
Az antropozófia bár meghatározott megismerési
eredményeket is ad, de leginkább arra tanít, ho-
gyan találjunk, ill. képezzünk magunkban eszközö-
ket a világ és az ember mélyebb megismeréséhez.
Elsõ ránézésre úgy tûnik, mintha teljesen új maga-
tartás-formát mutatna önmagunk és a világ megis-
merésével szemben, és bizonyos értelemben ez így
is van. Az antropozófiai világszemlélet ma szokat-
lan, mivel az elmúlt néhány száz év megismerési tö-
rekvései és tendenciái egészen másként irányítot-
ták az ember figyelmét önmagára vagy a környeze-
tére, és mi ebbe születtünk, ebben nevelkedtünk.
Ugyanakkor a szemlélõdésnek az a fajta igénye és
tartalma, ami az antropozófiában megnyilvánul,
mindig is megvolt az ember lelkületében, pusztán
az elmúlt néhány évszázadban halványult el, ill. lát-
szólag egy idõre teljesen el is tûnt. Az antropozófia
ezt a belsõ természetes igényt állítja helyre és élesz-
ti fel egy új, korszerû formában.

Mi ez a belsõ igény? Olyan szemlélet megtalálása,
amelyben az ember és a világ viszonylatainak vizs-
gálatában nemcsak az anyagi jelenségek kapnak
helyet, hanem az életfolyamatok, a lelki és szellemi
minõségek is bekerülnek a tudományos igényû
megismerés hatáskörébe, mint önálló, valóságos
létezõk.

Minél régebbre tekintünk vissza az emberiség törté-
nelmi, ill. történelem elõtti korszakaiba, annál in-
kább azt látjuk, hogy a tudomány, a mûvészet és
vallás szerves egységet alkot. A megismerés elõtt
mindhárom elem egyenlõ jogú létezõként szerepel,
és együtt adják az ember valósághoz való orientá-
cióját. Ez az egységes világszemlélet idõvel szétta-
golódik.

A 15. sz. elsõ felétõl az ember megismerõ erõivel
szembeni bizonytalansága egyre fokozódott. Ez a
bizonytalanság megfigyelhetõ Kantnál, akinek filo-
zófiájában szimptomatikusan tükrözõdik korának
szellemi állapota. Kant szerint az ember kizárólag
saját képzeteirõl tudhat meg valami biztosat, lénye-
git, minden másról csak közvetve alakíthat ki spe-
kulatív módon valamilyen elképzelést. Szerinte az

észleleti világra tekintve nem magukról a dolgokról
szerzünk tudomást, hanem arról, amilyen változást
az észleletek bennünk létrehoznak (pl. érzékszerve-
inkben, idegeinkben, agyunkban, stb.). Ugyanez ér-
vényes arra is, ha valami érzékfelettit, tisztán esz-
meit feltételezünk (pl. Isten, morál, jóság, szeretet,
stb.). Egy eszmevilág valódiságát sohasem tudjuk
megítélni, kizárólag az errõl kialakított saját szub-
jektív képzeteinkrõl tudhatunk. Kant nem állítja,
hogy az észleleti világnak, vagy egy eszmei világ-
nak nem lehet reális tartalma, csak azt, hogy ez az
ember számára soha nem ismerhetõ meg, mivel
mindenrõl csak közvetve, saját szubjektív képzetein
keresztül vesz tudomást. Ennélfogva az ember szá-
mára a valóság, a dolgok saját objektív lényegének
megragadása nem lehetséges. Ennek az a követ-
kezménye, hogy amirõl az ember nem tudhat, ab-
ban csak hinni lehet: az ember számára kettévált a
tudás és a hit.

Késõbb a materializmus ezt tovább fokozta úgy,
hogy csak az érzékelhetõ fizikai világot nevezte ki
valóságosan létezõ világnak, amely megismerhetõ,
ugyanakkor valamilyen szellemi vagy eszmei világ
realitásának lehetõségét teljes mértékben elvetette
(utóbbi következésképpen nem is lehet objektív
megismerés tárgya). Ezzel az érzékekkel felfogható
világ a tudományos megismerés alapjául szolgál,
minden más a hit kategóriájába szorul. Így elõállt
egy szakadék a természettudomány és az ideák vi-
lága között.
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Az ember lelki életében - még ha tudattalanul is -
egy meghasonlás alakult ki, egyik oldalról egy ide-
ák nélküli fizikai-érzéki, természeti világot képzel el
magának, másik oldalról az ideákat, eszméket tel-
jesen realitás nélkülinek - az ember szubjektív ügyé-
nek - gondolja. A szellem nélküli természeti világ és
a realitást nélkülözõ idea-világ az ember lelkében
egy szakadék két partját jelentik, amelyek között
nincs híd.

A materializmus azonban csak logikai ellentmondá-
sok és kompromisszumok által tarthatja fenti el-
képzelését. A természettudományban is minden
megismerés az észlelet vagy megfigyelés, és a gon-
dolkodás (fogalmak) összhangjaként valósul meg.
Nem létezik olyan megismerés, amely kizárólag az
érzéki észleletekre, vagy a megfigyelésre hagyatko-
zik. Gondolkodás nélkül csak az észleletek össze-
függéstelen halmazáról beszélhetünk. A gondolko-
dás fûzi a fogalmakat, eszméket, törvényszerûsége-
ket a megfigyelésekhez. Ha a fogalmaknak, esz-
méknek semmilyen realitást nem tulajdonítunk, ak-
kor minden tudomány értelmetlenné válik, hiszen
olyan dolgot mûvel, ami csak az emberi elme „ját-
szadozása“ (Elveszíti - többek között - objektivitá-
sát, amit legfontosabb jellemzõjeként tartanak szá-
mon). Ha pedig azt feltételeznénk, hogy a fogalmak,
eszmék csupán az anyag mûködésének valamiféle
melléktermékei, „kiválasztódásai“, akkor rögtön adó-
dik a kérdés, hogyan jön ahhoz az anyag, hogy ön-
magáról gondolkodjon. Nem beszélve arról, hogy
akkor is ugyanahhoz a problémához jutunk vissza:
adott az anyag, és a vele szemben álló gondolati
tartalom. A materializmus tehát nem szabadulhat
ellentmondásaitól.

A következetes gondolkodás elõtt az sem tartható,
hogy az ideáknak csak a szubjektum számára van
jelentõségük, nincs önálló létük. Ha két ember be-

szélget a háromszög fogalmáról, annak belsõ tör-
vényszerûségeirõl, akkor az nem egy külsõ mege-
gyezés alapján születik. Mindegyik emberben gon-
dolati tartalomként már eleve meg kell lennie a há-
romszög fogalmának ahhoz, hogy arról beszélget-
hessenek. Ezen a tényen lényegében az sem változ-
tat, hogy ha pl. tanításról van szó, amikor a tanuló
még csak most fogadja magába a háromszög fo-
galmát. Ösztönzést ugyan a tanítótól kap, de a gon-
dolati erõnek már benne kell lennie a tanulóban,
amely által a fogalmat a saját maga számára meg-
ragadja. Tetszõleges számú emberben tudatosulhat
a háromszög fogalma. A háromszög törvényszerû-
ségeinek eszméjét nem az egyes - szubjektív - em-
ber szüli meg a semmibõl, hanem minden egyes
ember individuálisan ragadja meg fogalmi intuíció-
ként - ahogyan ezt Rudolf Steiner definiálja - egy
egységes és objektív eszmevilágból. Nem annyi há-
romszög-fogalom van, ahány ember tudatosítja,
hanem bárki saját gondolati tartalmaként felveheti
magába a háromszög univerzális fogalmát. Az em-
ber soha nem tudná a háromszög fogalmát kialakí-
tani, ha az már eleve nem lenne benne a világban,
mint objektív idea-tartalom.

Az a bizonytalanság, ami a megismerés kapcsán
Kantnál filozófiai szinten felmerül, sokkal konkré-
tabb formában folytatódik a természettudományok-
ban. Ennek szemléletes kulminációját találjuk Ein-
stein fizikájában. A világban lévõ létezõk (objektu-
mok) mozgása, tér-idõ viszonyai relatívvá válnak,
minden relatív. Már ebben az idõben kialakulóban
van a kvantumfizika is, ahol sajátos módon az anyag
illuzórikus mivoltát látjuk, és a hipotetikus részecs-
kék, teoretikus rendezõerõk, dimenziók világát te-
remti meg, napjainkig egyre fokozódva. Sokan a
szubatomi világ titkainak felderítésében látják a lét
nagy kérdéseinek megoldását. Azonban fel kell is-
mernünk az e mögött lezajló „gondolati mûveletet“,
amelyre Rudolf Steiner hívta fel a figyelmet „A sza-
badság filozófiájá“-ban. Az atomi, szubatomi világ
kutatója az érzék-alatti (érzékek számára már ész-
lelhetetlen fizikai) világot egy ideig az érzékek meg-
hosszabbításával még követi (pl. mikroszkóp). Az
így felfedezett „objektumokat“ azután elnevezi és az
érzékek számára is nyilvánvaló észleleti világból vett
néhány tulajdonsággal ruházza fel (pl. vonzás-taszí-
tás, mozgás, stb.) Azután gondolkodásával bizonyos
törvényszerûséget keres mûködésükben. A megis-
merés módján most sem változtatott - megfigyelés+
gondolkodás - azzal a különbséggel, hogy egy ér-
zék-alatti realitást feltételez, amit az észleletek vilá-
gából kölcsönvett jellemzõkkel ruház fel. Még to-
vább haladva már az érzékszervek meghosszabbí-
tása sem vezet semmilyen közvetett észlelethez,
hanem bizonyos folyamatokból, effektusokból kiin-
dulva hipotetikusan feltételez bizonyos - még ki-
sebb - részecskéket, amelyeket megint csak az ész-
leleti világ egyes vonásaival ruház fel, és még köz-
vetettebb teóriákat gyárt segítségükkel (pl. húrel-
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mélet, membránelmélet). A valóság megismerésé-
re való törekvés módszertana ugyanaz maradt, va-
gyis adott az észleleti minõségre transzformált ész-
lelhetetlen elem, és hozzájön a gondolkodás. Az ilyen
kutatás a megismerés problémáját nem oldja meg,
csak egy más szintre tolja el. Tehát a tényleges va-
lósághoz nem kerültünk közelebb. Ez az alapvetõ,
megismeréssel kapcsolatos szemléletbeli hiba ma a
tudományban ugyanúgy jelen van, csak fokozottab-
ban, mint száz éve. A problémát legtöbbször észlel-
ni sem sikerül, nemhogy kijavítani. Elgondolkodta-
tó ez, fõként, amikor esetenként olyan véleménye-
ket hallunk, miszerint az antropozófia mára elavult...
Kibõvül a kérdéskör, ha az ismeret-elmélet problé-
májához hozzávesszük Rudolf Steiner szellemi kuta-
tásának eredményét: az atomok világa egy Arimán
által létrehozozott illúzió. Fontos a megkülönbözte-
tõképesség, mivel, vagy kivel találkozunk itt. Az eh-
hez kapcsolódó gondolatok, kérdések igen messzi-
re vezetnek, amelyek túlnõnek e cikk keretein, jelen-
leg csak a megismerés alapvetõ tényezõire szorít-
kozhatunk. 

A világra és az emberre vonatkoztatott megismerés
elérhetõ „makroszkopikus“ módon, ahol az észlele-
tekhez helyesen rendelt fogalmi intuíciók által a vi-
lág a kettéhasadtságból újra egységes egésszé áll
össze bennünk.

Ilyen makroszkopikus vizsgálódást lehet végezni pl.
a növényeknél, gyógynövényeknél, ahol nem kell
tudnunk egy növény hatóanyagtartalmának kémiai
képletét, molekuláris szerkezetét ahhoz, hogy a nö-
vény bizonyos hatásmódjával tisztában legyünk. He-
lyes természet-megfigyelés, és a hozzárendelt he-
lyes fogalmak elvezetnek a növény lényének valós
megismeréséhez. Goethe ezen az úton igen magas
szintre jutott. Lényében megtalálhatjuk a magasabb
morális ideák iránti odaadottságot és a magas mû-
vészi érzéket, amely nemcsak a költészet kifejezõ-
eszközeire szorítkozott, hanem a természet formavi-
lágának gazdagságára is kiterjedt. Mindemellett ak-
kurátus igényességgel végezte el és jegyezte le ter-
mészettudományos megfigyeléseit, és az azokból
származó eredményeit (pl. növények metamorfózi-
sa). Goethe számára a növény ideája, lénye nem hit-
kérdés volt, hanem alapvetõen megismerési kérdés,
amelyben mûvészi érzéke eleven ideákhoz vezette.

Az antropozófia ebbõl a szemszögbõl a goethei vi-
lágnézetet továbbfejlesztõ, magasabb szintre emelt
megismerési út. Rudolf Steiner ennek tisztán filozó-
fiai alapjait „A szabadság filozófiájá“-ban írta le. Eb-
ben felold két, a 15. századtól elmélyülõ ellentétet.
Az egyik a megismerésre vonatkozik. A kantianiz-
mus szerint az ember számára a valóság nem is-
merhetõ meg, csak saját képzetei. Rudolf Steiner
kimutatja, hogy az ember lelki átélésében a világ
két részre szakad, észleletre és fogalomra. Amint az
ember megtanulja az észleletekre vonatkozó helyes

fogalmi intuíciókat gondolkodásában megragadni,
a világ újra egységes egész lesz benne, nincs értel-
me megismerhetetlen érzékalatti (metafizikai) világ-
ról, vagy megfoghatatlan ideákról beszélni. Amit így
megismer, az saját belsõ szellemi élménye, ugyan-
akkor lehetséges, hogy ez egyben objektív világtar-
talom is. Az ember megismerésének alapvetõen
nincs határa, akadálya csak annyiban lehet - idõle-
gesen és személyre szabottan -, amennyiben az in-
dividuum fokozatosan fejlõdik, és adott területen,
idõben helyes fogalmi intuícióinak szabad kibonta-
koztatását még nem találta meg. Ebben az értelem-
ben az antropozófiában a világ bármely jelenségé-
nek vagy az ember rendeltetésének kérdése nem le-
het (a leredukált értelemben vett) hitkérdés, hanem
szigorúan megismerési kérdés, amelyre a válaszo-
kat az ember képes megadni. Azt is figyelembe kell
vennünk, hogy az ember maga is részben természe-
ti lényként, részben pedig gondolkodó, szellemi lény-
ként áll önmaga elõtt, aki megismerésre vár, éppen
úgy, ahogy a világ bármely jelensége is egyrészt
észleleti objektumként, másrészt eszmei tartalmával
áll elõtte. Tehát a világ, és egyúttal önmaga mivol-
ta is értelmetlenné válna, ha önmagát szellem-nél-
küli természeti lényként kellene elgondolnia, vagy
olyan lényként, akiben a szellem csak valamiféle
absztrakció, illúzió. Azzal, hogy az észleleti világgal
együtt egy reális eszmevilág is létezik - ami megis-
merhetõ -, hidat ver a tudás és hit szakadéka kö-
zött, utat nyit a szellemmel áthatott természet és a
reálisan létezõ, ható ideák megismeréséhez. („A sza-
badság filozófiájá“-ban feloldott másik - látszólagos -
ellentét egy több évszázadra elnyúló dilemma, mi-
szerint az ember szabad, vagy determinált lény. Er-
re most nem térünk ki.)
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Az új oktatási törvényben megfogalmazták, hogy a
megfelelõ oktatásnak a gyermek testi, lelki, szelle-
mi fejlõdését szem elõtt kell tartania. Az antropozó-
fiai szemlélet a lelket és a szellemet teljes valóságá-
ban, lényszerûségében vizsgálja és nem absztrak-
cióként vagy valamilyen elvont fogalomként. Az ant-
ropozófia számára az ember lelke és szelleme ép-
pen olyan objektíven megismerhetõ a megfelelõ esz-
közökkel, mint ahogy a test objektíven feltérképez-
hetõ az érzékszervi észleletek révén. Egy ilyen em-
berismeret elfogadja a természettudomány jogos ered-
ményeit, azokat nem megcáfolja, hanem kiegészíti,
kiterjeszti. Ezáltal az ember lényének olyan belsõ
törvényszerûségeire is rávilágít, amelyek pusztán az
anyag törvényszerûségeibõl biztosan nem adódnak.

Ilyen megismerésre támaszkodik az az embertan,
amire a Waldorf pedagógia, az antropozófus gyógy-
mûvészet, segítõ- és gyógypedagógia, stb. épül. Min-
den, amit vizsgál, a megismerés (észlelet/megfigye-
lés + fogalom/gondolkodás) fényében teszi, semmi
nincs, amit a hit kanti homályába kellene számûz-
nie. Minden megismerési eredménye reprodukálha-
tó, az elfogulatlan, elõítélet-mentes gondolkodás szá-
mára újragondolható, megérthetõ.

Ezzel szemben nem állja meg a helyét az a kritika
sem, ha valaki - Rudolf Steiner munkásságát többé-
kevésbé ismerve - azzal érvel, hogy Rudolf Steiner
megismerési eredményei egyáltalán nem reprodu-
kálhatók, hiszen olyan dolgokról ír (az érzékfeletti
világ tényeirõl), amelyeket a legtöbb ember egyál-
talán nem tud megfigyelni. A megismerés, ill. meg-
figyelés kritériuma azonban nem az, hogy azt sokan
„látják-e“, hanem, hogy a megismerés lehetõsége
bárki számára adott legyen. Azok az eszközök, ame-
lyek ezekhez a megfigyelésekhez szükségesek, min-
den ember számára hozzáférhetõk, és semmi más-
ból nem adódnak, mint azokból a képességekbõl,
amelyek az emberben már eleve benne vannak.
Ugyanakkor nem mindenki ér el odáig, hogy az ér-
zékfeletti világban megfigyeléseket tegyen, az ezek-
rõl szóló leírásokat azonban mindenki elfogulatlan,
elõítélet-mentes gondolkodással megértheti, az élet-
ben való beigazolódását leellenõrizheti, ill. a gyakor-
latban alkalmazhatja. 

„Lényeges különbség a fizikai világ és az érzékfelet-
ti világok között az is, hogy az érzékfeletti világok-
ban a látás, az észlelés és a megértés más viszony-
ban állnak egymással, mint a fizikai életben. Aki
hall valamit a fizikai világ egy bizonyos részérõl, az

némi joggal úgy érzi, hogy csak akkor jut el a teljes
megértéshez, ha észleli is, amit hallott. Az ember
úgy gondolja, hogy egy tájat, egy festményt csak
akkor ért meg, ha látta. Az érzékfeletti világokat tö-
kéletesen megérthetjük egy szakszerû leírás alap-
ján, ha elfogulatlan ítélõképességgel fogadjuk. A szel-
lemi világok összes életet elõmozdító és megnyug-
tató erõinek megértéséhez és átéléséhez elegendõk
azok a leírások, amelyeket a szellemi látók adnak
róluk. Valódi megismeréshez ezekrõl a világokról
csak azok juthatnak, akik képesek a fizikai világon
kívüli megfigyelésekre. A szellemi világ leírásai vég-
sõ soron mindig a szellemi világ látóitól kell, hogy
származzanak. Amennyi ismeretre azonban ezekrõl
a világokról lelki életünknek szüksége van, azt meg-
értés útján elérhetjük. Teljes mértékben lehetséges,
hogy valaki egyáltalán nem tud betekinteni az ér-
zékfeletti világokba, és mégis tökéletesen érti õket
összes sajátságaikkal együtt. Úgy érti õket, ahogy a
lélek erre bizonyos körülmények között teljes joggal
állandóan vágyik, és ahogy erre vágynia kell. 

Ezért lehetséges, hogy valaki elmélyedése tárgyát a
szellemi világokról nyert képzeteinek kincstárából
meríti. Az ilyen tárgy a legjobb az elmélyülésre, ez
vezet a legbiztosabban célhoz. Nem felel meg a té-
nyeknek az a hit, hogy akadályozza a szellemi látás
megszerzését, ha mielõtt látnánk, megértés útján
szerzünk ismereteket ezekrõl a világokról. Ennek in-
kább az ellenkezõje igaz, vagyis az, hogy biztosab-
ban és könnyebben jutunk el a látáshoz az ezt meg-
elõzõ megértés birtokában, mint anélkül. Hogy va-
laki megáll-e a megértésnél, vagy a látás elérésére
törekszik, az attól függ, hogy fellépett-e már benne
vagy sem az a vágy, hogy saját maga tudjon meg-
figyeléseket tenni a szellemi világban. Ha fellépett,
akkor már nem is tehet mást, mint hogy keresse az
alkalmat arra, hogy valóban megkezdje az érzék-
feletti világokba vezetõ lelki vándorutat. A mi idõnk-
tõl kezdve egyre több és több ember fog vágyakozni
ezeknek a világoknak a megértésére, mert az élet
igazi megfigyelése azt mutatja, hogy mostantól kezd-
ve olyan állapotba kerülnek az emberi lelkek, hogy
az érzékfeletti világok megértése nélkül nem kerül-
hetnek megfelelõ viszonyba az élettel.“ (Rudolf Steiner:
Az ember önmegismerésének egyik útja nyolc me-
ditációban)

Felhasznált irodalom:
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