
ezt valaki elmondja, hanem az, hogy mindez valóságosan a 
közép-európai cselekvés ve2énnotívumává váljon, és a világ 
felismerje: Közép-Európa nem tehet mást, minthogy kardot 
ragad, ha mások ezt a kardot a kezébe kényszerítik. Amit a 
nyugati népek most* német militarizmusnak neveznek, azt 
évszázados fejlődés során ők kovácsolták, és csakis rajtuk, 
nem pedig Németországon múlik, hogy Közép-Európa 
számára ez az értelmét veszítse. Az azonban Közép-Európán 
múlik, hogy a szabadság iránti akaratát világosan kinyilvánítsa; 
egy olyan akaratot, am ely nem építhető wilsoni módon 
programokra, hanem csakis az emberi lét valóságára.

Ezért Közép-Európa számára egyetlen békeprogram 
létezik, mégpedig ez: tudatni a világgal, hogy a béke abban 
e pillanatban lehetséges, amint az Antant a mostani hazug 
békeprogramja helyébe egy olyat helyez, amelyik igaz, mert 
megvalósítása nem Közép-Európa pusztulását, hanem 
életlehetőségét biztosítja. Minden más kérdés, ami még a 
békekötések tárgyát képezhetné, megoldódik, ha ezen 
feltételek alapjára helyezik őket.

Azokon az alapokon, amelyeket most kínál számunkra 
az Antant, és amelyeket Wilson elfogadott, lehetetlen a béke. 
Ha nem lép más a helyébe, a német népet csak erőszakkal 
lehet ennek a programnak az elfogadására kényszeríteni, és 
az európai történelem további m enete bizonyítani fogja az 
itt elmondottak helyességét, mert a wilsoni program megva
lósítása esetén az európai népek elpusztulnak. Éppen Kö
zép-Európában kell illúziók nélkül szembenézni azzal, amit 
ama szem élyek évek óta hisznek és amely hitet a maguk 
nézőpontjából a világfejiődés törvényének tekintenek, azaz 
hogy a világfejlődés jövője az anglo-amerikai fajhoz tartozik, 
és hogy ők vették át a latin-román faj örökségét és az oroszság 
nevelését. Amikor egy magát beavatottnak gondoló amerikai 
vagy angol fejtegeti ezt a világpolitikai formulát, állandóan 
felhívja a figyelmet arra, hogya világ rendezésébe a német 
elem -világpolitikai dolgokban való jelentéktelensége foly
tán -  nem szólhat bele; hogy a román elemet nem kell figye
lembe venni, mert amúgy is kihalófélben van, tovább, hogy 
az orosz elem ahhoz tartozik, aki világtörténelmi nevelőjévé 
válik.

Nem kellene sokat foglalkoznunk az ilyen hitvallással, 
ha csak néhány, politikai fantáziálásra és utópiára fogékony 
ember fejében élne, csakhogy az angol politika számtalan 
csatornát felhasznál, hogy ezt a programot a gyakorlatban 
valóságos politikájának tartalmává tegye. Anglia szempont
jából az a koaLíció, amelyhez jelenleg tartozik, nem is lehetne 
kedvezőbb ennek a programnak a megvalósításához. Közép- 
Európa ezzel semmi mást nem helyezhet szembe, mint egy 
valóban ember-felszabadító programot, amely minden pilla
natban tetté válhat, ha emberi akarat meg akarja valósítani. 
Talán azt is gondolhatná valaki, hogy a béke akkor is sokáig 
fog váratni magára, ha a Memorandumban ábrázolt programot 
az európai népek elé állítják, hiszen a háború alatt nem lehet 
azt megvalósítani, és az antant-népek amúgy is csak olyan 
színben tüntetnék föl, mintha Közép-Európa vezetői az egé
szet csak a népek megtévesztésére állították volna föl, és a 
háború után ismét bekövetkezne az, amit az Antant vezetői 
olyan szörnyűségként ábrázoltak (ti. : a német militarizmus -  
a ford.), amit morális okokból „a népek jogaiért és szabadsá
gáért folytatott harcban a világból ki kell irtanunk.” De aki a

világot helyesen, a tények és nem a saját kedvenc vélem é
nye alapján ítéli meg, az tudhatja, hogy mindannak, ami meg
felel a valóságnak, más meggyőző értéke van, mint annak, 
ami puszta önkényből származik. A tények igazolni fogják 
azokat akik belátják, hogy Közép-Európa programjával az 
Antant népei csupán azt a lehetőséget veszítik el, hogy Kö- 
zép-Európát szétrombolják, de semmi sem következik belő
le, ami az antant-népek valóságos életimpulzusával össze
egyeztethetetlen volna.

Amíg a maszkírozott törekvések területén maradunk, a 
megértés lehetetlen. Amint azonban a maszkok mögötti való
ságot nemcsak katonailag, hanem politikailag is felmutatjuk, 
a jelenlegi események egészen más alakot öltenek, Közép- 
Európa fegyvereit a világ úgy ismerte meg, mint amelyek 
Közép-Európa üdvét szolgálják, a politikai akarat, ami Közép- 
Európát illeti, hétpecsétes titok a világ számára. Ezzel szem
ben minden nap a világ elé állítanak egy fantomképet, a 
félelmetes, elpusztítandó Közép-Európáról. És a látszat, hogy 
Közép-Európa csak hallgatni tud, a világ számára természe
tesen ezt jelenti, hogy igent mondunk minderre.

Rudolf Steiner 
(Kádas Ágnes fordítása)

GONDOLATOK A MEMORANDUMRÓL

Steiner ebben az írásában két tényezőt állít szem be a jeleni 
alapjaiban uraló angolszász impulzussal; az egyik a hármas 
tagozódásé társadalom eszm éje, a másik Közép-Európa 
történelmi feladata. Mielőtt közelebbről megvizsgálnánk a 
két tényezőt, arra kell rákérdeznünk, min alapul a jelenlegi 
angolszász világuralom. Evidens módon azt mondhatjuk; 
Anglia XIX. századi világelsősége két irányból volt biztosított: 
a gépek és a világkereskedelem (akkoriban a gyarmatok) 
irányaiból. Ez a nép volt a legalkalmasabb arra, hogy az előző 
évszázadok természettudományos eredményeit a gyakor
latba átültesse, továbbá, hogy a gépek működtetéséhez szük
séges nyersanyagokat a kellő mennyiségben be is szerezze. 
Anglia tehát ezt a vezető szerepet elsősorban a gazdasági 
élet terén elért eredményeinek köszönhette.

Ezt a gazdasági életet maximálisan támogatta egy olyan 
politikai berendezkedés, amely évszázados, lassú történelmi 
folyamatban szerves módon alakult át a középkori Angliából 
a modem alkotmányos monarchiává. Az angol parlamen
tarizmus tehát nem absztrakt jogi képződmény, hanem a 
gépkorszak Angliájának társadalmi vetülete.

A gépek szellemisége döntő módon alakította, formálta 
a m odem  Anglia szellemi világképét. Egy gép lényegéhez 
tartozik, hogy működése kizárólag bizonyos fizikai feltételek 
meglétén alapuljon, kizárva a lelki körülményeket, vagyis 
például egy autó, ha van benne benzin, jó a motorja, van 
alatta úttest, stb., ugyanúgy fog üzemelni a világ bármely 
pontján. így az angolszászok a gépek mintájára a társadalmi 
berendezkedés fonná it is univerzálisnak feltételezik. Azaz: 
amennyiben a világon mindenütt a náluk bevált parlamenti 
demokrácia terjedne el, úgy az emberiség a „megfelelő” 
ilányba haladna; a gépek uralma teljes lenne, úgy, hogy ez a 
gépuralom lényegében az angolszász akaratot közvetítené,
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ha mégoly észrevétlen, személytelen módon is.
A mai, a gazdasági életet a törvényhozással egybekap

csoló parlamenti demokráciák ezért az angolszász világbi
rodalom rejtett leányvállalatai, pontosan olyan elvek szerint 
működtetve, mint a mnntinacionális cégek fióklerakatai. 
Mindkét esetben a Bókok tartják a kapcsolatot a helyi erőkkel, 
míg a nagy horderejű döntések a központokban születnek 
meg. Azonban nem arról van szó, hogy a „nemzetközi tőke 
ügynökei" ásnák alá a nemzeti demokráciákat -  mint azt 
sokan feltételezik.* -  hanem maga az a tény, hogy a törvény- 
hozás és a gazdasági élet nincs elválasztva, mintegy automa
tikusan eredményez bizonyos torzulásokat, amit eufémisz- 
tikusana n em zetközi helyzet-nek  szokás nevezni, és amely
hez mindenki kénytelen alkalmazkodni. Ez a n em zetköz i 
helyzet valójában nem más, mint az angolszász központi 
akarat eredménye,

A dolgokat színezi, hogy ma a vezető világhatalom lát
szólag nem Anglia, ám lényegileg ez semmit sem befolyásol. 
Anglia évszázadok óta törekszik rá, hogy a más népeknél 
történelmileg kialakult államformákat és vezetést indirekt 
eszközökkel megsemmisítse; mára csak Nyugat-Európa 
néhány gazdag, ám sólyánál fogva jelentéktelen országában 
működik még a királyság intézménye. Anglia legfontosabb 
konkurrenseinél ez már nem létezik -  vagy nem is létezett 
(USA) -  miközben ők féltő gonddal őrzik ezt a „tradíciói’’.

Bár a királyság intézményét Közép-Európában szám
talanszor lejáratták, mégis újra és újra világossá lesz: amikor 
egy nép az önazonosságát keresi, szellemi küldetését, akkor 
királyaira emlékezik. Rajtuk keresztül lehet átélni bizonyos, 
a népszellemre vonatkozó irracionális tartalmakat. Világosan 
látszik ezzel kapcsolatban Anglia célja: a gépek révén gazda
sági világuralmat szerezni, ennek nyomán a parlamentarizmus 
elterjesztésével jogi világuralmat gyakorolni, végül monopo
lizálni a szellemi életet, és egyedüliként tartani fenn kapcso
latot a lét magasabb erőivel. Természetesen ez utóbbit fogják 
a leghevesebben tagadni a vezető angolszászok, így ennek 
látható külső jele talán csak az egyedüliként fennmaradó 
angol monarchia lesz. A vezércsillaguktól megfosztott más 
népek egyetlen feladata lesz betagozódni a világ népeinek 
„demokratikus" táborába egy újonnan megalapítandó angol
szász világegyház égisze alatt. Nem véletlenül fogalmazott 
Major brit miniszterelnök így: Igen, m i E u róp áh oz  k íván u n k  
ta r tozn i . D e n em  ügy, hogy  a z  fo r m á l jo n  m in ket, h a n em  
hogy m i fo r m á l ju k  őt.

Amit így felvázoltunk, talán durva általánosításnak hat, 
de lényegét tekintve elfogadható, mint természetes emberi 
törekvések összesége, faji dominanciára való törekvés a tech
nika felhasználásával. Nehezebb azonban Steinemek azokat 
a gondolatait megragadni, amelyek az angolszász impulzussal 
szemben álló közép-európai impulzusként jelentkeznek. Ha 
valaki veszi is a fáradságot, hogy meghallgassa a hármas 
tagozódási! társadalomról szóló eszméit, akkor sem könnyű 
ma azt belátni, hogy ez az eszme először és leginkább éppen 
Közép-Európában valósulhat meg. Úgy tűnik: a hármas ta
gozódás és Közép-Európa olyan mélyen Összefüggenek, 
hogy egyik sem érthető meg a másik kizárásával.

Mert mit teszünk, amikor a hármas tagozódásról, mint 
általános elvről gondolkodunk? Úgy vélhetjük, hogy Steiner 
valamiféle ideális társadalmi modellt eszelt ki; egy gépezetei, 
amit csak ki kellene próbálni, s így már előre lehetetlenek 
tartjuk működéséi, Ez a gép csak azt képes produkálni, amire 
előre kieszelték, beprogramozták. Ha asteineri gondolatok 
ilyen „programok” lennének, akkor el kellene ismernünk, 
hogy valószínűtlen volna bízni a működésükben, Ám Steiner 
többször is hangssűlyozza: eszméi nem absztrakt gondolatok, 
hanem magából a közép-európai fejlődés megfigyeléséből 
származnak, vagyis olyan  valóságok, am ely ek  egyébként is 
a  m egvalósu lás f e l é  törnek, s ő  ezeket csak tudatosítani 
igyekszik.

A steineri társadalmi eszmék középpontjában a szociális 
kérdés áll. Végül ide vezetett az elmúlt évszázadok fejlődése: 
nyilvánvalóvá lett a szociális kérdés, először a műit század 
derekán. Természetesen ez a kérdés átfogó módon, az élet 
minden szegletét áthatva került felszínre, éppen a gépkor
szak eredményeként. Az angolszász válasz a következő volt:

Nyugaton a szociális kérdést a gépek segítségével keli 
„kezelni", vagyis a tömegekből fogyasztókat kell nevelni. 
Keleten a szociális kérdést az ideológia eszközével kell 
kezelni, és egy nagyszabású szocialista kísérlet keretében a 
tömegekből állampolgárokat kell nevelni. Középen nem 
lehel sem megfelelő fogyasztókat, sem megfelelő állampol
gárokat közvetlenül létrehozni, ezért először meg kell sem
misíteni a történelmileg kialakult Közepet. Csak miután ez 
megtörtént, lehet a lenti célokat megvalósítani. A XX. század 
Németországának története példaszerűen mutatja be ezeket 
a törekvéseket. Tehát az angolszász politika századunkban 
Közép-Európában három lépcsőben valósult meg:

1. A történelmi Közép-Európa megsemmisítése a 
század első harmadában;

2. Ideologikus államformádők létrehozása a század 
második harmadában;

3. Fokozatos betagozás az angolszász világbir oda
lomba a század harmadik harmadában.

Ha eltekintünk ennek a politikának vitathatatlan „ered- 
m ényeitől”akkor így merül fel a kérdés: Steiner a közép- 
európai fejlődés melyik valóságelemére alapozva ragadta 
meg a hármas tagozódást! társadalom eszméjét? Ha a külső 
történemi esem ényeket követjük nyomon, akkor azt kell 
mondanunk: ezekből közvetlenül semmiképp sem eredhet 
egy ilyen eszmerendszer. Közvetett módon azonban jól 
látható: K özép-E urópa sz é th u llá sán ak  története elsősorban
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a z o k n a k  a  so roza to s  m u la sz tá s o k n a k  volt a  köv etkezm é
nye, a m e ly e k  a  g é p k o r s z a k  b ek ö s z ö n té v e l  j e l e n t k e z ő  
szo c iá lis  kérdést hely telen  m ó d o n  közelítették  meg. Steiner 
a történelmi esem ényeket szimptómáknak, a társadalmi 
organizmus beteg illetve egészséges állaopta tüneteinek 
tekinti, és sohasem bennük látja a valódi okokat.

Gondolati úton megragadhatók-e azok az impulzusok, 
amelyek az esem ények mélyén, mint azok valódi okai, 
megnyilvánulnak, illetve megvalósulásra törekszenek a kö
zép-európai történelemben'' Amit ezzel kapcsolatban először 
tisztázni érdemes, az a három régió -  Nyugat, Közép és Kelet 
-v iszonya a szellemi élethez (leszűkítve a XIX.-XX. század 
Európájára). Mindent összevetve azt mondhatjuk, hogy a 
szellemi tényeket, eszm éket közvetlen ü l hagyományosan 
Középen, a centrumban lehetett megragadni, mint tiszta 
gondolatokat. Ez a tevékenység a XIX. század végéig döntően 
a német nép feladata volt. A már így megragadott új, addig 
sose volt gondolatokat a két periféria különböző módon vette 
fel. A Nyugat a hasznosság elvére alapozva az új eszm ék 
gyakorlati, oldalára koncentrált; például az Otto-motorból Ford 
készített tömegautót. Ezzel szem ben Keleten a Középen 
megragadott eszm ék átfogó, világnézeti tartalmát tudták 
hasonló hatékonysággal felvenni: Marx gondolatai Orosz
országban váltak társadalomformáló erővé. Vagyis a peri
férián sohasem keletkeztek önálló eszmék, ám a centrumban 
már egyszer megragadott gondolatok mindig itt öltöttek 
testet. Amit a XIX. században a centrumban gondoltak, az a 
XX. században a periférián ténnyé vált. így lesz érthetővé a 
XX. század Németországának történelmi mulasztása: tévesen 
értelmezte feladatát, amikor a valóság egyoldalú, materialista 
megism erésére törekedett. Itt csak utalhatunk rá, hogy mi 
lett volna a XIX. századi Németország feladata: Goethe mun
kássága nyomán kibontakoztatni egy olyan modem termé
szettudományt, amely teljes -  testi, lelki és szellemi -  össze
függésben képes megragadni a világ jelenségeit. Ehelyett a 
kor kizárólag a testi, fizikai valóság oldalára koncentrált, s 
teljesen elfeledte Goethe szellemét. Ez az egyoldalúság 
aztán a XX, századra oda vezetett, hogy saját belső fejlődése 
csak a hibákat tudta egyesíteni. Gazdasági énelemben a Nyu
gattal, politikai értelemben pedig a Kelettel került konkurren- 
ciaharcba. (Erre utal Steiner, amikor az I. világháborúban 
megkülönböztet egy gazdasági háborút nyugaton és egy 
„népek háborúját” keleten.)

Hasonló egyoldalúságot figyelhetünk meg a másik kö
zép-európai hatalom, az Osztrák-Magyar Monarchia XIX. 
századi történetében azzal a különbséggel, hogy itt nemzeti
ségi kérdés karmájában tort elő a szociális kérdés. A gazdasági 
és jogi élet helytelen összefonódása eredményezte a több
ségben élő két nép jogi dominanciáját a kisebbségek felett. 
Az így indukált belső feszültségeket aztán a periféria erői 
maximálisan ki tudták aknázni a XX. században, és általuk 
érték el a történelmi centrum megsemmisítését.

Amennyiben belátjuk, hogy a XX. század Közép-Euró- 
pájának katasztrófáját mélyen az esem ények felszíne alatt 
nem az Antant vagy Oroszország indította el, hanem saját, 
XIX. századi mulasztásaik, úgy világos lesz, hogy e  katasztrófa 
sebeinek begyógyítása sem  kezdődhet m eg kívülről, továb
bá, hogy minden késlekedés csak újabb és újabb tragédiákat 
fog eredményezni. (Amint Jugoszlávia esetében láthattuk.)

A gyógyulás legfőbb impulzusa éppen a katasztrófa 
előestéjén jutott felszínre Rudolf Steiner megnyilatkozásai
ban. Egyedül ő volt képes a társadalmi organizmust úgy szem
lélni, hogy a meglévő hibás, idejétmúlt szemlélet mögött 
meglássa a jövendő egészséges test valóságát. Ezért nem 
modellszerű ez az eszmekor; nem  a valóságtól idegen, ab
sztrakt építmény, hanem élő megfigyelések eredménye. 
Mégis felmerülhet a kérdés: miért éppen Steinernek sikerült 
volna a valóságot a maga teljességében megragadnia, amikor 
helyzeténél fogva mindenki csak bizonyos szempontokból 
láthatja a világot, és egyetlen véleményt elfogadva valójában 
nem  újabb diktatúrához jutunk-e? Ez a kérdés jogos. 
Amennyiben Steiner bármilyen konkrét utasítást megfogal
mazott volna, annak valóban diktatúra lehetne az eredménye. 
Ám ha bizalmat szavazunk egy gondolatnak, vagyis arra 
érdemesítjük, hogy magunk ís továbbgondoljuk, az nem 
jelenti azt, hogy eleve el is kell fogadnunk. Steiner gyakran 
hívja fel hívei figyelmét arra a veszélyre; hogy a tekintély 
parancsának engedelmeskedve lemondunk az önálló gon
dolkodásról. Csak az értheti félre ezeket a dolgokat, aki nem 
képes különbséget tenni egy gondolat személyes újragon
dolás általi megértése és annak kritikátlan elfogadása között. 
Éppen Steiner gondolatainak merőben konvenciómentcs 
jellege óvhat meg minket az automatikus azonosulástól.

Steiner soha nem a tömegekhez szólt, hanem mindig az 
egyénhez. Tudta, hogy semmilyen eszme nem alkalmas ön
magában az emberek felemelésére, Ira kívülről kapják meg 
és nem kell a saját tevékenységükkel áthatniuk. Ez érvényes 
a szabadság-egyenlőség-tesívériség eszmehármasára is. 
Jelenleg a centrum azért van elvarázsolva, mert e három 
eszme tartalmát nem a centrumban határozzák meg, hanem 
a periférián. így szükségképpen elvesz a valódi tartalmuk, 
és látszatokká, önmaguk árnyékaivá lesznek. Ha azt kér
dezzük, mi indíthatná el a Közép gyógyulását, azt mondhat
juk, hogy a szabadság. Ez az eszme tört fel 195ó-ban az itt 
é lő  telkekből, akik magukban hordozzák a szabadság valódi 
csíráit. Steiner nyomán belátható, hogy a társadalmi organiz
musban a szellemi élet szabadságára van szükség. A másik 
kél terület, a gazdasági és a politikai élei számára ennek a 
szabad szellemi életnek kell olyan impulzusokat nyújtania, 
amlyeket azok tevékenységük alapjává tesznek, nem pedig 
fordítva.

A szellemi élet szabadsága nem egyik pillanatról a másikra 
következik be. Épp nem-szabad állapotában kell tudnia olyan 
erényeket felmutatnia, amelyeket a másik két terület méltá
nyolhat. Steiner a Memorandumot Közép-Európa olyan fe
lelős vezetőinek címezte, akik az adott pillanatban meglehe
tősen sokat tehettek volna, de féltek e lépésektől. Nem bíztak 
a saját ítélőképess egükben, gondolataik realitásában. A mi 
dolgunk legalább az: valljuk be, ha félünk levonni a következ
tetéseket a Memorandumból. Talán még ezért nem értjük.

Helyes Gábor
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