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Húsvétkor nyitották meg a második Goetheanum újjá-
alakított nagytermét. Az itt következô, részben az 1997-es
év folyamán keletkezett írás, amely az Europäer c. német
folyóiratban jelent meg, nem irányul azok ellen, akik a
teremátépítésben mûvészeti ideáljaik megvalósulását
látják.

Werner Kuhfuss

„AZ, AKIT KERESTEK,…”
– A Goetheanum nagytermének átépítéséhez –

A dilettáns általában saját ön-félreismerésébôl adódóan a
passzívat az aktívval összetéveszti, mivel azonban eleven
módon szenved el hatásokat, azt hiszi, hogy ezekkel az
elszenvedett hatásokkal ô is hatni képes.

J. W. von Goethe Az úgynevezett dilettantizmusról, 1799

Goethe azt követelte meg egy szép épülettôl, hogy ne
csupán a szemre hasson, hanem  egy olyan ember számára
is érzékelhetô legyen és annak is tetsszen, akit bekötött
szemmel vezetnek végig benne.

Friedrich Schiller Wilhelm Humboldtnak, 1795

Antropozófus körökben a vélemények még szabadok. Akik
a termet átépítik, úgy vélekednek, hogy úgy csinálják,
ahogy kell. Az ellen nem is lehetne semmi ellenvetésünk,
ha azt mondanák az átépítés szükséges és objektív megol-
dást úgysem lehet találni. Mi mégis megkíséreljük a véle-
ményalkotást, mert tudjuk, hogy ha egy épületbe beleépí-
tünk egy emlékezést, az éppen nem mûvészet, hanem esz-
tétikai reminiszcencia, emlékhely, ahogy a múzeumokban
is kiállítanak olyan tárgyakat, melyeknek nem kell illesz-
kedniük az épülethez. Azt gondoljuk, hogy olyan vélemé-
nyekrôl és nézetekrôl lesz szó, amiket egy általános tole-
rancia alapján elfogadhatnak olyanok is, akik nem így véle-
kednek.

Ezzel szemben az, amit Teichmann úr a Közlemények
a németországi antropozófiai munkákból 1997-es húsvéti
számában megkísérel, az messze túlmegy a személyes
vélemény képviseletén. Azt próbálja bizonyítani, hogy az
átépítés egész folyamata objektíven megalapozható. A kö-
vetkezô sorokat hiánytalanul kell közreadnunk, mert ha
ezeket Teichmann úr valóban komolyan gondolja, az min-
den antropozófiai fejlôdés csôdjét jelentené: Teljesen meg
vagyok gyôzôdve arról, hogy 75 év után, mialatt az Antro-
pozófiai Társaságnak nem volt hasonló terme, helyes és
szükséges, hogy ismét az eredeti építôimpulzushoz kapcso-
lódjunk. Christian Hitschnek és munkatársainak komoly
érdeme, hogy nem próbáltak saját, személyes formai ele-
meket belevinni a terem kialakításába, hanem a maga-
sabb formálóerôk törvényeinek vetették alá magukat. Va-
jon melyikünk merészelné az oszloptörzsek és oszlopfôk
közti hétszeres metamorfózis fejlôdésmenetét mepróbálni
kijavítani, mely jobb lenne annál, mint amit Rudolf Steiner
megformált? Vajon melyikünk merészelne nekivágni,
találóbb képeket festeni az elôzô kultúrkorszakok lényegé-
rôl, mint Rudolf Steiner eredeti vázlatai? Mint ahogy nem
számítunk arra sem, hogy valaki Steiner Léleknaptárának

mondásait megújítsa azon az alapon, hogy mivel ezek
1912-bôl származnak, a század végén már nem idôszerû-
ek. A teremkialakítással kapcsolatban felmerültek ilyen
vélemények. Az oszlopfô-metamorfózis azonban nemcsak
az egész építôimpulzus csírasejtje, hanem egyúttal az em-
beri test átváltozásának ôsképe is, ahogyan a kupola fest-
ményei is az emberi szellem átváltozásának egyfajta ôské-
pei. Az embernek ezt alázattal kell megragadnia és rekon-
struálnia, mint ahogyan ez most megtörténik.

Páratlan, hogy egy mûvészt megdicsérjenek azért, mert
semmi újat nem talált ki. Ezek a mondatok önmagukért
beszélnek. Azt jelentik, hogy magasabbra és messzebbre
senki sem juthat, mint Rudolf Steiner egykor kimondott,
megformált igazságai. Kétség esetén ahelyett, hogy saját
utunkon járnánk, itt a Steinerhez való visszanyúlást állítják
elénk. Ha ezt elfogadnánk, pontosan azt utánoznánk, amit
az egyház tett, amikor minden megnyilatkozást, amely túl-
megy az Írás keretein, lehetetlennek és megengedhetetlen-
nek nyilvánított.

A logikátlanságnak még egy példáját kell említenünk:
Steiner heti mondásgyûjteményének és az elsô Goethea-
num formáinak azonosítását. Ebbôl azt a következtetést is
levohatnánk, ha nem lett volna a második Goetheanum,
amelyet Steiner maga hozott létre, akkor a legértelmesebb
az lett volna, ha az elsôt pontosan rekonstruálják. Ezt azon-
ban még Teichmann úr sem gondolhatja , hiszen Steiner a

Az elsô és a második
Goetheanum nyugati
homlokzata és alaprajza
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második épületet egy ugrásszerûen új formaalakítással ter-
vezte meg. Azonban nemcsak a megváltoztatott épületfor-
mák igazságok, nemcsak a láthatóban tükrözôdik fejlôdés.
Az akarat láthatatlanul maradó gesztusát, magát az ugrást
is megtette Steiner. Ha a terv befejezetlen maradt is – az
ugrás maga megtörtént! Az akarat visszafordítása, a remi-
niszcenciaszerû visszatérés Rudolf Steiner tette mögé, egy
korábbi alkotásához – lehet-e ez hozzá hû cselekedet?

Ám itt van a leégett építészeti alkotás azonosítása egy
nyelvi, irodalmi alkotással, mely nem veszett oda. A heti-
mondások abban a szférában léteznek, amelyben létrehoz-
ták ôket. Az elsô Goetheanum azonban az építészet érzé-
kileg megragadható szférájából eltûnt. Ami a heti Spruch-
okból és a Goetheanum formáiból  maradandó, az minden
embert teljesen szabadon hagyva él, függetlenül attól, hogy
bárki is akar-e arra vállalkozni, hogy új formákat fejlesszen
ki. Ha azonban az ember az állítólag azonos vagy netán
csak hasonló formákat még egyszer megépíti, akkor illúzió-
szerû abszurditást készít. Meditáció során a személyes igye-
kezet elégtelenségein túllépve az ôsformák maguk is korri-
gálóan tudnak hatni. A nem változó épületben azonban a
látszólag hûséges esztétikai fáradozások a formák többé-
kevésbé személyes felfogásaivá merevednek.

Az utánzó mûvész pontosan azzal, hogy semmi újat
nem merészel, az egykor objektív formákhoz valami telje-
sen újat ad hozzá, mégpedig saját alárendelôdô Énjét. Még

ha a forma külsôségeiben teljesen pontos volna is, a szolga
szólna belôle. Aki a rögzült formáknak kitéve a teremben
tartózkodik, annak nincs lehetôsége arra, hogy – szemben
a meditációt gyakorló esetével – sikertelenségei kiegyenlí-
tôdjenek. Ellenkezôleg: neki is ki kell szolgáltatnia magát
az utánzó mozdulatnak, és ezáltal észrevétlenül sérül, sot
megbetegszik. Tehát: pontosan azért, mert az igazságot
csak imitálják és nem teremtik, ezek a formák lelkileg és
érzékileg romboló hatást fejtenek ki. Mélyebben szemlélve,
e hatás alapja egy másokra irányuló jogosulatlan alávetô
cselekedet.

Minden igazi mûvész különbséget tud tenni meditáció,
mûvészi eszközök gyakorlása és teremtô tett között. Medi-
táció során befogadó módon magasabb minôségek ôsképi
tartalmaival dolgozik, melyek nem tôle származnak. A mû-
vészi eszközök gyakorlása során saját mûvészetének adott-
ságaival ismerkedik. A teremtô tettben megszabadítja ma-
gát mindattól, amit meditáció vagy gyakorlás révén meg-
szerzett. Csak ezután tud valami új hatni benne. Ha ezt a
három területet összekeverik, akkor antimûvészet jön létre,
egy nem-szabad képzôdmény, egy „elcserélt gyerek”, aki
egyidejûleg elôre és hátra is szeretne mozdulni. Ilyen tett
nem hivatkozhatna Rudolf Steinerre.

Egy másik, ellentétes szemlélet is érvényesülhetne az
átépítés során. Nevezhetnénk ezt igazsághoz hûnek, szem-
ben az álomba ringatóval. Vezérmotívuma ez lehetne: Akit
kerestek, nincs itt!

Egy mûvésztársaságtól sok bátorságot és merészséget
követelhetne a század végén az Ittnemlévôt, a fájdalommal
teljes Keresôt, a Szükséget és Reménykedést, az Eljövendô
megjelenése utáni vágyakozást ábrázolni és egyidejûleg
ébren tartani a tragikus társadalmi eseményekre való emlé-
kezést. Ezt sem kellene azonban végleges formába rögzí-
teni, fontosabb egy minden résztvevô számára nyilvánvaló,
megváltoztatható bizonytalanság.

Mûvészi és szellemtudományos szempontból egyaránt
nonszensz, hogy valaki egy mûvészi formát meg akarjon
ismételni. Az elsô Goetheanum belsô kialakításában meg-
jelent egy objektív törvényszerûség, de ezt egy individuum
mûvész mivolta hívta életre, meghatározott anyagból, meg-
határozott idopontban. Hogy az a mû milyen, vagy milyen
volt, abban bárki elmélyedhet és segítségével gyakorlato-
kat végezhet. Az ilyesmivel való foglalatosság mindeneset-
re valamit elôhív az emberbôl. Mûvészileg  azonban még
egyszer ugyanazt éppoly kevéssé tudja elôhívni, ahogy
nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba lépni. A Goethe-
anum megformálása, mint mûvészi folyamat, keresztülha-
ladt Rudolf Steiner individualitásán, mint ahogy Raffaello-
nak a szintén a legmagasabb igazságot tartalmazó Mária-
ábrázolásai áramlottak keresztül az ô szubjektumán. És míg
Raffaello Madonnáinak tanulmányozása során elmélyül-
hetünk az öröklétben, addig a mûvészi utánzás és utánérzés
a legmesszebb menôkig unalmas és érdektelen. Ami egy
teremtô individualitás mûvészi anyagcseréjén  keresztül-
ment, az – mint elôrágott étel – nem  étvágygerjesztô, ha
utánzott esztétikai folyamatként újból fölkínálják. Ez teljes
bizonyossággal igaz a térbeliségben megjelenô mûvésze-
tekre. Itt rejtôzik minden idôbeli mûvészet reprodukálásá-
nak problematikája. Az alázatos hozzáállás e tényeken mit
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sem változtat, mivel az alázat teljes mértékben magánügye
annak, aki azt érzi, de nem lehet azt a mûélvezôktôl meg-
követelni.

Steiner második Goetheanumának szabad érzékelése
során megmutatkozik, hogy a külsô héj egy térbelileg elve-
szett belsôt tükröz – a leégett elsô Goetheanumot. A fájda-
lom, a megrendülés mozdulata, amit az épület kifelé meg-
nyilatkoztat, errôl szól. Így az épület a szó legmélyebb
értelmében és eredendô jelentése szerint egy emlék-mû.
(Denk-Mal: szó szerint gondoló-mû, gondoló-alkalom, de
gondolkodj már! felszólítást is jelenthet.) Intés az emlékezet
számára, a gondolatébresztésre – ez az, ami a tûzvész he-
lyén a dombra épült. Aki mást feltételez, aki az építmény-
ben pusztán esztétikai szemmel megítélhetô mûvészi alko-
tást lát, az csapdába kerül. Aki az antropozófiát egy kötött-
pályájú gondolati ösvényen szeretné bejárni, az ugyanebbe
a csapdába kerül. Ez a csapda Steiner részérôl egy áldozat.

Az áldozat abban áll, hogy az antropozófiának Ahri-
mánt nem szabad kizárnia. Az elsô Goetheanum a maga
módján védtelen volt Ahrimánnal szemben, mivel  formájá-
ban, alakjában szinte mentes volt tôle. A szükséges védel-
met az Antropozófiai Társaság tagjainak szellemi ébersége
kellett volna, hogy biztosítsa, az tarthatta volna meg. Mivel
ez nem állt rendelkezésre, Ahriman képes volt az épületet,
mint fizikai képzôdményt megsemmisíteni. Ennek a csôd-
nek a következménye a második épület kettôssége: kívül-
rôl rendíthetetlenül az elsô Goetheanum éteri alakjára mu-
tat. Ez érvényesül fényben, szélben és viharban, valamint
a színeiben is.

Belül a második épület nem más, mint egy befejezetlen
ûr. A maga belsô logikája szerint az, és nem tud más lenni.
A második Goetheanum belsô tere szellemét tekintve külsô
tér, egy barlang, fészekrakóhely valami névtelen számára,
ha ezt a névtelent nem ismerjük fel. Ha azonban felismer-

nénk, akkor az építés szempontjából nem lenne más teen-
dô, mint ezt a barlangot úgy megformálni, hogy bár lakható
volna, mégis az éberséget, az igazságot, a fájdalomra való
emlékezést, a felszólítást: Akit kerestek, nincs itt! – érzé-
kelhetnénk benne.

Amilyen kevéssé lehetséges egy üres sírboltot belsô
térnek nevezni, oly kevéssé lehet a második Goetheanum
belsejét annak mondani. A földi-esztétikai kötöttségekkel
bíró tudat ezt nem akarja belátni. Ez a tudat – Steinerhez
csak látszólag hûen – álomba szeretne merülni, az emléke-
zés édes álmait álmodni, az éberséget és a szellemi jelenlé-
tet lehetôleg elkerülni. Így az önmaga által szôtt tudati fá-
tyol mögé teljesen be tudja fészkelni magát az, ami termé-
szete szerint sóvárogva vágyakozik arra, hogy önmagát az
antropozófia centrumába helyezze. Mert Ahriman is tudja,
hogy antropozófia nélkül nem tud továbbjutni. Az emberi
tudatot nem tudja kizárni. Képes lehet azonban felismerni
és feltartóztatni, mielôtt még a dolgok mögé beépülne. Az
áttüremkedést gyakorlók vehetnék a fáradságot, hogy a
terem tervezett esztétikai-imitáló kialakítása mögé pillant-
sanak. Miféle nem szándékolt ellenformák adódnak azok-
ból az üregekbôl, melyek a jószándékkal készült homlok-
zat mögött rejtôzködnek?
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Az elsô Goetheanum az anyag, a terhek és teherhordás
egységét valósította meg. A belsô és a külsô egymásra utalt
Sehol sem fordult elô, hogy az, ami a megfigyelô számára
megjelent, ne lett volna teljes összhangban az épülettel,
annak  szerkezetével, anyagával és megmunkálásával. Se-
hol sem helyeztek szellemi okokból egy felületre a látás
számára észlelhetô jelenséget csak azért, hogy valamilyen
hatást érjenek el vele.

Ami azonban a második Goetheanumban most elké-
szül, az nem más, mint az anyag, a szerkezet, a munka-
módszer és a forma tartalmának széthullása. Ha a belsô
átépítés befejezése után az egészet áttekintjük, arra követ-
keztetésre juthatunk, hogy a belsô üregben megjelenik egy
azzal szerkezetileg össze nem függô, acélhálóból beépített
kalicka, mely belülrôl nézve az elsô Goetheanum nagyter-
me formáinak egyfajta imitációját mutatja, mint dekorációt.
A formákat nem abból az anyagból hívták elô, melyet a
hálóra fölszórtak, hanem kívülrôl vésték rá. Ellentétben
az eredeti, a fában és a fán végzett áramló-éteri munkamód-
szerrel, mely vitathatatlanul ezekhez a formákhoz tartozott,
itt csupán egy ahhoz hasonló, de személytelen, esztétikus
felszíni megmunkálás jelenik meg. A fém kalicka azonban
láthatatlan marad. Érzékenysége révén azonban mégis erô-

teljesen mûködik – antennaként felfogván az elektromág-
neses sugárzásokat, melyeket aztán, mint adó, szétszórva
lead, vagy pedig egyfajta Faraday-ketrecként, mely ugyan-
csak nem vizsgált hatásokat fejt ki. A kellemesen ható for-
mák által megérintett közönség ezekrôl a rejtett hatásokról
mit sem tud. E beltéren kívülrôl, a keletkezett, üreges köz-
tes terekbôl egy bizonyos formabeszéd hallatszik, mely
szintén hat, de nem szándékoltan és nem annak megfelelô-
en, amit ez az alkotás látványában elénk tár.

Minden forma, minden anyag, minden megmunkálás
lényeket teremt és vonz. Feltételezhetjük-e, hogy a jóaka-
ratú szándékok e lényeket kiegyenlítik és féken tartják?
Hogyan érezhetnénk magunkat tájékozottnak, ha egyszer
sem tekintettük követelménynek a megismerés bátorságát,
hogy új utakra akarjunk lépni? A szellemiekben nem létezik
visszavonulás egy biztos pozícióra. Vagy merészelünk új
lépéseket tenni, vagy pedig, mintegy hátulról, ismeretlen
alakok közelítenek, akik leküzdése még nagyobb bátor-
ságot követel. Ha az ember ezt a bátorságot is elmulasztja,
akkor eme Ismeretlen áldozata lesz. Itt nem segít az alázat.

Világosan kell látnunk, hogy a Goetheanum nagyter-
mébe beépített alkotásban kettôsség valósul meg, belülrol
egy megtévesztô szellemi karaktert hordoz, miközben  ki-
felé – föl nem ismerten, ámde hatékonyan – ennek a torz-
képét jeleníti meg.

Mindez a következô gondolatot sugalmazhatja: az elsô
Goetheanumot az Antropozófiai Társaság nem érdemelte
meg. Ezért is éghetett le. A második nem tud leégni. Rudolf
Steinernek az volt a szándéka, hogy a társaság azt kapja,
amire rászolgált.

fordították: Ertsey Attila, Rosnyay Nóra,
(szerkesztõi rövidítésekkel)

Az elsô Goetheanum nézôtrrének oszlopai Steiner modelljén és az átala-
kított terem, lent az elsô Goetheanum és az átalakítás építés közben.


