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TERMÉSZET
Természet! Körülvesz s átölelve tart bennünket - képtelenek
vagyaink kilépni a köréből s képtelenek vagyunk jobban beléje
hatolni. Kéreüen s figyelmeztetés nélkül illeszt táncának körfor
gásába s úgy lejt velünk tovább, míg csak el nem fáradunk s ki
nem hullunk a karjaiból.
Örökösen új alakokat teremt: ami van, az még nem volt
soha; ami volt, az nem jő vissza soha, - minden új s mégis min
dig a régi.
Itt élünk a szívében s mégis idegenek vagyunk, a szám ára.
Szakadatlanul beszél velünk s nem árulja el titkát. Állandóan
hatunk rája s még sincs hatalm unk rajta.
Látszólag egyetlen gondja a z egyéniség, viszont semmibe
sem veszi a z egyéneket. Mindig építs mindig rombol, s a műhelye
hozzáférhetetlen.
Csak gyermekeiben él; de ő, az anya, vájjon hol van? - Párat
lan művész: a legszimplább anyagból végletes kontrasztokat te
remt, a legtökéletesebbet alkotja s még sem látszik meg rajta az
erőfeszítés, a legpontosabb határozottság jellemzi, de mindig
némi lágyság vegyül beléje. Minden egyes alkotásának megvan
a maga sajátos jellege, minden jelensége tökéletesen elszigetelt
fogalom s mégis minden egyetlen egészet alkot.
Színjátékot játszik, de nem tudjuk, vájjon Ő maga látja-e,
pedig nekünk játszik, akik a sarokban állunk.
Örök elet, fejlődés és mozgás s még sem halad előre. Örökö
sen alakot vált és soha, egy pillanatra sem állapodik meg. Nem
ismeri a maradandóáag fogalmái s átokkal sújtja a megallapodottságot. Szilárd. Lépése kimért, kivételt nem igen ismer, törvényei
megmásíthata tla nők.
Minden ember benne él, ő pedig minden emberben. Mindcnikkel nyájasan bánik s örül, ha minél jobban megszeretik. Olyan
titokban űzi játékát, hogy sokan csak akkor veszik észre, amikor
már végére ért.
Az is természet, ami a legnagyobb ménékben természetelle
nes. Aki nem látja mindenütt, az seholsem látja a maga igazi
mivoltában.
Szereti önmagát s örökösen számtalan szemmel és szívvel
csüng önmagán. Megoszlott, hogy élvezhesse önmagát. Egyre
újabb meg újabb élvezőket hoz létre, mert közlékenysége nem
ismer határt.
Öröme telik az illúzióban. Aki önmagában s másokban meg
semmisíti az illúziót, azt megbünteti, Ilyenkora legszigorúbb zsar
nok. Aki bizalommal követi, azt gyermekként szorítja szívéhez,
Gyermekeinek se szeri se száma. Senkivel sem bánik min
denütt fukaron, de vannak kedvencei, tőlük nem sajnál semmit
s értük sok áldozatra képes. Minden, ami nagyszabású, számot
tarthat védelmére.
Teremtményeit úgy szórja ki a semmiből s nem mondja meg
nekik, honnan jönnek, hova mennek. Csak hadd siessenek. Ő
ismeri pályájukat.
Kevés mgója van. de egyet sem koptatott el; mindig működ
nek, mindig változatosak.
Színjátéka mindig új, mert egyre újabb meg újabb nézőket
teremi magának. Az élet az ő legszebb találmánya, s a halálhoz
csak azért folyamodik, hogy minél több életet hozzon létre.
Az embert homályba burkolja s örökösen a na ösztönzi, hogy
törjön a fény felé.
Gondoskodik róla, hogy az ember függjön a földtől, tunyá
nak s nehéznek teremti, de egyre újból meg újból felrázza.
Szükségleteket teremt, mert szereti a mozgást. Csodálatos
dolog, milyen kevés fáradságába keriil ez a sokféle mozgás. Min

den szükséglet egy-egy jótétemény. Alighogy kielégült, már is
új erőre kap. Minden új szükséglet új gyönyörűség forrása; de a
természet csakhamar újra visszaszerzí a maga egyensúlyát.
Minden pillanatban úgy tesz, mintha a leghosszabb pályát
készülne megfutni, s minden pillanatban célnál van.
A megtestesült hiúság; de ez a hiúság nem nekünk szól,
akik a legnagyobb fontosságot tulajdonítjuk neki.
Nem bánja, hadd mesterkedjék vele minden gyermek, hadd
szólja meg minden balga, hadd haladjanak el mellette érzéketle
nül s vakon ezren meg ezren, a természet örül valamennyinek s
valamennyinél megtalálja a maga számítását.
Engedelmeskedünk törvényeinek, még ha nincsenek is
ínyünkre; együtt működünk vele, még akkor is, ha működésünk
ellene irányul.
Minden, amit ád, jótéteménnyé változik a kezében; mert
csak az ő akaratából érezzük nélkülözhetetlennek. Késik, hogy
annál jobban megkívánjuk; siet, hogy rá ne únjunk.
Nines nyelve s nem beszél; de nyelvet és szíveket alkot, az
ő révükön érez és beszél.
Koronája a szerelem. Csak a szerelem révén férkőzhetünk
hozzá. Minden lény között szakadékokat támaszt, s mintha min
den lény el akarná nyelni egymást. Mindent elszigetelt egymás
tól, hogy mindent összevonjon. Néhány korty a szerelem ser
legéből - s kárpótol bennünket egy egész fáradságos életért.
Ő minden. Megjutalmazza s megbünteti, megörvendezteti
s gyötri önmagát. Nyers és szelíd, szeretetreméltó s iszonyatos,
erőtelen s mindenható. Minden mindenkor megtalálható benne.
Nem ismer sem múltat sem jövendőt. A jelen örökkévalóság az
ő szemében. Jóságos. Dicsőítem minden munkájában. Bölcs és
hallgatag. Képtelenek vagyunk erőszakkal nyilatkozatra bírni,
amit nem ád jószántából, azt nem lehet kicsikarni belőle. Ravasz,
de célja mindig üdvös, s legjobb, ha nem vesszük észre a cseiét.
Egész s mégis mindig befejezetlen. Ahogy ma él, elélhet
akár örök időkig. Mindenki más és más alakban látja. Ezer név
és határkő mögé rejtőzik s mindig egy és ugyanaz.
Ideállított a maga körébe s ki is fog vezetni belőle. Rábízom
magam. Bánjék velem, ahogyan kedve tartja. A műve vagyok, nem
fog gyűlölni. Nem beszéltem róla. Nem, ami igaz, ami nem igaz,
ezt mind ő mondotta. Minden az ő bűne, minden az ő érdeme.
GONDOLKOZÁS, KÖLTÉSZET, TERMÉSZETSZEMLÉLET

Ileinroth dr Antkropológiá-\ában kedvezően ítéli meg lényemet
és működésemet, sőt egyenesen jellegzetesnek találja eljáráso
mat: amikor azt mondja rólam, hogy tárgyiasan gondolkodom.
Ezzel nyilván azt akarja mondani: hogy' gondolkodásom nem
különül el a tárgyaktól, hogy magába fogadja a tárgyak elemeit,
a szemléleteket, hogy bensőségesen át meg áthatja őket, hogy
szem léletem maga is gondolkozás, gondolkozásom pedig
szemlélet...
Bevallom, kezdettől fogva gyanúsnak találtam azt a nagy
és jelentősen hangzó feladatot, amelyet az „Ismerd meg önma
gad'' tűz elénk; titokban szövetkező papok cselét láttam benne,
akik elérhetetlen követelményekkel ejtik zavarba az embert s
arra szeretnék csábítani, hogy ne törődjék a külső világgal, ha
nem merüljön helyette egy belső ál-szemlélődésbe. Az ember
nem ösmeri önmagát, csak ha a világot ösmeri; a világot csak
önmagában, önmagát pedig csak a világban veszi észre. Minden
új tárgy' egy-egy új szervet tár föl bennünk, feltéve, hogy helyes
a szemléletünk.
Amit már most tárgyias gondolkozásomról mondanak, azt
bátran alkalmazhatom tárgyias költészetemre is. Vannak jelentős
motívumok, legendák, ősrégi történeti hagyományok, amelyek
olyan mélyen vésődtek lelkembe, bogy negyven, sőt ötven évig
is eléltek bennem, elevenen s hatásosan; micsoda kincsnek érez
tem, amikor láttam, hogy' ezek a drága képek milyen gyakran
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újulnak meg a képzeletemben. Ilyenkor ugyan minden esetben
átalakultak, de nem változtak meg, sőt folyton érve, egyre tisz
tább formába, egyre határozottabb előadásmódba kívánkoztak.
Ha ezek után újra visszatérek a tárgyias gondolkozáshoz,
azt találom, hogy a természettudomány körében is kénytelen
voltam ezt az eljárást követni. A szemléletnek és gondolkozásnak
milyen hosszú során nem mentem végig, mire testet öltött ‘
bennem a növények metamorfózisának az eszméje.
Éppen így jártam azzal a feltevésemmel is, hogy a koponya
csigolyákból áll. A három leghátulsó csigolyát hamarosan felis
mertem, de csak 1790-ben, amikor egy összetört birkafejet emel
tem föl a velencei zsidó temető fövényes talajáról, vettem észre,
akkor azonban, egy pillanat alatt, hogy a pofacsontok szintén
csigolyákból származtathatók; ilyenformán végre nagy általános
ságában együtt volt az egész ...
Már jó néhány éve, hogy geognosztikai tanulmányaim reví
ziójával foglalkozom, abból a szempontbbl, hogyan hozhatnám
- ha csak kis mértékben is - összhangba őket meg a belőlük
leszűrt meggyőződésemet az új, mindenfelé elterjedt vulkánikus
elmélettel, amire mostanáig képtelen voltam. Most azonban a
tárgyias sző egyszeriben világosságot gyújtott bennem s tisztán
látom, hogy mindazoknak a tárgyaknak, amelyeket ötven év óta
szemlélgetek és vizsgálok, éppen azt a felfogást és meggyőződést
kellett belőlem kiváltaniok, amelyet képtelen vagyok megtagadni.
Arra ugyan képes vagyok, hogy ideig-óráíg az említett másik
álláspontra helyezkedjem, de utána mégis csak kénytelen vagyok
mindig visszatérni régi gondolkodásmódomhoz, ha azt akarom,
hogy - akárcsak némileg is - jól érezzem magam.
Ezek az elmélkedések már most arra óssztönöztek, hogy
tovább vizsgáljam önmagamat, s ezen a réven arra az eredményre
jutottam, hogy az én egész eljárásom a levezetésen alapul.Nem
nyugszom, míg csak nem találtam egy olyan pregnáns pontot,
amelyből sok mindent le tudok vezetni, vagy helyesebben,
amely önként, a maga erején teremt s bocsát sok mindent rendel
kezésemre ... Ha a tapasztalat olyan jelenséggel szolgál, amelyet
képtelen vagyok levezetni, akkor nem foglalkozom a problémá
jával, s hosszú életem folyamán nagyon hasznosnak találtam
ezt az eljárást: inért ha nem sikerült is jó sokáig megfejtenem
cgy-egy jelenség eredetét s kapcsolatait, úgy hogy kénytelen
voltam mellőzni, évek múlva egyszerre csak tisztázódott s a leg
szebb összefüggésben állt előttem minden..,

1787 augusztus 18-án így ír Goethe Itáliából Knebelnek: .Azok
után, amit a növényekből és a halakból Nápoly mellett és Szi
cíliában láttam, óriási kísértést éreznék, ha tíz évvel fiatalabb
lennék, hogy elutazzak Indiába. Nem azért, hogy új dolgokat
fedezzek föl, hanem hogy a fölfedezel leket a magam módján
(megszemléljem.” Ezek a szavak rejtik azt a nézőpontot, melyből
kiindulva Goethe természettudományos műveit szemlélhetjük.
Nála soha nem új természettudományos tény felfedezéséről van
szó, hanem új nézőpont feltárásáról, hogy a természetet egy
meghatározott módon szemlélhessük. Igaz, hogy Goethe egész
sor jelentős egyedi felfedezést tett, ilyenek a csonttanban a köz
vetítő csontok és a koponya csigolyaelmélete, vagy a növénytan
ban minden növényi szén' azonossága a törzs levél lel. Mindezen
részletek megelevenítő léikéként azonban egy olyan nagyszerű
természetszemléletet vehetünk szemügyre, mely mindezt hor
dozza; az organizmusok tanában mindenekelőtt egy nagy hord
erejű, minden mást elhomályosító felfedezést vehetünk szem
ügyre: magának a z organizm us lény(eg)ének a felfedezését,
Goethe kifejtette egyrészt azt az elvet, mely által egy organizmus
az, aminek mutatkozik (ahogyan a szemünk elé tárul), másrészt
mindazt, amit elvi szempontból erre vonatkozó kérdésként meg
fogalmazhatunk. A szerves természettudományt illetően minden
törekvésének kezdettől fogva ez volt a célja, és ennek követése
során a részletek mintegy maguktól merülnek föl számára. Rájuk
kellett találnia, ha törekvésében akadálytalanul akart haladni. A
Goethét megelőző természettudomány az életjelenségek lénye
gét nem ismerte, és az organizmusokat egyszerűen a részeik
külső jegyei alapján vizsgálta, úgy, mintha a részekből lennének
összeállítva, éppúgy, ahogyan a szervetlen dolgokkal bánhatunk
-e z é rt aztán a részleteket hamis fénybe kellett helyeznie. Magu
kon a részleteken természetesen egy ilyen tévedést nem lehet
észrevenni. Azt csakis akkor vesszük észre, ha az organizmust
megértjük, minthogy a részletek önmagukban, elkülönítetten
szemlélve magyarázatuk elvét nem hordozzák önmagukban;
csakis az egész természetéből magyarázhatók, minthogy az egész
az, ami a részletek lényegét és magyarázatát megadja. Csak mi
után az egész természetét leleplezte, váltak láthatóvá Goethe
számára ezek a téves értékelések. Mindezek nem voltak össze
egyeztethetők az ő élőlényekre vonatkozó elméletével; ellentmondtak annak. Ha tovább akart menni a maga útján, akkor fel
kellett számolnia ezeket az előítéleteket. Ez volt a helyzet a
közvetítő (köztes) csontokkal. A korábbi természettanok számá
ra ismeretlenek voltak az olyan tények, melyek csak akkor érté
kesek és érdekesek, ha az ember rendelkezik egy olyan elmélet
tel, mint például a koponyacsontok csigolyatermészetének elmé
lete. Goethének ezeket az akadályokat el kellett hárítania az
útból az egyes tapasztalatok révén, így nála az egyedi tapasz
talatok sosem öncélúak; mindig azért kell megszerezni azokat,
hogy egy nagy gondolatot, nevezetesen a központi felfedezést
alátámasszák. Nem tagadhatjuk, hogy Goethe kortársai is eljutot
tak előbb vagy utóbb ugyanazokhoz a megfigyelésekhez, mint
ő, és hogy mára talán Goethe törekvései nélkül is mind ismertek
lennének. Még kevésbé ragadhatjuk azonban, hogy az ő jelentős,
az egész természetet átfogó felfedezését a mai napig tőle függet
lenül senki más nem mondta ki hasonlóan találó szavakkal, sőt.

41

