
A kisgyerek érzékelése eltér a felnőttétől. Ennek oka, 
hogy odaadása teljesebb - csodálkozva érzékel - és mint
hogy az érzékelt világ számára fogalmilag még nem annyira 
strukturált, mint a felnőtté, az érzékelés sokkal inkább ér
zés-színezetű. Ezek az érzés-minőségek nem szubjektív 
emóciók, amelyek az emlékezetből, asszociációs módon hí
vódnak elő, hanem a dolgok valódi, érezhető léte, amellyel- 
az archaikus tudatú néppcsoportok ma is megismerőleg kap
csolatban vannak. A dolgok (főleg a természet dolgai, tár
gyai, jelenségei) szavakban kifejezhetetlen módon monda- 
nak valamit az érzés útján a gyereknek (vagy az archaikus 
tudatnak). Ahol "mondás" vagyis értelem mutatkozik, ott az 
elfogulatlan lélek természetes módon egy valakit érzékel; 
mondás csak valakitől, nem valamitől eredhet. Ezen alap
szik a kisgyerek természetes "vallásossága". A szó azért áll 
idézőjelben, mert a kisgyerek (vagy az archaikus tudat) nem 
tudja, hogy ez vallásosság; nem ismeri a vallás fogalmait, 
de érzésvilágban, a dolgok beszélő jellegén át, mely létük
höz tartozik, tapasztalja a Valakit vagy Valakiket, akik a 
dolgok jelentés- vagy értelem-jellegének alanyai.

Mint minden más vonatkozásban, a környezet részéről 
ebben is a helyes magatartás az, hogy lehetőleg nem avat
kozik kívülről és mesterségesen a kisgyerek vallásos életé
be. Egyrészt nem tesz ez ellen semmit (bármi legyen is a 
nézete), másrészt nem igyekszik a felnőtt vallási fogalmait 
a kisgyerekben tudatosítani. A kisgyerek számára az egész 
világnak, minden dolognak vallásos aurája van; a víznek, a 
színeknek, a növényeknek: a kisgyereknek minden szent, 
minden csoda-jellegű, mindenben érzi, hogy a lét, hogy 
lenni: csoda. A környezetnek, és később a pedagógusnak 
egyetlen feladata van: a kisgyerek zsenialitását mind tovább 
hagyni kifejlődni. Ez korántsem azt jelenti, hogy a gyerek
nek mindent megengedünk, hanem hogy maximális figye
lemmel, szeretettel, odafordulással egészséges környezetet 
biztosítunk számára. A kisgyerekeknek - és a nagyobbaknak 
is - szükségük van jó  szokásokra, életritmusra, fegyelemre - 
például a szobatisztaságra. A szokások tagolják a világot az 
időben és az élet menetében, és ezért hozzátartoznak a földi 
intelligencia megvalósításához, megtalálásához.

Hogyan, hová tűnik el a későbbiekben a kisgyerek zse
nialitása? Két válasz van. Egyrészt (és ez a jelentősebb té
nyező) a kisgyerek figyelme, amely kezdetben befogadó és 
kifelé irányul, a hároméves kor tájékán túlnyomórészt azo
nosul a test érzésével, vagyis kifejlődik bizonyos fokú ego- 
itás. Ez az a kor, amikor a gyerek beszédében áttér a harma
dik vagy második személyre, amikor önmagáról beszél 
Ennek az egoitásnak meg kell jelennie, különben később 
esetleg nem fejlődik ki a szellemi öntudat. Az emberi ön
tudat először a test érzésének tudataként jelenik meg; ezt 
felnőttkorban felválthatja a gondolkodó vagy beszélő 
tudata, amely nem azonos a test tudatával - ez a szellemi 
öntudat. Hogy az egoitástudat milyen mértékű, attól függ a 
további szellemi fejlődés lehetősége.

Az eredeti befogadó figyelem még egy másik úton is 
átalakul, illetőleg lecsökken. Felnőtt korban már csak pilla
natszerű villanás az intuíció vagy az ihlet általában ritka 
alkalmaival. A felnőttnek ugyanis nagyon sok fogalma van, 
amelyek az intencionális (valamely meghatározott tárgyra, 
képre, gondolatra irányuló) figyelmet lehetővé teszik, és ez 
a fajta figyelem a tudatban szinte egyedül uralkodó. A befo
gadó figyelem létrehozásához a felnőttnek meg kell szaba
dulnia a figyelem eleve adott tárgyaitól, ami egyáltalán nem 
könnyű, és tudati gyakorlatok nélkül szándékkal csak kivé
teles alkotó egyéniségeknél nyilvánul meg.

Ha a gondolati élettel együttrezdül az érzés, sőt a befo

gadó akarat, ez jelenti a felnőttnél az alkotókészséget. Nagy 
alkotók önéletrajzában ezért találjuk oly gyakran a meg
jegyzést: "...valamilyen módon gyerek maradtam, megőriz
tem kíváncsiságomat és képességemet a csodálkozásra...". 
A felnőtt tudati gyakorlatok útján kifejlesztheti a befogadó 
figyelem előállításának képességét a gondolkodás és érzé
kelés irányában, most már öntudattal párosulva. Erre a 
lehetőségre vonatkoznak az Újtestamentom szavai (Mát. 
18,3): Ha olyanok nem lesztek; mint a kisgyerekek, semmi
képpen nem mentekbe a mennyek országába..

A SZENT VIKÁRIUS 
ÉS AZ ÖRDÖG
- breton legenda -

Azon időkben, amikor a szent vikárius a morlaix-i 
Saint-Mathieu rendház vezetője volt, élt az egyházközség
ben egy nemes és gazdag öreg hölgy, aki mindennél jobban 
szeretett kártyázni. Éjjel-nappal kártya volt a kezében, és ha 
nem talált más partnert, a szolgálóival, sőt még az is mege
sett, hogy egyedül játszott

Egy decemberi vasárnap estén, amikor egyedül unat
kozott a szobájában, s azon kesergett, hogy nem talál magá
nak komoly kártyapartnert, a szobalánya jelentette, hogy 
fiatal, pompázatosán öltözött ismeretlen uraság szeretne 
asszonyával beszélni. Az idős hölgy nem tétovázott, s azon
nal fogadta az ismeretlent abban a reményben, hogy az ég 
talán egy hozzá méltó játékost küldött neki. így már első 
szavaival is csak a játékról beszélt ismeretlen látogatójának, 
és azt javasolta, hogy játsszanak egy partit. Az rövid sza- 
ódás után beleegyezett, bár egyre mondogatta, hogy milyen 
ügyetlen játékos, és mennyire ritkán vesz lapot a kezébe. 
Majd zsebéből láthatóan újonnan vert, csillogó aranyakat 
vett elő, és száz talléronként oszlopokba rendezte őket maga 
előtt. Az idős hölgynek olyan szerencséje volt, hogy még őt 
magát is meglepte, s az idegennek, ki hidegvérű, jó játékos
nak bizonyult, szüntelenül a zsebébe kellett nyúlkálnia, 
ahonnan, mint kimeríthetetlen bányából, újabb és újabb 
arany oszlopokat varázsolt elő.

Igazán csodálatos, mennyi arany fért abba a zsebbe!
Am az öreg hölgy, aki ritka szerencséjétől megré- 

szegülve teljesen belemerült a játékba, figyelmetlen volt, s 
elragadtatásában egy lapot a földre ejtett. Szobalányát hívta 
be, hogy felvegye. Emez kezébe véve egy gyertyát, keresni 
kezdte a lapot. Észrevette, hogy az ismeretlennek lólába 
van, s ebből rögtön tudta, hogy az ördöggel van dolga. Óva
tos, körültekintő leány lévén nem kiáltott fel, hanem nyu
godtan visszaadta asszonyának a lapot, majd azonnal ki
ment. Lóhalálában szaladt a rendházba, hogy elmesélje az 
esetet a szent vikáriusnak, aki az egész vidéken ördögűző 
ember hírében állott.

Már elmúlt éjfél, de a szent ember még ébren volt; ta
lán égi intés folytán tudta, hogy ma éjjel szükség lesz rá va
lamely súlyos ügyben. Éppen imádkozott, amikor hallotta, 
hogy kopognak az ajtaján. Ő maga ment ajtót nyitni, s az 
öreg hölgy szobalánya előadta jövetelének okát.

- Tudtam, hogy jönni fog, és már vártam magát - 
mondta neki nyugodtan a vikárius. Ezután felütött néhány
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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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