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AzalábbivisszaemlékezésArthurPolzer-Hoditzgróf,azOsztrák-
MagyarMonarchiautolsócsászára,IV.Károlykabinetfõnökének
emlékiratából való (Kaiser Karl.Aus der Geheimmappe seines
Kabinetschefs. Amalthea Verlag, 1928). Ebben olvashatunk
arról,hogyanfogadtákazosztrákésnémetvezetéslegmagasabb
köreibenRudolfSteiner1917-es Memorandumánakgondola-
tait az akkori világhelyzetrõl és a társadalmi élet egészséges
fejlõdéseáltal igényelthármastagozódásról,aDreigliederungról.
A Memorandumot Arthur Polzer-Hoditznak a bátyja, Ludwig
adtaát,akiszemélyeskapcsolatbanálltRudolfSteinerrel(Steiner
Memoranduma megjelent az Országépítõ 1996/2,4 számai-
ban, Ludwig Polzer-Hoditz 1930-as Politikai Memoranduma
pedig az 1997/1 számban).

Tanulságosezavisszaemlékezés. Láthatjukbelõle,hogya
vezetõkonzervatívpolitikusok,sõtmagaacsászár ismegtudták
érteniaháborúutánihelyzetbenatársadalmihármas tagozódás
égetõ szükségességétKözép-Európaszámára,apolitikaiameri-
kanizmus és az általa életbepénzelt bolsevizmus fenyegetõ
szorításában.Detanulságosazért is,mertszembesülünkKözép-
Európatörténelmimulasztásával,ahármastagozódásszéleskörû
kezdeményezésénekelmaradását illetõen.Mamárnemfenye-
getabolsevizmus,mainkábbúgyvélik,hogyakapitalizmusnál
jobbat még nem találtak ki. Holott itt van az új eszme, amely
végreavalóságból fakad, s nemanagytõkeérdekeiáltaldiktált
absztrakt ideológákból.Akönyvittközölt részletétdr.KarlBuch-
leitner: Die verhinderte Dreigliederung (A megakadályozott
hármastagozódás)címû,hatrészestanulmányánakelsõrészébõl
vettük át (Die Kommenden, 1988/7, 8, 9, 10 és 1989/2, 7).

Z. Tóth Csaba

Arthur Polzer-Hoditz

KÁROLY CSÁSZÁR
(részlet)

Eleinte visszafogottan és kétkedve viselkedtem, de Rudolf
Steineregyik idevágómemoranduma,amelyetátadtaknekem,
rábírt,hogyalaposan tanulmányozzam.Megakartamvizsgálni
agondolatokat,a forrástólkezdve,ahonnanszármaztak,amely
távol állt tõlem, nem csupán objektív értékük miatt, hanem
keresztülvihetõségésalkalmazhatóság tekintetében is.Azvolt
abenyomásom,hogyolyan javaslatrólvanszó,amely–olysok
más javaslattóleltérõen– teljesmértékbenszámolazeljövendõ
idõk gyakorlati követelményeivel… Felismerni véltem, hogy
arendszeralapjátalkotógondolatalapjábanvévehelyes,és így
arra következtettem, hogy objektíve megvalósíthatónak kell
lennie–bármilyennehéz is lehetvalóraváltani. Szükség lenne
azonban arra, hogy a népek meggyõzõdéssel mûködjenek
közre ebben. Mindenekelõtt arra lenne tehát szükség, hogy a
gondolathelyesvoltárólmeggyõzzékazemberiségnagyrészét.
Nemelegendõegyönmagábanvévehelyesgondolatotmegfo-
galmazni,valóraváltásáhozmegkellnyerniaszéles tömegeket
is, és így kell az ideák világából áttelepíteni a valóság szilárd

talajára.Kezdettõl fogvaúgyéreztemazonban,hogycsaknem
általánosan elutasítanák a hármas tagoltság eszméjét, éppen
azért,mert a szellemivilágbólhoztákelõ, ésa régrõlhagyomá-
nyozottállapotokról, fogalmakrólésgondolkodásbeliszokások-
ról való lemondást jelentette, nevezetesen olyan idõszakban,
amikor úgy vélték – 1917-ben ez volt még a helyzet –, hogy
nem kellene túlságosan messze eltávolodni a megszokottól.
Még ma (1928) sem szerezhetnének benyomást arról, hogy
belátható idõnbelülérvényesíthetõ-eahármas tagoltság rend-
szere,pedigmamárbõvenvolt alkalmaazemberiségnek felis-
mernie, hogy egyenesen elemi erõvel roppannak össze a régi
dolgok. A gondolat meggyõzõdéses hívei 1917-ben, amikor
megismerkedtemagondolattal, abbólavéleményükbõl indul-
takki,hogyKözép-Európanépeinemgördítenekmajdakadá-
lyokat annakazembernek (ti. Steinernek)aprogramjaelé, aki
felfedi a Nyugat világháborút lángra gyújtó, titokban mûködõ
erõit, amelyeket még készenlétben is tartott, aki békejavaslat-
ként egy emberiséget felszabadító programot hozott a Kelet
népei számára, hogy a béke kérdését megoldja vele (Wilson,
amerikaielnökrõlvanszó–Z.T.Cs.).Önmagukbanvéveezeket
agondolatokat ishelyesnek tartottam.Ameggyõzõdésemmár
régóta az volt, hogy a minket megsemmisíteni kívánó erõket
szellemioffenzívávalhatástalaníthatjukcsupán,éshogyanem-
zeti és nemzetiségi problémáink megoldását magunknak kel-
lenekézbevennünkegynagyvonalúprogramösszeállítása ré-
vén,megakadályozandó,hogyellenfeleink„oldjákmeg”azokat,
éppenséggel járatlan és ellenséges módon. Mégsem tudtam
igazánhinnibenne,hogyellentmondásnélkül fogadtákvolna
el ahármas tagoltságprogramjánakmeghirdetését,mégakkor
sem, ha mértékadó helyrõl történt volna, sõt inkább – ahogy
mondani szokás–azt avéleményt voltamhajlamoselfogadni,
hogy az önmagában véve is nehezen fölfogható gondolatot,
amelynekvalóraváltása isnehezenképzelhetõ el, szinteáltalá-
nosanelutasítjákmajd,ésennekkövetkeztébennemértevolna
elaztahatást,amelyetaprogrammeggyõzõdéseshíveielvártak
tõle.Bár jómagam,megértveagondolat jelentosvoltát, szemé-
lyes véleményemet a dolog megvalósíthatóságáról szívesen
alárendelném azok bizonyára jobb áttekintõ képességének,
akiktõl a gondolat származott, és a véleményem ténylegesen
az volt, hogy az eszme mértékadó helyrõl történõ közzététele
nagy sikereket érhetett volna el – mégsem voltam képes véle-
ményemet meggyõzõdéssé tömöríteni.

Ezért tehát mindaddig nem tudtam rászánni magamat az
üggyelkapcsolatoshatározottállásfoglalásra,amígolyanhivatalt
viseltem, amelyet nem volt szabad meggyõzõdéssé nem vált
véleményekkinyilvánítására felhasználnom. (…)

Egy emlékiratot írtam, és 1918. február 17-én „Felséged
legmagasabb kezeihez és felbontásra” címzéssel, lepecsételt
borítékban küldtem el. Este meglátogattam Seidlert (a minisz-
terelnököt), aki eleinte meglepettnek látszott, mert valójában
azt hitte, hogy a személyem miatt jöttem sürgetni. Azzal nyug-
tattam meg, hogy a Felség idevágó megjegyzéseit közöltem
vele, a továbbiakbanpedig tudomásárahoztam,hogyaközeli
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napokbankapmajdegy írást a császártól, amelyet én írtam,és
annaktartalmárólkívánommoströvidentájékoztatni.Még1917
novemberében, közvetlenül a lemondásomat követoen egy
több órás audiencián kifejtettem a Felségnek a szóban forgó
eszmét, ésÕ most visszatért rá. Magához hívatott és ezekkel a
szavakkalfogadott: „Bocsássonmeg,hogymostcsupánegészen
rövid idõre fogadhatom, de rengeteg dolgom van. Csupán
rövidenszeretnémkikérniavéleményétegypolitikaidologban.
Czernin grófnak szüksége van most nemzeti függetlenségre.
Annak idején, amikorÖnezért síkraszállt, ezbûntett voltmég,
most egyszerre szükség van rá és sürgõs. A lemondása után
nekemtett javaslatáragondolok. Sajnosa rövidösszefoglalása
nincsmárakezemügyében…”Lemondásomután, szabadsá-
gom alatt foglalkoztam a társadalom élõ szervezete hármas
tagoltságánakgondolatával,ésvégiggondoltam,milyenmódon
valósítható meg. Olyan helyzetben voltam tehát, hogy a mi-
niszterelnöknekezúttalnagyonkonkrét javaslatokat tehettem.
Seidler igen figyelmesen meghallgatott, és a dolgot nagyon
behatóanmegbeszéltevelem. Igazánnemtudtamhinnibenne,
hogy lesz valami az ügybõl, hiszen végsõ soron még azok
számára iskétesnektûnhetett,hogykormányprogramtárgyává
tegyenek-e egy ennyire új gondolatot, melynek felvételére a
világmégsemmilyenmódonnincs felkészítve, akik teljesmér-
tékben meg voltak gyõzõdve arról, hogy az államélet formáit
alaposanmegkell reformálni. Elmondtáknekem,hogyagon-
dolattalKühlmannt (németkülügyiállamtitkár) ismegismertet-
ték, ésérdeklõdött irántaakésõbbinémetbirodalmikancellár,
MaxvonBadenherceg is, akierrõldr.Steinerrel személyesen is
tárgyalt.Denemlépett felezzelegyiküksem.Eztmeg is tudom
érteni. A személyes véleményem az volt, hogy az idõ éppen
akkorvolt alkalmasnagygondolatokéscsaknagygondolatok
felvételére, és nem származott volna hátrány belõle, ha beve-
tettekvolnaavilágba,méghahirtelen is, egy ilyengondolatot.
Talán rávetettékvolnamagukat ésdarabokra szedtékvolna…
De ott lett volna. A világnak foglalkoznia kellett volna vele, és
ha jóvolt, végül ishelytállt volna.Megérdemeltvolnaegykísér-
letet.De jómagamiscsakakkor tanácsolhatnék ilyenkísérletet,
ha teljesen biztos lennék benne, hogy az eddigi út romlásba
visz minket, és menekvést ebbõl csak egy tökéletes változás
nyújthat csupán. A „népek önrendelkezése és felszabadítása”
tisztességtelen (wilsoni) programjával szemben, amelyet
forradalmatkeltveNyugatróldobtakbeleavilágba,ésamelynek
vetéseimárki iskeltekOroszországban,egyugyanolyannagy
lendülettel rendelkezõ szellemi offenzívát kellett volna szem-
beállítani.Csakez tartóztathattavolna felanemcsupánminket,
hanem egész Európát is elöntéssel fenyegetõ, láthatóan köze-
ledõ katasztrófát. A Seidlerrel folytatott beszélgetés óta nem
hallottamtöbbéazügyrõl.

(Fordította: Göröntsér Márton)

Z. Tóth Csaba

HÁRMASTAGOZÓDÁS:ÚT,IGAZSÁG,ÉLET
–egymodern,krisztoszociális társadalmi rend felé–

„AszellemivilágaXIX.századutolsóharmadaótateljeshatalmá-
ban akar megnyilatkozni az embernek. Az emberek azonban
lassanelérkeztek fejlõdésükamapontjához, amikorbárminek

afelvételéhezcsakfizikai testüketakarjákeszközkénthasználni.
A materialista felfogás hozzászoktatta õket ahhoz, hogy még
elméletileg is azt az álláspontot képviseljék, amely szerint a
gondolkodásnak, sõtazérzésnekésakaratnak isazagyazesz-
köze. Elhitették magukkal, hogy minden szellemi életnek a
fizikai test azeszköze.Eztnemoknélkülhitettékelmagukkal,
hanem okuk volt rá: a fejlõdés folyamán lassanként már csak
fizikai testüket tudtákszellemi tevékenységrefelhasználni,való-
ban fokozatosanbekövetkezett azazállapot, amikormárcsak
a fizikai test az alkalmas eszköz a szellemi tevékenységre. És
mostazemberi fejlõdésvégtelenül fontospontjánállunk:egyik
oldalról fergetegkéntközeledikaszellemivilág,hogymegnyilat-
kozhassék,amásikoldalonpedigazembernekkellerõtszerez-
nieahhoz,hogyfáradságosmunkájaárána legmélyebbanyag-
hozkötöttségbõlaszellemimegnyilatkozásokhozemelkedjék,
és azokat újra magába fogadja. Az emberiségnek ma a legerõ-
sebbpróbátkellkiállania:sajáterejébõl,szabadonkellaszellem-
hez emelkednie. Annak az ideje már lejárt, hogy a szellem
tudatalatti, öntudalan folyamatokban nyilatkozhassék meg az
emberben.Elérkezett az idõ,amikor szabadbensõ tetteketkell
ahhoz végrehajtanunk, hogy a szellemi fényt befogadhassuk.
Ésamaiéletmindenzûrzavaránakésbizonytalanságánakazaz
oka,hogyazembernekbekell fogadniavalamit, amit tulajdon-
képpennemakarbefogadni: avilágegészenújszerûmegérté-
sét…AmitA társadalomszervezeténekhármas tagozódásáról
(ÜberdieDreigliederungdes sozialenOrganismus)címûköny-
vembenelmondtam,azmaakereszténység.Errevanmaszük-
sége az embernek. Az egyedüli reális alapot és lehetõséget ez
adhatjacsakmegazannyiraszükségesújratanuláshozésagon-
dolkodásátalakításához.Agondolkodásátalakításáhozazonban
jóakaratkell, ésa jóakarat csakakkor fejlõdhetki,haállandóan
gyakoroljuk,mégpedigúgy,hogyaszellemivilággal, azantro-
pozófiai szellemtudománnyal foglalkozunk.” (Rudolf Steiner:
Der innereAspektdes sozialenRätsels.Aszociális rejtélybensõ
szemlélete. 1919. június 12.)

Rudolf Steiner a XX. század küszöbén mindenekelõtt egy
megismerésbeli törekvést tartott szükségesnek Európa és az
emberi lélek, az emberi társadalom megmentése érdekében.
Afejlõdés jelenszakaszábanazemberönállóságra törekszik,és
eztaszületõönállóságotSteiner fenyegetve láttamindakonzer-
vativizmustól,mindazEurópaszámáraaszínfalakmögötthábo-
rútésbékétdiktálóanglo-amerikanizmustól,valamintazugyan-
csak e körök által elterjesztett bolsevizmustól, mely politikai
ideológiákegyaránt azember feletti gyámkodásra törekedtek.
Nemértjükmegennekaveszélynekamai idõkbennemkevés-
bé érzékelhetõ – legfeljebb más hangsúlyú – komolyságát, és
nemtudjukmegragadniakimenekvéserõitanélkül,hogymin-
denekelõtt tisztába jönnénkazértékeiellenére talán leginkább
„töviskoronás”XX.századieszmeáramlattal,aSteineráltalmeg-
teremtett Gesamtkunst, az antropozófia megismerési útjának
jelentõségével,azújkoralapeszméje,akereszténységfelekeze-
tiségtõlmentes igazságával, ami lényegébenazemberi szabad-
ság és az akadálytalan belsõ fejlõdés kérdésére, valamint a
társadalmiélet lehetségesmegújításáravonatkozik.Nemjutha-
tunk el az ember vagy a társadalmi élet valódi törvényszerû-
ségeihez, és szükséges megújulásához, ha megmaradunk az
elkoptatott és egymást erõsítõ, de a társadalmi életet felõrlõ
konzervatív-liberális, idealista-materialista, jobb-bal,végsõsoron
luciferi-arimánidialektikánálésszembenállásoknál.
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Steiner szavai szerintKeletésNyugat találkozása–vagyha
úgy tetszik, a jobb és baloldal értékeinek szintézise, negatívu-
maik legyõzése –, amelynek minõségétõl a világ sorsa is függ,
nem képzelhetõ el Közép-Európa önálló individualitásának
közvetítése nélkül. A következõk tudatosításában rejlik az a
feladat, amelynek véghezvitele az újkorban Közép-Európára
vár,ésamelyetaközép-európainépekvalamennyienhordoznak
a lelkükben–mindmáigvoltaképpen ismeretlenül,holakelet,
hol anyugaterõinekkiszolgáltatva:

„Akeletrõl elterjedõhangulat azembertmegakarja tartani
régebbi idõk olyan érzésmódjában, amelyek még ösztönsze-
rûen emelkednek egy bizonyos szellemiség felé, az embert
nemakarjaannyiraleengedniaföldre,hogyteljesenkapcsolódni
tudjon az itteni, földi szituációkhoz. Nyugaton viszont az az
áramlat jutérvényre,amelynemakarja,hogyazemberazt, ami
itt a földön van, úgy szemlélje, hogy észlelje benne a minden
létbenmindig továbbhaladószellemiséget, azt akarja, hogyaz
emberálljonmegannál,amivé lett…Konzerválniazemberiség
jelenlegiállapotátamagamaterialistaérzületével,cselekvésével
– ezt akarják nyugatról. Ne jusson el az ember ahhoz, ami õt
összehozzaa földmateriális viszonyaival, visszatartaniõt attól,
hogy a jelent teljesen felvegye magába – ezt akarják keletrõl.
Mind a két oldalon tulajdonképpen azt akarják elérni, hogy az
ember ne jusson el a jelen teljes megragadásához…

Közép-Európában készült elõ a magasabb szintézis, a két
túlzás (keletimisztika,nyugatimaterializmus)összhangja,ma-
gasabbharmóniája,ésazemberiségelõrehaladásacsakisebbõl
azösszhangból,harmóniából származhat…Alapjábanvéve itt,
Közép-Európábanvannakazokazemberek,akikvalóbanegy-
részt fel akarnak emelkedni a szellemiséghez, másrészt van
érzékük ahhoz, hogy a külsõ természeti jelenségek világát a
magaegészterjedelmébenfelfogják.Ezaz,amimaszükséges…
Ezért a megismerés területén ugyanúgy szükséges, hogy az
emberek elmélyedjenek abban, amit a természeti szemlélet
nyújtani tud,mintahogyszükséges,hogyelmélyedjenekabban
is,amitaszellemtudománynyújthat.Semazegyik, semamásik
nemtartalmazzaa teljes igazságot, csakis akettõösszhangzása
azemberi lélekben.Ésugyanígyvanezapraktikus területen is.
Sem az egyoldalú vallási gyakorlat, amely menekülni akar a
világtól, vagy legalábbisúgyakarja átélni avilágot, amilyen, és
abbana lehetségesvallásosemelkedettségbenakarélni, amely
a világtól idegen – tehát sem ez a vallásos praxis, sem pedig a
nyilvánoséletünkbenuralkodókülsõrutinnemvihetelõre.Csak
az juthat elõre a praktikus életben is, aki szeretettel fogja össze
akettõt, azegyikoldalonazt, amitpraktikus intézkedésekként
akülvilágmegkövetel tõlünk, amásikoldalonpedighajlamos
arra, hogy azt, amit a külvilág követel, összekapcsolja azzal,
amitazemberszellemtudományosnevelésselelsajátíthat–úgy,
hogy a szellemtudományos nevelés ügyessé teszi, és ez az
ügyességnempusztánkülsõtrenírozás,hanemabelsõszellemi-
ség által megvilágított cselekvési mód, amely ugyanakkor a
lelkibeállítottságbangyökerezik.Csak így juthatunkelahhoza
feladathoz, amelyet a jelenkor elénk állít. Ez az, amit különös-
képpen be kell látnunk…

Amima fenyegeti azembert, az az,hogyahelytelenmisz-
tikával,arégihitvallásoktovábbkonzerválásávalbeleesikabelsõ
hazugságba (nem értett tartalmakban akar hinni), és a puszta
materialitásbamerülésselpedigbeleesikakülsõhazudozásba
(rutin, frázisok)…Hanemtörténnekegész jelentõserõfeszíté-

sek, akkor a föld keleti és nyugati része Közép-Európán át
összekapcsolódik,elõszörvalószínûlegszörnyûellenségeske-
désben, de azután az ellenségeskedést félretéve egy olyan
áramlatban,amelyet tulajdonképpenKözép-Európanemakar-
hat, olyanáramlatban, amelyvilágkultúrává, világcivilizációvá
akar továbbfejlõdni… (az „új világrend”).

Amijelenkoriéletünkegészfelépítésébõl–amiaszellemtõl
megfosztott természettudománybólésa fizikaiságtólmegfosz-
tott hitvallásokból áll – származik az, ami mindig újra és újra, a
legabszurdabb módon ellenségesen viselkedik a természeti
tudásátszellemítésénekakarataellen…Ésa lélekéletben tartá-
sáhoznincsmáseszköz,mint szakítaniapusztán fizikai-termé-
szeti megfigyeléssel és megalapítani a természeti tényekre is
vonatkozóvalóságosszellemtudományt,kimutatni,hogymin-
den fizikailag megfigyelendõben szellemiség él… Csak elõre
lehet menni. De ez az elõrehaladás ahhoz van kötve, hogy az
ember aktívan részt vegyen a kor egyre rosszabb formát öltõ
diszkusszióiban.Hamindenütt leplezetlenül, fenntartásnélkül
jellemezzük a szellemtudománnyal szembeni ellenségeske-
dést, akkor lehet reményünkarra, hogy továbblépjünk.”

(A kelet-nyugat probléma lelki-szellemi háttere.
Elõadás 1921. kéziratos fordítás).

Amegismerési feladat egyik legfontosabb része,hogymegért-
sük az ember és a társadalom élõ szervezetének Steiner által
felismerthármas tagozódását,amelyetnemvalamelypárt-vagy
egyébegoizmus,hanemmagaazemberi lényújabbkoribelsõ
fejlõdése teszsürgetõvé: „Amiképpenazembernek,mintmeg-
ismerõ lénynek meg kell értenie, hogy gondolkodása, érzése
ésakaratamabizonyosértelembenszétválik, és azokatmaga-
sabb értelemben (tudatosan) kell összetartania, ugyanígy kell
azújabbemberiségszámáraérthetõvé tenniazt,hogyegymás-
tólkülönkellválniaaszellemiéletnek,a jogivagyállamiéletnek
és a gazdasági életnek, és összetartásuk magasabb kötelékét
kellmegalkotni,mintamilyenazeddigiállamvolt.Nemvalami-
féleprogramok,eszmékvagy ideológiákvihetnekráarra,hogy
a társadalomorganizmusahármas tagolódásánakszükségessé-
gét elismerjék,hanemazemberiség továbbfejlõdésénekmély
megismeréseaz,amimegmutatja,hogyeza fejlõdésküszöbte-
rülethez érkezik el. És a küszöbön komoly Õr áll, aki az egyes
embertõl, aki elõrehalad a magasabb megismerésekhez,
ugyanúgy igényli,hogyviseljeelaképzetalkotásba,azérzésbe,
az akaratba való szétválást, ahogy az emberiségtõl igényli, a
következõ szavakkal jellemezhetõen: Tagoljátok szét azt, ami
máig egy kaotikus egységben volt összekeveredve a bálvány-
államban, válasszátok szét egy szellemi, egy jogi-állami és egy
gazdasági területre… Szét kell repedjen a régi államforma, ha
azembernemvezeti azt át egy tagolódásba. Sha szétrepedne,
akkor önmagából spontán kifejlesztene egy szellemi életet az
egyikoldalon–deez igenkaotikus lenne–,ésamásikoldalon
egygazdasági területet, smindkét területazállamképzõdmény
foszlányaitvonszolnámagaután.Keleteninkábbluciferi-arimáni
ideológiai államok fejlõdnének ki, Nyugaton inkább arimáni-
luciferigazdaságiállamok,amennyibenazembernemfogja fel
lényénekátkrisztusításaáltal,hogyanképeseztelkerülni,hogyan
tudja megismerésébõl és akaratából kezdeményezni annak
hármas tagolódását, ami szétakarmenni.” (Hídaszellemivilág
ésazemberközött.Azúj Ízisz, az isteni Szófiakeresése. 1920.).
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Rudolf Steiner 1894-ben kiadott mûvében, A szabadság
filozófiájábanismeretelméletilegmegalapoztakésõbbimunkás-
ságát, melynek középpontjában a szabad, felelõs, megismerõ
emberi individuum áll, akit belülrõl etikai individualizmus
vezérel, és ez adja meg helyét a világban: „Minden erkölcsiség
forrása és a földi élet középpontja az emberi individuum. Az
állam,a társadalomcsakazértvan,mertazegyéniélet szükség-
szerûkövetkezményekéntadódnak…Aszabadságbólszárma-
zócselekedetnemzárjaki,hanemmagábanfoglaljaazerkölcsi
törvényeket,csaképpmagasabbrendûnekbizonyulazerkölcsi
törvényekáltaldiktáltcselekedeteknél.Miért szolgálnákevésbé
a szeretetbõl végrehajtott cselekedetem a közjót, mint ha csak
azért teszemmeg,mertkötelességemnekérzemaközjószolgá-
latát?…Azokamorálisösztönök, amelyekaszociálisösztönök
átöröklésébõlvannakmegazemberben,azáltalválnaketikaivá,
hogy felveszi õket saját intuíciói közé. Az individuális etikai
intuíciókbólésezeknekazemberiközösségekbevaló felvéte-
lébõl származikazemberiségmindenerkölcsi tevékenysége.”

Ez a belsõ szabadság, mint feltétel és mint olyasmi, ami
kiteljesíthetõ, azért lehetséges, mert az ember tudatos lelki-
szellemi lényével valójában nincs kötve atavisztikusan a testi
organizmusához: „Amindennapi tapasztalat számáraagondol-
kodás az organizmusban és az organizmus által jelenik meg.
Megjelenéseolymódonérvényesül,hogyennekvalódi jelentõ-
ségét csak az látja be, aki felismerte, hogy a gondolkodás élõ
mivoltábanennekazorganizációnaksemmilyenszerepenincs.
Ekkor azonbanmárnemkerülheti el a figyelmét, hogymilyen
sajátságosviszonybanállazemberiorganizációésagondolkodás.
Azorganizációugyanis semmiképpensembefolyásoljaagon-
dolkodás élõ mivoltát, ellenkezõleg, ha a gondolkodási tevé-
kenység megindul, az organizmus visszahúzódik, saját tevé-
kenységét fölfüggeszti, s így bizonyos területeket szabaddá
tesz; azt a területet, ahol azután a gondolkodás fellép (…) Ha
puhatalajonjárunk,lábnyomunkmegmaradatalajban.Desoha-
semfogjukaztmondani,hogya lábnyomokatalulróla talajerõi
nyomták fel. (…)Aki agondolkodás folyamatát elfogulatlanul
figyeli meg, épp ilyen kevéssé fogja azt hinni, hogy a testi
organizmusbanlévõnyomokrésztvesznekmagábanagondol-
kodásban.Ezekcsakazáltalkeletkeznek,hogyagondolkodás
elõkészíti a testben a maga megjelenését.”

Azemberiség lefelégravitálóátalakulását, „földreszállását”
mintegy megszentelte, megerõsítette egy igazi égi eredetû
impulzus, amit sajnosaszellemsemelyik „hivatalosa” semakar
azóta sem észrevenni, persze ez kitartó és önzetlen kutatás
nélkülnemis lehetséges.Pedigebbenrejlikkorunkszabadság-
vallásának misztériuma, a szabadság észlelésének forrása:
amennyirealászálltazembericivilizációkülsõleg,ugyanannyira
föl is emelkedett szellemileg, csak észre kellene ezt vennie,
hogyafelemelkedéserõitnealsóbbtermészeténektulajdonítsa,
ne sajátítsa ki ezt az alsóbb természete, és az erre makacsul
apelláló véleményformálók, Darwin, Marx és Freud óta. A
szabadságnaktehátsokkal inkábbérzékfelettialapjai,nempedig
történelmi materialista vagy szociáldarwinista alapjai vannak,
csak észre kell vennünk végre. Ma már a mindennapi életünk
tapasztalatai is szolgáltatjákazerrevonatkozóélményeket,akár
ébrenlétünkben, akár álmainkban, megérzéseinkben, persze
sokszormégcsak töredékesen.Mintahogyegynyári alkonyat-
kor egyszercsak itt-ott észrevesszük a kigyúló csillagokat,
amelyeknapközbenisahelyükönvoltak,csaknemláttukõket,

úgyészlelhetjükmamár ismétamagasabbvilágok jeladásait az
életünkben. (Gyerekeink sokszor túl korainak tûnõ érettsége
is talán azt jelzi, hogy ennek folytán hamarabb is józanodnak
majd ki a materializmus betegségébõl. Természetesen ehhez
tudatosszülõiegyüttmûködésre is szükségvan,amit leginkább
aWaldorf-pedagógiaalapjándolgozhatunkki.)

Steiner aXIX. századvége felékezdtemegfogalmazniké-
sõbbitársadalomtudományinézeteit,összhangbanszellemtudo-
mányoskutatásaival.Kifejtetteazún. szociológiaialaptörvényt:
„A kultúrállapotok kezdetén az emberiség szociális kötelékek
létrejöttére törekszik.Eleinte ezen szövetségek érdekében az
egyénasajátérdekeit isfeláldozza.Atovábbifejlõdésazindividu-
umnakaközösségérdekeibõlvalófelszabadulásához,azegyes
ember erõinek és szükségleteinek szabad kibontakozásához
vezet. (Gesammelte Aufsatze zur Kultur- und Zeitgeschichte.
1887-1901.).Ehhezazalaptörvényhez fûzte1905-benaszociá-
lis alaptörvényt,melyazembermai fejlõdési fokánválikegyre
inkább érvényessé: „Együttdolgozó emberek összességének
üdveannálnagyobb,minélkevesebbet igényelazegyesember
saját teljesítményehozamábólamagaszámára,azazminél töb-
betadleebbõlahozambólamunkatársainak,ésasajátszükség-
leteitminél inkábbamások–ésnemamaga– teljesítményébõl
elégíti ki.” (Geisteswissenschaft und soziale Frage.). Ezazálla-
pot logikusankövetkezikazönellátás lehetetlenségébõl, amia
munkamegosztás létrejöttéhez vezetett: „Ugyanúgy nem dol-
gozhat az ember önmagának, ahogy nem eheti meg magát” –
írja Steiner, s hozzáteszi, hogy ez az, ami lényegében kizárja a
gazdaságiegoizmust.

A szociális alaptörvény által jellemzett állapot akkor fogja
teljeskörûen jellemezniamunkaésa jövedelemelosztásviszo-
nyait, ha megértjük, hogy az ember több, mint pusztán termé-
szeti lény, többmint a szociális és antiszociális törekvésekhor-
dozója, lényegében mindkét lehetõséget és ezek magasabb
kontrolljánaklehetõségét ismagábanhordozza.Mamégmindig
igazazonban,amitSteiner1921-benmondott: „Aközgazdaság-
tanban tulajdonképpenazemberbirtokában lévõmagántulaj-
donttekintik’individualitásnak’,nemmagátazembert.Ésnyuga-
ton alapjában véve nem az egész emberi lénybõl kiáradó sza-
badságrólbeszélnek,hanem–belsõmeggyõzõdéssel –csaka
gazdaságiszabadságról…Denembeszélnekarról,amiaszabad-
ság jellegével áradki azember saját bensõvilágából.” (A kelet-
nyugat probléma lelki-szellemi háttere). Vagy 1908-ban: „A
pénzügyekben(korábban)a személyiségévolt a fõszerep.Ma
a bankvilág már személytelen, a bankok részvénytársasággá
alakultak,a tõkétmárnemegyvalakikezeli.A tõkepedigönál-
lósul, maga kezeli önmagát. Teljesen objektív, a tõkén belül
érvényesülõ erõket figyelhetünk meg, sõt már a terület belsõ
erõi ismegjelennek,amelyektetszésükszerinthajlítjákaszemé-
lyiségakaratát, úgyhogyaz teljesenmagatehetetlennéválik…
A személyiség azonban megmentheti magát, felemelkedhet.
Megmenekülhet, ha például belsõ lelki erõinek kibontakoz-
tatásával megtanulja, hogyan legyen ismét önálló, hogyan
legyen függetlenazobjektív tõkehatalomtól.Haazemberiség
egy tekintélyes hányada megérti, mi volt a Krisztus-esemény,
hogyan teheti a Krisztus-impulzust eleven hatóerõvé a maga
belsõ lényében, hogyan hathat ezzel az erõvel a külvilágra és
tulajdon létére, akkor az emberiség útja felfelé vezet” (A János
Apokalipszis). Meg kell értenünk az önzetlenség létjogosult-
ságát, mint az egészséges társadalmi élet alapját.
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Szellemtudományos kutatásai nyomán Steiner 1917-ben
beszéltelõszörazemberorganikushármastagozódásárólAlélek
rejtélyeirõl (VonSeelenrätseln)c.elõadásaiban,majd1917júliusi
Memorandumában,melyetNémetországésazOsztrák-Magyar
Monarchiavezetõihezcímzett,a társadalomhármastagozódásá-
nakszükségességérõl, igyekezvénhelyreállítanimindaztafélre-
értéstészavart,amiafrancia forradalomótaaszabadság,egyen-
lõség, testvériségeszméivelkapcsolatbankialakult.Egyszerves
hasonlattalvilágossá tette,hogytársadalmiéletünkazért tagoló-
dik ösztönösen is három területre, gazdasági, jogi-politikai és
szellemi területre,mert azemberi lény fõéletfunkcióimaguk is
jól láthatóhármasságszerint tagolódnak,ésatársadalomszerve-
zõdéselényegébenebbõl indulki,ennekabelsõhármasságnak
azelevenanalógiája, jóllehet–mintSteinerkiemeli–csakhason-
lat, ami segíthet a szociális élet eredeti törvényszerûségeinek
megértésében. E három fõ életmûködési terület: a fejrendszer
(agyi-érzékszervi-idegrendszeri folyamatok, gondolkodás –
megfelelõjea szellemi-kulturális élet), a ritmikus rendszer (lég-
zési,vérkeringési folyamatok,érzés–megfelelõjea jogi-politikai
élet), ésazanyagcsere-mozgásrendszer (akarat–külsõmegfe-
lelõje a gazdaság), melyek jól elkülöníthetõen, de egymással
kölcsönhatásban mûködnek, egészséges esetben egyiknek a
másikfölöttibármiféledominanciájanélkül. „Aszociálisorganiz-
musazemberihezhasonlóan tagozódik; sahogyanezutóbbia
gondolkodást a fej segítségével s nem a tüdõvel végzi, éppen
úgyszükségvanaszociálisorganizmusolyanrendszerekretago-
lására, melyeknek egyike sem veheti át a másik feladatát, de
önállóságát megõrizve együtt kell mûködnie a többiekkel.” –
írtaSteinernagyvonalú,elõrelátóésbölcskönyvében,Aszociális
élet kérdéseiben (Die Kernpunkte der sozialen Frage. 1919,
magyarul: 1990). „Egyesek talán – folytatja – hiányosságokat
lelnek majd az itt leírtakban; ez lehetséges. Ám egy valósághû
gondolkodásmódnálnemaza fontos,hogyegyszer sminden-
korra tökéletes ’programot’ adjon: hanem az, hogy megjelölje
azt az irányt, amelybenagyakorlatbandolgoznunkkell.”

Asteinerihármastagozódáseszméjeésgyakorlatikialakítása
azonban„nema jelenlegiállapotok további rombolásávalakar-
nak jobb jövõthozni,hanemmegvalósításuka fönnállóraépül,
sa továbbépítéssoránelõidézikazegészségtelenelemleépülé-
sét.” (A szociális élet kérdései). Ahogyszerveséletfolyamataink
hármasegymásmellettiségének,úgyaXX. század történelmé-
nek a tanulsága, szinte végsõ konzekvenciája az, hogy a köz-
pontosítóállamhatalomelsorvasztjaaszellemiéletetésagazda-
ságot, ha e két területet is irányítani akarja (bolsevizmus, fasiz-
mus), illetve, hogy súlyos problémákhoz vezet, ha a gazdaság
diktála jogi-politikaiéletnekésakultúra létrehozóinak,ésezen
keresztül egész országoknak (jelenlegi liberalizmus). Mindez
igazábólkönnyenbelátható,haazembertésa társadalmiéletet
a maga teljességében, nem részérdekek szerint szemléljük, és
abelátásmeghozhatjaazerõtahelyescselekvéshez is. „Minde-
nekelõtt azonban arra lenne szükség, hogy azok, akik az itt
közölt, vagy ezekhez hasonló szociális eszmék helyességérõl
meggyõzõdtek,gondoskodjanak terjesztésükrõl.” (u.o.).

Egyre több embernek kellene megismernie a társadalmi
életevalóságosmozgatórugóit,mintEurópaésavilágtovábbfej-
lõdésének igazi alternatíváját. Meg kell ma már érteni, hogy a
politika szélsõségesen elvesztette általános népképviseleti
jellegét, a választás cirkusszá, koncért folyó marakodássá, az
ígéretekmegszegéséneknotóriusgyakorlatává fajult.Megkell

értenünk a pénz valódi helyét, szerepét, a fogyó, „öregedõ”,
nemkamatozópénzt, amely ilyen formájábanmindigagazda-
ságotélénkítõmozgásbanvan.Apénz-ésbankrendszergyöke-
resátalakításáravolnaszükség,valamintakorlátlanmagántulaj-
donésállami tulajdonformái,korszakautánelkellérkeznünka
(természetesennemkizárólagosan „bevezetendõ”)használati
tulajdon eredendõen társadalom-elvû gyakorlatához, úgy,
ahogyan például Liska Tibor leírta és csapatával még az „új
mechanizmus” idejénsikerrelkipróbáltaa licitálásos rendszert,
amelybenmindigazarátermettcég,magánszemélymûködtet-
hetiegymeghatározott ideigazadott tulajdont,amely leginkább
a közösség érdekeinek megfelelõen teszi ezt, beleértve a kör-
nyezeti-egészségi szempontokat. Ki kell dolgozni továbbá a
teljesenszabad,önmagáraállítottszellemi-kulturális-oktatásiélet
és az egészségügy új támogatási formáit, az adóknak közvet-
lenülaszükségletekkielégítésérefordítása,ésnemaprivatizálás,
vagy a Világbank egyéb alaptételei révén, melyeket maguk a
korábbivilágbankielnökökiskritizálnak.AXX.századbanútjukra
indult alternatív mozgalmakkal együtt haladva meg kell tehát
értetnünk, hogy amiként a normális emberi élet is bizonyos
önkorlátozást igényelannakérdekében,hogyharmónia jöjjön
létre az embertársak között, az államnak is, ha valóban a pol-
gárokatszolgálószociális jogállamakar lenni,ésnemapolgárok
helyett, a polgárok kárára regnáló, idegen célokat kiszolgáló
hatalmiállam,akkorbizonyos tevékenységikörökrekellkorlá-
tozniaönmagát.Ezek:belügy,külügy, igazságügy,munkaügy,
honvédelem, infrastruktúra, távközlési rendszerekbiztosítása,
tehát a hármastagozódás nem jelent még szélsõségesebb
liberalizmust, mint elsõ pillantásra talán néhányan gondolják.
(ld.KálmánIstván írásait azOrszágépítõésaSzabadGondolat
folyóiratokban,valamintLiskaTiborésSíklakyIstvánidevonat-
kozómunkásságát).A jogállamrólmindaddigcsak szavalnak,
amígajogállami-politikai területfittyethányapolgáriönigazgatás
lehetõségeinek megteremtésére, és ki akar terjeszkedni mind
a gazdaság, mind a szellemi élet irányítására, vagy menedzse-
lésére, ahelyett, hogypusztánazezen területekönállóságának
ésa társadalomegészénekkedvezõ törvényeket alkotnámeg.

Az érett nemzeti közösségek egymás mellett élésének
útjáról, ahatárokonátívelõkapcsolatokról aXX. századelején
talán egyedül Rudolf Steiner fogalmazott meg a valóságból
merített, átfogó, életszerû eszméket. A jobb- és baloldaliak,
liberálisokéskonzervatívok,népiekésszocialistákközötti,azóta
egyre terméketlenebbül továbbgörgetett történelmi patthely-
zetek, megalkuvások és a belõlük fakadó tragédiák azóta is
számospontonSteinerfelismeréseinekhelyességérõl tanúskod-
nak,a társadalmiélethármas tagozódásánalapuló igazi reform
immáregyreelodázhatatlanabbszükségességérõl.

„Csak annak lehet valamilyen jelentõsége, ami a széles
körûdolgotragadjameg,amimindarra,amiazember,mondhatni
szétküldi a sugarait. Semmit sem árt, ha az ilyen nagyban
elképzeltdolognemsikerül,mertazösztönzésmajdmegmarad
és az a fontos. Az impulzus a fontos.” (Rudolf Steiner, 1918.
december. 22)

Atársadalmihármastagozódásravonatkozókönyvekéscikkek
bibliográfiáját, „Dreigliederungdes sozialenOrganismus.Eine
Bibliographie.” címmel 1993-ban kiadta a stuttgarti Sozial-
wissenschaftliche Forschungsgesellschaft e.V. (Megrendelhetõ
ErwinHaas,D-70188StuttgartHaussmannstrasse106.címén.)


