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Goethe meséie

Goethe-év van megint; születésének 250. évfordulója|,
Német löldön nemcsak mint a német irodalom - a
kö]tészet, a próza, a dráma - halhatatlan mesterét ün-
neplik, hanem sokoldalú tehetségét más teíületeken
is méltatiák, eiemzik, Ra]Zait, VíZfestményeit épp úgy
nagyító alá veszik, mint természettudományos mun-
kásságát, egy állkapocs-csontocska felfedezését, két
kötetet megtöltő értekezéSét a színekről, s az ásvá-
nyok gyűitésében-meghatározásában iátszott szere-
pét, Apropó, szerep: nem feledkeznek meg a színigaz-
gató Goethéről sem, amiként jobbnál ;obb kisfilme-
ken követik nyomon utazásait a Harz-hegységbe és
Olaszországba, a svájci hegyek közé és a hazai herceg,
ség bányavidékeire, Növénytannal is foglalkozott, me,
sét is írt; Das Mtírcheu (A mese) című kis műVe l79r-
ben jelent meg Schiller foIyóiratában',

Saiátságos olvasmány - mjntha egy rokokó opera
ih]ette volna, olyan fordulatos, Minden bekezdés
újabb meglepetés. Alaktai is úgy mozognak, mintha
bólogató, bókoló teremtményeN lennének egy zenélő
óraszerkezetbői, A nagy zöid kígyó udvariasan köszön-
ti aZ előtte táncoló lidércfényekeí, ,,öröh id,óftre lekötekz-
teteh eng?m" - mondja nekik, miután táplálékkal látták
el, Ugyanakkor örömének is kifeiezést ad, amiért ro-
konságából ,,ilq kellemes urahhal" találkozott, ám azok
felvilágosítják, hogy nem tartoznak egy családhoz; ,,Ne
veque tólünk zokon" - mondiák ió]nevelten, és könnyed
megha jIással távoznak,

A kígyó, mely végigsiklik a történeten, fö]dalatti
templomot fedez fel, régi királyok érc-szobraival. ,,Mi
csod,álatosabb az arauywil?" - kérdezi tőle, felvilági tapasz-
talatait firtatva, az egyik király, .A|éry" - feleli az alvilág-
ban csúszó-mászó; s nekünk óhatatlanul eszünkbe jut a
mester, akinek utolsó szavai ezek voltak: ,,Több
fényt!",,, És ,,Mi ad mé4 több örömet, mint a fénq?" - íol1tat,
ja a külviIág rejtelmeire való rákérdezést a halott uíal-
kodó. ,A beszélqetés" - feleli a kígyó; s rá kell döbben-
nünk, mai olvasóknak, hogy már a kétszáz éwel ezelótti
weimarban is mekkora értéknek tekintették azt, amit mi
Így nevezünk:,,eey ió kis (pesti) duma".

Az antik mesékből örökölt, rejtélyes kérdés-felelet
játék Goethe meséjének más részein is felvi]lan, A
kérdésre, hogy mi uralja a világot, egy másik szereplő, az
öregember igy felel: ,,Három doloq, a böksesséq, a ldtszat és

az erőszak". Mire a királyfi, mert a mese nem mese ki-
tályfi nélkül, ezt mondja: .A neqaedikrű meqíeledkeztéI: a
szerelem hatalmdról", Az öreg válasza: ,,A szerelem nem ural-
ftodik, a szerelem alakít - ez több" -

olVasSunk Goethét,

lEGYZETEK:
l |ohann Wolfgang Goethe |?49. aügusztüs 28-án született
Maina-Frankfurtban. Az él.íorduló alkalmából I999-et Goethe
évnek nyilvánítottak.
2 Frledrlch schtller alapította a ,,Horen" (Múzsák) címíí míí-
vészetl folyólíatot l795-ben, arnely három évíolyamot ért
meg.
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