
vastag, régi könyvet, amelyek ott feküdtek az asztalán, rö
vid ideig tanulmányozta őket, majd magához vette a stóláját 
meg egy szenteltvízzel teli üvegcsét, és így szólt:

- Menjünk Isten segedelmével!
A szolgáló elvezette őt asszonya házához. Halkan, láb

ujjhegyen lépett be, s ment egészen a szobáig, ahol az idős 
hölgy még mindig kártyázott a patás emberrel, A vikárius 
egy ugrással rávetette magát a patásra, rátette stóláját, és 
szentelt vizet locsolt rá, miközben hangosan imádkozott.

A démon szörnyűséges kiáltást hallatva tűzgolyó for
májában menekült a kéményen keresztül. Még a ház 
oromzatát is ledöntötte, amit azóta sem sikerült visszahe
lyezni.

- És mi lett az öreg hölggyel? - kérdezte a hallgatóság
ból egy tízévesfonna kislány, aki élénken érdeklődött a

mesélő elbeszélése iránt.
- Az idős hölgy - mondta a mesélő - elájult, s arccal 

eőrebukott. A pap fölemelte, s miután magához tért, az asz- 
szony meggyónt, s nem sokkal később kolostorba vonult, 
ahol nagyon csendesen élt; szentként tisztelték, s ott is halt 
meg.

- És az arany, amit nyert? - kérdezte a kislány.
- Az ördög aranya falevéllé változott, talán bükké, 

amit nyomban tűzre is vetettek, ahogy mindent a tűzbe kell 
dobni, ami a Gonosztól származik.

A történetet Vincén t Croat, 
morlaix-i dohánygyári munkás mesélte 1874-ben.

Franciából fordította: Felföldy György.

NEMZETKÖZI KONFERENCIA A SZERVES ÉPÍTÉSZETRŐL
DORNACH, 1994. OKTÓBER 16-23.

AZ INTERNATIONAL FÓRUM MÁN & ARCHI
TE CTURE 1990. Amszterdam és 1992. Járna után 1994-ben 
Domachban tartja konferenciáját. Az alábbiakban az elő
zetes meghívó alapján adunk tájékoztatást:

- a Goetheanum, mint a művészi alkotás ihletője és forrása -

"- M i pompásabb az aranynál? - kérdezte a király.
- A fény - válaszolta a kígyó.
- Mi üdítőbb a fénynél? - kérdezte amaz.
- A beszélgetés - hangzott a válasz."

(Johann Wolfgang Goethe - A mese 
Antal László fordítása)

E szavak hangzanak el Goethe híres és rejtélyes 
meséjében. Az építészet maga is sokoldalú beszélgetés az 
emberek, a természet és a szellemi világ, azaz az eszmék 
forrása között. Erre a beszélgetésre hívjuk meg Önt is a 
domachi Goetheanum-ba 1994. október 16-a és 23-a között.

A Goetheanum a XX. század elejének szellemi 
irányzatából, az antropozófiából született meg. Kihívás az 
ember és az emberiség számára, nem hagy közömbösen, 
önmeghatározásra, és a jövő kérdéseiről kortársainkkal 
folytatandó beszélgetésre késztet.

Megteremthető-e olyan építészet, mely az embert 
alkotóként és használóként egyaránt teljes mivoltában 
fogadja be? Hogyan segíthet bennünket ebben a beszél
getés?

Szeretnénk mindenkit vendégül látni, aki tenni 
szeretne egy ilyen építészetért: üzemeltetőket, szállítókat, 
mérnököket, formatervezőket, és bármely építő szakma 
kézműveseit.

Az alábbi témák adhatnak benyomást arról, hogy 
milyennek képzeljük az egyhetes elmélyült munkát:

1. Építőanyagok, technikák, szerkezetek
2. Épület- és közösségalakítás. Az alkotás, mint a 

vele kapcsolatban álló emberek sorsa; a használat 
kérdései

3. A második Goetheanum és melléképületei, mint az 
organikus-élő építészet kiemelkedő példája

4. Gyakorlatok és iskolázás szakmaközi területen, 
például orvosokkal, társadalomtudósokkal és 
táj tervezőkkel

5. Színművészet és építészet viszonya - Ibsen: Solness 
épitó'/nester-ének példáján

6. Kiállítások, bemutatók, kirándulások, beszélgetés

Részletek a tervezett programból:
- A második Goetheanum (Nikoiaus RufE)
- Táj és lakóhely (Manfred Klett)
- Az építés, mint sors (Rudolf Mees)
- Az építtető (Hans Hasler)
- A közösségépítés (Udo Hermannstorfer)

További előadók és foglalkozásvezetők:
Rosselke Zech, Manfred Speidel, Christian Hitsch, 
Hansjörg Palm, Siglinde Lehnhardt,
Kari Dieter Bodack, Fritz Fuchs, Jöm Copijn, 
Marianne Schubert, Thorwald Thiersch,
Bettina Müller, Paul Gerhard Reeh,
John Edward Kelly

Az egyhetes program előrelátható költsége (szállás és 
ellátás nélkül) 650 CHF/fo. Igyekezni fogunk, hogy például 
Kelet-európai résztvevőink számára ösztöndíj-jeli egű támo
gatást nyújthassunk. Kérjük, hogy az érdeklődők részvételi 
szándékukat kötelezettség nélkül jelezzék az alábbi címen:

MARIANNE SCHUBERT 
Internationale Fórum Mensch und Architektur 
Rüttiweg 45. CH-4143 
DORNACH, SVÁJC

AZ ÉPÍTÉSZET, MINT BESZÉLGETÉS
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