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A svájci Dornachban álló második, és elôdje, a gyújtoga-
tás áldozatául esett elsô Goetheanum nem teljesen ismeret-
len az Országépítô olvasói elôtt. Az épület nem csak azért
érdemel figyelmet, mert új impulzust adott a XX. század
építészetének – még ha ez nem is kerül az építészeti gon-
dolkodás centrumába –, hanem amiatt is, mert sorsa elvá-
laszthatatlanul összetartozik az antropozófiai mozgalom
sorsával. A Goetheanum, mint intézmény és mint épület
az európai, még pontosabban a közép-európai szellem
megtestesülése, története a benne, körülötte vagy nélküle,
sôt ellene mûködô személyek tevékenysége révén Európa
jelenkori drámájának egyik központi színtere. Ezért áll a
figyelem fókuszában átépítése, mely nagy viharokat keltett
és vitákat gerjesztett elejétôl fogva.

Az elsô Goetheanumot az I. világháború alatt, külön-
bözô nemzetek fiai építették fel, ellensúlyt képezve így az
Európában zajló rombolással. Az épület igazi összmûvészeti
alkotás volt a (valóságos) korszellem jegyében. A benne
megjelenô metamorfózis-princípium, az épület tartalmi-
formai egysége, a szellemi és érzéki világ viszonyát meg-
formáló színpad – nézôtér viszony és ennek az oszlopok
formaváltozásaiban testet öltô tartalmai a fizikai megsem-
misülés ellenére ma is elevenek és önálló stúdiumok tár-
gyát képezik mûvészek, építészek és a szellemtudomány
kutatói számára. Mindazonáltal sokan lezárt egésznek, meg-
ismételhetetlen gyöngyszemnek tekintik az elsô épületet.

A második Goetheanum sokak számára ma is rejtély. Ért-
hetetlen, irracionális és lenyûgözô. A turisták szemében ijesz-
tô, csúf, de érdekes egzotikum, s ide tartozik az építész-turisták
zöme is. Rudolf Steiner mûve eleven felkiáltójel és provokáció
ma is. Az építészeti könyvek inkább kuriózumként, idônként
kritikával említik, utalva szerkezeti-formai ellentmondásokra,
mivel tartalma elôtt értetlenül állnak. Valóban nem adja magát
könnyen, azonban éppen provokatív volta segít túllépni a
szép-nem szép színvonalú,esztétikai megközelítésen. Rej-
télyének egyik forrása a befejezetlenség. Míg Steiner az épület
formáját kívülrôl megadta, belülrôl a tervek sematikusak,
befejezetlenek. A külsô tartalom: a Kelet - Nyugat, az Észak -
Dél karakterei közti metamorfózis és a megjelenô Közép mi-
nôsége - megközelíthetô. A trapéz alakú nézôtér és a négy-
zetes proszcéniumszínpad leegyszerûsített formái az elsô
Goetheanum máig fölül nem múlt új minôsége után legalábbis
kérdéseket vetnek föl. A befejezést az alkotó ránk bízta.

A most zajló átépítés során, meÍyben egy nemzetközi
önkéntes „Baulager” magyar csoportjának tagjaként ’97
nyarán magam is részt vettem, sok olyan kérdéssel találtam
szembe magam, melyeket ott a helyszínen senki nem tu-
dott megválaszolni. A befejezetlen belsô, a nézôtér átépíté-
se azóta elkészült. Az épület külsô vasbeton kérgének fel-
újítása szintén. A környezet egyes részletei még épülnek
(mélygarázs, stb.). A belsô átépítés során a nézôtérbe az
elsô Goetheanum belsô terének formái kerültek be – Chris-
tian Hitsch tervei alapján – rabichálóra fölhordott lôttbeton
kulisszák formájában.

A felmerült kérdések közül álljon itt néhány:
Az építés költségei, melyekrôl különbözô források kü-
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lönbözô módon szólnak (20-60 millió CHF), irdatlan mére-
tûek. Vajon szükség van-e egy ekkora beruházásra? Az
összegyûlt pénz töredéke származik antropozófusoktól,
vagy e szellemiséggel szimpatizáló vállalkozásoktól-intéz-
ményektôl, túlnyomó része fund-raising-bôl, olyan cégek-
tôl, melyek mit sem tudnak az antropozófiáról, sôt akár
annak szellemiségével ellentétes tevékenységet fejtenek
ki. A fund-raising  pénzszerzési módszere nem a szociális
organizmus hármas tagozódásának szükségszerûségét
felismerô személyek ajándékpénzének gyûjtését jelenti,
hanem az angolszász gazdasági világrend legális, ámde
személytelen útja a „nonprofit” szektor finanszírozására, a
profitszektor csatornáiból származó júdáspénz vadászata,
melyet erre szakosodott profi cégek végeznek százalékért.

Vajon a Goetheanum, a hármas tagozódás eszméjét
képviselô intézmény átépítését miért kell éppen ily módon
megalapozni?

Az elsô Goetheanum építését végzô munkások napon-
ta elôadásokon vettek részt, így váltak részesévé az építés
folyamatának. Ezekrôl az elôadásokról a „nadrágos” embe-
rek ki voltak tiltva. Most profi kivitelezôk végezték az érde-
mi munkát, akik részére nem tartottak elôadásokat, csupán
a munka indításakor. A „nadrágos” nemzetközi brigád tagjai
egytôl-egyig antropozófus elôképzettséggel rendelkeztek,
az ô számukra minden reggel kitûnô, tizenöt perces elôadá-
sok hangzottak el (Peter Weiss jóvoltából). A munka során
aztán a „profik” által megépített „spriccbeton” kulisszákat
az amatôr „nadrágosok” dolgozták meg vésôikkel, ily mó-
don kölcsönözve mûvészi felszínt a súlyos valóságnak.
Szemmel láthatóan a dilettáns önkénteseket fôleg olyan
tevékenységekre vették igénybe, ahol nagyobb kárt nem
okozhattak. A két munkacsapat közti szakadék tényérôl,
okairól nem esett szó.

Miért épp Hitsch tervét fogadták el? Mi lett a többivel?
Mi lett az ellenvéleményekkel? Mi e jelen terv tartalma,
értelme? A Steiner eredeti mennyezet-festményeit másoló
festôk vajon mennyiben különböznek egy mai ikonmáso-
lótól? S mennyi a különbség a két ikon közt?

Ezek és más egyéb kérdések sorjáztak bennünk és egy
fokozódó érzés: nem vagyunk jelen abban, ami történik.
Ottlétünk nem az inspiráló részvétel jegyében, hanem a
vendég kisfiú látogatása a felnöttek fontos dolgai közt han-
gulatában telt. Ha mi így éreztük, hogyan érezhet egy elô-
ítéletektôl mentes kívülálló? Márpedig ez az intézmény
Euurópa és  világ számára tartogat mondanivalót.

Mi indokolja, hogy a Goetheanum-ügyet a magunk
számára idôszerûségként mutatjuk be?

A Goetheanum sorsa szorosan össze van kötve Közép-
Európa sorsával. A Nemzeti Színház története szorosan ösz-
sze van szövôdve a magyarság sorsával. A két történet pár-
huzamosságai nem véletlenek, hanem szimptomatikusak.

Kérdôjelek, konfliktusok, jelenlét-hiány, szellemi vá-
kuum. Ami megépül, ürességet, vákuumot jelenít meg,
egy-egy közép-európai szellemi centrumban. Valamit
mások intéztek helyettünk, mialatt nem voltunk jelen, s
ha erre késôn ébredve gyerekes ôszinteséggel a lényegre
kérdezünk, zajos botrány vagy szimpla lesajnálás a felelet.

Marad a kérdés: mi történik ma, 1998-ban Közép-Euró-
pában? Ertsey Attila
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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


