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NYOLCADIK ELŐADÁS, Dornach, 1916. december 24. 
 
Krisztus lényének valódi megértéséhez még el kell jutni. Az ingaevonok Kr. e. 3. évezredbeli, 
jütlandi misztériumhelyei jelentik a Jézus-misztérium megértésének alapját. Az egyház 
törekvése, hogy kiirtsa ezt az északi karácsonyi misztériumot és a déli húsvéti misztériumot 
is. A téli napfordulón született gyermekek helyzete az ingaevonoknál. Elveszett a tudás a 
csillagok állásának jelentőségéről az ember születésénél. A jütlandi misztérium kisugárzása 
keleti törzsi területekre. Krisztus-Jézus életének ősi formája az ingaevonoktól kiinduló 
szokásokban. A Nerthus-mítosz mint ennek az ősi hagyománynak a maradványa. Az 
emberiség tudatának átalakulása fejeződik ki abban, hogy az ászok felváltják a vánokat. A 
Baldur-mítosz jelentősége és összefüggése a karácsonyi mítosszal. A gyógyítás művészete 
nem létezhet a megbetegítő erők ismerete nélkül. A tudattalan fontossága az embertömegek 
befolyásolásában. A képek használata a szürke testvériségek különleges művészete. Korábbi 
csillagállásokhoz nyúlnak vissza, erre példa Gabriele D’Annunzio és 1915. pünkösdi 
kampánya Olaszország háborúba lépése mellett. Cola di Rienzi és 1347. pünkösdi beszéde 
emlékének felelevenítése. 
 
MEGJEGYZÉSEK A NYOLCADIK ELŐADÁSHOZ (596–641.) 
 
 
KILENCEDIK ELŐADÁS, Dornach, 1916. december 25. 
 
A világfejlődés és a jó és gonosz szellemi impulzusok hatása. A Krisztusról szóló elképzelés 
dogmatizálása délen. A Jézusról szóló érzés eltűnése északon. Arimán megkísérli a 
földfejlődést megfosztani az elemi szellemek hatásától. Mit jelent a helyes gondolkodás? Az 
antropozófia feladata a krisztusi eszme és a jézusi eszme összekapcsolása. A mai ember 
megragad a majában. Széles horizontot kell áttekinteni. Az atlantisz utáni ötödik korszakban 
az ember tudata már nem ér el a szellemi világba. A krisztusi tettet a szellemi világgal való 
összefüggésében kell megérteni. A „naphős” feladata az ősi időkben. A mai 
történelemtudomány történelmi-kritikai módszerének korlátai. A Jó Gerhard története. 
 
MEGJEGYZÉSEK A KILENCEDIK ELŐADÁSHOZ (642–655.) 
 
 
TIZEDIK ELŐADÁS, Dornach, 1916. december 26. 
 
Az újkori emberiség karmája és korunk eseményei. A szellemi világok létezésének 
bizonyítására szolgáló két eszköz a gondolkodás útján történő megismerés vagy a médiumi 
megnyilvánulások. Az Amerikából kiinduló médiumizmus balfogásnak bizonyult. A 
boszorkányüldözések háttere. Hogyan tett szert nagy okkult tudására Helena Blavatsky. 
Blavatsky a különböző okkult testvériségek ellentétes politikai érdekeinek ütközőpontjában. 
Bizonyos okkult ismeretek egyoldalú, indiai színezete. A néplélek és az emberi lélek közötti 
különbség. Miért értelmetlenség „keresztény” népről beszélni? Bizonyos okkult testvériségek 



tudatos beavatkozása az evolúció menetébe. A Jó Gerhard történetének tudati háttere. Az 
angol nyelvű népek világuralma mint magától értetődő igazság. A szimptomatikus 
történelemszemlélet szükségessége. A harmincéves és a hétéves háború megértése. I. Jakab 
angol király mint a testvériségek megújítója. Hannoveri Ernő Ágost király kapcsolata a 
Narancs Páhollyal. Az árnyék testvérei. A racconigi találkozó háttere. További példák arra, 
hogyan szövik a politikában a szálakat. Giuseppe Prezzolini példa a modern emberre, aki nem 
hisz a szellem hatásában. A béke gondolatának „lehurrogása”. 
 
MEGJEGYZÉSEK A TIZEDIK ELŐADÁSHOZ (656–730.) 
 
 
TIZENEGYEDIK ELŐADÁS, Dornach, 1916. december 30. 
 
Az előadássorozat céljáról: nem politikai vizsgálódásokat végzünk, hanem a véleményalkotás 
alapjait teremtjük meg. A gondolatok az idők során tettekké válnak. Hogyan került sor a belga 
semlegesség megsértésére. Az angol kormány nem volt kész a háború megakadályozására. 
Nem államok vagy népek elítéléséről van szó. Az India fölötti angol uralom. A Kelet-Indiai 
Társaság és gazdasági érdekei. Az ópiumkereskedelem Kínában. Az ópium terjedésének 
meggátolására tett kísérletek. A Nagy-Britannia és Kína közötti ópiumháború lefolyása. Kína 
gazdasági szolgasorsa. 1840 a materializmus tetőzésének éve. 
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AZ EURÓPAI NAGYHATALMAK ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ELŐTTI 
MEGÁLLAPODÁSAI 
 
Németország és Ausztria–Magyarország 1878. október 7-i szövetségi szerződése 
A három császár 1881. június 18-i/6-i egyezménye Németország, Ausztria–Magyarország és 
Oroszország között 
A Németország, Ausztria–Magyarország és Olaszország közötti, 1882. május 20-i 
hármasszövetségi szerződés 
A hármasszövetségi szerződés kiegészítő szerződése. A Németország és Olaszország közötti, 
1887. február 20-i segítségnyújtási szerződés 
A Németország és Oroszország közötti, 1887. június 18-i/6-i viszontbiztosítási szerződés 
A Németország, Ausztria–Magyarország és Olaszország közötti, 1891. május 6-i 
hármasszövetségi szerződés 
A Franciaország és Oroszország közötti, 1892. augusztus 17-i/5-i, ill. 1894. január 4-i/1893. 
december 23-i katonai egyezmény 
A Nagy-Britannia és Franciaország közötti, 1904. április 8-i (Egyiptomra és Marokkóra 
vonatkozó) gyarmati egyezmény 



A Nagy-Britannia és Oroszország közötti (Perzsiára, Afganisztánra és Tibetre vonatkozó), 
1908. augusztus 31-i/18-i gyarmati egyezmény 
Olaszország és Oroszország 1909. október 24-i/11-i balkáni megállapodása 
 
 
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ DIPLOMÁCIAI IRATAI 
 
Ausztria–Magyarország 1914. július 23-án Szerbiához intézett jegyzéke 
Ausztria–Magyarország 1914. július 24-i, a Szerbiával szembeni magatartását igazoló 
nyilatkozata 
Szerbia 1914. július 25-i/12-i válaszjegyzéke Ausztria–Magyarországnak az osztrák–magyar 
külügyminisztérium megjegyzéseivel 
A központi hatalmak 1916. december 12-i jegyzéke a semleges államokhoz az 
antanthatalmaknak szóló békeajánlatról 
Az Egyesült Államok 1916. december 18-i jegyzéke a hadviselő és a semleges hatalmakhoz, a 
békefeltételek megtárgyalására vonatkozóan 
A Svájci Államszövetség 1916. december 22-i jegyzéke az Egyesült Államokhoz a 
béketörekvéseit illetően 
Ausztria–Magyarország 1916. december 26-i jegyzéke az Egyesült Államokhoz a 
béketörekvéseit illetően 
Németország 1916. december 26-i jegyzéke az Egyesült Államokhoz a béketörekvéseit 
illetően 
Az orosz cár 1916. december 28-i napiparancsa a hadseregnek és a flottának 
Az antanthatalmak 1916. december 30-i (31-i), a központi hatalmak békeajánlatára vonatkozó 
jegyzéke a semleges országokhoz 
A német császár 1917. január 5-i napiparancsa a hadsereghez és a flottához 
Az osztrák császár és magyar király 1917. január 5-i napiparancsa a hadsereghez és a 
flottához 
Az antanthatalmak 1917. január 10-i jegyzéke az Egyesült Államokhoz, az Egyesült Államok 
kormányának békejavaslatára vonatkozóan 
Ausztria–Magyarország 1917. január 12-i jegyzéke a semleges államokhoz, a békeajánlatának 
elutasításáról 
Németország 1917. január 12-i jegyzéke a semleges államokhoz, az antanthatalmaknak adott 
békeajánlatának elutasításáról 
A német császár 1917. január 13-i felhívása a német néphez 
Az amerikai elnök 1917. január 22-i üzenete az amerikai szenátusnak  
Németország 1917. január 31-i jegyzéke az Egyesült Államoknak a tengeralattjáró-háború 
kiéleződéséről 
Az amerikai elnök 1917. február 4-i üzenete az amerikai kongresszusnak a diplomáciai 
kapcsolatok megszakításáról Németországgal 
A brit miniszterelnök 1917. február 4-i beszéde a liberálisok pártnapján 


