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A Nyugat-keleti díván
verseinek keletkezése

Hétalvók

A virtuóz ökonómiája
Goethe Hétalvókja elé

Goethe lényének egyik alapvonása volt, hogya teljességre teljes
séggel akart felelni. Magába szívta Shakespeare-t, majd megírta a
Götzöt és az 6sfaustot, megmerítkezett az antikvitásban, a latin
életben, majd megszülettek az összetéveszthetetlenül egyéni han
gú R6mai elégiák. 1814-ben, amikor kiadójától megkapta Háfiz
összes verseinek német fordítását, szinte azonnal megcsapta a per
zsa lírikus szenvedélyének forrósága, s a kihívásra versekkel felelt.
A szaporodó gyűjtemény először a Háfizhoz, később, ahogya köl
temények száma többszázra duzzadt, a Nyugat-keleti díván címet
kapta. A "díván" többértelmű perzsa szó, az irodalomban vers
gyűjteményt jelent.

Az új "keleties" líra születése egybeesett a napóleoni háborúk
és a háborús viszontagságok végével (és egyben a Szent Szövet
séggel fémjelzett új korszak beköszöntével). Goethe úgy döntött,
egy időre kivonja magát a jelenkori történelemből, és a "mesés,
paradicsomi Keletre" távozik. Valójában délnyugati irányban
hagyta el Weimart, hogy felkeresse szülővárosát, a Majna- és
Rajna-vidéket. Két látogatást is tett Frankfurtban, Heidelbergben
és a környéken; ebben az ihletzáporos két esztendőben,

1814-15-ben keletkezett a Díván verseinek java. A nyári wies
badeni fürdőkúrát buzgó téli olvasás, forrásbúvárlat egészíti ki
Weimarban, Jénában. Goethe megrendeli a korabeli orientaliszti
kai közleményeket, keleti vonatkozású útleírásokat, irodalom
történeket, szöveggyüjteményeket kér, kölcsönöz és tanulmányoz
a németen kívül francia és angol nyelven. Még az arab és perzsa
írásba is belekóstol, írásgyakorlatok, szószedetek maradtak fönn
a hagyatékban. Végül úgy érzi, leendő könyve magyarázatok
nélkül nem lesz érthető az olvasók többségének, ezért hosszú,
részletes utószót ír, melyben átfogó ismereteket ad és máig alap
vetőnek tartott megfigyeléseket tesz az arab és perzsa költészet
tel kapcsolatban.

Ebbó1 a gazdag gyűjteményből, melynek születéséhez - s a
költő idó1eges megifjodásához - a szerelem is segédkezet nyúj
tott, egy rendhagyó darabot emeltem ki a Vigilia olvasói számára.
A Hétalv6k a Díván utolsó ciklusának (A paradicsom könyve) utolsó
előtti verse, feloldás a végső zárlat, a J6 éjszakát előtt. Egy derűs

kicsengésű legenda alapvetően derűs hangvételű feldolgozása.
Az "Ephesusi hét szent alvó" bizánci eredetű legendája

Iacopo da Voragine Legenda aureája nyomán vált ismertté Euró
pában. A történet első fele Decius császár idejében játszódik, a
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A hét alvó legendája
a Koránban

250 körüli keresztényüldözések idején. Az eredeti változat dió
héjban így szól: az Epheszoszba érkező császár haladékot ad a
hét előkelő keresztény ifjúnak, ám azok sokakkal ellentétben
nem térnek át a Jupiter-vallásra, hanem eladván vagyonukat el
bújnak a Kelion-hegy egyik barlangjába. Mikor a császár vissza
tér Epheszoszba, a szülők halálos fenyegetés terhe mellett felad
ják a rejtőzködőket. Decius ekkor - a legenda szerint isteni in
tésnek engedelmeskedve - elrendeli a barlang befalazását. Ám
az ifjak ezt nem látják; a gondviselés mély álomba merítette
őket. Befalaztatásuk közben két társuk megírja vértanúságuk tör
ténetét és az írást a kövek közé helyezi. így telik el több évszá
zad (az eredeti legenda szerint 372, a Legenda aurea szerint csak
196 év), mígnem Theodosius császár mély bánatba esik a feltá
madást tagadó (ariánus) eretnekek miatt. S ekkor ismét beavat
kozik a gondviselés, fölébresztvén a hét alvó ifjút, akik ekként
saját példájukkal tesznek bizonyságot a feltámadás valóságáról.
Az egyik fölébredt fiú (a többiek szolgája, Malchus) lemegy a
városba élelemért, abban a hiszemben, hogy csak egy éjszakát
aludtak, s nem akar hinni a szemének: a városkapun a tegnap
még tiltott kereszt jele díszeleg! Fizetne a kenyérért, de a magá
val vitt régi-régi pénzzel gyanút kelt: hiszen az kincs számba
megy, és nyilván több is van belőle, nemcsak az a pár ezüstdé
nár. Senki sem akarja elhinni neki, hogya pénz a szülei erszé
nyéből való, mert szülei nevét a városban immár senki sem is
meri. Malchus elvezeti a város világi és vallási vezetőjét (a
proconsult és a püspököt) a barlanghoz. Megkerül a befaláztatá
sukat megörökítő írás, társai pedig eleven bizonyítékként ott ül
nek viruló fiatalon és a látásukra tóduló néppel együtt leborulva
áldják az Istent. Maga (Nagy) Theodosius is a helyszínre siet
meggyőződnia csodáról. Az ifjak egyike tanúságot tesz: "valóban
feltámadtunk és élünk és mint a magzat vagyon az anyja méhében,
nem érezve semmi bántást, és él: azonképpen voltunk mi is élóK, fekvóK
és alvók, de nem érzóK." (Petrolay Margit ford.) Ezen szavak vé
geztével a hét ifjú ismét elalszik, a császár pedig aranykoporsót
készíttet nekik, hogy abból keljenek életre, amikor "az Úr ó1cet is
mét hívni fogja".

A hét alvó legendája bekerült a Koránba is. A 18. szúra egye
nesen A barlang címet kapta. Itt már nincs megnevezve sem a
helyszín, sem a római császár, sem a szereplők. Viszont ponto
san betájolja a szöveg a barlang észak-déli irányú fekvését. Szak
értők szerint Mohamed még utazgató kereskedő korában hall
hatta a történetet szír keresztényektől. Tudott arról is, hogy a
"hétalvás" éveinek száma vitatott csakúgy, mint az, hogy há
nyan is voltak az igaz hitről tanúságot tevő ifjak, Ifa barlang em
berei". Alakuló, élő hagyományról lehetett szó.

Goethe egy arab legenda angol nyelvű fordítását használta
forrásként. Innen vette a nevet (Yamleekha, [arnblika), a kutyát
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A rácsodálkozás
öröme

A kifejezés
ökonomizmusa

mint szereplőt (az arab változat szerint Kitmir a neve), a péket,
az osztozni vágyó királyt, és nem utolsó sorban Gábor angyalt,
vagyis Gábrielt, aki - mint köztudott - az egész Koránt sugal
mazta Mohamednek. Máshonnan, Sza'di perzsa költőtől való a
vers elején emlegetett epizód: a Gulisztán (Rózsáskert) egyik tör
ténete a hatalmas Nimród királyról szól, akit egy légy az őrület

be kerget. (Belzebúb neve szó szerint azt jelenti: Légyisten.)
Goethe végül is - bonyolult közvetítéssel - a muszlim me

sélő szerepébe élte bele magát, ezért a naiv hang, a feszes tem
pó. A drámát kurta idill, majd lakonikus tömörségű előadás

váltja fel. Ám itt semmi sem monoton, semmi sem gépies. Vér
beli elbeszélővel van dolgunk, aki ügyesen jelenetez, újra meg
újra nézőpontot vált, mindig más és más fénytörésben mutatja a
látni-és hallanivalót, ez egyrészt a finom nemeskő- és csontbera
kásos technikára, másrészt magára a drágakőcsiszolásra emlé
keztető alkotói módszer. Eszünkbe juthat még róla a középkori
miniatúrafestő, aki epizódonként írja képbe a szent legendát
vagy (némi túlzással, inkább csak a karcsú tipográfiai alakzatról)
a népi fafaragó, aki ráérő idejében akár egy ország történetét is
felvéste filigrán botjára - a nemzeti nagyok arcmásának soroza
taként. Könnyed kéz, hihetetlenül finom modulálása a jámbor 
valójában profán - hangütésnek, például humorral (az, ahogy
az éltes leszármazottak körbeveszik az ifjú őst, már-már a gro
teszkkel való incselgés), és a befejezés leheletnyi, de éppen ele
gendő mértékű emelkedettsége biztosítja, hogyaHétalvók elérje
a kívánt hatást a hallgatóban: ez pedig (Goethe kortársaitól tud
juk) a mosolygós rácsodálkozás, a Nahát! élménye.

Az itt alkalmazott versforma, a négyes, rímtelen trocheus a
Dívánon belül még egy ízben, a Napóleon balvégzetű oroszor
szági hadjáratát megidéző, szinte beethoveien zaklatott A tél és
Timurban, valamint a későbbi fogantatású Pária-trilógia megren
dítő-fájdalmas középsö Legendájában fordul elő. Ahányszor,
annyiféleképpen. Goethe - engedjük meg itt ezt a nem teljesen
helytálló hasonlatot - keletre utazó virtuózként szólaltatja meg
hazulról hozott hangszerét, és bármilyen őt megragadó témára
tud fantáziát írni, amint eltalálja a hangnemet. Virtuózitása
azonban - megannyi kollégájával, például zenészekkel ellentét
ben - nem a díszítőelemek burjánoztatásában, a külsődleges

csillogásban áll, hanem épp ellenkezőleg: a kifejezés ökonomiz
musában, a témaszövés egyszerűségében, a már-már bravúr
számba menően eszköztelen játékban.

A Nyugat-keleti díván, amely tematikus változatossága mellett
éppen a versformák pazar gazdagságával tűnik ki, 2001 végén
jelent meg magyarul - ami a verseket illeti, először teljes terje
delemben.
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