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ment (Claire Zimmermann: Mies van der Rohe. Köln, 
2006). Miközben építészirodában rajzolóként dolgozott, 
az iparművészeti iskolában, illetve a képzőművészeti főis-
kolán tanult. Első megbízása a Nietzsche-rajongó filozófia-
professzor, Alois Riehl (1844–1924) házának megtervezése 
volt. A munka során került kapcsolatba korának megha-
tározó gondolkodóival, Eduard Sprangerrel (1882–1963) 
és Heinrich Wölfflinnel (1864–1945). 1908-tól Peter Behrens 
(1868–1940) elismert építészirodájában dolgozott, tőle hal-
lott Karl Friedrich Schinkel (1781–1841) munkáiról. 1920-
ig önállóan vagy társtervezőként jegyzett munkái expresz-
szív, de érzékeny kifejezésmódot mutatnak, egy Bismarck-
emlékmű tervén a monumentalitás vonásai is feltűnnek.

A húszas évek elején keletkeztek organikus alaprajzi 
kiképzésű magasház-vázlatai, és csak 1923-tól mutatkozik 
tervein a radikális-ortogonális irányultság. A keresés és 
kísérletezés ezen életszakaszában talált rá a katolikus val-
lásfilozófus, Romano Guardini műveire. Ez adta meg a 
szel lemi alapot az úgynevezett kontrasztokkal – ellenté-
tekkel, polaritásokkal – történő tervezéshez, mely építé-
szeti munkásságát úttörővé, iránymutatóvá tette.

Guardini ellentétfilozófiája a bibliai teremtéstörténet-
ből indul ki, de szemben áll vele annyiban, hogy mindig 
akkor jön létre valami új, amikor polaritás áll fenn. Ez a 
felfogás áthatja az építészkarok akadémikus felfogását: a 
ter vezési folyamat során a formák és a színek kínálatából 
polaritások gyanánt (a filozófia ezeket egymást feltételező 
ellentétekként kezeli) kontrasztokat  használnak: vízszintes-
függőleges, vonal-felület, világos-sötét, szűk-tág, színes-szín-
telen, illetve a különféle anyagok és felületek ellentéteit. 
Ehhez társulnak még a színtörvényből eredő kontrasztok.

Az 1929-es Barcelonai Világkiállítás Mies tervezte né-
met pavilonjában teljességgel megvalósul és megfelelő fi-
gyelmet kap ez a filozófiai-vallási irányvonal. Mies műkö-
dése a Bauhaus utolsó időszakában együtt járt szellemi 
ösztönző erőinek kiterjesztésével és nyilvánvalóan összekap-
csolja a Bauhaust a de Stijl mozgalommal, annak ellenére, 
hogy más szellemi forrásból táplálkoznak. Konstrukciói 
azért hatnak olyan erősen, mert szinte feltétel nélkül meg-
valósítják és leképezik belső meg győződését.

Utolsó munkája, a Neue Nationalgalerie Berlinben 
kézzelfoghatóvá teszi mindezt. A kevés, filigrán alátámasz-
tással hordozott, szokatlanul széles tető ötlete már jóval a 
múzeumépület tervezése előtt foglalkoztatta, és azt számos 
munkájában próbálta megvalósítani. Berlinben sikerült, 
annak árán, hogy az épület néhány kurátor véleménye 
sze rint csak nehezen tölti be a galéria szerepét. A falak nél-
küli hatalmas tér és a kizárólag oldalról beáramló termé-

szetes fény a kiállítóhely funkciónak kifejezetten rosszat 
tesz. Az azonos elemekből álló kazettás tetőszerkezet sta-
tikai ostobaság, mivel az azonos külsejű kazettáknak egy-
mástól teljesen eltérő terhet kell hordozniuk: ez a kialakí-
tás éppen ezért gigantikus anyagfelhasználást és hatalmas 
költségeket igényelt. Építésének idején 25 millió német 
már kába került, míg a Hans Schauron (1893–1972) tervei 
alapján majdnem ugyanakkor épített, sokkal összetettebb 
és nagyobb Filharmónia csak 17,5 millió márkába. A Mies 
van der Rohe tervezte épület sok szempontból funkcióel-
lenesnek tekinthető: sokak számára óriási inspirációt je-
lenthet, mint hatásos méretekkel és karakterisztikus ön-
ábrázolással ámulatba ejtő geometrikus konstrukció – a 
képzőművészeti alkotásokat bemutató galéria funkciójának 
azonban csak másodsorban felel meg.

Összehasonlító szemlélet

A 20. századi építészet itt bemutatott ösztönzőiben – me-
lyek messze nem tükrözik vissza az építészeti fejlődés teljes 
spektrumát – két ezekből következő áramlat fedezhető fel. 
Az eltérő szellemi alapok és a teljesen különböző célkitű-
zések miatt szembenállnak egymással, és röviden összefog-
lalva a következő megállapításokkal jellemezhetők:

Az organikus áramlat lényeges esztétikai megtestesülé-
seit a környezetből, az adottságokból, az anyagokból és a 
használó igényeivel való közvetlen kapcsolatból nyeri.

Az esztétikai áramlat szellemi alapstruktúrákból, első-
sorban a geometria és a polaritás szabályainak kínálatából 
alakítja ki konstrukcióit és az esztétikának rendeli alá a 
környezet, a használó és a funkciónak való megfelelés 
szempontjait.

A Bauhaus első időszakát ilyen szempontból integ-
ratívnak tekinthetjük, hiszen ekkor még mindkét áramlat 
fellelhető benne, és Walter Gropius vezetése alatt szimbi-
otikusan hatnak egymásra. Mindkét impulzus szellemi 
eredetű. Az organikus irányzat az ember iránti empátiára, 
a környezet és természet tiszteletére épít: a lényeget keresi, 
a materiális adottságok a spirituális áttörés által művészet-
té változnak, ennek megfelelően nagy szerep jut a meta-
morfózist magába foglaló formálásnak. Az esztétikai irány-
zat célja, hogy szellemi törvényszerűségeket kényszerítsen 
az anyagi dolgokra. Meghatározói a geometrikus struktú-
rák: ezáltal olyan építmények keletkeznek, melyek abszt-
raktnak és a valóságtól elemelkedettnek tűnnek, a termé-
szettel ellentétesnek, extrém esetekben emberellenesnek 
éljük meg őket. Mindezek mellett meglepő lehet, hogy:

Az organikus áramlat megalapítása a német nyelvterüle-
ten elsősorban Rudolf Steiner, a német Teozófiai Társaság 

ideiglenes főtitkára nevéhez kötődik, de megvalósítása csak 
1912-től az Antropozófiai Társaság keretei közt sikerült.

Az esztétikai áramlatot Közép-Európában a teozófusok 
világtársasága által képviselt, keleti forrásokból táplálkozó 
teozófia és Guardini katolikus-filozofikus ösztönzése indí-
totta el. A teozófiával mint forrással kapcsolatban fontos 
tudni, hogy Rudolf Steiner művészetfelfogása még főtit-
kársága alatt is élesen szembeállt a teozófiai világtársaság 
képviselőinek felfogásával. Már 1888-ban azt a vélekedést 
osztotta, hogy a művésznek ott kell folytatnia a teremtést, 
ahol azt számára a világszellem átengedte: a művészet a 
természeti folyamatok szabad folytatása. (Rudolf Steiner: 
Goethe als Vater einer neuen Ästhetik, előadás Bécsben 1888-
ban, in: Rudolf Steiner: Kunst und Kunsterkenntnis: Grund
lagen einer neuen Ästhetik. Dornach, 1985.) Ez a Teozófiai 
Társaság müncheni kongresszusán nyilvánvalóvá vált. Az 
organikus szempont az akadémikus építészképzésben 
évtizedek óta nem játszik szerepet – minden ismert épí-
tésziskola magától értetődő módon kizárólag az esztétikai 
ösztönzés alapján dolgozik. A lakóépületektől kezdve az 
irodakomplexumokig és a gyárakig ez határozza meg az 
épített környezetet – a valóság azonban csak halvány ár-
nyéka szellemi impulzusának. Az organikus épületek ritkák 
és általában magányosan állnak, tervezőik autodidaktaként 
képezték magukat, néhány épület kísérleti jelleget mutat. 
Némi nemzetközi ismertséget és elismertséget az iskola-
épületeik szereztek, főképp a Waldorf-iskoláké, mivel azok 
ösztönzőleg hatnak a pedagógiai munkára, kedvező szociá-
lis atmoszférát teremtenek és a gyerekek, a tanárok és a 
szülők is értékelik őket. (pl. 44 Jahre Schulbau im Zeichen 
des spirituellen Funktionalismus, Zeitschrift Mensch+Ar-
chitektur, 61/62. és 63. füzet, 2008. vagy Christian Rittel-
meyer: Schulbauten positiv gestalten. Gütersloh, 1994. vagy 
Peter Blundell Jones: Peter Hübner – Bauen als ein sozialer 

Prozess. Stuttgart, 2007.) Az építészképzéssel ellentétben a 
formatervező iskolák és irodák sok területen organikus 
eszközökkel dolgoznak: legjobb példa erre a jármű- és 
autótervezés (Karl-Dieter Bodack: Organische Gestaltung 

– Soziale Gestaltung, in: Mensch+Architektur 46/47 füzet 
(2004), ahol a legmesszebbmenőkig metamorfózissal élnek. 
Kubista-minimalista kialakítással, más szóval esztétikai 
szemponttal egyedül az úgynevezett formatervezett búto-
rok viszonylag kis szegmensében találkozhatunk. Az el-
lentmondás oka az a tény lehet, hogy a professzionális 
for matervezők ki vannak he gyezve a felhasználók igényei-
re, munkáikat a kulturális-szociális környezet átfogó piac-
kutatásaira alapozzák és terveik minőségét a felhasználói 
elfogadáson mérik le.

Ezzel szemben az építészkarok képviselői egyfajta 
misszionáriusi szerepben tetszelegnek, kultúrateremtő 
feladatuknak érzik, hogy esztétikát vigyenek a világba. 
Mind ezt a kontrasztok széles körű alkalmazásával és a mi-
nimalista-geometrikus törvények megtestesítésével érik el. 

„Missziójuknak” megfelelően mindezt sokszor dogmatikus 
módon hajtják végre. Belenyugszanak a felhasználók el-
lenállásába (akik szándékaikat absztraktnak, brutálisnak, 
akár emberellenesnek, de minden esetben csúnyának élik 
meg) és támogatják a múzeumokat, az újságírókat és a mé-
diát a „missziójukat” illető meggyőző tevékenységükben. 

Az építészeti kultúra továbbvitele és a kedvezőbb szo-
ciális hatással rendelkező környezet kialakítása érdekében 
elérkezettnek látszik az idő a kölcsönös megértés alapjául 
szolgáló párbeszédre. A kiindulópont, hogy elismerjük: 
mindkét, ellentétesnek látszó alkotói felfogás spirituális 
alapokon nyugszik, mindkettő erkölcsi-etikai célokat kö-
vet és biztosan mindkettőnek megvan a maga létjogosult-
sága. Talán akkor a közeljövőben még szimbiózist is sike-
rül kialakítani.

Paul-Gerhard Reeh

A SZUBSZTANCIÁK ÁTSZELLEMÍTÉSE

Mit értünk szellemen és mit szubsztancián? Tudatunk e 
kérdéseket tekintve rendkívül gyorsan változik. Hans-Peter 
Dürr kvantumfizikusra utalok, aki sokáig a müncheni 
Max Planck Intézet vezetője volt. Mit csinál egy kvantum-
fizikus? Tanulmányozza az atom legkisebb részecskéit, a 
kvantumokat vagy kvar kokat és a viselkedésük alapján 

meglepő megfigyelése ket tesz. Például ha egy kvark elmoz-
dul a térben, a környezeté ben lévő többi kvark olyan moz-
gást végez, ami alapján azt a következtetést lehet levonni, 
hogy az egyes részecskék kom munikálnak egymással. A 
jelenség egy seregélyraj viselkedéséhez hasonlít. Tudvalevő, 
hogy ezek a madarak végzik a legösszetettebb repülő moz-
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gást a levegőben, de eközben rajként szorosan együtt ma-
radnak és az egyes madarak soha nem ütköznek össze, ami 
azt jelenti, hogy tökéletes köztük a koordináció. 

Hans-Peter Dürr az atomi részecskék kommunikáci-
óját nem az anyagi természetű me chanikára, de nem is a 
mérhető energiaáramlásokra vezeti vissza: „A legkisebb 
elemek nem anyagi, vagy energetikai egységek, én néha 
úgy hívom őket, hogy wirks, mert a valóság (Wirklichkeit) 
részei és hatnak (wirken) anélkül, hogy anyagi természe-
tűek lennének. Az egészet egyfajta háttérben lévő mezőnek 
is tekinthetjük. Olyanok vagyunk, mint a tenger, mely 
önmaga nem anyagi természetű, és a hullámok a tengeren; 
praktikusan ezekben tornyosul fel az anyag, tehát az anyag 
olyan, mint a szellemből előtörő láva.” (Journal Des Frie
densreich, Nr. 5/04, interjú: „Von der Einheit der Natur”)

Figyeljünk meg mindehhez egy galaxist a messzi távol-
ban, melyre úgy is tekinthetünk mint az anyag véletlen-
szerű konglomerátumára, amely egy feltételezett ősrobba-
nás idején az elképesztő robbanóerő hatására a most lát-
ható módon szóródott szét és amelynek a tagjai a mai 
napig el akarnak szakadni egymástól. A csillagok csoporto-
sulását seregélyrajként is felfoghatjuk, mely nem anyagi, 
hanem szellemi erők hatására koordinálja magát, és értel-
mesen mozog a tér-idő „valóságban”. Ebben a galaktikus 
csillaghalmazban egy dinamikus spirálmozgás ismerhető 
fel, mely a Fibonacci soron alapuló, matematikailag pon-
tosan meghatározható alakzatnak felel meg. (Leonardo 
Fibonacci 1170–1240, a Nyugat első jelentős matematiku-
sa) Ennek lényege, hogy a sor minden egyes tagja az előző 
két tag összege. A sor 0-val és 1-gyel kezdődik és a leírt 
szabály szerint így folytatódik: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 stb.

Az egész grafikusan úgy ábrázolható, hogy az említett 
spirál alakul ki. Érdemes megfigyelni a sorozatban az egy-
más mellett álló számok osztásarányait. A vizsgált szám-
mennyiség emelkedésével ez közelít az aranymetszéshez. 
A távoli galaxisban felismerhető spirálalakzat tehát az élő 
alkotóerő látható kifejeződésének tekinthető, mely magá-
ban hordja az aranymetszés arányait és nemcsak egy koz-
mikus csillaghalmazra vonatkozik, hanem alkotóelve az 
organikus természetnek, nem utolsósorban az emberi test 
felépítésének is. Az ember maga pedig a mai napig alkal-
mazza ezt az elvet az építészetben.

Világítsuk meg szellem és szubsztancia témáját másik 
nézőpontból. Nézzük, hogy meghatározott erők fentről 
lefelé haladva hogy hatják át és alakítják az emberi csont-
vázat. Elsőként az embe ri koponyát alakítják ki teljes 
egészében egy szférikus környezetből, mint valami nem 
anyagi, kozmikus mennyboltot. További boltozatot képez 

ben a fent és a lent közt szabadon közvetítő gerendázat 
dimenziójában fejeződnek ki. Az emberi test alsó tagjaiban 
pedig felismerhető az oszlopok ősidőktől felfelé törekvő 
építészeti princípiuma. Sok középkori ábrázoláson látható 
utalás arra, hogy az emberi test az állatövi jegyekből táp-
lálkozó életerők eleven alkotásaként jött létre.

Képzeljük el, hogy a testet építő alkotóerők játéka a 
kétnemű emberiségen belül sokkal inkább megmutatko-
zik a nőknél, mint a férfiaknál; leginkább abban, hogy a 
nők képesek gyermeket a világra hozni. Öntudatlan testi 
funkciókkal a férfi is részt vesz a tisztán szellemi életerők 
élénk világában – még ha nem is olyan mértékben, mint 
a szülni képes nő. Az emberiség hímnemű fele teljesen más 
alkotóelvet képvisel – ha nem is kizárólagosan, de legalább-
is döntő többségében. Ez nagyrészt az anyag elpusztításá-
ban, majd annak újjáépítésében ölt testet, például az épí-
tészet segítségével. Ez az alkotóelv nincs birtokában a női 
elv bölcs életerejének, mégis teljesen át van itatva embe ri 
tudattal. Az organikus építőanyagok – az állati bőr, a fa, a 
bambusz – fel használása megmutatja, hogy az építési kul-
túra ősidőktől kezdve hogyan fosztja meg többé-kevésbé 
szisztematikusan minden életfolyamatától a megölt állat 
tetemét vagy a kivágott fát, hogy alkalmassá tegye a továb-
bi használatra. Az állati vagy növényi test használható ré-
szeit sózással, gyan tákkal megnemesítik, azaz némiképp 
ellenállóvá teszik a széllel és a viharral szemben.

Világos, hogy az emberi építés nemcsak a Föld testének 
tönkretételével függ össze szorosan, hanem ebből követ-
kezően mindannak a szubsztanciának a szabályszerű elpusz-
tításával és konzerválásával is, melyet az ember az építészet 
számára a Föld állat- és növényvilágából elvesz. Ráadásul 
a leépítés már a tervezési folyamatban is megmu tatkozik: 
nézzünk meg például egy számítógéppel elő állí tott konst-
rukciós rajzot. Még mielőtt egy épület ötle te az építési te-
rületen anyagszerűen összeállna, úgy szól ván szét osztódik 
a digitális igenek és nemek virtuális adathegyében.

Ugyanakkor az építés révén az ember a művészet művi 
világában újraképezi mindazt, amit a természetben és a 
saját testében a kozmikus alkotó erők ősidők óta örökül 
hagytak. Az építés folyamatában átszellemíti a szubsztan-
ciákat a saját tudatával. A teremtő tudat hatása a testében 
eleinte – nem tudatos – bölcsességként jelentkezik, melyet 
a szubsztanciák átszellemítésének folyamatában az építé-
szeten keresztül ön-tudattá alakít. A szubsztanciák építészet 
általi átszellemítésére vonatkozó kérdés éppen ezért szoro-
san összefügg az ember öntudatra ébredésével. Egy építé-
szeti alkotás tervezésekor nagyon világosan átéljük az ön-
tudatra ébredésnek ezt a sokszor fáradságos folyamatát. 

Emlékezzenek vissza még egyszer az állatégövi jegyek 
két, már említett erővonalára. Egyrészt az ikerpárokéra, 
mely a szellemi felől hat az emberi test anyagi megteste-
sülésére. Egy épület megtervezésekor bizonyos fokig ezt 
utánozzuk, hiszen gondolkodva, tehát szellemileg tevékeny 
emberként a nem anyagi felől haladunk az anyagi felé, a 
tervezés segítségével szeretnénk egy gondolatot az épít-
ményben megvalósítani. Aztán, hosszú tervezési- és elő-
készítési folyamat után megkezdődik a munka az építési 
területen, s ezzel egyfajta váltás történik. Mintha átlendül-
nénk a holtponton, ahogy a készülő épületben valami 
végre összeáll és felemelkedik. Ez a folyamat a nyilast jel-
képező kentaur erővonalához hasonlít, mely az anyagiban 
gyökerezik, de szellemi magasságokba tör.

Vizsgáljuk meg most közelebbről ezt a két tevékenységet, 
egyik oldalról a tervezést, másik oldalról az építést. A ter-
vező mérnök tevékenységét Rudolf Steiner a következő-
képpen írja le: „A szellemi munka során testünk arányta-
lanul élénk tevékenységet folytat. Nem tudunk úgy testi-
lelki munkát végezni, hogy testünk közben ne dolgozzon 
folytonosan. A szellemi munka testileg is benne és rajta 
van az emberen (…), bennünk az anyag akkor is tevékeny 
és eleven, ha szellemi munkát végzünk.” A kétkezi alkotást 
Steiner így írja le: „Munka közben folytonosan átlépünk 
a világszellembe. Állandóan összeköttetésben vagyunk a 
világ szellemeivel, miközben fizikai munkát végzünk. A 
fizikai munka szellemi (…). A szellem körbevesz bennün-
ket, miközben a testünkkel munkát végzünk (…). Ezek-
kel a dolgokkal tisztában kell lennünk, ha megértően 
akarunk gondolkodni a munkáról – legyen az szellemi, 
vagy testi munka – a pihenésről és a fáradtságról.” (Rudolf 
Steiner: Allgemeine Menschenkunde. Dornach 1992. Elő-
adás 1919. szeptember 4-én.)

Felismerhető az emberi cselekvés két különféle gesztu-
sa ebben a két tevékenységben? Mialatt gondolkodva és 
tervezve szellemileg beavatkozunk a matériába, addig a 
fizikai munka során közvetlenül beledolgozunk a szellemi 
világba. Szellem és anyag viszonyát tekintve Steiner itt meg-
rázóan eleven és egyben teljesen aktuális felfogást képviselt. 
Folytonosan belépünk a világszellembe, miközben fizikai 
munkát végzünk, és a szellem körbevesz bennün ket, miköz-
ben fizikai munkát végzünk! Láthatjuk, mennyire egybe-
vág Steiner szellemtudományos kutatása azzal a képpel, 
amit a természettudós Hans-Peter Dürr ír le a szellem 
tengeréről, amelyben szellemi-lelki lényekként úszunk.

A tervezésnek az anyagra kifejtett hatásáról és az épí-
tésben megjelenő kézműves tevékenység szellemi világra 

a mellkas és még lejjebb kialakulnak a csípőízületek csésze 
alakú támasztékai, szintén ugyanezen szférikus alakító elv 
szerint. Egészen lent aztán a szellemi környezetből az 
anyagi formára ható erők megalkotják a lábak szinte ész-
revehetetlen boltozatát. A lábbol tozatnál érdekes, hogy 
teljesen csak akkor kezd kialakulni, mikor a gyermek 
járni tanul, miáltal a test egyenesbe kerül és végérvényesen 
elszakad az állatok négylábú testtartásától. 

Nézzünk meg most egy másik erőáramlást, amely 
lentről felfelé alakítva hatja át a csontvázat. A medence 
formáján látható, hogyan alakítják ki ezek az erők az anya-
gi földközéppontból kiindulva a szférikus erők csészefor-
máinak kiegészítő alakzatát a gömb formákkal. Felfelé 
haladva a mellkas tájékán a kiegészítő formaalakítás ritmi-
kus áttörését figyelhetjük meg, még feljebb az agy szinte 
teljesen halott mégis rendkívül érzékeny masszájában a 
végpontot látjuk, a gömböt formá ló életerők anyagszerű-
en látható csúcspontját. Ezen a helyen a lentről felfelé ható 
erők szó szerint átszellemítik a test szubsztanciáját, leg-
alábbis abban az értelemben, hogy az az aggyal egyfajta 
tükröt képez, mellyel az ember gondolatokat képes visz-
szavetíteni a tudatba. Középen, a mind két erő által áthatott 
mellkasban egy különlegesen fontos, harmadik dolog jön 
létre. Az emberi test közepén fizikai lag is megjelenik az a 
szabadság, mely a Föld összes élőlénye közül egyedül az 
emberre jellemző. A négylábúakkal szemben az embernek 

– mivel egyenes a tartása – a szabad cselekvéshez mindkét 
karja és keze szabadon rendelkezésére áll. A pirossal és 
kékkel jelzett kozmikus erők mindegyike lehetővé teszi, 
hogy középen megszülethessen ez a szabadság.

A lentről a magasba ható erők többek közt a déli fél-
teke égboltján látható Nyilas csillagkép kozmikus életszfé-
rájából hatnak. Jelképe a kentaur, az a különös lény, mely-
nek egyfelől még négy lába van, ezáltal teljeséggel a földhöz 
kapcsolódik, felsőtestével viszont már felegyenesedett az 
ember világába, kezét megszabadította a földi kötöttségek-
től, hogy íját a megcélzott cselekvésre fel tudja húzni. A 
csillagképpel az északi félteke égboltján az Ikrek képe áll 
szemben. Az Ikrek páros kép, melyben a pár egyik tagja 
mindig a dolgok szellemi oldalát képviseli, melyet a pár 
másik tagja igyekszik az anyagi világba átfordítani. Az egyik 
testvér tehát bizonyos értelemben megteremti az anyagi 
megfelelőjét annak, amit a másik tisztán szellemi szempon-
tok szerint képvisel. Ezek alapján levezethető, hogy az 
emberi koponya közegében azok az ősi szférikus erők 
működnek, melyek aztán az építészetben kupolává formá-
lódnak. A test középső – mindkét erőáramlás által áthatott 
– területén élnek azok az alakító erők, melyek az építészet-
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gást a levegőben, de eközben rajként szorosan együtt ma-
radnak és az egyes madarak soha nem ütköznek össze, ami 
azt jelenti, hogy tökéletes köztük a koordináció. 

Hans-Peter Dürr az atomi részecskék kommunikáci-
óját nem az anyagi természetű me chanikára, de nem is a 
mérhető energiaáramlásokra vezeti vissza: „A legkisebb 
elemek nem anyagi, vagy energetikai egységek, én néha 
úgy hívom őket, hogy wirks, mert a valóság (Wirklichkeit) 
részei és hatnak (wirken) anélkül, hogy anyagi természe-
tűek lennének. Az egészet egyfajta háttérben lévő mezőnek 
is tekinthetjük. Olyanok vagyunk, mint a tenger, mely 
önmaga nem anyagi természetű, és a hullámok a tengeren; 
praktikusan ezekben tornyosul fel az anyag, tehát az anyag 
olyan, mint a szellemből előtörő láva.” (Journal Des Frie
densreich, Nr. 5/04, interjú: „Von der Einheit der Natur”)

Figyeljünk meg mindehhez egy galaxist a messzi távol-
ban, melyre úgy is tekinthetünk mint az anyag véletlen-
szerű konglomerátumára, amely egy feltételezett ősrobba-
nás idején az elképesztő robbanóerő hatására a most lát-
ható módon szóródott szét és amelynek a tagjai a mai 
napig el akarnak szakadni egymástól. A csillagok csoporto-
sulását seregélyrajként is felfoghatjuk, mely nem anyagi, 
hanem szellemi erők hatására koordinálja magát, és értel-
mesen mozog a tér-idő „valóságban”. Ebben a galaktikus 
csillaghalmazban egy dinamikus spirálmozgás ismerhető 
fel, mely a Fibonacci soron alapuló, matematikailag pon-
tosan meghatározható alakzatnak felel meg. (Leonardo 
Fibonacci 1170–1240, a Nyugat első jelentős matematiku-
sa) Ennek lényege, hogy a sor minden egyes tagja az előző 
két tag összege. A sor 0-val és 1-gyel kezdődik és a leírt 
szabály szerint így folytatódik: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 stb.

Az egész grafikusan úgy ábrázolható, hogy az említett 
spirál alakul ki. Érdemes megfigyelni a sorozatban az egy-
más mellett álló számok osztásarányait. A vizsgált szám-
mennyiség emelkedésével ez közelít az aranymetszéshez. 
A távoli galaxisban felismerhető spirálalakzat tehát az élő 
alkotóerő látható kifejeződésének tekinthető, mely magá-
ban hordja az aranymetszés arányait és nemcsak egy koz-
mikus csillaghalmazra vonatkozik, hanem alkotóelve az 
organikus természetnek, nem utolsósorban az emberi test 
felépítésének is. Az ember maga pedig a mai napig alkal-
mazza ezt az elvet az építészetben.

Világítsuk meg szellem és szubsztancia témáját másik 
nézőpontból. Nézzük, hogy meghatározott erők fentről 
lefelé haladva hogy hatják át és alakítják az emberi csont-
vázat. Elsőként az embe ri koponyát alakítják ki teljes 
egészében egy szférikus környezetből, mint valami nem 
anyagi, kozmikus mennyboltot. További boltozatot képez 

ben a fent és a lent közt szabadon közvetítő gerendázat 
dimenziójában fejeződnek ki. Az emberi test alsó tagjaiban 
pedig felismerhető az oszlopok ősidőktől felfelé törekvő 
építészeti princípiuma. Sok középkori ábrázoláson látható 
utalás arra, hogy az emberi test az állatövi jegyekből táp-
lálkozó életerők eleven alkotásaként jött létre.

Képzeljük el, hogy a testet építő alkotóerők játéka a 
kétnemű emberiségen belül sokkal inkább megmutatko-
zik a nőknél, mint a férfiaknál; leginkább abban, hogy a 
nők képesek gyermeket a világra hozni. Öntudatlan testi 
funkciókkal a férfi is részt vesz a tisztán szellemi életerők 
élénk világában – még ha nem is olyan mértékben, mint 
a szülni képes nő. Az emberiség hímnemű fele teljesen más 
alkotóelvet képvisel – ha nem is kizárólagosan, de legalább-
is döntő többségében. Ez nagyrészt az anyag elpusztításá-
ban, majd annak újjáépítésében ölt testet, például az épí-
tészet segítségével. Ez az alkotóelv nincs birtokában a női 
elv bölcs életerejének, mégis teljesen át van itatva embe ri 
tudattal. Az organikus építőanyagok – az állati bőr, a fa, a 
bambusz – fel használása megmutatja, hogy az építési kul-
túra ősidőktől kezdve hogyan fosztja meg többé-kevésbé 
szisztematikusan minden életfolyamatától a megölt állat 
tetemét vagy a kivágott fát, hogy alkalmassá tegye a továb-
bi használatra. Az állati vagy növényi test használható ré-
szeit sózással, gyan tákkal megnemesítik, azaz némiképp 
ellenállóvá teszik a széllel és a viharral szemben.

Világos, hogy az emberi építés nemcsak a Föld testének 
tönkretételével függ össze szorosan, hanem ebből követ-
kezően mindannak a szubsztanciának a szabályszerű elpusz-
tításával és konzerválásával is, melyet az ember az építészet 
számára a Föld állat- és növényvilágából elvesz. Ráadásul 
a leépítés már a tervezési folyamatban is megmu tatkozik: 
nézzünk meg például egy számítógéppel elő állí tott konst-
rukciós rajzot. Még mielőtt egy épület ötle te az építési te-
rületen anyagszerűen összeállna, úgy szól ván szét osztódik 
a digitális igenek és nemek virtuális adathegyében.

Ugyanakkor az építés révén az ember a művészet művi 
világában újraképezi mindazt, amit a természetben és a 
saját testében a kozmikus alkotó erők ősidők óta örökül 
hagytak. Az építés folyamatában átszellemíti a szubsztan-
ciákat a saját tudatával. A teremtő tudat hatása a testében 
eleinte – nem tudatos – bölcsességként jelentkezik, melyet 
a szubsztanciák átszellemítésének folyamatában az építé-
szeten keresztül ön-tudattá alakít. A szubsztanciák építészet 
általi átszellemítésére vonatkozó kérdés éppen ezért szoro-
san összefügg az ember öntudatra ébredésével. Egy építé-
szeti alkotás tervezésekor nagyon világosan átéljük az ön-
tudatra ébredésnek ezt a sokszor fáradságos folyamatát. 

Emlékezzenek vissza még egyszer az állatégövi jegyek 
két, már említett erővonalára. Egyrészt az ikerpárokéra, 
mely a szellemi felől hat az emberi test anyagi megteste-
sülésére. Egy épület megtervezésekor bizonyos fokig ezt 
utánozzuk, hiszen gondolkodva, tehát szellemileg tevékeny 
emberként a nem anyagi felől haladunk az anyagi felé, a 
tervezés segítségével szeretnénk egy gondolatot az épít-
ményben megvalósítani. Aztán, hosszú tervezési- és elő-
készítési folyamat után megkezdődik a munka az építési 
területen, s ezzel egyfajta váltás történik. Mintha átlendül-
nénk a holtponton, ahogy a készülő épületben valami 
végre összeáll és felemelkedik. Ez a folyamat a nyilast jel-
képező kentaur erővonalához hasonlít, mely az anyagiban 
gyökerezik, de szellemi magasságokba tör.

Vizsgáljuk meg most közelebbről ezt a két tevékenységet, 
egyik oldalról a tervezést, másik oldalról az építést. A ter-
vező mérnök tevékenységét Rudolf Steiner a következő-
képpen írja le: „A szellemi munka során testünk arányta-
lanul élénk tevékenységet folytat. Nem tudunk úgy testi-
lelki munkát végezni, hogy testünk közben ne dolgozzon 
folytonosan. A szellemi munka testileg is benne és rajta 
van az emberen (…), bennünk az anyag akkor is tevékeny 
és eleven, ha szellemi munkát végzünk.” A kétkezi alkotást 
Steiner így írja le: „Munka közben folytonosan átlépünk 
a világszellembe. Állandóan összeköttetésben vagyunk a 
világ szellemeivel, miközben fizikai munkát végzünk. A 
fizikai munka szellemi (…). A szellem körbevesz bennün-
ket, miközben a testünkkel munkát végzünk (…). Ezek-
kel a dolgokkal tisztában kell lennünk, ha megértően 
akarunk gondolkodni a munkáról – legyen az szellemi, 
vagy testi munka – a pihenésről és a fáradtságról.” (Rudolf 
Steiner: Allgemeine Menschenkunde. Dornach 1992. Elő-
adás 1919. szeptember 4-én.)

Felismerhető az emberi cselekvés két különféle gesztu-
sa ebben a két tevékenységben? Mialatt gondolkodva és 
tervezve szellemileg beavatkozunk a matériába, addig a 
fizikai munka során közvetlenül beledolgozunk a szellemi 
világba. Szellem és anyag viszonyát tekintve Steiner itt meg-
rázóan eleven és egyben teljesen aktuális felfogást képviselt. 
Folytonosan belépünk a világszellembe, miközben fizikai 
munkát végzünk, és a szellem körbevesz bennün ket, miköz-
ben fizikai munkát végzünk! Láthatjuk, mennyire egybe-
vág Steiner szellemtudományos kutatása azzal a képpel, 
amit a természettudós Hans-Peter Dürr ír le a szellem 
tengeréről, amelyben szellemi-lelki lényekként úszunk.

A tervezésnek az anyagra kifejtett hatásáról és az épí-
tésben megjelenő kézműves tevékenység szellemi világra 

a mellkas és még lejjebb kialakulnak a csípőízületek csésze 
alakú támasztékai, szintén ugyanezen szférikus alakító elv 
szerint. Egészen lent aztán a szellemi környezetből az 
anyagi formára ható erők megalkotják a lábak szinte ész-
revehetetlen boltozatát. A lábbol tozatnál érdekes, hogy 
teljesen csak akkor kezd kialakulni, mikor a gyermek 
járni tanul, miáltal a test egyenesbe kerül és végérvényesen 
elszakad az állatok négylábú testtartásától. 

Nézzünk meg most egy másik erőáramlást, amely 
lentről felfelé alakítva hatja át a csontvázat. A medence 
formáján látható, hogyan alakítják ki ezek az erők az anya-
gi földközéppontból kiindulva a szférikus erők csészefor-
máinak kiegészítő alakzatát a gömb formákkal. Felfelé 
haladva a mellkas tájékán a kiegészítő formaalakítás ritmi-
kus áttörését figyelhetjük meg, még feljebb az agy szinte 
teljesen halott mégis rendkívül érzékeny masszájában a 
végpontot látjuk, a gömböt formá ló életerők anyagszerű-
en látható csúcspontját. Ezen a helyen a lentről felfelé ható 
erők szó szerint átszellemítik a test szubsztanciáját, leg-
alábbis abban az értelemben, hogy az az aggyal egyfajta 
tükröt képez, mellyel az ember gondolatokat képes visz-
szavetíteni a tudatba. Középen, a mind két erő által áthatott 
mellkasban egy különlegesen fontos, harmadik dolog jön 
létre. Az emberi test közepén fizikai lag is megjelenik az a 
szabadság, mely a Föld összes élőlénye közül egyedül az 
emberre jellemző. A négylábúakkal szemben az embernek 

– mivel egyenes a tartása – a szabad cselekvéshez mindkét 
karja és keze szabadon rendelkezésére áll. A pirossal és 
kékkel jelzett kozmikus erők mindegyike lehetővé teszi, 
hogy középen megszülethessen ez a szabadság.

A lentről a magasba ható erők többek közt a déli fél-
teke égboltján látható Nyilas csillagkép kozmikus életszfé-
rájából hatnak. Jelképe a kentaur, az a különös lény, mely-
nek egyfelől még négy lába van, ezáltal teljeséggel a földhöz 
kapcsolódik, felsőtestével viszont már felegyenesedett az 
ember világába, kezét megszabadította a földi kötöttségek-
től, hogy íját a megcélzott cselekvésre fel tudja húzni. A 
csillagképpel az északi félteke égboltján az Ikrek képe áll 
szemben. Az Ikrek páros kép, melyben a pár egyik tagja 
mindig a dolgok szellemi oldalát képviseli, melyet a pár 
másik tagja igyekszik az anyagi világba átfordítani. Az egyik 
testvér tehát bizonyos értelemben megteremti az anyagi 
megfelelőjét annak, amit a másik tisztán szellemi szempon-
tok szerint képvisel. Ezek alapján levezethető, hogy az 
emberi koponya közegében azok az ősi szférikus erők 
működnek, melyek aztán az építészetben kupolává formá-
lódnak. A test középső – mindkét erőáramlás által áthatott 
– területén élnek azok az alakító erők, melyek az építészet-
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gyakorolt hatásával a templomosok sokat foglalkoztak. A 
12. és 13. században a mozgalom hatására rövid idő alatt 
gótikus dómok egész sora született Európában. A temp lo-
mosok a Káin által elkövetett gyilkosságot úgy magyaráz-
zák, hogy az embernek el kell pusztítania önmagában egy 
bizonyos lényeget ahhoz, hogy az egyéni teremtő tevékeny-
ségre szabaddá váljon. Rudolf Steiner a következőképpen 
foglalja össze következtetéseit a testvérgyilkosságról: „Ábel 
halálának az lett következménye (…) hogy elpusztult a 
termékenység, mely saját bölcsessége által teremtette újjá 
magát. Amikor Káin megölte Ábelt, a tudás fájáról meg-
szerzett férfiúi felismerés ölte meg benne azt, amit az iste-
nek véghez tudtak vinni: az önmagából történő szaporodás 
lehetőségét. Más szóval az, hogy a tudás fájának ismeretei 
az emberre szálltak, megöli a benne lakó Ábelt.” (Steiner: 
Die Tempellegende und die goldene Legende. Dor nach 1979. 
Előadás 1905. október 23-án.) A templomosok szerint ma 
a nemek szétválasztásában éljük meg e testvérgyilkosság 
közvetlen következmé nyeit, mégpedig úgy, hogy a nőben 
meglévő eleven teremtő lényeg egy részét a férfiban el kell 
pusztítani ahhoz, hogy az emberiség hímnemű felében 
lassan és fáradságosan kifejlődhessen a megismerés elve.

Hogyan folytatódik a történet? Káin, a férfiúi lényeg 
képviselője az, aki házakat épít, akinek újra kell építenie a 
halott szubsztanciát. Ő az építőmester reprezentánsa, a 
legnagyobb építőmester, aki Káin neméből valaha kikerült, 
Hiram Abiff volt. A legenda szerint ő építette Salamon 
király számára a Templomot. Rudolf Steiner ezt így kom-
mentálja: „Hiram Abiff küldetése tehát az, hogy az érc-
tengert, azaz az ásványit a művészet által átformálja. Meg-
mondják neki azt is, hogy fia fog születni, aki – még ha ő 
maga személyesen nem is láthatja majd – egy új nem élet-
re hívója lesz. Ez a fiú nem más, mint az új nem, mely 
egy szer majd a mostani, a régi helyére kell hogy lépjen; az 
új nem, melynél már nem fontos, hogy a két nem össze-
kapcsolódjon, mert a szaporodást az egyetlen emberi in-
dividuum szabályozza majd.”

A templomosok ebben a fontos legendában alapjában 
véve az ember földi történetének kezdetét és célját írják le: 
az ember a Földre kerül, fel van vértezve isteni teremtő-
erőkkel, a női lényeg jellemzi, aztán a földi szubsztanciával 
összetűzésbe kerülve a férfiúi lényegen keresztül megtanul 
először a halott természetben teremtővé válni, majd a jövő-
ben ismét megszerezni az eleven női teremtőerőt, termé-
szetesen a megismerésre törő tudat világos ere jével. (Hiram 
utódainak teremtő szerve Steiner szerint a gégefő.)

Milyen feladatai lehetnek a templomosok felfogása és 
Rudolf Steiner ide vonatkozó szellemtudományi kutatásai 

alapján az építészetnek, figyelembe véve a Föld és az embe-
riség jövőbeli fejlődését? „Meg kell fontolni, hogy az em-
beri értelem hogyan változtatta át az ásványvilágot; az át-
változásokat egészen a kölni dómig vagy a technikai esz kö-
zökig figyelemmel kell kísérni. Az emberiségnek az a fel-
adata, hogy az egész ásványi világot tiszta művészetté ala kítsa. 
Az elektromosság már az anyag okkult mélységei be vezet 
bennünket (…). Ha az ember újjáépítette saját bensőjéből 
az ásványi világot, akkor éri el a végét a Föld; akkor jut el 
fizikai fejlődésének végpontjára (…). Minden, ami az 
emberiségben végbemegy, egyetlen eredménybe tömörül: 
ez az ötödik korszak atomja” (im. Előadás 1905. október 
21-én.), azaz a Föld következő inkarnációs szintjéé. 

Rudolf Steiner kijelentéseinek alapját az a gondolat 
adja, hogy a Föld is élőlény, és hogy az ember az építészeti 
formák megteremtésével létrehoz valamit a szellemi világ-
ban, ami akkor is létezni fog, ha az építészet újra elpusztul. 
Ezek a – bizonyos értelemben – teljesen szellemi formák 
lesznek az atomok alapjai a Föld következő inkarnációjá-
ban, amelyben az emberiség folytathatja majd saját fejlődé-
sét. A templomosok nagy gonddal ügyeltek rá, hogy kö-
zépkori szakrális építményeik az önzetlenség erős indítta-
tásából épüljenek. A templomosok nagy építőmesterei 
pél  dául szabályos technikákat dolgoztak ki arra, hogy név-
telenségben maradjanak. Abból indultak ki, hogy az 
építőmester önzetlensége fokozza az építési formák szelle-
mi világra gyakorolt hatását. Közismert, hogy ettől az 
épí tészeti felfogástól a modern építészeti konstrukciók egy 
része lényegesen eltávolodott.

A modern építészet területén alig felismerhető a Goe-
the metamorfózis elméletéhez kapcsolódó tétel. Jóllehet 
éppen az építészet számára lenne hasznos, hogy csatlakoz-
zon Goethe próbálkozásaihoz, hogy a növények és az ál-
latok életerejét metamorfózis vizsgálattal kikutassa, tekin-
tettel a jövő építészetének itt felvázolt perspektíváira és a 
jövőben tudatosan a kozmosz életerejére építő emberiségre, 
akiket a templomosok Hiram utódainak neveztek. Goethe 
tételében világosan felismerhető, ahogy tudományos 
módon úgy próbálja ezt – az anyagot térben és időben a 
metamorfózis elve alapján növényi- állati-, vagy emberi 
testté formáló – életerő-teremtőelvet megragadni, hogy az 
emberek számára a saját, eleven alkotáshoz érthető és 
használható legyen. Ma még csak sejtjük, milyen nagy 
feladatok várnak ránk a nevezett képességek eléréséig.

Nézetem szerint nagyon fontos lenne, hogy Hans-
Peter Dürr már említett, bennünk és körülöttünk fellel-
hető „szellemi világtengerét” a tudatunkkal is felfogjuk és 
megtanuljuk átjárni. Hogy képpel fejezzem ki ugyanezt: 

el kell jutnunk oda, hogy öntudatlan kapálózás helyett 
tudatosan ússzunk ebben a tengerben. Mindannyian 
naponta teszünk kisebb vagy nagyobb előrelépést az úszás-
technikánk fejlesztésében, az erről folytatott eszmecserének 
bátorító hatása lehet. Ezzel a bátorítással zárnám az előadást, 
zárásképpen a sváb számolózsenitől, Rüdiger Gammtól 
idéznék, akivel nemrég jelent meg interjú a Stuttgarter 
Zeitungban. Felfoghatatlan képességekkel rendelkezik, 
például képes rá, hogy a π érték tizedesvessző utáni hétezre-
dik számjegyét megmondja vagy egészen bonyolult, ösz-
szetett mondatokat hallás után rögtön elmondjon vissza-
felé. Teljesen normális ember, aki az interjúban elmeséli, 
hogy az iskolában hülye volt a matematiká hoz. Aztán az 
iskola elvégzése után valahogy rájött, hogy a gondolkodás 
és az agyműködés sokkal jobban megy egy másik mód-
szerrel, mint azzal, amit az iskolában akartak megtanítani 
neki. Így tud például hatjegyű számokat összeszorozni 3–4 
másodperc alatt és ezt az interjú alatt is szívesen megteszi 
az újságíró kedvéért. A riport végén aztán valami egészen 
fontosat mond, ami ösztönzést adhat nekünk a már emlí-
tett úszáshoz a szellemi tengerben. A beszélgetés végén azt 
kérdezik tőle: „Végtelen a tárolóka pacitása?” Mire Rüdiger 

Damm: „Igen. Mégpedig azért, és ezzel egy merész felté-
telezést engedek meg magamnak, mert nem az agyunkkal 
gondolkodunk. Az agyunk csak közvetítőeszköz a kvan-
tummezők és a való világ közt. Úgy vélem, hogy a tudás 
nem az agyunkban van elraktározva, hanem az elektro-
mágneses hullámokban és az agyon kívüli kvantumme-
zőkben. A kutatók ma már az agy szinte összes rejtélyét 
megoldották. Csak egyet nem tudnak meg magyarázni: a 
tudatot. Én azt állítom, hogy az agy és a tudat egyáltalán 
nem tartozik össze. Következésképpen tel jesen új, a remé-
nyeinket messze meghaladó dimenziót kap a kérdés, hogy 
mi történik a tudattal a halál után.” Ennek jegyében kívá-
nom magunknak, hogy még nagyon sok remek gondo-
latot osszunk meg egymással anélkül, hogy közben az 
agyunkat, mint puszta tárolóeszközt túlságosan leterhel-
nénk. (A Stuttgarter Zeitung interjúja Rüdiger Dammal. 
2008. február 25. „Wir denken nicht mit dem Gehirn.”)

Paul-Gerhard Reeh (1962) szociológiát, szellemtudomá-
nyokat és  építészetet tanult; ipari formatervező, mérnök 
és építész. 2002 óta munkatársa, 2003 óta társtulajdo nosa 
a bpr architektur und design irodának Stuttgartban.

A kölni dóm építése egy középkori fametszeten. 
Az építés még a templomosok ezoterikus ösztönzésén alapult. 
Az önzetlen építő tevékenység ugyanolyan fontos volt, mint maga az építmény.
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gyakorolt hatásával a templomosok sokat foglalkoztak. A 
12. és 13. században a mozgalom hatására rövid idő alatt 
gótikus dómok egész sora született Európában. A temp lo-
mosok a Káin által elkövetett gyilkosságot úgy magyaráz-
zák, hogy az embernek el kell pusztítania önmagában egy 
bizonyos lényeget ahhoz, hogy az egyéni teremtő tevékeny-
ségre szabaddá váljon. Rudolf Steiner a következőképpen 
foglalja össze következtetéseit a testvérgyilkosságról: „Ábel 
halálának az lett következménye (…) hogy elpusztult a 
termékenység, mely saját bölcsessége által teremtette újjá 
magát. Amikor Káin megölte Ábelt, a tudás fájáról meg-
szerzett férfiúi felismerés ölte meg benne azt, amit az iste-
nek véghez tudtak vinni: az önmagából történő szaporodás 
lehetőségét. Más szóval az, hogy a tudás fájának ismeretei 
az emberre szálltak, megöli a benne lakó Ábelt.” (Steiner: 
Die Tempellegende und die goldene Legende. Dor nach 1979. 
Előadás 1905. október 23-án.) A templomosok szerint ma 
a nemek szétválasztásában éljük meg e testvérgyilkosság 
közvetlen következmé nyeit, mégpedig úgy, hogy a nőben 
meglévő eleven teremtő lényeg egy részét a férfiban el kell 
pusztítani ahhoz, hogy az emberiség hímnemű felében 
lassan és fáradságosan kifejlődhessen a megismerés elve.

Hogyan folytatódik a történet? Káin, a férfiúi lényeg 
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