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HUSZONHARMADIK ELŐADÁS, Dornach, 1917. január 28. 
 
A mai tudományos gondolkodásnak meg kell tanulnia ismét meglátni az ember kapcsolatát a 
világmindenséggel. A tavaszpont áthaladása az állatövön a világév során. Az emberi élet a 
makrokozmosz nagy ritmusainak mikrokozmikus mása. A mai tudomány értetlenül áll a 
kozmikus összefüggések előtt. Goethe kísérlete a Föld lüktetésének bizonyítására. Miért 
beszéltek az ősidőkben „Brahma napjairól és éjszakáiról”? Az ébredés fontossága a szellemi 
világ közléseinek fogadásában. A Föld- és a Nap-éter mint a közlés elemei. A mikrokozmosz 
és a makrokozmosz alapvető egyezése. Az egyes néplelkeket a maguk konkrét természete 
szerint kell tanulmányozni. Az olasz néplélek az orosz néplélekkel összehasonlítva. Az egyén 
pillanatnyi tartózkodási helye nem akadálya a néplélek és a nép egyes tagjai közötti 
kapcsolatnak. 
 
MEGJEGYZÉSEK A HUSZONHARMADIK ELŐADÁSHOZ (1218–1233.) 
 
HUSZONNEGYEDIK ELŐADÁS, Dornach, 1917. január 30. 
 
A mai események a nem kielégítő gondolkodási erők következményei. Az antropozófiai 
kezdeményezés önállósága. A teozófiai mozgalom alaphangulata az emberi értelemmel 
szembeni bizalmatlanság. Az érzékfeletti világ megtapasztalása mediális úton. Alfred Sinnett 
könyveinek megismerési alapja. Louis-Claude de Saint Martin, aki elutasítja az anyag 
fogalmát. Szükséges az éteri Krisztus meglátása. A német idealisták művei termékeny 
kapcsolódási pontot jelentenek a szellemet kereső számára. Miért nem sikerült szellemi 
irányultságú tudományt kialakítani? A mai tudományok helyzete. Nem foglalkoznak 
komolyan az antropozófiai kezdeményezésekkel. A Karl Christian Planck melletti nyilvános 
síkraszállásnak nem volt visszhangja. A türelem követelményének elvont értelmezése a 
teozófusoknál. A matematikus Bolyai Farkas és János, valamint küzdelmük a valóságos 
elképzelésekért. A legrátermettebbeket megillető figyelem kívánalma mint példa a sablonos 
elképzelésekre. Hungaricus írása az elkövetkező európai béke rendjéről. A valósághű 
gondolkodás hiánya. Az embereknek meg kell tanulniuk, hogy a szellemi életet táplálékként 
fogják fel. A mostani háborúban borzasztó maja fejeződik ki. Az emberek nem a szellem, 
hanem materializmus jegyében akarnak felemelkedni. Az antropozófiai mozgalom feladata 
korunkban. 
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I. FÜGGELÉK. RUDOLF STEINER SAJÁT KEZŰ ÍRÁSAI 
 
A háború kitöréséről szóló iratokban megjelölt részek  
Képes levelezőlap a háború idejéből 
Kézirat a háborús események hátteréről 
Kézirat az angolszász politika stratégiájáról 
Európa újrafelosztásának térképei 
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