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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
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nem külső, hanem belső történést követ -  nem egészen végig, hiszen utolsó fejezete 
kidolgozatlan. Szándékoltan-e vagy a körülmények folytán, nem tudni. A magyar szö
veg „megsemmisített” fejezetről beszél, Sontag „betiltott” fejezetről.

Az O TÖRTÉNETE a személyiség teljes és visszafordíthatatlan kiürüléséről szól. Ez a 
személyiség egy nőé, akinek nincs neve. Csak keresztnevének kezdőbetűjét ismerjük, 
amely Sontag elemzésében is kettős szimbólum: a női nemi szervé és a nulláé vagy 
semmié, ha hétköznapi és nem matematikai nyelven akarjuk kifejezni magunkat. Még 
a legjelentéktelenebb mellékszereplő külsejét is leírja a regény -  O-ról sohasem derül 
ki, milyen színű a szeme, a haja, rövid-e vagy hosszú, milyen az arca. Csak testének 
és érzéseinek változásairól értesülünk, mert csak ez számít.

A nemi vágy fölkeltését célzó írások, amelyekben a nő nem semmitmondó mellék
alakként vagy hatalmi pozícióban jelenik meg, többnyire két típusra vezethetők vissza: 
az egyikben vidám, véget nem érő orgiákon látjuk az önkéntes résztvevőket, a másik
ban ártatlan, tiszta lelkű fiatal lányokat kényszerítenek különféle szörnyűségekre bes
tiális férfiak. O TÖRTÉNETÉ-ből hiányoznak a vidám orgiák. Részvétele pedig mind
azon dolgokban, melyek vele történnek, a második fejezettől kezdve önkéntes (ha 
ugyan már nem eleve az).

A regény szerkezete látványosan szimmetrikus: az első fejezet kezdetének ugyanúgy 
két megoldása van, mint az utolsó (hiányzó) fejezetnek, melynek csak rövid tartalmát 
közli az író. O személyiségének kiürülése így is, úgy is végbemegy, mint ahogy a két 
kezdővariáció egyként Roissyba vezet -  a vég úgyszintén. Eleinte nem is értjük, mi 
szükség van erre a látszatkettősségre, mígnem rájövünk, hogy a kettősség tényleges, 
mert nem konkrét megvalósulásukon van a hangsúly, hanem azon, hogyan éli meg 
őket maga O.

Miben mutatkozik meg a személyiség kiürülése, és mi által megy végbe? Abban, 
hogy az egyén lemond saját magáról, szabadságáról, önálló akaratáról, vágyairól, 
anyagi és életvitelbeli függetlenségéről. Más akaratának, szeszélyeinek, vágyainak veti 
alá magát, teljesen és maradéktalanul; még akkor is, ha egyedül van, még álmában 
is. Nem kívánja kifejezni magát (mit is fejezne ki, hiszen napról napra inkább olyanná 
válik, amilyennek más akarja, és egyre kevésbé lesz olyan, amilyen...), nem beszél, csak 
ha kérdezik, nem hazudik, nem hágja át a tilalmat, a legképtelenebb parancsnak is 
azonnal engedelmeskedik, és nemcsak hogy zokszó nélkül, de készségesen és boldo
gan. Az eszköz pedig mindennek elérésére a szerelem.

Az első fejezet kényszer és beleegyezés közti kötélhúzás. O-t kedvese -  az első férfi, 
akit szeret -  egy kastélyba viszi, ahol prostituálja: más lányokkal együtt előre megha
tározott napirend és szigorúan aprólékos szabályok szerint kell élnie, minden ott tar
tózkodó férfi vendég vágyait kiszolgálva. Már az első este megismertetik a két legfon
tosabb dologgal, ami kastélybeli életét ki fogja tölteni: négyen is birtokba veszik, majd 
megkorbácsolják. Ezután két nő sajátságos formaruhát ad rá, mindannyian ilyet hor
danak. Ez a nappali egyenruha, az éjszakai maga a meztelenség. Utána pedig részle
tesen elmagyarázzák neki a betartandó szabályokat. (Ez egyébként is végig jellemző a 
regényre: O-val sohasem történik olyasmi, amit előre meg ne mondanának neki, és 
azok, akiknek parancsait teljesíti, sohasem hazudnak.)

„Azért van itt, hogy szolgálja urait. Napközben elvégez minden házi munkát, amit csak ma
gára bíznak, úgymint söprögetés, a könyvek rendezgetése, virágok elhelyezése, felszolgálás. Ne
hezebbfeladatok nincsenek. De az első felszólításra vagy jelre azonnal abbahagyja, amit épp csi
nál, mert a maga igazi feladata az, hogy odaadja magát.”
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Mintha valami alapjaiban hasonlót Írtak volna le ezer évvel korábban egy életsza
bályzat 5. fejezetének 3-4. és 7-8. pontjában: „Mihelyt tehát az elöljáró valamit parancsol... 
késlekedést ne ismerjenek a cselekvésben... Az ilyenek tehát rögtön otthagyják a maguk dolgait, 
lemondanak saját akaratukról, azonnal letesznek mindent kezükből, s amin dolgoztak, azt befe
jezetlenül hagyják, s a parancsoló szavát gyors lábú engedelmességben tetteikkel követik.” Külö
nös összecsengés, hiszen műfaj és szándék egymástól távolabb nem állhatna, mint O 
történetéé és Szent Benedek REGULÁ-jáé.

O-ban tudatosÍtják, hogy saját teste nem az övé többé, ennek illusztrálására további 
élete minden percében be kell tartania néhány testtartásra vonatkozó előírást; el
mondják napirendjét, feladatait és azt, hogy mindennap verni fogják, a verés pedig 
„...nem annyira a mi gyönyörködtetésünkre, mint inkább a maga nevelésére szolgál”.

A REGULA kiskorú gyermekek megbüntetéséről szóló pontjának útmutatása: „Va
lahányszor a gyermekek és a serdülők vétkeznek, vagy akik kevésbé tudják megérteni, hogy milyen 
büntetést jelent a kiközösítés, az ilyeneket szigorú böjttel sújtsák, vagy pedig kemény veréssel bün
tessék meg, hogy kigyógyuljanak.” (30.2-3.)

O, az önálló egzisztenciával rendelkező felnőtt nő és a kiskorú gyermek összevet
hető azon az alapon, hogy egyik sem önként került a közösségbe. De még inkább 
összevethető a regény hősnője azokkal, akik „kevésbé tudják megérteni, hogy milyen bün
tetést jelent a kiközösítés”. Éspedig azért, mert egy folyamatnak a kezdeténél vagyunk, 
O még nem sejti, hogy a folyamat előrehaladtával inkább fog rettegni a „kiközösítéstől”, 
mint a fizikai bántalmazástól vagy a megaláztatásoktól.

Egyáltalán, hogy kerülhet O története mellé Szent Benedek REGULÁ-ja a megszent- 
ségtelenítés szándéka és veszélye nélkül?

Felületes indok lenne, hogy a regény minduntalan visszatérő vallási képzetekkel 
köti össze O aktuális lelkiállapotait. Csakhogy ezek nem csupán parafrázisként szol
gáló közhelyek, hanem szervesen hozzátartoznak a regény belső struktúrájához. A szó
ban forgó folyamat egyfajta különös -  meglehet, elborzasztó -  beavatási szertartás.

Sontag óta nem kell bizonygatnunk, hogy a történet végső kimenetele a személyiség 
teljes elvesztése. Mindazok, akik „tovább akarnak jutni maguknál”, arra törekszenek, 
hogy énhatáraikat önként feladják, elveszítsék, ha csak rövid időre is, mert ebben az 
állapotban tartósan élni lehetetlen. Az énhatárok meghaladását, a Másba való átolva- 
dást célozza a vallási élmény a keleti meditációtól a nyugati kontemplációig, és bármily 
megbotránkoztató legyen, de ugyanez rejlik a testi szerelem élménye, sőt egyes szek
ták promiszkuitása mögött is. (Hogy aztán ez a felismerés ürügyül szolgált és szolgál 
pusztán érzéki kicsapongásokra, az más kérdés.)

O tehát beleegyezését adja megalázásához és prostituálásához, de nem azért, mert 
örömét leli benne, hanem mert ezt találja szerelme legnagyobb bizonyítékának. Ha ked
vese ezt kívánja tőle, boldog, hogy teljesítheti a legszörnyűbb kívánságot. A személyes 
vonzalom, a valakinek való alávetettség vezeti el a valaminek való alávetettséghez.

Énhatárainak elhalványulása itt kezdődik, és a kastélybeli szabályok segítik az első 
lépések során. Ezek az előírások megint csak a Benedek-rendi Regula tükörképei: a 
lányokkal a közös étkezés teljes csendben, maga a csöndparancs, a kétkezi munka, a mu
lasztásért járó büntetés, a formaruha. A közös hálótermet az éjszakai megláncolás he
lyettesíti, az imát pedig a korbácsolás.

Mindez a regény témájából egyenesen következik, tehát meglepődés és megütközés 
nélkül vegyük tudomásul, hogy az inas „az éjszaka utolsó óráiban, amikor a legsötétebb és 
leghidegebb van, közvetlenül hajnal előtt” ébreszti fel, hogy „megjelölje” O-t, aki ezután már 
nem is alszik el a fájdalomtól; a szerzetesi közösség szintúgy, télen „az éjnek nyolcadik
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órájában” kel föl imádkozni a Regula szerint, nyáron a vigília befejezésére már a nap- 
fölkeltekor elmondott dicséret következik, vagyis egyik esetben sem alhatnak el a kö
vetkező éjszakáig.

A szabályok O-nál ugyanazt eredményezik, mint a szerzeteseknél: „A láncok és a 
csönd, melynek belső bénaságot kellett volna bocsátania rá, meg kellett volna fojtania, mintegy 
fölszabadította... semmi sem segített neki annyit, mint a csönd, hacsaknem a láncok.” És: „Furcsa, 
hogy valakit aprostituálás töltsön el méltósággal, márpedig O esetében ez történt. Valahogy mint
ha belülről világosodott volna meg, járásán nyugalom, arcán pedig az a háborítatlan belső mosoly 
és derü ömlött el, mely a vezeklők szemében inkább csak sejthető, semmint látható.”

A böjt sem hiányzik a vezeklésből. A roissybeli utolsó próbatételkor O-t egy föld 
alatti üregben tartják öt napig, amit egyébiránt „cellá”-nak neveznek, mint hálóhelyi
ségét vagy a szerzetesek szobácskáit. „Az ő keze ügyében, egy falmélyedésben, ahonnan az a 
kevéske fény is jött, ami bevilágította a szobát, víz, gyümölcs, kenyér állt egy fatálcán.” Később 
megerősítést nyer, hogy a felsorolás nem volt véletlen: „Olykor bejött Pierre vagy egy másik 
inas, vizet, gyümölcsöt és kenyeret tett a tálcára, ha elfogyott...”

Végképp nem értjük, miért kellene O-nak vezekelnie. Hiszen egyetlen lépést sem 
tesz a maga akaratából, annak engedelmeskedik, akit szeret. Mégis vezekelnie kell, 
mert bár parancsra adja oda magát, képes benne egy idegen is testi vágyat ébreszteni 
és gyönyörrel megajándékozni. Ha a szerelem kizárólagosság, egy személynek szóló 
odaadás, milyen szerelem az ő szerelme?

Am az igazi vétek nem ez. A valódi bűnnel már első este, amikor leveszik szeméről 
a kötést, szembesülnie kell. Látja, hogy „...két férfi állva dohányzik. Egy másik ül, térdén 
korbács; az pedig, aki föléje hajol, és a keblét simogatja, nem más, mint a szeretője. De mind a 
négyen birtokolták, s ő nem érzékelte, melyik volt a szeretője.”

Ha így van, szerelem egyáltalán az ő szerelme? De ha még az övé sem az, mi akkor 
a szerelem?

Amire O itt rádöbben, kulcsfontosságú lesz az egész történet megértéséhez. Viszont 
O nem érteni, hanem szeretni akar, ezért ahelyett, hogy magyarázatot keresne, ret
tegve és szenvedve bár, de voltaképpen boldogan vezekel.

Ugyanezt a bűnét, a „csapodárságot”, „könnyűséget” veti szemére a második fejezetben 
Sir Stephen, akinek O-t szeretője odaajándékozza. Itt már nincsenek zárak, kutyák, 
inasok, nyakörvek és láncok: O akár szabad is lehetne. Csakhogy amióta Renét meg
ismerte, minden idegszálával tiltakozik a szabadság ellen. „Hogy nem volt szabad? Hála 
istennek, nem volt végre szabad! Viszont könnyű volt, mámoros a boldogságtól... Ez annyira így 
volt, hogy amikor René fogása meglazult rajta -  vagy ő azt képzelte -, ...kiégettnek, fölöslegesnek 
érezte magát, elátkozottnak, olyannak, mint a gomorrai sóbálványok. Hiszen ő volt a bűnös. Azok, 
akik szeretik Istent, s akiket Isten elhagy a sötét éjszakában, azért bűnösek, mert elhagyták őket. ” 
A szabadság O-nak a megsemmisülést jelenti, mint a hívőnek, ha Isten nem válaszol. 
Totális önalávetése Renének szól, jóllehet hasznát Sir Stephen látja, aki mintegy ész
revétlenül René helyébe lép.

„Összetéveszti a szerelmet az engedelmességgel. Anélkül fog engedelmeskedni nekem, hogy sze
ressen, s én viszontszeressem. ” Sir Stephen már az első estén közli O-val, mit vár tőle, és 
ezzel O beavatási folyamatának második szakaszába érkezik.

Már csak közvetetten kell személyes kötődés az engedelmességhez -  nagyobb hang
súlyt kap maga az engedelmesség, mint az érzelem. (Noha O megpróbálja szerelmét 
„átvinni” Sir Stephenre, szándéka kudarcot vall: függése nem hasonlítható René irán
ti, alapjában véve szokványos, csupán eltúlzott szenvedélyéhez.)
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„Az alázatosság legkiválóbb foka a késedelem nélküli engedelmesség... De maga ez az enge
delmesség csak akkor lesz tetsző Isten előtt és kedves az embereknek, ha a parancsot nem ingatagon, 
lassan, lagymatagon vagy nem zúgolódva és nem ellentmondva teljesítjük... Az ilyen tettért semmi 
jutalom nem jár, sőt még a zúgolódó büntetést is von magára, hacsak elégtételadással meg nem 
javul.” (5.1., 14., 19.) A Regula magát az engedelmességet is az alázatosság egyik lép
csőjének tekinti. És ha alaposan megvizsgáljuk, kiderül, hogy minden előírása közt az 
alázatosságra mint a szabályzat alapjára tekint. „...ha a legtökéletesebb alázatosság csúcsát 
el akarjuk érni... akkor fölfelé törekvő cselekedeteinkkel olyan létrát kell felállítanunk, amilyen 
Jákobnak jelent meg álmában, s amelyen angyalokat látott fölemelkedni és alászállni... Ezt a 
fölemelkedést és leszállást bizonyára csak arra érthetjük, hogy önmagunk felmagasztalásával le- 
szállunk, és az alázatossággal fölemelkedünk”. (7.5-7.)

Paradox módon tükröződik ez a regényben ott, ahol Sir Stephen O-hoz szól. Első 
alkalommal, amikor René az ő „óhajairól” beszél, Sir Stephen „követelései”-re javítja ki. 
Később, amikor O már egyre készségesebben és gyorsabban engedelmeskedik neki, 
„...fura tisztelettel és hódolattal azt mondta, hogy »Boldog volnék, ha szíveskedne...«”. Hiába 
parancs ez is, a forma egyfajta elismerést sugall.

Az alázatosság tekintetében a Regula tizenkét fokban állapítja meg a tökéletesedés 
stációit. Erre a tizenkét fokra O történetében rendre találunk példákat. O pontosan 
fordított sorrendben találkozik velük, mint ahogyan a REGULA felsorolja őket. A szerzetes 
előtt világos életének célja -  az alapvetőtől halad a részletek felé. O-t a részletek egy
másutánja vezetheti el az alapvetőhöz.

Néhány példát kiemelve a fokozatok közül: az utolsó, tizenkettedik fok „...abban áll, 
ha... nemcsak szívében alázatos, hanem testtartása is kifejezi alázatosságát mindenki előtt, aki 
csak látja... bárhol ül, jár vagy áll, mindig lehajtott fővel a földre szegezze szemét”. (7.62-63.) 
Ilyen a legelső utasítás, amit O kap jövőjére nézve.

Az ötödik fok, ha az érintett „...a szívében fölmerülő minden rossz gondolatát és titkon 
elkövetett rossz cselekedeteit nyíltan feltárja...”. (7.44) O azzal váltja ki az említett „fura tisz
teletet és hódolatot”, hogy Sir Stephen kérdéseire, melyek az ellenőrizhetetlen vágyakra 
irányulnak, maradéktalan őszinteséggel válaszol. Amit bevall, Sir Stephennek nem állt 
volna hatalmában kideríteni, így méltányolni látszik O nyíltságát.

A tizedik fok, „...ha nem hajlandó és kész a nevetésre könnyen...”. (7.59.) O-t a regényben 
két alkalommal látjuk nevetni.

A nevetés egyébiránt töretlenül a hatalom és uralkodás képzetével kapcsolódik össze 
-  ez különösen szembetűnő az első fejezet során, ahol a férfiak akkor nevetnek, amikor 
hatalmukat közvetlenül éreztetik a nőkkel.

O nevetése is mindkétszer a hatalom bizonyítéka: hazugságon kapja Jacqueline-t, 
és egyetlen pillanatra neki van hatalma Sir Stephen fölött. Nem azért, mert a férfi minden 
jel szerint mégis belészeretett, hanem azért, mert arra gondol, hogy O kiléphet ajátsz- 
mából. „Amikor másnap O, Sir Stephen hívására, kettőkor megérkezett, a férfi nyúzott, komor 
arccal fogadta. -  Eric teljesen beléd bolondult, O -  mondta. -  Felkeresett ma reggel, s könyörögve 
kért, hogy adjam vissza a szabadságodat, mert feleségül akar venni... Te is tudod, mit csinálok 
veled, ha az enyém vagy; ...az viszont szabadságodban áll, hogy ne légy az enyém többé... O 
elnevette magát. -  Nem késett el egy kicsit a fiú ? -  kérdezte. -  Maguk megbolondultak. Ha Eric 
nem járt volna itt ma reggel, mit tett volna ön velem délután? Sétáltunk volna egyet? Hát akkor 
sétáljunk. Vagy nem is hívatott volna? Mert akkor elmegyek...”

O nevet, és közli Sir Stephennel, akit magában mindig „nagyúr”-nak nevez, hogy 
megbolondult. Ám ez a legkevésbé sem tiszteletlenség -  egyszerű figyelmeztetés, hogy 
most Sir Stephen szegte meg a szabályt. Visszafelé nem vezet út.



Acél Zsuzsanna: „...ha az em ber m ár nincs az élő Isten kezében” • 1641

Ez a szabály vagy szabályrendszer, amelyről első pillantásra úgy látszik, hogy Sir 
Stephen alakította ki, különös módon nemcsak O számára nehezen betartható, de 
azok számára is, akik a másik oldalon állnak. Sir Stephen, Anne-Marie, de még René 
is, olykor részvétet éreznek O iránt, mintha egyéni érzelmeik és tudatos viselkedésük 
között nem lenne tökéletes a harmónia.

O eleinte nem fogja föl, mit jelent alázata és engedelmessége a maga valójában. 
Egyszer arra kéri Renét, szóljon Sir Stephennek, hogy változtassa meg a napot, mert 
szeretne elmenni egy estélyre. „René azonban kereken elutasította. -  Szegény kicsikém -  
mondta -, hát még mindig nem érted, hogy nem rendelkezel többé magaddal?” Az önakarat 
érvényesítésére tett kísérlet, a legsúlyosabb bűn miatt kapja a legsúlyosabb büntetést, 
de előtte Sir Stephen bocsánatot kér: „- Bocsáss meg nekem, O -  suttogta Sir Stephen (még 
sose kért tőle bocsánatot)...”

Mielőtt O-t megbélyegeznék, Anne-Marie csak vonakodva mondja meg neki az 
igazságot. „Anne-Marie habozott. -  Beszéljen -  szólt O. -  Szegény kicsikém, eddig nem mertem 
mondani: vassal jelölünk meg. Sir Stephen két nappal ezelőtt küldte el.” És a megbélyegzett 
O „...mielőtt elillant volna belőle minden érzés, két sötétséghullám közt még megpillantotta Sir 
Stephen halálsápadt arcát”.

Mintha uralkodó és rabszolga valamilyen rajtuk kívüli cél érdekében tennék mind
azt, amit tesznek. Eme céllal kapcsolatban mindkettejüknek lehetnek ösztönös ellen
érzéseik, amelyeket aztán tudatosan küzdenek le. Mintha ez a valami itt is, ott is túl
mutatna az egyénen, csak éppen a rabszolga esetében leplezetlenül, az úr esetében 
rejtetten.

Pedig kétszer is felvillantja a könyv, hol kell keresnünk ezt a valamit. „Legyen alázatos 
velük, fogadja el őket, mint neki, Renének megannyi képmását, amilyennek őt elfogadja.” És: 
„Mielőtt válaszolna, gondoljon bele, hogy én csupán a kedvese egy másik megjelenési formája 
vagyok, nem is lehetek más; magának továbbra is csak egy ura lesz.”

Ha O nem tudta megkülönböztetni bekötött szemmel az őt birtokló idegen férfiakat 
és azt, akit szeretett, kétféleképpen magyarázhatjuk: vagy nem volt az ura senki (ez O 
számára maga a halál, mint láttuk), vagy akkor is csak egy ura volt, de nem konkrét, 
meghatározott személy. Nevezhetjük „A” férfinak, a férfiasságnak, amely rész szerint 
minden férfiban megtestesül, de inkább valami neve nincs istenség, akihez a nemiség 
meghatározott útján lehet elérni, akinek O is mintegy „képmásává” lesz az utolsó feje
zetben -  emberen túli, félelmetes jelzésévé bagolyfejjel (tudásszimbólumként), mez
telen női testtel, ágyékába fűzött lánccal, mitológiai kiméraként ennek a neve nincs 
istenségnek.

A beavatás ösvénye, amelyen O végigmegy, istenkeresés. A regény kezdetétől a vé
géig eltelő egy év a noviciátus éve. A valahol elvesztett, megtagadott, a bencés Regula 
áhította Isten helyett egy másik isten keresése, mert hit nélkül nem lehet élni. „Gye
rekkorában Walesben... látott... egy bibliai idézetet, piros betűkkel a fehér falon...: »Iszonyatos 
az élő Isten kezébe kerülni.« Nem, ez nem igaz, gondolta most magában. Az iszonyatos, ha az 
ember már nincs az élő Isten kezében. ”

Úgy tűnik, mindazok, akik O-nak parancsolnak, pontosan tudják (Renét kivéve), 
hova vezetik őt -  olykor akaratuk ellenére. Sir Stephen féltékeny Ericre, meg akarná 
tartani O-t, mégsem teszi. O az utolsó (teljes) fejezet estélyén nem az ő, hanem „a Pa
rancsnok baglya”, aki helyett Sir Stephen választja ki a jelmezt. Sir Stephen is, Anne- 
Marie is O belső, önmaga előtt is ismeretlen törvényszerűségei szerint cselekszenek valamilyen 
hatalomnak a nevében, s nem saját, partikuláris akaratukat követve. Ezt O maga is érzi:
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„...úgy rémlett neki, hogy Sir Stephen valamiféle furcsa szerepcsere folytán az o érdekében szól 
-  helyette”.

René kívülálló, semmit sem ért abból, ami körülötte történik. Elégedett és boldog, 
amiért hatalmának kétségbevonhatatlan bizonyítékát szolgáltatja neki O nap mint 
nap, és amikor erre ráun, beleszeret Jacqueline-ba, aki nem hajlandó részt venni eb
ben a furcsa közösségben -  nem tartozik senkihez, nem szolgál semmit, csak saját ön
zését. Ilyeténképpen megfordul a helyzet: René válik kiszolgáltatottá. O-t akkor már 
mindez nem érdekli; nemcsak hogy nem szereti többé Renét, akinek a kedvéért fel
számolta önmagát, de még csak nem is becsüli. Egyszerűen sajnálja. „Renéhez széna
kötél, szalma-rablánc, parafa-rabgolyó kötötte, s ezeket igazán könnyű volt elszakítani az igazi 
kötelékek kedvéért.”

René szereti az őt gyötrő Jacqueline-t, és szerette O-t is, akinek a vergődéséből és 
sikoltozásából „kiapadhatatlan gyönyörűséget merített”. Eric is szerette O-t, feleségül akar
ta venni, de három hónappal később Roissyban„kegyetlenülmegkínozta”. Nem különös, 
hogy a kínzásnak és kínzatásnak ebben az egyedülálló történetében összesen két sza
dista akad: René és Eric, a két átlagember?...

A regény értelmezésében elkerülhetetlen annak felismerése, hogy bár O az isten
keresés és istenszolgálat útján halad -  ahogyan érzései, reagálásai és cselekedetei egy
mással összhangban mutatják, mindvégig nincs tudatában, hogy nem egy bizonyos személyt 
szolgál.

Ha figyelmesen megvizsgáljuk a két kezdővariációt, kiderül, hogy egyik a tudásra, 
másik a tudatlanságra épít. A regény első oldalain René pusztán utasításokat ad, sem
miről sem világosítja fel O-t. O tökéletes tudatlanságban megy be a kastélyba. A má
sodik változatban egy ismeretlen elmagyarázza neki, mi fog vele történni a kocsiban 
és miért. Itt tehát előzetes tudás birtokában lép át a küszöbön.

A befejezés kettőssége erre nem csupán formailag rímel. Ugyanannak a tudásnak 
és tudatlanságnak kettőssége ez. Ha O valóban elnyerte a beavatást, ha megértette 
mindannak értelmét, aminek részese volt egy éven át, akkor tudja, hogy törvénysze
rűen fogja elhagyni őt Sir Stephen, törvényszerűen szakad el a személyes kötelék. Ha 
nem értette meg, akkor nincs más választása, mint az öngyilkosság, mivel Sir Ste- 
phenben látja azt az istent, akinek a férfi voltaképpen közvetítője. Ha lesz ereje tuda
tosan szembenézni azzal, amire intuíciója már régen rávezette, tagjává lehet a közös
ségnek. Ha nem, énjének átadása után fizikailag is megsemmisül.

Az O TÖRTÉNETÉ-nek darabkáiból kirakhatjuk ugyanazt a képet, amit a bencés Re- 
GULÁ-ból. A részecskék pontos illeszkedése bizonyítéka annak, hogy az analógia nem 
lehet egyszerű véletlen; ahhoz túl sok darabkából áll a kép. De nem is ez lenne a kér
dés, hanem az, mennyire a szerző szándéka szerint való a kirakósdi. Aki az O TÖRTÉ- 
NETÉ-t írta, annak igen jól kellett ismernie a bencés REGULÁ-t és általában a szerze
tesség ideáljának összetevőit. Hogy ez az ismeret véletlenül szivárgott át a regénybe, 
átitatva azt, mert részévé lett írója gondolkodásmódjának, jelen van, úgy, hogy észre 
sem veszi; vagy pedig gonosz játékossággal maga rejtette bele a szövedékbe, ezen a 
ponton nem tudható. Talán segítségünkre volna egy másik különös egybehangzás: 
két név azonossága. Az egyik éppen Sir Stephen H-é, akit az író vezetéknevének kez
dőbetűjével is megjelöl, holott a többi szereplővel ezt nem teszi, és nincs is rá szükség. 
A másik a Benedek-rendi Stephen Hardingé, az angol származású citeaux-i apáté. Sir 
Stephen tette belső vállalássá az O-ra nehezedő külső kényszert. Stephen Harding 
tette valódi hitté a kiüresedett bencés szabályzatot. De lehet, hogy Sontagnak van iga-
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za; Sir Stephen figurája tisztelgés ama korszak fantáziája előtt, amelyben a francia li- 
bertinus alja irodalom a cselekményt Angliába helyezte, brutális angol arisztokraták 
egész sorát léptette fel, és Sir Stephen H. nevének rávetülése Stephen Hardingéra 
egyszerű koincidencia.

VERSFORDÍTÁS-PÁLYÁZAT

Quintus Horatius Flaccus

MANLIUS TORQUATUSHOZ

Olvad a hó és újra születnek a lombok a fákon 
s vélük a rét füvei,

arcát váltja a Föld, leapad s rendes mederébe 
visszatalál a folyó.

Már ruha nélkül táncol a három Gratia és cseng 
vígan a nimfa-kacaj.

Mégse reméld, hogy bármi örök, mert meglop az óra, 
s drága napod rövidül.

Zord fagyot elvisz a szellő, majd a tavasz tovaszökken, 
hogyha elűzi a nyár,

azt meg váltja a termő ősz, s máris tunya kedvvel 
itt honol újra a tél.

Am mit az ég veszt, kárpótolja a Hold, ha kitellik, 
míg ha lehullsz oda, hol

nagy hírű Aeneas, Tullus s Ancus lakozik, te 
por leszel és csupasz árny.

Tudja-e bárki, hogy adnak-e mához holnapot ott fenn 
gondtalan isteneink?

S mit megvontál lelkedtől, nem emészti-e fel majd 
kincsre mohó örökös?

Mert bizony azt, aki egyszer meghalt és ki felett lenn 
isteni Minos itélt,

Torquatus, nem hozza fel újból már kegyes élet, 
szónoki érv s születés.

Mert szűz Hippolytust sem lopja Diana ki, hogyha 
zárja a vaksi üreg,

s Lethe vizénél hős Theseus sem tépheti szét már 
Pirithous kötelét.

Bánosi György fordítása


