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„A hitlerista mozgalom valóban, ahogy a demokraták hiszik, reakciós, antiindividualista és an
tidemokratikus mozgalom ? Nem inkább a demokratikus individualizmus legveszedelmesebb for
mája: a császári diktatúra?” (De LUTHER Ö HITLER. Action frangaise, 1933. szept. 25.) Az 
igazi reakció nem ismeri el a szabad választások legitimitását, ám „Adolf Hitler germán 
agitátor, minden cselekedetében a választói rendszer korifeusa és zászlóvivője. Még a bajor fő
város utcáin végbevitt heroikus tettei alatt sem szűnt meg a szabad választások jelszavát hangoz
tatni propagandájában.” (Actionfrangaise, 1939. febr. 18.) Hitler nem a tradicionális tör
ténelmi tekintélyek szövetségeseként, hanem azok ellenében győzött, a német nép sza
bad szavazatai alapján -  s Maurras-nál ez kizárja őt az autentikus ellenforradalmárok, 
a militáns monarchisták, az „integráns nacionalisták” előkelő klubjából. Szerinte még 
antidemokratikus erők esetében sem bocsánatos bűn a hatalom demokratikus úton 
történő megszerzése.

Bálint Péter

A KÉPZELETBELI EMLÉKEZÉSEK ÍRÓJA: 
MARGUERITE YOURCENAR

i

Alig akad a huszadik századi regényirodalomnak olyan szerelmese, a fiktív történelmi 
regénynek olyan rajongója és értője, aki ne olvasta volna a Hadrianus EMLÉKEZÉSEl-t 
vagy az OPUS NlGRUM-ot. Viszont magát az írónőt, a megszállott könyvbúvárt és le
véltár-látogatót, a nagy utazót és önkéntes száműzetésben élőt, az irodalomról és az 
általa olyannyira kedvelt történelemről hatalmas szellemi munícióval csevegőt, a ter
mékeny műfordítót és montaigne-i esszék hatására a maga regénynyelvezetét megte
remtő Yourcenart csak kevesen ismerik. Vagy netán tévednénk? Habozásunknak 
nincs is más oka, mint hogy a yourcenari életművet bemutató kritikák és az írónő kép
zeletbeli emlékezéseit és önéletrajzi indíttatású regényeit alaposabban faggató elemzések 
alig vagy egyáltalán nem is láttak napvilágot minálunk. Talán mert mire elérkezett 
hozzánk a híre és művei -  ha nem is mind -, szép sorban megjelentek magyar nyelven, 
a nálunk honos irodalmi ízlés és követendő eszmény éppúgy nem kedvezett fogadta
tásának, akárcsak az ötvenes-hatvanas évek Franciaországában, mert a nouveau ro
man és a posztmodern divatos törekvései egy időre, ha nem is teljes mértékben, de 
kétségessé és gyanússá tették a „hagyományos” regény létjogosultságát.

Vajmi kevés vigaszt nyújthat számunkra az a tény, hogy elismerése tekintetében so
káig a franciák sem igen jeleskedtek. Ám tíz esztendővel a halála után (mikorra is több 
tucat nyelvre fordították le regényeit és esszéit, és oly sok írótársával ellentétben, aki
ket haláluk után nyomban mély hallgatás övezett, neki egyre fentebb ívelt és tündökölt 
a csillaga, s egyre-másra jelentek meg a regényeit bemutató tudós kommentárok, a 
szerkesztők szándékát és gondos válogatását dicsérő levelezések, és persze nem utol
sósorban napvilágot látott maga az életmű is a megkérdőjelezhetetlen halhatatlansá
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got biztosító Pléiade sorozatban) a „hálátlan utókor” igyekszik mulasztását törleszteni, 
ha nem is mindig oly mértékben, mint az kívánatos és elvárható volna. Egynémely 
lelkesült méltatója szerint pedig bőségesen lenne mit pótolni és felülvizsgálni Yource
nar értékelésével kapcsolatban. Elegendő csak azt megemlíteni, hogy az Opus Nig- 
RUM-ért kapott Fémina-díj ellenére sem mondhatták el felkent hívei róla azt, hogy 
egy csapásra ismertté vagy elismertté vált volna, köszönhette ezt talán annak is, hogy 
földrajzi értelemben távol élt mind a francia olvasóközönségétől, mind kritikusaitól, 
akiknek tudvalevőleg nem csekély szavuk van abban, hogy mikor kit ünnepeljenek s 
kiről hallgassanak, mintha egyáltalán nem is létezne. Bár egy csekély számú, ám lelkes 
magot jelentő olvasótábor rajongott érte, mégsem játszotta azt a hagyományos szere
pet, mint nagy népszerűségnek örvendő kortársai, akik előbb az irodalmi folyóiratok
ban hódították meg olvasóikat, majd az irodalmi kézikönyvekben szerepeltek, mert -  
miként a nyolcvanas évben készült beszélgetéskötete, a NYITOTT SZEMMEL1 előszavá
ban némi orrfricskával és tekintélyromboló szándékkal jegyzi meg Matthieu Galey -  
az egyetemi tanárok szánalomra méltó konformizmussal követik csak a divatot.

Mi lehet az oka ennek a több mint óvatos fogadtatásnak? Netán Madame de Sévigné 
és George Sand máig csodált irodalmi öröksége ellenére még mindig élne valamiféle 
homályos előítélet a nőírókkal szemben? Elképzelhető, hogy ma, száz évvel az elhang
zása után is, még mindig érvényes Flaubert intelme, melyet szerelméhez, a gyengécske 
költőnőhöz, Louise Colet-hoz írt: „ahhoz, hogy egy asszony író legyen, előbb meg kell járnia 
a Styx vizét”? Ki tudja. Annyi azonban bizonyos, hogy bár Marguerite Yourcenar csil
laga épp akkoriban kezdett emelkedni, amikor Simone de Beauvoir, Nathalie Sar- 
raute és Marguerite Duras sikere is egyre hangosabb és kétségbevonhatatlanabb lett 
-  mintha csak ők négyen cáfolni iparkodtak volna a férfiak kiváltságos szerepét az 
irodalomban -, Yourcenar mégis keserű szájízzel kénytelen egy megállapítást fűzni e 
jelenséghez: „Ha egy nő vallomást tesz, nyomban a szemére vetik, hogy nem is nő. Már egy 
férfi ajkára sem könnyű igaz szavakat adni.” Yourcenar, aki a letűnt korok szellemének 
felidézésében, a flaubert-i „káprázatkergetés”-ben találja meg sajátos hangvételét és mű
formáját, oly sokszor és sokat kárhoztatott műveltségének s nem utolsósorban szerep
játszó képességének köszönhetően képes az általa teremtett hősök alakjába bújni és 
szemszögükön keresztül elevenné tenni egy kort, amely az írónő felfogásában -  ellen
tétben a jól ismert rankei vallomással: Istentől valamennyi kor egyenlő távolságban 
van -  mindig szebb, mint a sajátja. Meglepő módon Yourcenar csaknem valamennyi 
jelentős regényhőse: Alexis, Stanislas, Zénón és Octave Pirmez az írói képzelet által 
életre hívott férfi, akik személyiségük hitelességét azáltal nyerik el, hogy narcisztikus 
énszemlélettel tárják elénk létük valódi természetét és arcuk igazi vonásait, hogy 
maszkjaikat leleplezzék. Jean Blot, Yourcenar egyik legkorábbi és éles szemű kritikusa, 
aki kötetnyi elemzést szentelt alkotásmódszerének és addigi életművének, terjedelmes 
esszéjének mindjárt a legelején leszögezi, hogy: „az írónő élete, szenvedései és fájdalmai, 
örömei és keserűségei kevés nyomot hagynak regényeiben... Úgy tűnik, minden érdekli Marguerite 
Yourcenart, kivéve Marguerite Yourcenar, minden élet, kivéve az övét, minden életkörülmény, 
kivéve azt, mely számára adatott”.2 Vizsgálódása idején Jean Blot persze még nem láthat
ta, hogy az írónő az élete utolsó évtizedeiben írt háromkötetes önéletrajzi indíttatású 
regényében, a Világ ÚTVESZTŐJÉ-ben rácáfol megállapítására, mégsem mondhatjuk 
el Yourcenarról azt, amit André Maurois tartott szükségesnek elmondani Victor Hu
góról a róla szóló életrajzának előszavában: „Nála, mint annyi más író esetében is, az élet 
világítja meg az életművet. ”3
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Igazi fordulat csak azután következett be megítélésében és népszerűségében, ami
kor 1980-ban no létére elsőként és mindmáig egyetlenként beválasztották a Francia 
Akadémia halhatatlanjainak táborába elsősorban is a Hadrianus EMLÉKEZÉSEI elis
meréseként. A regény fogadtatása a sajtóban megjelent méltatások tükrében lenyű
göző volt, de ennél is fontosabbnak és örvendetesebbnek tűnt Yourcenar számára az, 
hogy műve a szakmabeliekből, az írótársakból is őszinte csodálatot és kedvező nyilat
kozatokat váltott ki, Henry de Montherlant-tól, Martin du Gard-on át a könyv meg
jelenése után nem sokkal elhunyt André Gide-ig. Thomas Mann pedig egy Claire 
Gollnak írott levelében elragadtatását nem palástolva egyenesen azt mondja: hosszú 
idő óta ez a könyv a legjobb, amit olvastam.4 Az akadémikussá választás után a Moirák 
mindössze egy szűk évtizedet engedélyeztek Yourcenarnak a dicsőség és siker élvezé
sére; ezalatt megélhette többek között azt, hogy huszonöt nyelvre fordították le a Had
rianus EMLÉKEZÉSEI-t, s újra beutazhatta a Földközi-tenger szinte valamennyi vidé
két, ahol Hadrianus valaha megfordult. Sok ez az évtizednyi kárpótlás, vagy éppen
séggel kevés? -  kérdezhetjük önkéntelenül is, nem feledkezve meg arról, hogy például 
Proustnak ennyit sem engedélyezett jó- vagy balsorsa. Ha van olyan huszadik századi 
író, akire csodálatosan ráillik Alfred de Vigny mondása, mely szerint: „egy szép élet nem 
más, mint egy fiatalkori gondolat megvalósulása érett korban”, az Marguerite Yourcenar, mi
ként Yvon Bernier állítja okos esszéjében. Yourcenar egyébként sem az a típusú író s 
nem az a fajta ember volt, akit a kései elismerés megszomorított volna, vagy aki, némi 
okkal-joggal persze, keserűen panaszkodott volna a szívszorítóan hosszadalmas mel- 
lőztetéséért. Hellénderűs és visszahúzódó természetét az idők folyamán egyre jobban 
megismerve, egész életén át csöndesen töprengett a sokféle természetvalláson és 
szinkretista vallásbölcseleten, melyek visszaröpítették abba a feltételezett aranykorba, 
melyben profán élet és szakrális tudás nem mutatott olyan mély törést, mint napja
inkban, s amelyből fantaszta módjára nem is egy híres festő és író merített szíves örö
mest. Petite Plaisance-ként emlegetett észak-amerikai háza könyvtárában szerzetesi 
nyugalommal merengett a görög-római mitológia isteneinek, héroszainak lelki reali
tásán és a sztoikusok töredékesen ránk maradt bölcseletén, melyekből azt a meggyő
ződését szűrte le, hogy el kell jutnia a teljes létig, vagyis addig az állapotig, amikor is 
a szemlélő és a szemlélt egybeolvad valamiféle isteni rendben, s ennek a naiv vagy 
éppenséggel szent rögeszmének az igézetében évtizedeken át múlhatatlan szenvedély - 
lyel kutatott a világ minden égtáján fellelhető levéltárakban és az Ulenspiegel földjén 
lévő családi almáriumokban, hogy egy-egy dokumentumot faggatva feltárja az euró
pai ember történelmének, az antikvitáskori görög és római kultúrának, a katolikus és 
reformált hitű ősei együttélésének, a szellem önépítkezésének és vereségének meg
annyi titkát.

Talán más az ő helyében régen hátat fordított volna a szüntelen kudarcnak, meg
elégelte volna a kritikusok szűklátókörűségét és divatdiktálását -  ami nem mindig az 
értékesnek kedvez -, vagy azon törte volna a fejét, hogy miként írhatna egy olyan bot
rányos -  más szempontból a média által „botrányos sikerre” ítélt -  könyvet, amely 
azonnal a hozsannázó, szuperlatívuszokban áradozó vagy, épp fordítva, ellenérveit 
szép rendben felsorakoztató kritika pergőtüzét vonná mind a műre, mind pedig szer
zőjére. De Yourcenart, akinek a magány, a múltfaggatás, a természetben feloldódás a 
létezés leglényegét jelentette, egyáltalán nem kedvetlenítette el az, amit a mi Füst Mi
lánunk „bölénymagányosság”-nak nevezett, számára ugyanis az írás s mindaz, ami együtt 
já r vele: a töprengés, a létezők és dolgok szemlélése, a szövegkatedrális építéséhez
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szükséges tégla- és malterhordás, a hősökkel és szellemi elődökkel való dialogizálás, 
a kéziratböngészés és korrektúrajavítás sajátos létforma volt, amely megkövetelte azt, 
hogy elzárkózzon a világ elől, s Michel Butor találó meghatározása szerint „a könyvtár 
toronybörtönébe” zárva alakítsa az életét s egyszersmind az életművét is. Elzárkózni a 
létünk biztonságát veszélyeztető világ áradata elől, hogy egy másik, a hétköznapi va
lóságtól eltérően szervezett világ, az irodalmi mű áradatának adjunk helyet: ez az 
egyik határozott cél, mely írás közben vezérli Yourcenart. „Az irodalmi alkotás áradat, 
amely mindent elsodor, és ebben az árban egyéni jellegzetességeink többé-kevésbé olyanok, mint 
az üledék”, mondja az EMLÉKLAPOK-ban egy helyütt a narrátor hős.

2

De hát végtére is ki ez a Marguerite Yourcenar, aki mesebeli királylányként het
vennyolc éves korára mégiscsak feljutott a világfa csúcsára, s abban a kegyben része
sült, hogy a negyven halhatatlan egyike lehetett? Némelyek „sztoikus optimistának” 
tartják, mondván, a történelem legszörnyűbb tragédiái ellenére is mindig reményt 
tud kelteni a műveit átható világosság és egyensúly révén, amit azáltal teremt meg, 
hogy folytonosan a mulandó emberi lét és az örökkévalóság kérdéskörét elemzi töret
len hittel, és sohasem merül bele végzetesen a jelenvalóság: a politikai aktualitások és 
a személyes benyomások számbavételébe, mert nem krónikát vagy tanúvallomást 
szándékozik írni koráról. Mások a „humanista hagyományok” felkent hívének neve
zik, ugyanis Yourcenart egyaránt izgatják az istenek: a pogány természetvallások is
tenei és a keletiek éppúgy, mint a zsidó-keresztény vallás egy istene és a legkülönfélébb 
misztériumokba beavatottak misztikus tanai, az elemek természetét fürkésző alkimis
ták, botanikusok és medikusok tudományai, amelyek mint szellemi absztrakciók az 
ember nyughatatlan kutató természetére és szenvedélyes leíróhajlamára adnak ma
gyarázatot. Ő magát egyszerűen ekként határozza meg a Nyitott SZEMMEL-kötetben 
egy helyütt: „az a benyomásom, hogy olyan készülék vagyok, amelyen áramok és rezgések futottak 
keresztül. Ez érvényes valamennyi könyvemre, s azt mondhatnám, az egész életemre is. Talán az 
egész életre is”. Honnan származtatja gyökerét az írónő, akit ma már széles olvasóréteg 
csodál? A VILÁG ÚTVESZTŐJE első kötetét, az EMLÉKLAPOK-at így kezdi: „Az a lény, akit 
úgy hívok, én, egy bizonyos hétfői napon jött a világra 1903. június 8-án Brüsszelben reggel 
nyolc óra tájban. Apja francia volt, ősi északi család sarja, anyja belga, akinek felmenői évszá
zadokon át Liege-ben éltek, majd Hainaut tartományban telepedtek le.” És vajon milyen sorssal 
kell megbirkóznia attól a pillanattól fogva, hogy félárvaként egy fedél alatt maradt az 
apjával, aki hirtelen elhatározásainak és pillanatnyi szeszélyeinek engedve utazgat 
vele a Mediterráneum vidékein; szabadságát és szellemi függetlenségét mindennél 
előbbre valónak tartja; szerelmese a könyveknek, amelyekből az igazság bizonyossá
gának ízére, a hősök valódi értékeire és a megbízható tudás tiszteletére tanítja lányát; 
teljesen megelégedett sorsával, ha egy erdőben sétálhat, és a fákat, köveket, virágokat 
szemlélheti, és a természeti létezők múlhatatlanságáról beszélhet árvácskájának? 
Yourcenar mindenesetre óva inti olvasóját és kritikusát attól, hogy egy-egy sorsfordító 
élménynek túlságosan nagy jelentőséget tulajdonítson: „Mindig veszélyes, ha egy ember 
életét egyetlen epizódból akarjuk megmagyarázni, egy epizódból, amit valaki elmesélt nekünk” -  
írja az EMLÉKLAPOK-ban.

Az egészen kislány korától szellemóriások műveit olvasgató Yourcenar vajon hon
nan veszi a bátorságot arra, hogy fittyet hányjon kortársai, egyfelől a leginkább Alain
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Robbe-Grillet és Nathalie Sarraute nevével fémjelezhető nouveau roman törekvései
re, másfelől a posztmodern és dekonstruktivista filozófusok eszméitől átitatódott szö
veggyártás divatjára, végezetül pedig az egész francia irodalmi életre és ezzel együtt 
a gyors, olykor persze éppoly múlékony sikerre? S ha már makacsul elhatárolja magát 
bizonyos irodalmi irányzatoktól, melyik szellemi örökség termékenyíti meg írói kép
zeletét s készteti arra, hogy egy mérsékelt irodalmi formát válasszon, melynek nyomán 
magára vonja azt a cseppet sem hízelgő ítéletet, miszerint egyfajta erőltetett, „affektált” 
neoklasszicista stílusban ír? Már Jean Blot ettől eltérő véleménye is finomított valame
lyest ezen az ítéleten, ő ugyanis azt vallja, hogy „Yourcenar művészete tisztán romantikus 
törekvés a klasszicizmuson belül”, amit azzal iparkodik igazolni, hogy az írónő visszauta
sítja saját korát, s érzékenysége és szelleme az irodalomba, a történelmi múltba me
nekülésre ösztönzi. Yourcenar többször is egyértelművé teszi, hogy a gide-i és schlum- 
berger-i elbeszélésmódot tekinti előzményének, még ha Gide mély és közvetlen ha
tását és a vele vont párhuzamot több szempontból visszautasítja is, s inkább Rilke 
költészetét, Proust lélek- és emlékfaggatását vallja meghatározónak hangvételében. 
Yourcenar ugyanazzal a könyörtelen éles tekintettel és sztoikus reménykedéssel szem
léli a világot -  amelyről azt mondta Artaud: „nem az ember, hanem a világ vált abnormá
lissá” -, mint Schlumberger, s talán azért is érzett mély vonzalmat elbeszéléseinek pu
ritán, feszes és élettől duzzadó nyelvezete, légköre iránt, mert egyugyanazon forrásból 
merítettek. A „klasszicizmussal” kapcsolatban pedig értetlenségének ad hangot. A 
Nyitott szemmel című beszélgetéskötetben a kritikusi elmeélt fricskázó iróniával 
mondja: nyilvánvalóan azért akarják műveire ragasztani a klasszicizmus vignettáját 
egyesek, mert nem hajlandó egyfajta „elnagyolt” stílusban írni. Milyen személyiséget 
is takar a Yourcenar név, amelyet az írónő az apjával folytatott betűkirakós játék nyo
mán, családi nevének, a Crayencournak az anagrammájából alkotott meg, beleszerel- 
mesedve az Y betűbe, mely bizonyos bölcselők szerint a dolgok természetét jelzi, s 
olyan, akár az útkereszteződés vagy a tárt karú fa? Egy biztos, „az író és az ember, vagy 
az a nő, aki a Yourcenar nevet viseli, és az, aki Crayencour volt, nem ugyanazok, sorsuk igencsak 
különbözik”,5 állítja Jean Blot, s rögtön hozzáfűzi még azt is, hogy az írónőnek, aki az 
antikvitáskori Róma és a reneszánsz időszaka iránt érdeklődik, „minden kétséget kizáró
an megvan a tehetsége s kellő műveltsége is a történelmi mű megvalósítására, amely a múlttól 
elfordulás révén igyekszik előre látni a jövő kellemetlenségeit, hogy csökkentse őket. De ez a te
hetség, ez a műveltség a regény, nem a történelem vagy az egyén s nem is a társadalom szolgálatába 
állítja őt”.6 Ha Jean Blot megállapítását a szemünk előtt tartjuk, világossá válik szá
munkra, hogy Yourcenar bármennyire bölcseletszerető, történészi vénával megáldott 
kutató és az évezredes művészet megszállottja is egyszerre, ezt az erényét és érdeklő
dését mégis kizárólag a regényírásban vagy legfeljebb az esszékben kamatoztatja. Ta
gadhatatlan tény, hogy ebben a sokoldalúságban érhető tetten Yourcenarnak, az író
nak a kiválósága és nagyszerűsége. Szemlélődő és bölcselkedni szerető természete 
okán „érdeklődik mindazon gondolatrendszerek iránt, amelyek az ember tökéletesedési képessé
gének bizonyos formáját követelik meg”,7 ezért a filozófusokat Nietzsche szellemének fé
nyében veszi szemügyre, s éppúgy szereti Agrippa de Nettesheimet, Pico de La Mi- 
randolát, Giordano Brunót, mint Szókratészt vagy Marcus Aureliust. Regényeiben, 
melyeknek gyakorta a történelem s annak egyes kiemelkedő vagy éppen a névtelen
ségből kiragadott egyedei képezik tárgyát, minduntalan újraírni szándékozik a törté
nelmet, hogy jobban megismerhesse, megérthesse, magáévá tehesse és persze felülről 
szemlélhesse a múltat, mert a történelem által tudja megmutatni az emberi lét egye
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temességét. Máskor meg, például a Világ ÚTVESZTŐJÉ-ben, azért vázolja fel az anag
rammajáték révén írói álnevét adó Crayencour család viszontagságos történetét, hogy 
a szellemi és kulturális örökség súlyától s a feledés félelmétől vezérelve végigjárja a 
család lassú fölemelkedését, s a rejtőzködő forrásokat, gyökereket felfedje az olvasó 
előtt, no nem büszkeségből vagy rátartiságból, csupáncsak azért, hogy a hagyományok 
tiszteletére és értékére hívja föl a figyelmét.8 A festészet és a szobrászat, a költészet és 
zene, egyszóval a művészeti megnyilvánulás valamennyi formája egyaránt izgatja az 
írónőt, mert az Annales-iskola történészeivel együtt vallja, csakis a mindennapi élet 
apró és jelentéktelen eseményeinek felélesztése, a művészeti alkotások: egy bukolikus 
verssor, egy Piranesi-metszet, egy chenonceaux-i kastély titkainak életre keltése révén 
lehet a különböző korok embermértékű történelmét és egyéniségeit megidézni, 
ugyanis „az egyén gyakorta csak elvont fogalom a történetírásban”, miként ezt Braudel is 
leszögezi.

S elmerenghetünk azon is, vajon honnan s miből fakad a hitele Yourcenar regény
írásról szóló kommentárjainak és nagyon is egyszerű emberi igazságainak. Az efféle 
kijelentések, mint amilyet például az EGY TALÁNYOS EMBER utószavában tesz az írónő: 
„Minden irodalmi mü... látomásoknak, emlékeknek és tetteknek, elgondolásoknak, az élet során 
hallott vagy könyvekből szerzett információknak, no meg saját életünk töredékeinek az elegyéből 
épül föl”; vagy amilyet a HADRIANUS EMLÉKEZÉSEI-ben a főhős szájába ad: „Akárcsak 
mindenki másnak, nekem is csupán három eszközöm van az emberi lét fölbecsülésére: önmagam 
tanulmányozása, vagyis a legnehezebb és legveszedelmesebb módszer; embertársaim megfigyelése, 
noha felebarátainknak jobbára sikerül elrejteniük titkaikat, vagy elhitetniük velünk, hogy egyál
talán vannak titkaik; a könyvek, a maguk sajátlagos távlattévesztésével”, nem rejtegetnek 
semmiféle agyafúrt kertelést, még akkor sem, ha egyébként olykor a maga mentségére 
mond védőbeszédet. Sőt minél alaposabban járunk a végére egy-egy jegyzetben vagy 
beszélgetéskötetben tett kijelentés igazságtartalmának, amely az alkotásról, erről az 
örökké ködbe vesző, sejtelmessége és boszorkányossága folytán az olvasókban mindig 
is izgalmat kiváltó tevékenységről és titkáról szól, vagy valamelyik yourcenari hős rej
tett vonásairól árulkodik nekünk, annál több szellemi élvezetet és földi táplálékot ta
lálunk a vele folytatott párbeszédben, akárha az általa is kedvelt ókori bölcsekkel dis- 
kurálnánk. Két főműve -  melyeket egyes ítészekkel szemben nem apokrifnak, hanem 
képzeletbeli emlékezéseknek nevez egy esszéjében, mert: „azt, hogy apokrif, csak arról 
mondják vagy csak arról volna szabad mondani, ami nem valódi, de annak adja ki magát... Ez 
a szó szélhámosságra utal... ez a nem szabatos melléknév (helyesebb volna „képzeletbeli emlék- 
iratok”-ról szólni) azt bizonyítja, hogy a kritika és közönség milyen kevéssé szokott hozzá a múlt 
egy korszakának vagy egyik alakjának szenvedélyes, aprólékos és egyúttal elfogulatlan fölidézé
séhez” -, a Hadrianus emlékezései és az Opus Nigrum szervesen gyökerezik bele a 
francia irodalom hagyományaiba, s előzményüket egyszerre több forrásban is meg
találhatjuk. így például mindenekelőtt a szemlélődése homlokterébe olykor a törté
nelmi múltat állító s azt sok-sok aprólékos dokumentummal, hosszadalmas előtanul
mányozással és eleven képzelőerővel megelevenítő Flaubert életművében; de éppígy 
a rabelais-i humort, élvetegséget, fesztelen könnyedséggel áradó mesélőkedvet és 
montaigne-i kétkedést, emelkedettséget egy csodálatos kis remeklésben, a nagy mű
vek árnyékában s az alkotás rabigájából felszabadultan íródott Colas Breugnon 
szemléletében is.

Megannyi kérdés és megannyi homályban rejtező részlet vár feleletre, hogy belép
hessünk abba a szellemi birodalomba, amelyet az írónő a könyvtárában összegyűjtött
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könyvek, az archívumokból előbányászott levelek és a szemlélődés alá vont természeti 
elemek faggatása révén teremtett meg, ízlése és írói hajlama alapján határt szabva e 
képzeletbeli birtoknak. Yourcenar, hogy olvasói számára megkönnyítse e szellemi bi
rodalomba való bejutást, olykor a mű elé írt kommentárban -  amit nyugodtan nevez
hetünk egyfajta olvasási szerződésnek is -  jó előre tisztázza az olvasás bizonyos feltételeit 
és a vele járó kötelezettségeket is, s mindazokat, akik nem hajlandók aláírni ezt a szer
ződést, Racine-hoz hasonlóan, némi gőggel és bosszantó leereszkedéssel beszéli le az 
olvasásról. Am azoknak, akik alávetik magukat az írói szándéknak, megmutatja az is
meretlen birtokra vezető kapukat, odaadja a zárakba illő kulcsokat, és megtanítja őket 
a használatukra, állítja Henriette Levillain, aki a HADRIANUS EMLÉKIRATAI-hoz kötet
nyi kommentárt írt.9

3

Matthieu Galey, az írónő egyik leghűségesebb méltatója így kezdi a bemutatást: Mar
guerite Yourcenarnak megadatott az a kiváltság, hogy elkerülje a szegénységet; mi 
több, kegyes sorsa lehetővé tette számára azt, hogy egész életében egyetlen nagy szen
vedélyének áldozzon, vagyis hogy utazásai során könyvtárakban és múzeumokban a 
mediterrán vidék szellemi és anyagi kultúráját tanulmányozza kedvére. A születési 
kiváltság -  amely méltatója szerint a francia regényírók egy nem is szűk táborában 
Flaubert-től Mauriacig, Prousttól Larbaud-ig, Gide-től Montherlant-ig egyfajta ha
gyománynak számított -  megoltalmazta az írónőt attól is, hogy a háború kataklizmáját 
életveszélyek között kelljen átvészelnie; ezzel szemben önként vállalt száműzetése alatt 
amerikai otthonában tágíthatta filozófiai, történelmi és poétikai szemlélete horizontját 
csodált antik auktorainak bölcseletein töprengve és többek közt Kavafisz és Virginia 
Woolf műveit fordítva. Yourcenar egy másik kritikusa, Marcel Voisin más szemszögből 
közelít az írónő igényességéhez és széles körű műveltségéhez, amelyet -  s nem is min
dig elismerőleg -  némelyek arisztokrata származásából eredeztetnek. Velük szemben 
azt állítja, hogy Yourcenar különleges szerencséje abban rejlik, hogy szerencsésen tud
ta egyesíteni az örökölt vagyont az egyetemes kultúrával, megőrizte pogány szellemi 
nyitottságát, filozofikus szellemét, kritikus távolságát rögeszméinkkel és előítéleteink
kel szemben, mely könnyedén nyitott számára utat más kultúrák irányába, s ebből 
fakadt szellemi arisztokratizmusa. Marcel Voisin minden bizonnyal tanulva a Balzac- 
ról, Flaubert-ről és Proustról szóló s nem mindig épületes kritikákból, melyek emez 
írók származását és osztálytudatát érintik, nyilvánvalóan tompítani szándékozik a 
Yourcenar nemesi származására utaló igaztalan megjegyzések élét, s ezt írja: „az, hogy 
életművét különböző ürüggyel, apró ecsetvonásokkal gazdagítva, szüntelenül továbbszövi, nem 
más, mint a nagyság és a minőség erkölcse, mely persze arisztokratikus erkölcs, de vérségi privi
légium nélkül -  mivelhogy nála egyedül a szív és a szellem nemessége létezik, miként a kultúra 
nemessége is, mely az isteni boldogság forrása”.10 Úgy véli, s teljes joggal, hogy e magánéleti 
adottság nem lehet perdöntő az irodalmi értékelésben.

Mivel Yourcenar nem szorult arra, hogy könyvei sikeréért, írói megélhetéséért s a 
hírnévvel együtt járó anyagi biztonságáért olvasótábort toborozzon maga köré, nem 
is igen siettette emlékei és élményei műformába öntését, állítja Galey. A történelmi 
múlt kutatása iránti vonzalom és a fáradhatatlan dokumentumgyűjtés, a narkotikus 
olvasásáhítat és a pogány természetvallás, a görög költészet mélyre ható ismeretének 
vágya és a nyelv zeneiségével való bíbelődés jó időre elvonta a megszállott alko
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táskényszertől, s Petite Plaisance-i magányában elkerülte azt, hogy szüntelenül a fi
gyelem központjában legyen, mert tudta jól, hogy a hiúság vásárában a felületes, a 
talmi, az együgyű és éppen divatos áruk kelnek el legelébb. S bár kamasz lány korától 
rendszeresen papírra vetette regényterveit, mégis, közel ötvenéves koráig csak afféle 
„prousti dilettánsként” gyűjtögette emlékeit későbbi regényeihez.

Marguerite Yourcenar valamennyi könyvéhez toldott elo- vagy utószavában meg
említi, hogy az immár elkészült mű csírája, korábbi töredékes változata már kamasz
kori naplójában vagy éppen valamelyik félbehagyott regénytervében megjelent, még
is, a primer élményeknek, a mások levelezéséből, elbeszéléséből visszapergetett sze
mélyes emlékeknek két-három évtizedig kellett a tudat mélyén csörgedezniük, amíg 
végleges, letisztult formájukat elnyerhették. Miként ezt a HADRIANUS EMLÉKEZÉSEI 
jEGYZŐFÜZETEl-ből tudjuk, húsz- és huszonöt éves kora között tervezgette például a 
császárról szóló nagy művét; egy évtizeddel később még mindig csak tizenöt használ
hatónak vélt oldal volt készen, s újabb tízesztendei hallgatást követően -  mialatt kínzó 
kétségek emésztették amiatt, hogy egyáltalán képes lesz-e valaha is formába önteni 
tervét -  egy Piranesi-metszeten megpillantott Villa Adriana-ábrázolat és egy bőrönd
nyi levélkötegben megtalált néhány soros feljegyzés, élén a „KedvesMarcusom...” meg
szólítással, vezette el az írónőt a végső megoldáshoz. Nem kevesebb, mint negyedszá
zados vajúdás kellett a mű létrejöttéhez, mert korábban, amint elkészült az egyik vál
tozattal, amely az elbűvölő Antinoosz szemszögéből akarta láttatni a mindenáron bé
kére vágyó császárt és hatalomittas, élveteg környezetét, elégedetlenség lett úrrá rajta, 
s a papírkosárba dobta az egészet, mint ahogy még számos más változatot is. Egyfelől 
csalhatatlan írói ösztönnel érezte meg, hogy egy meglehetősen vaskosra tervezett re
gényhez, amely esetében a történelmi hitelesség és a lélektani árnyaltság cseppet sem 
elhanyagolható vagy másodrendű kérdés, nem elegendő Antinoosz életéről az a 
mindössze ötsornyi feljegyzés, amit a HISTÓRIA AUGUSTÁ-ban talált; noha, tudjuk jól, 
Maurois az ellenkezőjét sem tartja éppen kizártnak, s azt mondja egy helyütt: „állít
hatjuk, valamennyi emberi lény élete érdekes, miként azt is, hogy ha az életrajzíró képes lenne 
elemezni egy ismeretlen koldus valamennyi gondolatát, amely átalakította szellemét, ez az elemzés 
szebb és gazdagabb lehetne, mint Caesar élete” 1  Másfelől Antinoosz felszabadult vallomása 
az érzékeiben megsejtett homoszexualitásról olyan gondolatok felé terelte az írónőt, 
amikről ALEXIS-ében egyszer már elmondott mindent. De a több évtizedes készülő
désnek más okai is voltak, ezekről a NYITOTT SZEMMEL-kötetben így vall az írónő Mat- 
thieu Galeynak: „Hogy megalkothassam HADRIANUS EMLÉKEZÉSEI-t, eleget kellett tudnom 
a korról, a római életről, el kellett olvasnom a törvénykönyvet, amelyben Hadrianusnak számta
lan határozatát megtaláljuk. Ez nem ment egyik napról a másikra. Meg aztán épp eleget kellett 
gondolkoznom az életkörülményekről is, melyekről azt sem tudjuk, hogy a megalapozott rendet 
vagy a zűrzavart képviselik. Húszéves korunkban még nem mélyedünk el az élettapasztalatban. 
Legalább negyven esztendő kell hozzá, vagy még annál is több.”12 Más helyütt még azt is hoz
záfűzi az előbb mondottakhoz, hogy: „Éppen eleget kellett tanulnom Hadrianusról, hogy 
megtudhassam, milyen körülmények között látogatta meg a bányákat Spanyolországban, milyen 
bírói ítéleteket kellett meghoznia, milyen betegségektől szenvedett, s kik voltak a kedvelt költői. ”13 
Ebből a zavartalan kitartásból és türelmes készülődésből úgy tűnik, Yourcenar is olyan 
írói alkat, aki a bűvös negyedik x-et átlépve képes csak kiterebélyesíteni tehetségét és 
eleget tenni az önmagával szemben támasztott igényességnek, mert a önismeret, az 
életre való rálátás, a zeneiséget árasztó írói nyelv birtoklása, Szókratész és Marcus Au
relius bölcseletének szeretete, a távoli múltból fölsejlő élmények édes-bús költészete
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éppúgy igényli az idő múlását, az életszenvedélyeken felülemelkedni tudást, a szavak
kal birkózás gyötrelmét és a kifejezhetetlen tiszteletét, mint ahogy Mallarmé szerint:
„a sír nyomban a csöndet szereti”.

Henriette Levillain -  aki a Hadrianus emlékezésem közel kétszáz oldalon keresz
tül kommentálja a francia olvasóknak -  egyfelől meg- és egyetértéssel veszi tudomásul 
Yourcenar megfontolt alkotásmódszerét, hiszen, mint mondja, rohanó korunkban, 
amikor egyebet sem hallunk, mint hogy készüljön már el végre a mű, és mutassák be 
az olvasóközönségnek, jobban tennénk, ha elmerengenénk azon az időn, melyet a 
mindig igényes és elégedetlen író a kéziraton való töprengéssel, javítgatásával vagy 
éppen megsemmisítésével tölt el, és csak agyafúrt okoskodása végeztével hagyja, hogy 
a kiadó kiragadja kezéből a kéziratot. Másfelől -  s ezen a kritikusi alapálláson is érde
mes eltöprengeni -  Levillain némi iróniával is közelít az igényes, kéziratot szüntelenül 
javítgatni szándékozó írói rögeszméhez, ez egyik megjegyzéséből is kitűnik: „Ha 
Jacques Riviere nem követelte volna a TENGERPARTI TEMETŐ kéziratát, Paul Valéry minden 
bizonnyal egészen a haláláig változásokat eszközölt volna rajta”;14 tudjuk jól, mások, többek 
között Marcel Proust és Martin du Gard vagy akár a mi Füst Milánunk és Kosztolá
nyink is, akik a nyelv és a stílus avatott mesterei voltak, s céhbeli társaiknál is több 
gondot fordítottak a nyelv és a zene, a nyelv és a logika egymást átható, egymást meg
világító összhangzatára, belső késztetésnek engedve szüntelenüljavították kézirataikat 
a tökéletes mű igézetében. Yourcenar erre a mű- és öntökéletesítő erőfeszítésre, a sok
féle tervből az egyetlenegyet, a véglegesnek hitt műváltozatot megannyi át- és újraírás 
révén megteremtő írói munkálkodásra hozza példaként Yeatset egy jegyzetben: „Leg
jobb tehetségünk szerint végezni munkánkat. Azután átírni. Az átdolgozást, ha csak alig észre
vehetően is, újra átdolgozni. »Onmagamat tökéletesítem -  mondta Yeats -, amikor átdolgozom 
műveimet.«”

Végezetül haddjegyezzem meg, egy kommentárírónak ajánlatos olykor figyelembe 
vennie Gyergyai Albert bölcs intését: „Tudjuk, hogy a kritika milyen nagyra becsüli, s joggal, 
az íróknak saját műveikről szóló nézeteit és megvilágításait, de ugyanakkor azt is tudjuk, mennyi 
kételyre, aggályra és óvatosságra van szükség e nézetek és megvilágítások alaposabb értékelésé
hez. ” Marguerite Yourcenar esetében bizonyosan másként áll a helyzet, ő ugyanis azon 
írók táborába tartozik, akik éppen sokoldalú műveltségüknek, megszállott forrásku
tatásuknak és megfontolt mérlegelésüknek köszönhetően nem egyszerűen csak jól ír
nak, vagyis fesztelen, világos és ámulatba ejtő stílusban szövik meséjük szövetét, nem
csak jól választják meg hőseik hangvételének tónusát és azt a műformát, melyben sze
mélyiségüket kibonthatják, de kiváló elemzőik és értékelőik is saját írásaiknak. Ezt iga
zolják Yourcenar kötetnyi esszéi és regényeihez toldott jegyzetei.
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Acél Zsuzsanna

„...HA AZ EMBER MÁR NINCS 
AZ ÉLŐ ISTEN KEZÉBEN”

Az O TÖRTÉNETÉ-ről jóformán semmit sem tudunk teljes bizonyossággal. Aki irta, ál
néven irta, és megőrizte ismeretlenségét. Még abban sem lehetünk biztosak, hogy va
lóban nő, csak abban, hogy női nevet választott magának.

Az 1954-ben megjelent francia regény félpornográf, szelidebben kifejezve erotikus 
műként szerepel a köztudatban. Magyar forditása 1990-ig váratott magára -  ekkorra 
az olvasók jórészt „deszenzitizálódtak”, azaz képesek lettek megemészteni a közel 
negyven évvel azelőtt még elfogadhatatlannak tűnő epizódok túlnyomó részét. A re
gény egészét azonban majdnemhogy lehetetlen megemészteni: egyszerűen azért, 
mert mondanivalója van. inkább „használja” erotikus anyagát, mintsem „kifejezi”, 
mint Susan Sontag megállapitja. Mondanivalójának kifejezésére használja. A mélysé
ges és igaz dolgokat pedig sohasem emésztjük meg, újra és újra elcsodálkozunk rajtuk 
Arisztotelész szerint.

Hogy az O története nem pornográf könyv, azt már Sontag egyértelműen leszö
gezi A pornográf képzelet cimet viselő esszéjében. Ugyanakkor azért erotikus mű
nek tartja. Ezzel a megállapitással esetleg vitába lehetne szállni, minthogy O törté
nete kevéssé alkalmas arra, hogy szexuális vágyat ébresszen. Ha megteszi is, ez mély
rehatóbb analizis során nem az ábrázolt erotikus szituáció, hanem a hatalmi struktúra 
függvényének bizonyul.

Fehér Ferenc átfogó tanulmánya (az egyetlen, amely magyarul megjelent az O TÖR
TÉNETÉ-ről), A rabszolgaság öröme, részletesen feltárja a hatalom és a tisztán sze
xuálisra redukált erotika alapvető kapcsolatát, „aparancsuralom kulcsregénye”-ként de
finiálva az O TÖRTÉNETÉ-t. Nem kevésbé alapvető azonban az ellenpólus: a hatalom 
kiszolgáltatottja. A drámai feszültség éppen a szabadon vállalt alávetettségből fakad, 
máskülönben a könyv nem volna egyéb a szadizmusra vonatkozó, más köntösben év
századok óta ismert példázatnál.

Sontag is rámutat, hogy az iró távolságtartása tárgyától nagyobb már nem is lehet
ne; leirásai önmagukban véve szalonképesen szenvtelenek. A regény voltaképpen


