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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.
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a mai napig hiányzik G oethe felfedezésének egy akárcsak
valamelyest is kielégítő méltatása. Alapjában véve közömbösnek
tűnik, hogy Goethe elsőként, vagy' csak újra fedezett-e föl egy
tényt. Igazi jelentőségét ez a tény csak azáltal nyeri el, amilyen
módon Goethe a maga természetszemléletébe belekapcsolja.
Ez az, amit eddig nem vettek figyelembe. Túl nagy hangsúlyt
helyeztek a sajátos tényekre és azokról vitatkoztak. Gyakran
utaltak ugyan Goethének a természet következetességéről való
meggyőződésére, azt azonban nem vették figyelembe, hogy ez
Goethe szemléletének egy egészen mellékes, kevéssé jelentős
jellegzetessége, és hogy például az organikusra vonatkozóan a
legfontosabb azt megmutatni, hogy milyen természetű az, ami
az adott következményt megőrzi. Ha ezt típusnak nevezzük,
akkor előttünk áll az, hogy Goethe értelmében miben is áll a
típus lényege.
A növénymetamorfózis lényege például nem annak az egyes
ténynek a felfedezése, hogy a lomb-, csésze- és sziromlevél azo
nos szervek, hanem a lényeg az eleven egészben egymást átmeg átszőve működő képzőtörvények nagyszerű gondolati fel
építése, ami az ítészből származik, és ami a részleteket, a fejlő
dés egyes fokait ebből az egészből kiindulva meghatározza. En
nek a gondolatnak a nagysága - melyet azután Goethe megkí
sérelt az állatvilágra is kiterjeszteni - csak akkor válik világossá,
ha megkíséreljük szellemileg megeleveníteni őket, ha vállalko
zunk arra, hogy utánagondoljuk őket. Akkor észre fogjuk venni,
hogy ez a gondolat maga a növény e szm évé transzformáit ter
mészete, mely a mi szellemünkben ugyanúgy él, mint a tárgyban;
azt is észrevesszük, hogy' egy' organizmust magunk a legkisebb
részéig menően megelevenítünk, nem mint halott, lezárt tárgyat,
hanem mint fejlődő-létesülőt, mint önmagában pillanatig sem
nyugvót-C...)”

Joch en B ockem ühl

GOETHE METAMORFÓZIS
SZEMLÉLETE,
M INT MEGISMERÉSI ESZKÖZ
G oethe metamorfózis-gondolata
nem csak történetileg érdekes.
Sokáig csak építési tervnek
tekintették az ősnövény
eszméjét, mellyel minden
növényform át k ap cso 
latba lehet hozni. Erre épí
tették a morfológiát. így az
tán vagy absztrakt rendszersé
maként ábrázolták, vagy megkí
sérelték a különféle képződési
lehetőségeket konkrét, érzéki
képzetté alakítani. Ezzel szem
ben az eszme benső elevenségé
nek leginkább a művészi áb
rázolás felel meg. Ma már
látható, hogy a metamorfó
zis-gondolatban egy megis
merési mód rejlik, amit tovább
lehet fejleszteni. Ehhez Rudolf Steiner teremtette meg az ismeretelméleti
alapokat. Amikor a levélforma-sorokban
nem pusztán az egyes leveleket, hanem a
bennük megmutatkozó átalakulást látjuk, ezt
a megismerési módot alkalmazzuk. Észleljük
azt, ami a képben érzékelhetően nincs adva.

Ez a mozgás, melyet a formák egymást követésében saját
képzetalkotó tevékenységünkkel ragadunk meg, a növekedő nö
vényen sem lenne érzékekkel követhető, mert
itt a növény egymás után kialakuló, majd
megnövő leveleiről van szó. A mozgás
realitása nem azokban a képzetekben
van, melyeket utólag róla alkotunk,
hanem abban a tevékenységben,
mellyel tárgyszerűen közele
dünk a növény életének meg
értéséhez. Ha ebből a tevé
kenységből kiindulva az
egyes leveleket a képződési
folyam atban elfoglalt h e
lyükhöz való viszonyukban
szemléljük, akkor magá
ból a dologból kiindulva
kapnak m eghatározott
jelentést. Formáik nem 
csak határozatlan élm é
nyeket ébresztenek, ha
nem beszédes gesztusok
ká válnak. Egy ilyen ítélet
arra az összefüggésre
vonatkozik, am ely a
megismerő tevékeny
ség következtében az
egyes levél kapcsán
tudatunkba kerül, s
így sem nem d o g 
m atikus, sem nem
szubjektív,
A m etam orfózis
szemlélet tehát a két má
sik szem léletm ód to 
vábbvezető szintézisét
jelenti, mely a tárgyra és
az eszm ei (kozm ikus)
összefüggésre is irányul. A külső, egyes
jelenségre tekintve nyitva hagyjuk a lény
re vonatkozó kérdést és a képösszefüggés
után-teremtésében átéljük a lény tevékeny
ségét. A természeti jelenség fiziognómiai
kifejezésére irányuló tekintet objektív értelemben iskolázható:
a rá vonatkozó fogalmat állandóan összefüggésben tartjuk a
jelenségvilág teljes körével, ahonnan a fogalmat nyertük.
Itt érvényes az, hogy a szemléletben a közvetlenül adott kap
csolatokat komolyan kell vennünk. Az ember képes az egymás
hoz hasonló növényfajták teljes képét, lehetőleg természetes kör
nyezetükkel együtt megjegyezni, hogy aztán ezeket egymásba
átvezesse. így egy faj egyes tulajdonságait nem „kívülről” tanuljuk
meg, hárem a magunk tapasztalta összefüggésben jelennek meg.
Ebből bármikor ismét kífejleszthetők. Úgyszólván „belülről” tanul
tuk meg őket. Ezáltal átélésünkben az eszme egyre tartalmasabbá
válik.
Fordította: Kádas Ágnes

Balra: kétszikű növény séméja. A vegetációs p ontok feketítve,a növe
kedésben lévők sraffozva, a kifejlettek fehéren vannak á b rá z o lv a —J.
Sachs rajza. Fent: az ideális növénytípus—P.J. F. Turpin rajza. Az oldalakat
kísérő levélrajzolatok a J. B ockem ühl könyvében közölt sorozatból valók,
am ely az erdei gyöm bérgyökér (G'm m urbárium ) rozettájának három
év alatt kifejlődő levélsorát mutatja
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