
Egy bolgár metafora 

Aki alaposan ismeri a történelmet, nem meri dátummal jelölni a periódus-
határokat sem, kivált nem azt a pontot, ahol egy nemzet sorsa „eldőlt". Mivelhogy 
a nagy bajok mindig nagyon messziről erednek. Cezúrának — láthat juk — még 
Mohács sem elég a nagyon avatottak számára. Hogy valami esetleg másként is 
történhetett volna? Komoly szakember ilyen képzelgéssel nem kompromittálja ma-
gát. Arra figyel, ami megtörtént, annak okait, összetevőit igyekszik felderíteni. 
S nem vitás, hogy a mélyebb történelemértésnek ez a megbízhatóbb út ja . Ennek 
fordulói is lehetnek regényesek. Nemrég, Juhász Gyula Üszkös pillanat című ta-
nulmányát olvasva hozott remegésbe ez a regényszerűség. Hát valóban volt esély 
kiszabadulnunk a Hitlerrel való szövetségből? Előbb talán csak ebből támad az 
izgalom: egy pillanatra ismét nyitottá válik az, amit másíthatatlannak tudtunk. 
De a drámaiság aztán sem csitul, miután a már ismerős igazság, összetevőiről van 
szó: arról, hogy mért nem sikerült. Az erők, a motívumok felfejtése után a tör-
vényszerűségekben a végzetdrámák tragikuma szólal meg. S ennek láttán megint-
csak megbizonyosodik az ember: sokszor milyen olcsó és felületes az a fölény, 
amellyel vétkes vagy kevésbé vétkes, okos vagy kevésbé okos eleinket megítélni 
szoktuk. 

Ítélkeznünk természetesen kell. Hiteles számadás nélkül nem lehet ú j törté-
nelmi fejezetet nyitni. Az igazi történelemértésben azonban az ítélet ta lán a leg-
fontosabb, de csak egyetlen aktus, s mélysége attól függ, milyen arányokban, meny-
nyi motívum előhívása révén sikerül a még nyitott folyamatot felidézni. A regény-
nek műfaji kritériuma is ez a nyitottság: a történelmi erők még eldöntetlen játé-
kának érzékelése. Vera Mutafcsieva Cem szultán című történelmi regényében pedig 
tudatos is az a meggyőződés, hogy „gyakran puszta véletlen dönti el a világtörté-
nelem menetét". Talán, ha Cem hercegnek sikerül trónra jutnia, Bulgária története 
is másként alakul? Nem, Mutafcsieva nem ábrándozik ilyen pőrén, képzett törté-
nész, tehát arról ír, ami megtörtént. De regényét az a meggyőződés élteti, hogy 
történhetett volna másként is, hogy másként kellett volna történnie. 

Pedig, ami Cem herceggel történt, önmagában is rendkívül érdekes. Hunyadi 
Mátyás kortársa volt, Mohammed szultán édesfia, Bajazid szultán testvéröccse, s 
egyszersmind riválisa is. Apjuk halálának pillanatában Bajazid bizonyult szeren-
csésebbnek, így ő lett a szultán. Nemcsak a szerencse jóvoltából. Cem költőnek 
született, a túlérett perzsa kultúra igézetében nőtt fel: érzékeny, nemes és szép i f jú 
ember, aki vonakodva vállalja a trónkövetelő szerepét, szorongva lépi át hazája 
határát, s fölötte áll az alacsony önzés által mozgatott politikai üzelmeknek. Bajazid, 
aki számító és szívós, hidegvérű és alattomos, s aki hamarosan birtokába is jut a 
mohón növekvő oszmán birodalom erőinek— mégis fél Cemtől, veszedelmes rivá-
lisnak véli. Annak képzelik Európa akkori hatalmai is: a pápa, a francia király, 
a Szent János Lovagrend, Velence, Hunyadi Mátyás, és még sokán. S mindent meg-
tesznek, hogy ez az ütőkártya az övék legyen. Így bontakozik ki Cem körül egy 
Európát izgalomban tartó krimi: kié legyen? Attól kezdve, hogy a lovagrend az 
emigráns herceget „védő őrizet"-be veszi, a végső aktusig, mikor is VI. Sándor pápa 
megmérgezteti, hogy a Bajazid által ajánlott vérdíjhoz hozzájusson, elképesztő ma-
chinációkon megy át ez a szegény Cem. Ahogy őt, a vendéget őrzik, a gestapó sem 
tudná alattomosabban és ravaszabbul. A XX. század nagy alvilági játékain iskolá-
zott olvasó is ámulhat a színlelések, hazugságok, a szervezettség s a gátlástalanság 
e változatossága láttán. S ebben az ördögi szövevényben vergődik Cem. 

Alakja ebben a környezetben önmagában is ingerlő abszurditás. Egy éneklésre 
termett hellenisztikus esztéta egy marcona katonaállamban, szemben a számító és 
kegyetlen Bajaziddal s a tőle még sötétebb európai hatalmakkal! Törvényszerű, 
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hogy a finom és nemes herceg ellehetetlenül. Ehhez képest túlságosan is huzamo-
san tart a hajsza érte s körülötte. Egyházi és világi méltóságokat, temérdek pénzt 
lehet szerezni a körülötte zajló vásárban, uralkodók korai halálát lehet vele össze-
függésbe hozni. Például a Mátyás királyét is. Mitikus alakká növekszik, pontosab-
ban szólva: szerepét mitikussá növeli Mutafcsieva, mert maga Cem, mitől kezdve 
szökési kísérlete kudarcba fullad, cselekvési köre beszűkül, de főleg, miután az 
ópiumnak magát megadta, elveszíti regénytápláló, bonyolító jelentőségét. Tehetet-
len monstrum, leromlott báb már. Ettől kezdve egyre vontatottabban halad a tör-
ténet, a sok utalással előre jelzett sivár és brutális vég felé. 

A regény utolsó harmadában már nem is' Cem a főszereplő, hanem sorsának 
intézői: a lovagrend nagymestere, a francia király, a pápa és Bajazid, meg ezek 
megbízottai. A szerző láthatóan a teljes bűnlajstromot, s az érdekek szövevényének 
egész mocsarát fel akarja fedni. Erre a krimilehetőségek kiaknázásával magasabb 
indítékok sarkallják. Ezek egyike a humánus álcákban tetszelgő Európa leleplezé-
sének ingere. Kár, hogy ez az ellenszenv ránő az anyagra. Akkor is ártana ez a 
regénynek, ha maga a gondolat meggyőzőbb lenne. Nem az. Még ha igaz volna is, 
hogy a Cemet fogva tartó hatalmak a maguk módján Bajazidnál is aljasabbak vol-
tak, kétségünk támadna, mikor ez a leleplező indulat Bizánc, s a Bizánc vonzásában 
élő Kelet apológiája jegyében marasztalja el Nyugatot. Jól értem én Mutafcsievát, 
mikor a török által megnyomorított kis nép fiaként csalódottan gondol a maga 
üzleteibe merült s a törökkel is szívesen paktáló Európára. De az a virtuális Európa, 
melyet Kelet-Európa -nagy szellemei tisztelni tudtak, nem volt azonos se II. Sán-
dorral, sem a krími háborút intéző hatalmakkal, se Clemenceau-val, se Hitlerrel. 
Vonzalmunkat a szellem Európája iránt, kötésünket vele nem gyöngítheti az a 
tény, hogy pusztulásunkat onnan oly sokszor nézték tétlenül. Európának imponálni 
kell, ha viszontszerelemre vágyunk. Ez többnyire sokba kerül, alkalom is ritkán 
adódik. S közben élnünk is kell, tehát más dolgunk is akad, mint Európa. Így nincs 
mit tenni, szeretjük magunk miatt, ami benne szép, s amit idehozni érdemes. 

Nem hiszem, hogy a Bizánctól való távolságok különbözősége lenne e nézet-
eltérés elsőrendű oka. Mutafcsieva Nyugat iránti ellenszenvét egy sajátos racionaliz-
mus is táplálja. Az a meggyőződés, hogy a Cem körüli események minden mozza-
natát valami egészen közönséges önzés diktálta. S ez a meggyőződés már esztétikai 
jelentőségű, mert regényellenesen működik. Attól, hogy mindig mindenkiről ez de-
rül ki, s hogy az önzés szította gonoszság nem bekövetkezik, hanem mindig eleve 
eltervelt, a történet egyfajta determinizmus medrébe kényszerül. Csak az anyag 
rendkívüli bőségével magyarázható, hogy még a már lapályon vonszolódó szakasz-
ban is akad egy-egy meglepő fordulat, amely új lendületet ad a cselekménynek. 
Lehet, hogy a kor tényleges pénzéhsége és hatalomvágya is belejátszott ebbe a 
leleplező stilizációba, s Mátyás magasabb indítékait például nem is vonja kétségbe 
Mutafcsieva. Mátyás azonban szintén kelet-európai uralkodó, s cselekményalakító 
erőként nem is szerepel. Juhász Gyula tanulmánya, melyre e bírálat elején hivat-
koztam, egy háborús bűnössé züllött kormányzat indítékait vizsgálva is több jó-
szándékot és sorsszerű kényszert fedez fel az eseményekben, mint Mutafcsieva egy 
500 év előtti történetben. Pedig ő is szigorú, de nem köti egy előítéletként mű-
ködő emberszemlélet, ezért a tényleges erők játékát differenciáltabban és drámaibb 
mivoltukban írhatja le. 

Itt sietve kell rögzítenem: az előbbi összevetés csak a drámaiság szempontjából 
jogos. A cselekményt motiváló eszmei szándékot eközben óhatatlanul le is szűkí-
tettem. Valójában sokkal gazdagabb, mint az előbb tárgyalt meggyőződés. Sőt végül 
a Cem körüli vásár kiábrándító eseménysora is egy mélyebb gondolatba torkoll: 
ez az egész, a hajsza, a tülekedés értelmetlen. S ez a belátás már ráeszmélésszerű 
fejleménye a regénynek, s a szándék, mely benne révbe ér, a leleplezéseket s Cem 
kálváriáját is magasabb szintre emeli. „Mire volt jó ez a sok hazugság, rivalitás, 
az üzérkedés és hajsza az arany után?" Cem utolsó őrzője, egy francia kapitány 
teszi fel ezt a kérdést. S válaszában elsorolja, kinek mibe került a megvesztegetés, 
a kémek, besúgók fizetése, s arra az eredményre jut, hogy üzletnek sem volt nye-
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reséges ez az ügy. Számvetését így zárja: „Kinek használ, ó, istenem, hiú elvakult-
ságunk? — gondoltam. — Nélküle most odahaza lennék, Bretagne-ban; már nagy 
gyermekeim lennének, és helyem lenne az é le tben. . . " 

A magasabb szándékot, melyről az imént beszéltem: az utolsó mondat jelzi. Cem 
története voltaképpen a hazátlanság, az emigránsélet regénye. A herceg tudja is, 
mit jelent a saját hazája ellenségeihez való menekülés, s hogy mit ér egy hazátlan 
ember élete, mit jelent állampolgárból menekültté válni, ez a regény vissza-vissza-
térő problémája. 

Félreértés ne essék: Mutafcsieva regényt irt, tehát nem elvontan beszél az 
emigráns lét nyomorúságáról. Sokkal képzettebb történész és jobb gondolkodó, hogy-
sem ne tudná: vannak szerencsés konstellációk, melyekben az emigráns idegenben 
is szuverén, s többet tehet saját országáért, mint az otthonmaradottak. A Cem hely-
zete azonban reménytelen. Az az Európa, amelyhez menekül, s amelynek foglya, 
nem harcolni, hanem üzletelni akar Bajaziddal, s ő különben sem alkalmas az 
emigránsszerep játszmáira. „Nem születtem ilyesmire, Szádi" — mondja leghűsége-
sebb emberének. S végül Szádi is és kísérete más tagjai is erre a belátásra jutnak, 
s számolva a legrosszabbal is, visszatérnek Törökországba. „Szeretnék egy dalt írni 
a hazáról és a száműzetésről" — tervezi a hazafelé s a halál felé hajózó Szádi — 
én, aki úgy véltem, hogy haza nem létezik, hogy az otthonom a nagyvilág, én, aki 
azt hittem, hogy a száműzetés csupán utazás, a környezet felcserélése. Tizenhárom 
évemmel fizettem meg a felismerést; azt akarom az emberekre hagyni." — „Nem-
csak nagy a világ — énekelem majd —, a világ ellenséges is. Rejtőzzetek el előle 
egy hazában, egy városban, egy házban; építsétek be a nagyvilágnak egy darab-
káját, hogy a tietek legyen és melegítsen; csatlakozzatok egy céhhez, a szpáhik 
egy regimentjéhez, valamilyen nagy ügyhöz; gyermekek nemzésére is gondoljatok. 
Az idő parttalan folyamában a végtelen mindenségben fogóddzatok meg valamibe. 
Keressetek magatoknak igazságot, a magatokét!" 

Egy csalódott ember utolsó út ján ölt ilyen defenzív formát az ismerős filozófia, 
rengeteg tapasztalat konzekvenciájaként, ezért a regény összefüggéseiben meggyő-
zőbb is, mint idézetként. 

Meggyőzőbb, mert Szádi valóban érzékeny és mélyen gondolkodó figura. Nem-
csak átéli, ami Cemmel történik, de fel is dolgozza tapasztalatait: tűnődve, medi-
tálva, át-átbillenve a helyzetértelmezés lírai aktusaiba. Az események javát az ő 
prizmáján át, az ő vallomásaiból ismerjük meg. A történet ugyanis ilyen vallomá-
sokból, a Cemmel kapcsolatba került alakok tanúskodásaiból áll össze. Sok néző-
pont, sokféle jellem és akcentus teszi változatosabbá az amúgyis rendkívül gazdag 
anyagot. Ez a tárgyi gazdagság persze nem látja el mindig személyes jegyekkel a 
nagyon is maira sikeredett filozofikus passzusokat, de szomszédságuk izgalmas vil-
lódzást hoz létre: dokumentum jelleg és aktualitás egymást ellenpontozó játékát. 

Fordítója, Juhász Péter, magas fokú érzékenységgel s nagy nyelvi kultúrával 
követte ezt a gazdag folyamatot, s különösen ott remekel, ahol a figurák észjárásán, 
akcentusán erőteljesebben ütnek át az egyéniség jegyei. Olykor azonban — s ezen 
ő nem segíthetett — összemosódnak a tanúk, s maga a tanúskodás is inkább csak 
közlés. S Mutafcsieva láthatóan kedveli is a tűnődő, higgadt, kiegyenlített mesélést, 
s helyenként inkább korlátozza, mint segíti e hajlamát, hogy a tanúskodás okán 
fel kell darabolnia a folyamatot. 

Bölcseleti hajlamainak azonban kedvez ez a közlésforma. Szádi, aki a -legtöb-
bet mesél, maga is filozófus természet, s reflexiókra a többi tanú is hajlamos. „Fé-
lek a határtól, Szádi" — mondja Cem, mikor Törökországot elhagyja. S Szádi így 
bontja ki e rövid közlés tartalmát: „Nem mutatta semmi jel, hogy idegen területre 
léptünk. Volt ebben valami alattomos — minden végzetes határ az ember életében 
ilyen alávalóan láthatatlan. Az ember még innen áll, és mielőtt a tudatára ébredne, 
már odaát van." 

De nemcsak a részletekben, a regény egészében is formát ölt egy nagyon lénye-
ges történelemfilozófiai felismerés: a keresztény Európa és a mohamedán Török-
ország: a „bárány" és a „farkas" között a Cem herceg körüli vásár révén jött létre 

42 



a „kölcsönös előnyökre épülő" kapcsolat. (Az idézet a könyvből való. K. F.) S ille-
nek egymáshoz — mondja Mutafcsieva regénye. 

Vitára ingerlő konzekvencia, de a keserűség, mely benne rejlik, eszméitető erejű. 
Szerzőjét egy kafkai Odüsszeia végiggombolyítására s megírására képesítette. S ha 
a „talán másként is történhetett volna" ábrándját szomjan is hagyja, olyan bizo-
nyosságot ment ki a labirintusból — valahol otthon kell lenni a világban —, mely 
nekünk többet ér minden más bölcsességnél. Hogy egy számunkra idegen közeg, 
sőt történelmi anyag forogja ki ezt a gondolatot, olyan nyereség, mintha egy sze-
mélyesnek látszó „rögeszme" egyetemes igazoláshoz jut. 

S ezzel a történelmi regény mai divatjának egy talán lényeges okát is meg-
közelítettük. Először Gencso Sztojev Az arany ára című regénye olvastán vettem 
észre, hogy a bolgárok milyen fontos mondandókat bíznak a történelmi regényre. 
Doncsev Rodopei krónikája még nyomatékosabban figyelmeztetett erre, a Cem 
szultán pedig kiütköző aktualitásaival kényszerít a jelenség átgondolására. Nincs 
ezekben a regényekben olyan gondolat, mely kényessége okán szorulna a történeti 
közeg segítségére, s ha mégis ahhoz folyamodik, annak oka elsősorban esztétikai. 
A más világ anyagában testet öltő mai igazság messzebbről igazolhatja, kiterjeszt-
heti a maga érvényét. S mert a kettő különbsége épp a történelmi anyag objektív 
tartalmai miatt nem oldódhat fel teljesen, a két szféra között bizonyos vibrálás is 
támad, s ez a vibrálás a merész, többarcú metaforák izgalmát adja a regénynek. 
B. Nagy László figyelt fel erre először, de magyarázatunk Hankiss Elemér meta-
fora-elmélete felől is megtámasztható. Ezért is beszéltem Mutafcsieva művét jelle-
mezve „kafkai Odüsszeiá"-ról,' hogy ez a rétegezettség, s a rétegek közötti vibrálás 
jobban kitessék. 
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