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Az antropozófi ai orientáltságú szellemtudomány alapjait Rudolf 
Steiner (1861–1925) közreadott írásművei képezik. Mindezek 
mellett 1900–1924 között számos előadást és kurzust is tartott, 
részben nyilvánosakat, eleinte a Teozófi ai később Antropozófi ai 
Társaság tagjai részére. Szabadon elmondott előadásait nem 
kívánta írásban rögzíteni, mivel azokat „szóbeli, nem nyomta-
tás céljára szánt” közlésekként kezelte. Miután azonban a 
hallgatóság részéről egyre több „hibás jegyzet” készült és került 
terjesztésre, úgy vélte, szabályoznia kell az elhangzottak rögzíté-
sét. E feladattal Marie Steiner von Sieverst bízta meg. Az ő dolga 
volt a gyorsírók kijelölése és a stenográfi ák rendezése, azoknak 
a kiadáshoz szükséges áttekintése. Mivel Dr. Steiner idő híján 
csak ritkán tudta a lejegyzéseket átnézni, minden kiadásnál 
fi gyelembe kell vennünk a következő megjegyzését: „Kénytelenek 
vagyunk elismerni, hogy az általam nem ellenőrzött írásokban 
hibák találhatók.”

A „tagok” előtt tartott előadásokkal kapcsolatban, amelyeknek 
lejegyzései csak belső használatra voltak hozzáférhetők, Rudolf 
Steiner önéletrajzában találunk utalásokat („Életutam”, 35. feje-
zet). Az ott elmondottak érvényesek az egyes szakterületek 
kurzusaira is, amelyek csak korlátozott számú és a szellemtudo-
mány alapjait már ismerő hallgatóság előtt folytak. Marie Steiner 
halála után (1867–1948) megkezdődtek az általa megadott 
irányvonalak szerinti összművek kiadásai. E kötet az összkiadás 
része.
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Első előadás – Stuttgart, 1910. december 27.  11. old.
A történelem tárgyalási módjának elégtelensége. A történelmi 
események mélységének megnyilvánulása a mítoszokban. A szel-
lemi világ magasabb lényeinek hatása a fi zikai emberek útján. 
Individualitások, mint eszközök a emberiségfejlődés előrehaladó 
áramában. Egyes események szimbolikus jelentősége. A korábbi 
spiritualitás kivetítése a fi zikai síkra. Alexandria és Hüpátia.

Második előadás – 1910. december 28.  27. old.
Magasabb érzékfeletti erők megnyilvánulása az Orleans-i Szűz 
cselekedeteiben, aki lehetővé tette az európai népek individuali-
zálódását és az újkori történelemnek más arculatot adott. Scotus 
Eriugena. Gilgames és Enkidu alakjának okkult háttere. A ken-
taur.

Harmadik előadás – 1910. december 29. 47. old.
Az inkarnációk lefolyásának módosulása a magasabb hierarchiák 
erőinek hatására. Törvényszerűségek az individuális karma és 
más világok hatásának összefüggésében. Különbség egy megnyil-
vánulás és egy tudati tartalom objektivitása között. Leszállás a 
tisztánlátásból a tisztán személyes kultúrába. Az én működése az 
énben. Arisztotelész. Hüpátia. Katarzis a félelem és együttérzés 
útján.
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Negyedik előadás – 1910. december 30. 67. old.
Korunkkal kezdődik a felemelkedés a tisztánlátó kultúrába. Az 
ősnyelv a gondolat és a hangilleszkedés összefüggésében. Ennek 
utóhangja a sumér nyelvben. Kultikus épületek égi és emberi 
mérték alapján. A babilóniaiak földi missziója. A bábeli torony 
építése annak szimbóluma, hogy az emberek saját személyiségükre 
korlátozódnak. Káldeai misztériumkultúra, a számolás technikája. 
A tiszta emberi mivolt kifejeződése a görög kultúrában. Juliánusz 
Aposztata.

Ötödik előadás – 1910. december 31. 85. old.
Összefüggés az egyes történelmi személyiségek és az emberiség-
fejlődés individuális szálai között. A közvetlenül felettünk álló 
hierarchia szellemeinek befolyása az emberi lelkekre az egymást 
követő kultúrákban. A formaszellemek megnyilvánulnak a külső 
érzéki világban is a természeti formák útján, és így hatnak az 
emberre. A fejlődés csomópontjai és összefüggésük a Földnek a 
szomszédos égitestekhez viszonyított helyzetével és mozgásával, és 
a Föld tengelyének az ekliptika tengelyéhez viszonyított állásával. 
Az atlantiszi katasztrófa és az 1250-es év impulzusa. Felemel-
kedő és hanyatló ciklusok az emberiség történelmében, az ezzel 
kapcsolatos katasztrofális természeti működések és a szellemek 
és emberi lelkek forradalmasítása. Ennek rohama és csökkenése, 
törvényszerűségeinek kereszteződése más hatalmi áramlatokkal, 
diff erenciálódás speciális viszonyok következtében. Kopernikusz 
és Oberlin.

Hatodik előadás – 1911. január 1. 103. old.
A görögségben kifejeződő tiszta emberségre való felkészülés az 
előző babilóniai kultúra és a történelem előtti kor misztériumai 
útján. Ami itt lelki tartalommá vált, az én működése az énben, 
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azt először a szent templomi helyeken magasabb lények vitték be 
a lélekbe. Ez a művészetben, a fi lozófi ában és a görög népi lélek-
ben fejeződött ki, és abban a lángoló lelkesedésben, ahogy a görög 
hősök a perzsák ellen harcoltak. Az idők folyamán az egységes böl-
csesség-áramlat egyedivé válik. Az állami élet érdekei és az emberi 
célszerűség kérdései jutnak érvényre a fokozatosan hanyatló kul-
túrában. A sztoicizmusban, epikureizmusban és szkepticizmusban 
az emberi lélek önmagára van utalva. Az újplatonizmusban az 
egyes ember misztikus felemelkedésben akar újra az igazsághoz 
eljutni. Mindez elmúlik, majd 1250-ben az emberiség új inspi-
rációja kezdődik, ahol az igazság kérdése kerül előtérbe, és nem 
válik el a jótól és a gyakorlatitól. A 16. században ez elenyészik, 
az új hanyatlási korszak kapujánál Kant áll. – A népi ösztönösség-
ből az ismételt felemelkedés sejtése alakul ki. Istenfi ak a görögök 
előtti és bölcsek a görög korban. A hébereknél átmenet jön létre 
a pátriárkáktól a prófétákhoz. A görögök utáni népeknél szentek 
jelennek meg, akik beleélik magukat a szellemiségbe azáltal, ami 
a fi zikaiban él. Hogyan megy át a korábbi a későbbibe, ezt látjuk 
Novalis individualitásánál.


