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E D I T O R I A L 

Európa kulturális fó'városa: Weimar. 250. évfordulóját ün
nepeljük Johann Wolfgang Goethe születésének. 

„Johann Wolfgang Goethe 1749-ben született Frankfurt
ban. A családi vagyont nagyapja, a szabó szerezte; apja tétlen, 
bogaras műkedvelő' volt. Ifjúságának döntő fordulata 
Strassburgban érte 1770-ben: itt találkozott Herderrel és a 
Sturm und Dranggal (a Sturm und Drang néven ismert irodal
mi korszak - kb. 1770-1780 - gondolta legkövetkezetesebben 
végig a zseni-elméletet, egész világnézetet építve k i belőle: az 
ösztönökre, a szenvedélyekre alapított élet fölényét az ésszerű 
korlátok közé szorított nyárspolgári életmód fölött. Úgy kel l 
élni, mondták, hogy érzéseink „a körmünk hegyéig" eltöltsenek 
bennünket.), és ez a találkozás eszméltette rá igazi alkotói réte
geire. Ebben az önmagára találásban ráeszmélt népének ha
gyományaira és belső törvényeire is, aminthogy a Sturm und 
Drang általában a német lélek magára találása francia konven
ciókba merevedett századok után... 

1775-ben... Goethe... Kar i August herceg meghívására a 
weimari udvarba kerül, először mint a herceg mulató pajtása, 
később kamarai elnök, nemesember (1782) és mindenható 
miniszter lesz. 

A z európai kultúra még többet köszönhet neki, mint mű
veit és emberi alakjának gyönyörű emlékét; neki köszönheti a 
művelődés eszményét is. Művelődésfogalmunk... humanista 
eredetű; a humanisták, részben osztályöntudatuk alátámasztásá
ra, bevitték a köztudatba az olvasottság, az irodalmi ismeretek 
értékét. A racionalizmus és a Felvilágosodás kiszélesítette ezt a 
fogalmat, az olvasottság helyébe a tudást, a megismerést, az 
észbeli értékek primátusát tette, a természettudományokat 
egyenrangúsította a klasszikusokkal. De a felvilágosodás mű
veltségfogalma mögött még a lapos utilítarizmus rejlik meg-
okolás gyanánt: művelődjünk, hogy használjunk vele magunk
nak, embertársainknak. 

A Goethe-kor,... de elsősorban és végérvényesen Goethe 
kapcsolta bele a művelődésfogalomba a tájat, a képzőművésze
teket és a történelmet, és ő találta meg a művelődés mélyebb 
értelmét: szellemi élményeink révén építjük k i gazdag és har
monikus személyiségünket. Goethe óta mindenki, aki kultúr-
embernek tartja magát, kicsiben, saját arányainak megfelelően, 
Goethe szerepét játssza meg: átélni, megérteni, és ha tehetsé
günk adatott hozzá, kifejezni - ebből áll szellemi életünk." 
(Szerb A n t a l : A világirodalom története Magvető Könyvkiadó, 
Budapest 1980.) 

Goethe ..."műveit élettökéletesítésnek...tekintette. Vo l t 
ereje esztendőkig nem írni verset, s hogy ennek a nem írás 
formájában történő művészi poroszkálásnak mégis benső, nem 
mindig tudatos célja volt, az utóbb többnyire bebizonyoso
dott... 

...életének egyik szakaszában sem találunk nála olyan jele
ket, amelyek egy tisztán intellektuális írásművészet felé mutat
nának. Noha.. .nem használja a felelősség szót ilyen összefüg
gésben, mégis azt mondhatjuk: mindig az olvasónak felel. 

Kerüli a nagy szavakat, óvakodik az orákulumszerű kinyilat
koztatástól, gyanúval szemléli a profetikus, egész világot vagy 
nemzetet oktatgató modort. Fogalmazása inkább visszavesz, 
mintsem adakozik... N e m szolgáltatja k i magát a szavainak: 
uruk marad. 

Kedvenc fordulata: újra megszerezni a tudást. A z a gondol
kodói magatartás, amely műveiben folyamatosan tükröződik, 
nem azt sugalmazza: túlestem valamely ismereten, hanem ezt: 
kapcsolatba léptem s kapcsolatban maradok vele. Sohasem 

zárja le véglegesen egy-egy ismeret taglalását, hanem türelme
sen fürkészi, mérlegeli, rendezgeti anyagát. H a egy gondolat 
iránt pillanatnyilag nem érez rokonszenvet, vagy az nem izgatja 
kellő mértékben, félretolja, de csak nagy ritkán egyszer s min
denkorra elutasító ítélettel. Egyik emlékezetes vonása ez: köz
vetlen kapcsolatba tud lépni minden értékes impulzussal. Gaz
dálkodik benső felkészültségével, és megtalálja azt a tudati vagy 
tudaton kívüli rekeszt, melybe még távoli idők s korok mon
dandóit is elraktározhatja. 

N e m elfordul a tapasztalattól, hanem távol tartott tenyér
ben veszi szemügyre: Ez gyarapítja lényének szabadságát, meg
őrzi életének s művészetének szeleprendszerét. Hiányzik belőle 
a dolgok elvakult szemlélete, nem találsz nála henye szólamot 
vagy egyeduralmi igénybejelentést...De találsz nála fegyelmet, 
megfékezett erőket, derűt és gúnyt, humanizáló tartózkodást és 
iróniát. 

Goethe emberré akarja tenni olvasóját. 
A szellemi készségeknek és visszatükröződésnek az a lánco

lata, amely Goethe gondolkodásának állandó jegye, kezdettől 
fogva szilárdan összefüggő, látványos meglepetések nélküli és 
sokrétűen következetes... A k i Goethe műveibe és ötven kötet
re rúgó levelezésébe apránként bele-belekóstolt, az ismeri en
nek az írónak végül kitapinthatatlan, egyetlen közös nevezőre 
nem hozható tágasságát, amelyben jól megfér igen és nem, 
elvetés és elfogadás, megvetés és megfogadás, mindig egy cent
rális meggyőződés erőterébe állítva. 

Goethe esetében nem beszélhetünk sem hagyományos ér
telemben vett lineáris gondolati fejlődésről, sem koraérettség
ről: fiatalkori műveitől s leveleitől fogva birtokolja azt a szem
léleti szöget, amely a dolgoknak és nézeteknek egyensúlyos 
megragadására képesíti. A z az aggálytalan jövő-fele-sodródás, 
súrlódást kerülő engesztelődés a dolgokkal, amely megnyilatko
zásait jellemzi, nem a diadalvevés vagy az alulmaradas szavait 
veszi kölcsön, hanem mindig valamely méltatlankodás nélküli, 
nem pusztán önérzetre épülő tökéletesedési igyekezetről tanús
kodik. 

...minden olvasója érzi, hogy ez az ember kezdettől fogva a 
kiegyensúlyozott tapasztalatszerzés igényével úszkál életének 
véletlenei közt, s igyekszik megőrizni azt a képességét, amely a 
kör közepébe vezetheti vissza." (Nagyvilág 1999. 7-8. Báthori 
Csaba: Goethe életgyakorlata) 

Jó találkozást a Weimarba utazóknak, és jó elmélkedést a 
már visszaérkezetteknek! 

M Á T Y U S A L I Z 
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