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A 150 éve született Rudolf Steiner-i 
életműve folytathatóságának szinte 
garanciájává vált Erik Asmussené. 
Házairól, életéről használható könyvek 
születtek. Kristóf Miklós szinte tudatha-
sadásosnak ható tükrözés-gondolatai 
felől közelítve felsejlik Asmussen sajá-
tos alkotói attitűdje.

Ahogy második Goetheanu mánál 
Steiner, érett munkáiban Erik Asmus-
sen is az egyértelmű formák és kap-
csolódások kölcsönös egy más ra tük-

rözésével teremtett egymás ba nőtt 
kapcsolódás-változatokat, ugyanak-
kor bonyolult formaváltozatokat. Ezek 
a kapcsolódások nem többértelműek 
és a létrejött alakzatok nem követhe-
tetlenül torzultak. Egyértelműségüket 
elvesztve csak megfejtésre, megneve-
zésre várnak. értelmező-megnevező 
törekvéseinknek szelíden, de tartósan 
ellenállnak, megunhatatlanok.  

A kettős tükröző-átfordító jelensé-
gek belső viszonylatai szín-monotóniá-

ba burkoltan, a környezet színességé-
től elszigetelve hatnak. A korai épület-
kísérletek színessége az első Goethea-
num színezési kínjaira emlékeztet. In-
fantilizálónak bizonyult, gyengítette 
az alkotások építészeti formáló szabá-
lyokat kijelentő aspektusait, főként 
pedig gyengén működött az a szak-
rális zóna, amely bármely következő 
tapasztalást és az arra vonatkozó épí-
tészeti megnyilatkozást – a kanti érte-
lemben vett aprioriként – megalapoz-
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hat. Steiner a második Goetheanumnál 
nem kezdeményezett sokszínű belsőt. 
Nem súlyosbodó betegsége, hanem 
a mű általánosabb érvényűnek szánt 
tapasztalás-orientáló, azt feldolgozó 
funkciója miatt. Asmussen is inkább a 
formai és kapcsolódási lehetőségek 
határolt sokfélesége felé irányít.  

A tükrözések nem gépiesen kialakí-
tott, tökéletesen sík vagy hajló felüle-
tek közvetítésével valósulnak meg, és 
az átfordítások nem az éles körvonalú 

formák viszonyában léteznek. Ahol a 
formák és a kapcsolódások átfordítása 
ugyanakkor és ugyanabban a szituá-
cióban létezik, ott a tükörkép a formák 
és kapcsolatok tekintetében is a de-
formálódás gesztusában, annak meg-
győző mértékében, a kapcsolódásmód 
bizonytalansági fokában érvényesül.

Az asmusseni alkotások szellemi 
építményei útravalót kínálnak új ta-
pasztalások új reprezentációjához, új 
érvényességre igényt tartó szabályok 

feltételezéséhez, interpretációként ha-
tó új apriorik épületbe véséséhez is. 

Tóth Márton megtapogatta, körül-
szemlélte Asmussen építészeti „üzenő-
falait”, és alkalmat ad arra, hogy ta-
pintásközeli éles képeken ér zékeljük a 
hazai épületeken rohamosan terjedő 
műanyag vakolatok üdítő hiányát is.

K. A. 
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