, meglehetősen kétséges 
dolog.
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Az emberiségre mindenkor szuggesztív hatást gyakorolt a nagy, 
hatalmas előrehaladás – a gondolkodás, érzés és akarat vonatko-
zásában is. És ha megnézzük azt a nagy előrelépést, ami az utóbbi 
időkben végbement az általános emberi életben – azt mondhatjuk, 
hogy az utóbbi évszázadokban –, akkor ez nem a szellemtudomány 
terén ment végbe, amelyről itt beszélünk, hanem inkább azon a 
területen, amelyre az emberiség ma – ahogy ezt már hangsúlyoz-
tuk – teljesen jogosan büszke, és amihez az emberiség haladását 
tekintve még nagy reményeket fűz. Az utóbbi évszázadoknak ez a 
haladása a mai napig azon a területen történik, ami a természet-
tudományokból fakad. Ha az ember arra gondol, milyen hatalmas 
mindaz, amit ma a természettudományok területén nem csak te-
oretikusan az emberi megismerés számára kialakított, és amit 
még remélhetőleg tovább bővítünk, és ha a mérleg serpenyőjébe 
helyezzük azt is, hogy milyen nagy jelentősége van ezeknek a ter-
mészettudományos vívmányoknak a külső élet számára, akkor azt 
kell mondanunk, hogy ennek a természettudományos haladásnak 
az áldása, a jelentősége szuggesztív erővel kell, hogy hasson ko-
runk emberi lelkületére. Ez a szuggesztív hatás azonban még más 
oldalról is jelentkezett. Ha csak abban nyilvánult volna meg, hogy 
az emberi kedély mindenekelőtt egyfajta világi kultuszt tanúsított 
volna e hatalmas haladás iránt, ki szólhatott volna egy árva szót is? 
Ez a szuggesztív erő azonban abban az irányban is megnyilvánult, 
hogy nemcsak elismerte, amit ez a természettudományos haladás 
és a belőle következő fejlődés korunk számára jelent, hanem ab-
ban az irányban is éreztette hatását, hogy a legszélesebb körök-
ben kialakult egy olyan hit, miszerint minden ismeret, az ember 
minden tudása csak azon a területen szerezhető meg, amit ma ter-
mészettudományosnak ismernek el. És minthogy az ember ebből 
a hitből fakadóan feljogosítva érzi magát arra a következtetésre, 
hogy ezt a természettudományos módszert szembehelyezze a szel-
lemtudományos módszerrel, és ily módon annak, aki a természet-
tudomány talaján áll, lehetetlenné válik, hogy egyáltalán a szellemi 
világ kutatásáról beszélhessen, így a legszélesebb körökben az az 
előítélet terjedt el, hogy a szellemtudományt vissza kell utasítani. 
Ennél az elutasításnál mindenekelőtt az tűnhet fel, hogy rendkívül 
nehezen engednek érvényre jutni valamit, ami sokat nyom a latba. 

A természettudományos módszer – így fogalmaznak – olyan 
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módszer, amelynek kutatási eredményeit, a közölt ismereteket 
minden ember bármikor ellenőrizheti, és e kutatás eredményei-
nél, az általa alkotott ismereteknél nem játszik szerepet az, ami a 
szubjektív emberben érzésként, szimpátiaként vagy antipátiaként, 
vágyként vagy sóvárgásként működik. Az előítéletekből semminek 
sem szabad belekeverednie, hogy az ember ezt vagy azt az ered-
ményt szeretné megkapni. Ki kell zárni az emberi elemet a kuta-
tásból, és csak a dolgok tiszta objektivitásának kell szólnia, ha a 
természettudományos kutatások eredményeiről van szó.

A szellemtudomány ezt a követelményt nem tudja minden to-
vábbi nélkül felállítani. Annak számára, aki gyorsan ítéletet alkot 
ennek a kutatási módnak az általános érvényességéről, egyszerű-
en már az az ok is elegendő a szellemtudomány elutasításához, 
hogy ennek a követelménynek nem tehet eleget. Miért van ez így? 
A természettudomány kutatásainak tárgya, amiről beszél, az em-
ber környezete. Abból indul ki, amit mindenki maga elé állíthat, 
amiről mindenki a természettudományos módszer szerint el tud 
gondolkodni, ha a dolgot megnézi. És látszólag teljesen közömbös, 
hogy az ember milyen előítélettel nézi azt, ami a környezetében 
a látókörébe kerül. Éppen ez az, ami általános követelményként 
megjelenik: a természettudományos megismerés mindenki számá-
ra bármikor ellenőrizhető kell, hogy legyen.

Ahogy a természettudomány a maga eredményeit eléri, az a 
mód, ahogy előrehalad, úgy az igazi szellemtudomány nem tud 
előrehaladni. Mindenekelőtt nem tudja azt mondani: szükséges, 
hogy mindenki bármikor ellenőrizni tudja eredményeit. Mert fel 
kell tételeznie, hogy ezek az eredmények, ezek a kutatási eredmé-
nyek azáltal érhetők el, hogy az ember éppen a maga belső világát 
nem valami szilárd, lezárt dolognak képzeli el, hogy szubjektív lé-
nyét nem tekinti késznek, hanem azt mondja: szubjektív lényem, 
lelki létem egész összessége, ahogy azt a világgal szembeállítom, 
nincs lezárva, nincs befejezve, fejlődésre képes, a lelki élet elmé-
lyülhet. A lelki élet úgy folyhat le, hogy amit az ember talál, ami-
kor az érzékeit a külső világ felé fordítja, és értelmét alkalmazza 
arra, amit az érzékek mondanak, ez csak mintegy alapja a további 
lelki tapasztalatoknak. További lelki tapasztalatok akkor adódnak, 
amikor a lélek elmélyül önmagában, dolgozik önmagán, amikor a 
közvetlen élettapasztalatot csak kiindulópontnak tekinti, és aztán 
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azokkal az erőkkel, amelyek szunnyadnak benne, de előhívhatók, 
felemelkedik a lét fokozatain. Ezeket a fokozatokat azonban nem 
lehet úgy tekintenünk, mint amelyek külső szemmel ellenőrizhe-
tők lennének.

Amit tehát a szellemi kutatónak előkészületként tanulmányai ér-
dekében véghez kell vinnie, az a lélek belső küzdelme, ami teljes 
mértékben független attól, amivel az ember önmagában rendelke-
zik. Ha tehát az ember azt igényli a tudománytól, hogy semmit se 
tegyen hozzá azokhoz az eredményekhez, amelyek számára kül-
sőleg adódnak, erről a szellemtudomány esetében nem lehet szó. 
Aki azonban egy kicsit elgondolkodik, és azt kérdezi: mi a legfon-
tosabb követelmény, ami a szellemtudomány számára betartandó 
– akkor azt mondhatja, hogy eredményei minden ember számára 
érvényesek, hogy nem ennek vagy annak az emberi individualitás-
nak a személyes önkényén alapulnak, és nem pusztán ennek vagy 
annak az embernek a belső élete számára van jelentőségük, hanem 
minden ember számára.

Minden tudományosságnál az a legfontosabb, hogy nem pusztán 
annak számára érvényes, aki a tudomány tárgyát vizsgálja, hanem 
ha a tárgyakat kutatják, és ez eredményre vezet, ez minden ember 
számára érvényes legyen.

Ha igaz lenne az, hogy az, amit az ember fejlődéseként jelle-
meztem, csak szubjektív lenne, csak az egyik vagy másik ember 
számára lenne érvényes, és hogy csak a személyes hitétől függne, 
akkor nem beszélhetnénk valójában szellemtudományról. Ezen a 
télen azt is látni fogjuk, hogy az embernek ez a belső élete, a lé-
lek küzdelme kibontakozhat és fejlődhet azoknak az erőknek a ré-
vén, amelyek benne szunnyadnak, de felébreszthetők, és aztán az 
embert élményről élményre vezethetik, és hogy ez a lelki élet még 
felemelkedhet egy olyan fokra is, ahol élményei egy egészen meg-
határozott sajátossággal fognak rendelkezni.

Ha az emberi életet nézzük, ahogy a lélek belső világában leját-
szódik, úgy ez mindenekelőtt teljesen személyes, az egyiknél ilyen, 
a másiknál más. Akinek egészséges önértékelése van, az mintegy 
az egyes lelkekben megjelenő csak személyes jellegű szimpátiá-
nál és antipátiánál tisztában lehet azzal, hogy a dolog hogy van és 
milyen. A belső átélés azonban elvezet egy bizonyos ponthoz, ahol 
éppen egy módszeresen végrehajtott önismeretnek, egy tiszta, a 
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személyiség által nem befolyásolt önismeretnek így kell szólnia: 
a személyes itt visszahúzódik, egy sajátos területet alkot. Ekkor 
azonban az ember eljut egy bizonyos ponthoz, ahol a belső átélés 
számára, az érzékfeletti átélés számára éppen úgy megszűnik az 
önkény, mint ahogy megszűnik akkor, amikor az ember szemben 
áll ezzel vagy azzal az érzékletes, kézzelfogható eseménnyel, és 
ahol nem tud gondolkodni úgy, ahogy akar, hanem a tárgyaknak 
megfelelően kell gondolkodnia. Így az ember belsőleg, lelkileg is 
egy bizonyos szférába jut, egy bizonyos területre, ahol világosan 
tudatossá válik számára, hogy már nem a személyes szubjektivi-
tása szól, hanem most érzékileg nem látható érzékfeletti lények 
és erők beszélnek, amely számára az ő individualitásának éppoly 
kevés jelentősége van, mint annak számára, amit a külső érzéki 
tárgyak mondanak. Ezt az ismeretet mindazonáltal meg kell sze-
reznünk, ha jogosan akarunk arról beszélni, hogy amit a szellemi 
világról mondunk, azt egyáltalán tudománynak nevezzük. Ezeknek 
a téli előadásoknak újra bizonyítaniuk kell, hogy a szellemi világról 
szóló fejtegetéseket tudománynak tekinthetjük.

Így azt kell mondanunk, hogy a szellemtudomány lényegében 
azon alapszik, amit az emberi lélek ki tud kutatni, amikor belső 
küzdelme és élményei folytán olyan ponthoz jut el, ahol a szemé-
lyes jelleg már nem játszik szerepet a világ szemlélésében, hanem 
a szellemi világ mondja el a maga sajátosságait. Ha az ember a 
szellemtudományt összehasonlítja a természettudománnyal, ak-
kor talán azt mondhatja, hogy a szellemtudománynál hiányzik az 
a fontos ismertetőjegy, hogy minden emberre egyformán meggyő-
ző benyomást tegyen. A természettudomány esetében fennáll az, 
hogy az ember mindenütt, ahol a természettudományos eredmé-
nyekkel találkozik, tudatában van annak, hogy ha te ezt nem is tu-
dod kikutatni, és nem láthatod, mégis, ha a csillagvizsgálóba vagy a 
laboratóriumba mész, és a távcsövet és a mikroszkópot használod, 
ugyanolyan ismeretekhez jutsz, mint amilyeneket közöltek veled. 
Az ember azt mondhatja: ha a szellemtudomány útján a bizonyítás 
tisztán belső úton történik, és a lélek odáig jut el, hogy ezt mondja: 
most semmit sem adsz a személyiségedből ahhoz, amit a dolgok 
mondanak neked – ez mindazonáltal megmarad egyedi küzde-
lemnek. Az embernek azt kell mondania annak, aki ezen a módon 
bizonyos eredményeket ér el, vagy akivel a szellemi kutató közli 
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ezeket az eredményeket: ezek az eredmények számomra egy is-
meretlen területen maradnak, amíg magam is fel nem emelkedem 
annak szintjéig!

De ez is – amint még megmutatkozik számunkra – helytelen 
ellenvetés. Kétségtelen, hogy az emberi léleknek ez a magányos 
küzdelme, az emberi lélekben szunnyadó erőknek ez a kibonta-
koztatása arra szolgál, hogy a szellemi világba, amely objektíven 
szól hozzánk, felemelkedjünk. A szellemi világ azonban olyan, 
hogy ha a szellemtudományos eredmények közlésre kerülnek, ak-
kor az eredmények nem maradnak hatás nélkül. Amit egy olyan 
emberi lélek, aki valamit szellemtudományos kutatás útján meg-
vizsgált, egy másik lélek elé tár, azt minden lélek bizonyos módon 
újra megvizsgálhatja, de nem úgy, hogy megnézi a laboratórium-
ban, amit a másik megtalált, hanem úgy, hogy belátja. Mert minden 
lélekben él egy elfogulatlan igazságérzék, egy egészséges logika, 
egy egészséges értelem. És ha a szellemi kutatás eredményeit lo-
gikusan adják elő, úgy, hogy az az egészséges igazságérzetünkhöz 
szól, akkor minden lélekben, vagy legalábbis minden elfogulatlan 
emberi lélekben megpendül egy húr, és összecseng azzal a lélek-
kel, aki a közlést adta. Azt lehet mondani: minden lélek képes arra, 
még ha az említett egyéni küzdelmet nem is tudja végrehajtani, 
hogy elfogulatlan logikával és egészséges igazságérzettel magába 
fogadja azt, amit a szellemtudomány közöl. Még ha kétségkívül el 
is kell ismerni, hogy a legszélesebb körökben, ahol így vagy úgy 
a szellemtudománnyal foglalkoznak, a szellemtudomány közlése-
inek átvételénél nem mindenütt uralkodik ez az egészséges igaz-
ságérzet és egészséges logika, tehát ez számos szellemi mozgalom 
hiányossága. Elvben azonban teljesen igaz, amit mondanak. Igen, 
elvileg figyelembe kellene vennünk azt is, hogy tévedésről téve-
désre kell vezetnie, ha könnyű szívvel és vak hittel nézünk szembe 
azzal, amit ma oly gyakran szellemtudományként az emberiség elé 
tárnak. Aki valóban a szellemtudomány talaján áll, úgy érzi, hogy 
a legszigorúbb kötelessége, hogy logikusan és értelmesen közölje 
azt, amit mondania kell, úgy, hogy az egészséges igazságérzettel és 
szigorú logikával valóban ellenőrizhető legyen. – Így tehát a szel-
lemtudomány lényegét azáltal jelöltük meg, hogy kimutattuk, ho-
gyan kell az eredményeit fogadni.

Hogy a szellemiség objektív tény, ezt ez a tudomány igazolni 
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tudja. Arra azonban már most fel kell hívni a figyelmet, hogy ez 
a tudomány éppen ahhoz vezet, amit a szellemi világ reális valódi 
tartalmának nevezünk, olyan tartalomnak, amelyet eleven módon 
betölt az a lényszerűség, amely mintegy az ember lényét is betöl-
ti. Ebből a szempontból nézve a szellemtudomány tisztában van 
azzal, hogy minden külső fizikai létnek, minden létnek, amelyről 
érzékeink és az értelmi tapasztalat beszél, végső soron a szellemi 
világ az alapja, hogy az ember és a többi dolog is a szellemi világ-
ból jött létre, abból fejlődött ki, úgyhogy az érzékelhető világ mö-
gött, amögött, amit szokás szerint külső fizikai létnek nevezünk, 
a szellemi világ területe található. Amikor a szellemtudomány fo-
kozatosan rátér arra, hogy megfigyelései alapján kimutassa, mi 
van ebben a szellemi világban, és hogy érzéki világunk mennyire 
a szellemi világ alapján áll, akkor korunkban sokak részéről elkez-
dődik a tagadás, az ellenszenv, amit a mai fejtegetés kezdetén így 
jellemezhetünk: a szellemtudomány a legszélesebb körökben meg-
lehetősen népszerűtlen dolog. És egyáltalán nem nehéz megérteni, 
hogy a szellemtudomány ma még hatalmas ellenállásba ütközik.

Teljesen magától értetődő, hogy az, ami bizonyos vonatkozás-
ban szellemtudományként újonnan tör be az emberi kultúrélet-
be, mindig bizonyos ellenállással találkozik, ahogy ez az emberi-
ség minden kis és nagy vívmányánál is így van. Ez annál is inkább 
így van, mert ténylegesen nagyon sok az olyan képzet, amelyet az 
ember ma például a természettudományos megfigyelések útján 
nyer, és ez éppen azt a szükségszerűséget idézi elő, hogy aki úgy 
hiszi, hogy teljesen a természettudomány talaján áll, az csupa el-
lentmondást fog találni, ha meghallja, hogy mit mond a szellem-
tudomány. Aki a szellemtudomány talaján áll, az nem kételkedik 
abban, hogy bizonyos joggal száz meg száz úgynevezett cáfolatot 
lehet felhozni a szellemtudomány ellen. Csak zárójelben jegyzem 
meg, hogy magam is a közeljövőben különböző helyeken és itt is, 
hogy megvilágítsam a felmerült kérdéseket, két előadást fogok tar-
tani az alábbi címekkel: „Hogyan cáfoljuk a teozófiát?” és „Hogyan 
igazoljuk a teozófiát?”1  Próbaképpen szeretném kimutatni, hogy 

1	 	Hogyan cáfoljuk a teozófiát? Hogyan igazoljuk a teozófiát? – Rudolf Steiner erről a 
témáról először 1911. március 19-én és 25-én beszélt Prágában, majd később kü-
lönböző helyeken Németországban. 
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aki a szellemtudomány talaján áll, az valóban mindent össze tud 
hordani, ami cáfolatként felhozható a szellemtudomány ellen. Igen, 
azt kell mondanom, hogy még több dolog is van, mint amit már 
felhoztak ellene, de az az eset áll fenn, hogy a szellemtudományt 
megcáfolni, ahogy ma általában cáfolatokról beszélnek a különbö-
ző eredmények vonatkozásában, egyáltalán nem különösebben ne-
héz. Könnyű megcáfolni a szellemtudományos kutatásokat.

Nem szeretném ezeket az ellenvetéseket közvetlenül összeha-
sonlítani, de hogy megvilágítsam, mit akarok mondani, szeretnék 
valamit hozzáfűzni ahhoz, ami gyakran feltűnik az embernek, ami-
kor bizonyos filozófusok műveiben a hegeli filozófiáról olvas. Nem 
akarok itt arról beszélni, mi az, ami a hegeli filozófiában jelentős, 
mi igaz benne és mi tévedés, ezt most nem akarjuk firtatni. Hegel 
ismerői közül kevesen vannak, akik nem ismerik fel, hogy Hegel-
ben jelentős szellemmel van dolgunk. Nos, Hegel írásaiban van egy 
figyelemreméltó mondat, ami úgyszólván mély benyomást tehet 
azokra, akik könnyű szívvel akarják Hegelt cáfolni. Ez a mondat így 
hangzik: „Minden valóság értelmes!” Gondolják el, hogy egy ilyen 
mondat milyen fölényes mosolyt vált ki azokból, akik szívesen el-
lentmondanak. Egy nagy filozófus ilyen badarságokat mond: „Min-
den valóság értelmes!” Csak ki kell tekinteni a világba, és látni fog-
juk, mennyire értelmetlen ez a mondat. Van egy egyszerű módszer, 
hogy ennek a mondatnak a helyességét megcáfolják, és ez abból 
áll, hogy egy vaskos ostobaságot teszünk. Mert meggyőződhetünk 
róla, hogy ez egészen bizonyosan nem értelmes dolog. Annak a 
ténynek azonban, hogy egy ellenvetés könnyen megtehető, ahhoz 
kell vezetnie, hogy azt egyszerűen könnyen vegyük, és mindjárt je-
lentősnek tekintsük? Ez egy egészen más kérdés, amit talán azáltal 
lehet megválaszolni, hogy az ember végiggondolja a következőket: 
Hegelnek – bárhogyan is viszonyulunk hozzá – valóban olyan osto-
bának kellett lennie, hogy nem látta volna be, amit e mondat ellen 
cáfolatként fel lehet hozni? Valóban azt kellett hinnie, hogy senki 
nem tehetne meg valamilyen vaskos ostobaságot? Vajon ez nem in-
kább arra ösztökéli az embert, hogy megvizsgálja, hogy értette He-
gel ezt a mondatot, és hogy egy ilyen cáfolat egyáltalán nem érinti 
azt, amiről szó van nála?

Ez számos dolognál így lehet a szellemtudomány esetében is. 
Hogy valami konkrétumot is mondjak: a szellemtudománynak fel 
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kell tételeznie – ezt ma csak megemlítem –, hogy amit az ember-
ben a gondolkodás, képzetalkotás, érzés és akarat eszközeként 
ismerünk, nevezetesen az idegrendszert és az agyat, az a szelle-
miségből épül fel, és hogy az agy és az idegrendszer egy lényszerű-
ség eszköze, amit az érzéki világban nem lehet kimutatni, hanem 
a szellemtudomány jellemzett módszereivel kell felkutatni. A szel-
lemtudománynak tehát mindannál, amit a külső, érzékelhető je-
lenségekre támaszkodó tudomány az agyról és az idegrendszerről 
mond, vissza kell nyúlnia olyasvalamihez, ami az emberben, mint 
szellemi-lelki működik, amit már nem lehet az érzékekkel kikutat-
ni, ami csak a lélek belső útján kutatható ki. Valóban igen könnyű 
ellentmondani annak, amit a szellemi kutatás az érzékfelettiről el-
mond, ami az emberi agy alapját képezi. Azt lehet mondani: min-
den, amiről te beszélsz, az agy terméke. Ha ezt nem látod be, akkor 
figyeld meg egyszer, hogy a szellemi képességek hogyan fokozód-
nak a fejlődés során. Az alacsonyabb rendű állatoknál a szellemi 
képességek még egészen tökéletlenek, a magasabb rendűeknél, és 
különösen a magasabb rendű emlősöknél már jelentősen tökélete-
sebbek, és az embernél a legtökéletesebbnek tűnnek, mert az agya 
a legnagyobb tökéletességet érte el. Ez azt jelzi, hogy az agy útján 
jön létre az, ami szellemi életként jelenik meg. És ha ezt még min-
dig nem hiszed, akkor vedd tekintetbe azt, ami megmutatja neked, 
hogy bizonyos betegségek esetén az agy bizonyos részei nem mű-
ködnek, és bizonyos képességeket az ember már nem tud hasz-
nosítani, mert az agy bizonyos részei lebomlottak, és a szellemi 
élet megszűnik. Láthatod tehát, hogy a szellemi életed fokról-fokra 
lecsökken egy olyan valami által, ami egy érzékelhető szerv! Miért 
beszélsz tehát olyan szellemi lényekről, akik az érzékelhető dolgok 
mögött állnak?

Ezt az ellenvetést valóban nagyon könnyű megtenni. Hogy azon-
ban ez nem a természettudományos eredményekből következik, 
hanem szuggesztió, amely sokak számára bizonyos természettudo-
mányos elméletekből jött létre, ez korunkban magától értetődőnek 
kell, hogy tűnjön. Mindez azzal függ össze, hogy korunk annak a 
szuggesztív erőnek a hatása alatt áll, hogy az igazsághoz, az isme-
retekhez csak úgy lehet eljutni, ha az ember az érzékszerveit kife-
lé irányítja, és az így nyert tapasztalatokon az értelem felgyullad. 
Még ha – ezt a szellemtudománnyal kapcsolatban el kell mondani 
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– ezekkel a szellemtudományos eredményekkel szemben minden-
honnan ellenvetések is özönlenek, azt is meg kell mondani, hogy 
a másik oldalon korunkban mély szükséglet, mély sóvárgás mu-
tatkozik, hogy valamit halljanak arról a területről, amelyről a szel-
lemtudomány tudósít. Mély sóvárgás jött létre eziránt, és az embe-
rek egy csoportjánál elevenen és tudatosan van jelen. Az emberek 
nagy részénél úgyszólván a tudat felszíne alatt szunnyad ez, de 
egyre inkább megjelenik. Egyre nagyobb és nagyobb lesz a szük-
séglet a szellemtudomány eredményei iránt. Ez a szellemtudomá-
nyos eredmények iránti sóvárgás és szükséglet – azt mondhatjuk 
– úgy jelenik meg, mint másodlagos jelenség a természettudomá-
nyos vívmányokkal szembeni csodálat és tisztelet mellett. Éppen 
azért, mert a természettudományos vívmányok szükségszerűen 
kifelé irányítják az ember tekintetét, mintegy ellenpólusként fel-
ébred a sóvárgás a szellemtudományos eredmények iránt. Ebben 
a vonatkozásban fejlődés megy végbe, ahogy ez a 19. században és 
a mi századunkban (a 20. században – a ford.) létrejött, egy egé-
szen más nézőpont következett be, mint amilyen egy évszázaddal 
ezelőtt volt. Ha az ember a jelenkor számára akar beszélni a szel-
lemtudományos kutatás értékéről, akkor fontos, hogy a lélek elé 
állítsuk, hogy maguk az egy évszázaddal ezelőtti szellemek még 
nem érezték annak szükségességét, hogy a szellemtudományos 
eredményekről úgy beszéljenek, ahogy ma ezeknek az előadásso-
rozatoknak az értelmében ez történik. És minthogy az emberiség 
nagy individualitásai a legnagyobb hangadók, bizonyos értelem-
ben csak azt fejezik ki, ami az egész korszak szükséglete, tehát a 
kisebb individualitásoké is, úgy egy ilyen dolog akkor válik tisztán 
láthatóvá, ha a nagy individualitásokra tekintünk.

Ezért jogosan kijelenthetjük, hogy egy olyan ember, mint Goethe, 
egy évszázaddal ezelőtt egyáltalán nem érezte szükségét annak, 
hogy szellemtudományos eredményeket nyilvánítson ki, ahogy az 
ma a szellemtudomány talajáról megtörténik. Ahol a kérdés arról 
szól, hogy olyasmiről beszéljünk, ami a külső érzékelésen túl van, 
Goethe és sokan mások is gyakran arra hivatkoztak, hogy ez hit 
kérdése és nem a szigorú tudományé. És hogy alapjában véve az 
erről a talajról származó általánosan érvényes közlések alig lehet-
nek gyümölcsözők, ha az egyik embertől a másikig terjednek, ezt 
Goethe is gyakran mondta. Egy évszázad folyamán az emberiség 



20

I. Berlin, 1910. október 20.

egyetemes fejlődését illetően nemcsak annyiban haladtunk előre, 
hogy Goethe korában még nem volt sem telefon, sem rádió, sem 
távíró, sem vasút, és semmilyen kilátás nem volt arra, hogy légha-
józás legyen, hanem a szellemi fejlődés vonatkozásában is olyan 
eredmények előtt állunk, amelyek különböznek azoktól, amelyek 
Goethe korában voltak. Ezt egy konkrét dolog esetében lehet lát-
ni. Goethe egy szép beszélgetést folytatott Falkkal1 Wieland halála 
alkalmával. Arról a területről beszélt, amelyről az embernek bi-
zonyos ismereteket kell szereznie, arról, ami a születést és a ha-
lált túléli, ami nem megy veszendőbe az érzékelhető burokkal, ami 
halhatatlan az ember halandó részével szemben. A halál közvetlen 
oka az általa oly kedvelt Wieland esetében Goethét arra indítot-
ta, hogy olyasvalakivel, mint Falk, aki megértést tanúsított iránta, 
közérthető módon fejezze ki magát. És amit itt mondott, nagyon 
jellemző, ha arról beszélünk, hogy a szellemtudománynak milyen 
jelentősége van korunk számára.

„…Ön régóta tudja, hogy azok az eszmék, amelyek az érzéki vi-
lágban szilárd alapot nélkülöznek, minden értékük mellett szá-
momra nem meggyőzőek, mert én a természet irányában nem 
pusztán sejteni és hinni akarok, hanem tudni. Nos, ami a lelkünk 
halál utáni személyes továbbélését illeti, ezzel a következőkép-
pen állok: semmiképpen sem áll ellentmondásban azzal a sokéves 
megfigyeléssel, amelyet magunkról és a természet minden lényé-
ről végeztem; ellenkezőleg, új bizonyító erővel fakad belőle. Hogy 
azonban ez a személy, mennyire kevéssé, vagy mennyire nagyon 
érdemli meg, hogy tovább éljen, ez egy más kérdés, és olyan dolog, 
amit Istenre kell hagynunk. Egyelőre csak ezt akarom megjegyez-
ni: különböző osztályokat és rangsorokat feltételezek az összes 
lény végső ős-alkotóelemeinél, mintegy a természetben előfordu-
ló összes esemény kiindulópontjánál, amelyeket lelkeknek lehet-
ne nevezni, mert ezekből indul ki az Egész átlelkesítése, vagy még 
inkább monádoknak hívnám őket – engedje meg, hogy ezt a leib-
nizi kifejezést használjam. A legegyszerűbb lények egyszerűségét 
nemigen tudom jobban kifejezni. Nos, a monádok vagy kezdőpont-

1	 	Goethe beszélgetése Falkkal – Flodoard Freiherr von Biedermann: Goethe beszélge-
tései az Eckermannal folytatott beszélgetéseken kívül. (Leipzig, 1909)
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ok közül némelyik, ahogy a tapasztalat mutatja, olyan kicsi, olyan 
jelentéktelen, hogy legfeljebb valamilyen alárendelt szolgálatot és 
létet tulajdoníthatunk neki, mások ezzel szemben rendkívül erő-
sek és hatalmasak. Ezért az utóbbiak minden hozzájuk közeledőt 
körükbe szoktak vonni, és valami hozzájuk tartozóvá, testté, nö-
vénnyé, állattá, vagy még magasabbá, csillaggá szokták átalakítani. 
Ez addig folytatódik, míg a kicsi vagy a nagy világ, amelynek in-
tenciója bennük van, külsőleg is, testileg napvilágra kerül. Csak az 
utóbbiakat nevezném tulajdonképpen léleknek. Ebből következik, 
hogy vannak világ-monádok, világlelkek, ahogy hangya-monádok 
és hangyalelkek is, és hogy mindegyikük a maga eredete szerint, 
ha nem is teljesen azonos, az ősvalóban rokonságban van. Minden 
Nap, minden planéta önmagában egy magasabb intenció, egy ma-
gasabb megbízatás, amelynek révén kifejlődése ugyanolyan szabá-
lyosan és ugyanolyan törvények szerint kell, hogy létrejöjjön, mint 
egy rózsatő fejlődése a levelek, a szár és a virágok útján. Ezt lehet 
ideának vagy monádnak nevezni, ahogy akarjuk, nem mondok el-
lene semmit, elég, hogy ez az intenció láthatatlan és már korábban 
jelen van, mint a természetben a belőle létrejövő látható fejlődés…”

Goethe tehát az akkori időkben bizonyos értelemben arról be-
szélt, amiről itt ezekben az előadásokban gyakran szó fog esni: az 
emberi lélek újratestesüléséről. És megjegyezte: mindazok sze-
rint, amit szemléletként az emberi világról, az állatvilágról, és így 
tovább, maga kialakított, ez a szemlélet nem mond ellent annak, 
amit tudományként felépített.

Könnyen beláthatjuk, mi az, ami itt Goethe szájából elhangzik, 
ha arra gondolunk, hogy Goethe 1784-ben tett egy felfedezést, ami 
egymagában elég lenne, hogy neve az utókor számára fennmarad-
jon, akkor is, ha semmi egyebet nem tett volna: ez a köztes állka-
pocs-csont felfedezése, az ember felső állkapcsánál. Az embernél, 
ahogy az állatnál is, a felső állkapocsban van egy köztes csont. Ezt 
éppen akkoriban tagadták, amikor Goethe a természettudomány-
okkal kezdett foglalkozni. Azt keresték, mi a különbség az ember 
és az állat között, csupán a külső jegyek szerint, és úgy gondolták, 
hogy az állatoknak van a felső állkapcsukban egy köztes csont, ami 
az embernél nincs meg. Ebben különbözik az emberi organizáció 
az állatitól. Goethe ezt nem akarta elismerni, nem tudta elhinni, 
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hogy ilyen alárendelt minőségű legyen az ember és az állat közti 
különbség, és minden eszközt megragadott, hogy kimutassa, hogy 
az, amit köztes állkapocs-csontnak neveznek, az embernél is jelen 
van, bár röviddel a születés után összeforr, de nem hiányzik. Hogy 
az ember és az állat közti különbség nem ilyen külsőségekben nyil-
vánul meg, ezt sikerült bebizonyítania.

Ebből a kiindulópontból Goethe a természettudomány minden 
területén vizsgálódott, tehát jól ismerte korának tudományos gon-
dolkodásmódját. Annyira megelőzte korát, hogy a darwinisták, 
akik a maguk módján akarták őt értelmezni, ma azt állítják, hogy 
Darwin előfutára volt. Bár Goethe így korának természettudomá-
nyosságában gyökerezik, sőt meg is haladja azt, mindazonáltal 
mondhatja, hogy amit nézetként az ember halhatatlan részéről ki-
alakított, ami egybecseng az újratestesüléssel, azt teljes mértékben 
össze tudta egyeztetni tudományos nézeteivel. Amit akkor mond-
hatott, azt alapjában véve minden ember elmondhatta. Más kuta-
tók is, akik tudományos módon keresték az élet megismerésének 
lehetőségeit, ugyanebben a helyzetben voltak. Jellemző ezért, hogy 
haeckeli talajról Kant nagy tettére hivatkoznak, amellyel a mecha-
nikai világképet megalkotta, és az 1775-ben írt művére utalnak: 
„Általános természettörténet és az ég teóriája, avagy az egész vi-
lágépítmény mechanikus eredetének keresése és felfogása”. Csak a 
Reclam-füzeteket kell elővenni, a befejezést megnézni, aztán meg-
kérdezni: hogyan viszonyul Kanthoz az, aki tisztán a haeckeli ta-
lajon áll, amikor az emberi lélek halhatatlanságáról beszél, az em-
beri lélek nagy titkairól, arról a kilátásról, amit más égitestek lak-
hatósága kínál, és az emberi lélek továbbéléséről más bolygókon? 
Hogyan viszonylik Haeckel követője az ember újratestesülésének 
lehetőségéhez, ahogy az Kantnak ebben az 1775-ben keletkezett 
írásában felmerül? Ma úgy hivatkoznak dolgokra, hogy az ember-
nek csodálkoznia kell, hogy azok, akik Kantra hivatkoznak, valóban 
olvasták-e ezeket a szövegeket!

Ma már másképpen állnak a dolgok, mint ahogy egy vagy más-
félszáz évvel ezelőtt. Abban az időben az volt jellemző, hogy az 
ember úgy beszélt a szellemi élet dolgairól, mint aminek nem kell, 
hogy köze legyen a tudományhoz, mert úgy érezte, hogy olyasmi-
ről beszél, ami nem áll ellentmondásban azzal, amit a tudomány 
állít. Mindenki, aki a 18. és 19. század fordulójának tudományos-
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ságát hatni engedi magára, amikor a tudomány népszerű közléseit 
magáévá teszi, úgy érzi, hogy úgy beszélhet, mint Goethe tette: az a 
meggyőződés, amelyet a szellemi életről kialakítottam magamnak, 
legyen az akár csak személyes hit, egyetlen ponton sem mond el-
lent annak, amit a tudomány nyújt.

A dolgok megváltoztak, és a tudománnyal szemben ma nehézzé 
váltak. Gondoljunk arra, hogy Goethe halála után történtek meg 
Schleiden és Schwann nagy felfedezései1 az emberi és állati sejtek-
ről, és hogy az organizmus elemi volta ismertté vált. Miért volt 
szükséges a „más égitesteken való életről” beszélni, és így tovább, 
amikor az ember láthatta, hogy egy állatnál vagy egy növénynél 
a tisztán materiálisan érzékelhető sejtek együttműködése révén 
épül fel a test?

Aztán jött a többi hatalmas vívmány. Csak arra kell gondolnunk, 
milyen benyomást tehetett az emberi gondolkodásra, amikor 
Kirchoff és Bunsen2 a színképelemzést felfedezte, amely az ember 
tekintetét kitágította a távoli világokba, és amikor azt a követ-
keztetést lehetett levonni, hogy az a materiális lét, amit a Földön 
megtalálunk, a legtávolabbi égitesteken is ugyanaz, úgyhogy az 
egész világmindenségben az anyag egységéről lehet beszélni. És 
ma minden nap bővül az, amivel ezen a területen találkozhatunk. 
Száz meg száz ilyen dologra utalhatnék, ami forradalmasítóan hat, 
és nemcsak a tények világára, hanem az emberek gondolkodás-
módjára is. Az lehet tehát a meggyőződésünk, hogy azzal kapcso-
latban, amit a természettudományos módszer nyújt, teljes joggal 
azt mondhatja valaki: várjátok ki, amit a természettudományos 
kutatás mond nektek a lét okairól, és arról, hogy a szellemi élet 
az agytevékenység folytán jött létre, és ne beszéljetek fantaszti-
kus módon egy szellemi világról, ami mindennek az alapja lenne! 
– Mindezt könnyen megérthetjük.

Így a természettudományos szemléletet tekintve az ember meg-
győződése megváltozott. Goethe ebben a vonatkozásban valóban 
Darwin előfutára volt. Mégis, kora szellemiségének megfelelően, 

1	 	Schleiden és Schwann nagy felfedezései– Matthias Jacob Schleiden (1805-1881) bo-
tanikus, – Theodor Schwann (1810-1882) anatómus és pszichológus.

2	 	Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887) fizikus, Robert Bunsen (1811-1899) kémikus.
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természettudományos kutatásaitól, amelyekkel az élőlények fej-
lődését vizsgálta a tökéletlenektől a tökéletesekig, felemelkedett 
egy tisztán szellemi szemlélethez, amely minden érzékelhető mö-
gött az érzékfelettit, a szellemit keresi. Azok az emberek, akik ko-
runkban ugyanilyen módon járnak el, azt hiszik, hogy a természet-
tudományos eredmények azt sugallják, hogy fogadjuk el ezeket a 
természettudományos eredményeket úgy, ahogy vannak, és hogy 
mindaz, ami a szellemiség területe, érzékelhető háttérből fakad. 
Ma nem lehet ugyanolyan módon mondani, ahogy egy évszázaddal 
ezelőtt mondták, hogy amit az ember személyes hitbeli meggyő-
ződése útján tud a szellemi világról, vagy úgy hiszi, hogy tudja azt, 
amit arról elsajátított, az nincs ellentmondásban a természettu-
dományos eredményekkel, mert igencsak úgy tűnik, hogy ellent-
mondásban áll azzal. És nem csak ez vagy az a komoly, tekintélyes, 
igazságot kereső és törekvő ember gondolja így.

Ha ez a helyzet, akkor ezt kell mondanunk: korunk számára az a 
meggyőző erő, vagyis annak a meggyőződésnek az alapja, amelyet 
egy évszázaddal ezelőtt, vagy még később is tapasztalni lehetett, 
anélkül, hogy ez ellentmondásba került volna a külső tudományos 
eredményekkel, már nem közvetlenül mértékadó. Ma súlyosabb 
impulzusokra van szükség ahhoz, hogy amit az érzékfeletti vilá-
gokról mondunk, a tudomány szigorúan tudományos eredménye-
ivel szemben fenntartsuk. Amit a szellemi világról való hitként 
jogosnak tartunk, azt képesnek kell lennünk ugyanolyan módon 
megfogalmazni, ugyanolyan objektív módon megszerezni, ahogy a 
természettudományos eredményeket – csak más területen – meg 
tudjuk szerezni. Csak egy olyan szellemtudományt, amely ugyanaz-
zal a logikával, ugyanazzal az egészséges igazságérzettel dolgozik, 
mint a természettudomány, ismerhetünk el olyannak, mint ami a 
hatalmas módon fejlődő természettudomány mellett megállhat. Ha 
ebbe belegondolunk, megértjük, hogy ma, korunk számára milyen 
értelemben vált szükségessé a szellemtudomány. Megértjük azt is, 
hogy egyedül és kizárólag ez a szellemtudomány tudja az említett 
igényeket kielégíteni. És ezek az igények azért vannak jelen, mert 
számos emberi lélekben öntudatlanul hat az, amit az előbb jelle-
meztem – éppen a legjobb igazságkeresőknél, és olyan területen, 
ahol egyáltalán nem is várnánk –, amikor az ember arra hivatko-
zik, hogy az emberi megismerési törekvés mennyire ki akar törni 
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abból, amit korábban a tudományos területen fogalmaztak meg.
Kétségtelen, hogy a matematika és a geometria területe olyan-

nak tűnik, ahol az eredmények az érzéki világra alkalmazva meg-
erősítést nyernek. Ki mondhatná könnyelműen azt, hogy bárki is 
azt állíthatja, hogy amit a világ a matematikáról és geometriáról 
mond, az valamilyen módon megrendíthető? Mégis jellemző, hogy 
a 19. század folyamán voltak szellemek, akik tisztán matematikai-
lag, szigorú matematikai vizsgálatok útján oda jutottak, hogy olyan 
geometriát és matematikát gondoljanak ki, ami nem érvényes a mi 
érzéki világunkban, hanem egészen más világokra érvényes. Gon-
doljuk meg tehát: szigorúan matematikailag gondolkodó szellemek 
voltak, akik úgy érezték, ki tudnak kerülni abból, ami addig mate-
matikaként és geometriaként az érzéki világ területén adott volt, 
és egy olyan geometriát találtak fel, amely egy egészen más érzé-
ki világra érvényes. És nem egy, hanem sok ilyen geométer volt. A 
matematikailag iskolázottak ismerik az alábbi neveket: Riemann, 
Lobacsevszkij, Bolyai1. Nem akarunk ebbe itt jobban belemenni, 
mert csupán arról van szó, hogy az emberi megismerés folytán 
ilyesmi létrejöhetett.

Volt például olyan geométer [a geometria tudósa, szakembere, a 
szerk.], aki nem ismerte el az alábbi tételt: egy háromszög szögei-
nek összege 180 fok, hanem akinek számára a háromszögnek egé-
szen más tulajdonságai vannak, úgy, hogy például egy háromszög 
három szöge mindig kisebb, mint 180 fok. Vagy egy másik eset: 
euklideszi geometriánk szerint egy ponton keresztül egy adott vo-
nalhoz csak egy párhuzamos húzható. Geométerek kigondolták, 
hogy hol lehet végtelenül sok párhuzamost húzni egy ponton ke-
resztül egy másik vonalhoz. Ez tehát azt jelenti: voltak szellemek, 
akik azon igyekeztek, hogy ne csak lelkesedjenek egy másik vilá-
gért, hanem geometriát is kigondoljanak számára. Ez erőteljesen 
amellett szól, hogy magukban a matematikus fejekben olyan vágy 
élt, hogy túllépjenek azon, ami a közvetlenül bennünket körülvevő 
világban van.

Egy dolgot még meg kell említenünk azon a tényen kívül, hogy 

1	 	Bernhard Riemann (1826-1866) matematikus, Nyikolaj Lobacsevszkij (1793-1856) 
matematikus, Bolyai János (1802-1860) matematikus.
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korunknak szüksége van valamire, amit csak a szellemtudomány-
ból lehet meríteni. Ki fog számunkra derülni, hogy valójában az 
ember annak köszönhetően, ami tulajdonképpen a szellemi-lelki 
lénye, újra meg újra megújuló életekben jelenik meg Földünkön. 
Amit újratestesülésnek nevezünk, az szellemi-lelki területen ha-
sonló tény, mint amilyen az evolúciós elmélet az alacsonyabb fokon 
álló állati birodalomban. Az emberi lélek tehát megtestesüléseken 
keresztül fejlődik, amelyeket a távoli múltban élt át, és a távoli jö-
vőben fog átélni. Kétségtelen, hogy éppen az ilyen dolgok ellen lép 
fel korunkban a tudomány a maga cáfolataival. Kijelenthetjük vi-
szont azt, hogy korunknak nagy szüksége van az ilyen ismeretek-
re, amelyek azzal függenek össze, ahogyan az ember tájékozódik a 
külvilágban való egész helyzetéről és magatartásáról.

Az ember csak rövid idő óta kezdett hozzá ahhoz, hogy történel-
mi lényként valóban belehelyezkedjen a világfejlődésbe. Ez a külső 
művelődési lehetőségek folytán jött létre. Gondoljanak a 14–15. 
századi emberiség beszűkült látókörére, mielőtt a könyvnyomta-
tás, ez a művelődési lehetőség elterjedt volna. Ekkor az emberi 
szívekben még nem merült fel olyan kérdés, hogy lelkünk hogyan 
lehet elégedett azzal, amit történelmi haladásként megismerünk? 
Ebben áll annak a kérdésnek az eredete, ami mára sok ember szív-
béli kérdésévé vált. A történelmi haladás azt mutatja nekünk, hogy 
mindig új vívmányok jönnek létre az emberiség fejlődési áramlatá-
ban, amelyek a lélek belső fejlődése szempontjából is értékesek. Az 
embernek itt meg kell kérdeznie: hogyan viszonylik ez az ember-
hez, annak legbensőbb lényéhez? Vajon arra ítélték a múltbeli em-
bert, hogy élete folyamatos tompaságban teljen, és ne részesüljön 
a későbbi haladás fejlődési produktumaiban? Hogyan vesz részt az 
ember az emberiség fejlődésének egymásra következő szakaszai-
ban?

Ez olyan kérdés lehet, amellyel szemben számos ellenvetés tehe-
tő. Itt csak arról legyen szó, hogy valójában az emberi lélek mély 
érzéseiből felmerül a kérdés, a rejtély: lehetséges-e, hogy ma egy 
olyan emberi lélek él, aki azáltal, hogy élete a születés és a halál 
közé van beszorítva, nem tudja elsajátítani azokat a vívmányokat, 
amelyek csak a jövőben alakulnak ki az emberiségfejlődés áramla-
tában?

Ennek a kérdésnek a kereszténység hívei számára alapvető jelen-
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tősége van. Aki egy letisztult kereszténység talaján áll, megkülön-
bözteti a kereszténység előtti korszak emberiségének a fejlődését 
a kereszténység utánitól, és arról beszél, hogy a Krisztus-esemény-
ből egy új szellemi élet áramlata indult ki, amely korábban nem 
volt jelen a földi ember számára. Ezért az ilyen emberben fel kell 
merülnie annak a kérdésnek: mi a helyzet azokkal a lelkekkel, akik 
a Krisztus-esemény előtt éltek, annak meghirdetése előtt, ami a 
Krisztus-eseményből kiáramlott?

Ilyen kérdést fel lehet tenni. A szellemtudomány nemcsak elmé-
leti választ ad rá, hanem olyat, ami kielégít, miközben kimutatja, 
hogy ugyanazok az emberek, akik a Krisztus-esemény előtti idő-
szakban felvették magukba a Krisztus előtti kor vívmányait, újra 
megtestesülnek azután, hogy a krisztusi fejlődés áramlata kezde-
tét vette, úgyhogy senkinek nem megy veszendőbe az, ami a kul-
túrába belekerül. Így nő ki a történelemből a szellemtudomány 
számára valami, ami nem pusztán általános, absztrakt idea, ami 
hideg, elvont, merev erőként hatja át az emberiség fejlődési áram-
latát, hanem a szellemtudomány úgy beszél a történelemről, mint 
olyasvalamiről, amelyből az ember a maga belső lényével minden-
ütt részesedik. És mivel az emberi horizont a modern művelődési 
lehetőségek segítségével kiszélesedett, ez a kérdés most egészen 
más értelemben vetődött fel, mint mondjuk egy évszázaddal előbb, 
amikor az ember látóköre még beszűkült volt. Az igény jelen van, 
hogy választ kapjunk, de ez csak a szellemtudomány útján adható 
meg.

Ha mindezt fontolóra vesszük – és órák hosszat tudnánk tovább 
beszélni és számos dolgot felhozni, ami azt igazolja, hogy a szel-
lemtudománynak azért van jelentősége korunk számára, mert a 
jelenkor nagyon is igényt tart az eredményeire –, akkor képzetet 
alkothatunk arról, hogy a szellemtudománynak mekkora jelentő-
sége van korunk számára. És minden előadásnak, amelyet itt a tél 
folyamán tartani fogunk, azt a célt kell szolgálnia, hogy különböző 
oldalakról összeszedjük az anyagot, hogy megmutassuk a szellem-
tudományos eredményeket, és azok jelentőségét az emberi élet 
számára, az ember magasabb igényeinek kielégítése érdekében.

Végezetül még azt szeretném mondani, hogy az egyik szokásos, 
mintegy vezényszóként elhangzó ellenvetés a szellemtudománnyal 
szemben az, hogy azt mondják: a természettudomány szerencsé-
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re eljutott oda, hogy egy egységes princípiumból, monisztikusan 
magyarázza meg a világot. És már majdnem szállóigévé vált, ami 
sokaknál ellenszenvet fejez ki, hogy most a szellemtudomány egy-
fajta dualizmussal hozakodik elő, szemben azzal, amit az áldásos 
monizmus a maga megismerési elmélete szerint létrehozott! Az 
ilyen vezérelvekkel sok hibát követnek el. Vajon az a princípium, 
hogy a világmindenséget egységesen magyarázzuk, összeomlik-e 
azáltal, ha a világmindenségben két áramlat folyik egymásba, ame-
lyek közül az egyik kívülről hat, a másik belülről, és a lélekben ta-
lálkoznak össze? Mert nem feltételezhető-e, hogy ami két oldal-
ról árad a lélekhez – nevezetesen az érzéki tapasztalás részéről 
az egyik oldalon, és a szellemi kutatás részéről a másik oldalon –, 
mégis egységes alapot képez, és csak az emberi felfogás számára 
mutat két áramlatot? A monizmust vajon teljesen felszínesen kell-e 
felfognunk? Mert ha az lenne a helyzet, hogy a monista princípium 
ezáltal szétesik, akkor valaki azt hihetné, hogy a monista princípi-
um akkor is széthull, amikor feltételezik, hogy a víz hidrogénből és 
oxigénből áll. A hidrogén és oxigén mégis egységes eredetű lehet, 
ha egyesülnek abban, amit víznek nevezünk. Ugyanígy egységes 
eredetű lehet az érzéki és érzékfeletti világ is, amikor a természet-
tudomány és a szellemtudomány tényei arra késztetnek, hogy ezt 
mondjuk: az emberi lélekben két áramlat egyesül, amelyek közül 
az egyik az érzéki oldalról, a másik a szellemi oldalról érkezik. Bár 
az egységet, a monoszt nem tudjuk egyidejűleg felmutatni, de ez 
nem mond ellent a monista világszemléletnek. Ami így két oldal-
ról mutatkozik, az csak akkor jut el a teljes igazság erejéhez, ha 
felismerjük, hogy két áramlatból tevődik össze. Ha a tekintetünket 
a külvilágra irányítjuk, érzékeink és értelmünk közvetítésével egy 
olyan világképet veszünk észre, amely nem mutatja meg számunk-
ra, hogy miből jött létre, tehát nem mutatja meg a szellemet. Ha a 
szellemtudományos kutatás útján járunk, és a lélekben átéljük a 
felemelkedést, akkor megtalálhatjuk a szellemet. A lélekben talál-
kozik a szellem és az anyag. Lelkünkön belül, a szellem és az anyag 
összefonódásában nyugszik az igazi szellemiséggel és anyagisággal 
telített szellemi valóság.

Talán össze szabad foglalnom az elmondottakat azokkal a sza-
vakkal, amelyek mintegy költői formában adják vissza azt, amit 
mindenki minden időben érzett, aki elfogulatlanul fáradozott azon, 
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hogy a szellemről és az anyagról fogalmat alkosson. A szellemtu-
dománynak a természettudományhoz való viszonya megtanít arra, 
hogy felismerjük a következő szavak igazságát:

 A világ mélységeiből rejtélyesen
 Az emberi érzékekhez nyomul
 Az anyag gazdag teljessége.
 A [tartalommal teli] kozmikus magasságokból
 A lélek alapjaiba áramlik
 A szellem megvilágosító szava.
 Az emberi bensőben találkoznak össze
 Bölcsességgel teljes valósággá.


