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A dolgoggt' Bondol+tl. váglat+
I.

Bevegetés,

válaeat

vetödö

a

amelyben a ÉlyazÓ
kérdésekre, anelyek

vonatkoznak,
alapJait
rI.

v'

aaokat

a fogalnakat,

olvagása

gorán fel-

ég konpoaícÍÓJára

ane].yek az| elenaett

nfivek

alhotják.

Qondolatok,
fogalmsuödtak

III ffi.

ég tigztáEza

ad a dolgozat
gtílugára
dolgozat

amelyek Geor8e orwe11:..1984.. cín$ negényének o].vggága kÖzben
neg.

Aldoug Htuley:..saép J világ..
a.
.'G.A.
Déry Tibor antitrtÓptáJe a
ilr X-ben.. alapjárr
BefeJea eo amelyben a pályáaő
kÖ'vetkeztetégeket.

ő'gguegea, ö'ggzehaaonlít,

naJd

legzűrí

a

3
,'Au

tttr3pía a legrr:gsaabb dolog aa euber Bgánára'.
V. S. t{ai.paul
1.

Helyueten ahlroz a játsgadoző

kísgyerekéheg lrasonlÓ'' akí e16tt építc3kockák
.'títkog
a aaónyeget, vagyís a, játék azínterét, a

el a padlÓt'

sokaaága borítja

birodalnat.. , és a kís elenek miríádj a sokszínűsége aavarba ej tí : nen ttrdj a e1'
rlőntenÍ, hogy a naryjábÓl egyenló részek nelyík hányadáből válasgaa ki az alapra
valőt''

me}yre rrtolag aE egész éptil. A választás

tanácstalansáEbsl

:

adott

sziínfi régz hoEyan

á11

egéssaé, és ezen réggek beépítéséneksorrendje
mentén mennyíben befolyásoUa
válasg teljeg

trrdatlangáebÓl

fakad,

Ösgae érte}meo,

esetleE|

Ögszeftlggő

a szerkesgtés lÜgíkaí vegérfonala

a kész épít,ménytartalmí

bíaonycrnsággal va1Ó kínyílatkogtatásával

formai

értékét? A

eddÍgelő lte$ találkogtam,

legelfogadhatrSbbnak Déry Tíbor művénehegy msndata hatott ! a maga megalapozatlan
..
táreYÍlagosságával
és félníhílísta
tagadásával: . . . vé8erednérry nincs,
csah
varrnak. De négha volna

ís, az sem érne egy fabatkát 6en a rrÉsgleteh
.,
felvílágogítÓ
fifuntrtatága nélkirl - ( 1) Ebb61 a neggonctolásbil ltíindrrlva prÓbál<:n
boldogságrol és máe, nen
a gzabadságröl,
utopíárÓl,
dZ enberíség jövőjéröl'
részletek

kevégbé fontos
regény

enberÍ és az emberen tirlnővő

alapján

gondolataím,

kíalakuIt

dinerraíÓkrÓl

benyonágaín

a kíválasztott
ée

az

háron

ebhŐl

leszűrt

kővetkeatetések részegységeít ggővegegéssgérendegní. Kígérleten annyíban tér el
a hasonlatbarr em1ített61,
pinthatÓak,

hogy míg ag építóelemek anyagí valosátit&ban

és nozdttlatlangáEl

a ternésaet holt

felének állarrdl

kítastagtálágát' je-

lenti

tehát ne& nrttat t.fil Őnmagán' addig aE emberí lét alapkért{ései, valamÍnt
'
az ezekheg kapcgolődÓ fosalnak dínanízmuga a saelIemj" fejlsdén jeIen píllanatí
fokát tt&rőgve nás, lénye8esen ősszetettebb ért,ékelés holnapja felé nrttat. Egért
az ítt leírt,akat nem a gondolat nélységének saemsaiieéb l kell vígsgální, hanem
mint

eEysaerű

vélemétryt, anely

mányélményeket" A leírtak

lesinkát'b

hangrtlatilae

nem bővelkednek $aJd táreyi

ttik'rőgí

aE

olvasgyÖkere-

trrdást fitogtati'

sen ilj at nondaní akarő gondolatohkal , tények ő.z$nének felvonrtltattínával . HÍggen
a tények nen változnak, és mínt az X-be1i poleár vélekedett, llem ís néltÓak fígyelemre. A tények saűkítik
dennapí éraákelés határai
fantágía bírodalmábarr vali
vetik

a szellení

berekesztik
ót aE zuryagí, min'
kőgé, meggátoUák aE elvonatkogtatás,
képgelódée és a
aE enber 1átÓkÖrét

baratrgoláe feneégen mfiveleteitől'

fej 16dés iltján

és ceak rost'a

érdek16dését. A dolgclk és frrgalnak változatlanul
ggtlbggtangíában, amely
letve
e8y harnadik
tertileteket

őlelí

magába, csak

aE öket

írányba

e'tyáltalátt:
terelíh

vj.ngza_

fígyelnét

lebeEnek a térben, idöben,
az

vízsgálo

elóbh'i

kettÓhsl

értelen

vált.ogík.

és
í1-

kínaradt
Egeknek a

4

vizsgál.ÓdÓ

elmrsknek' Ílletve

az elkővetkező

$g gondolataÍknak

látásnÓdJt&nak

adr:k najd helyet

oldalakon.

Ha jől

én nem ttrdon, hogy kí vagycrk, hísaen níncsen
elképzelésen arről , hog:i' kí és nívé ggeretnék lenní . ts aki neil} víaegálj a msg
magát jővóje ttikrében' aa ns$ íg$erheti neg őnnagát, {tgy vélem, trc,gy jeIen esetben az eryénre jellenz$ek általánosíthatÓak'
kíterjegzthet k afr gmberí társadalneggondolom,

makra, &Z emberí faj ra ís . Talán eE a feladata a tttdomiínyos-fantasgtíktte, pontogabban a '.fantasgtíktta'. írodalontrak is: a jiivó saemsgőeét'61vígsgáIní te8napí,
egendó őnnagát.
stratégíákra,
vj.zsgálat

Iey víggzaktívetkeztethet

saánalnas

véget Í8yeksa1k elkerillní.

amelyekkel a kőnysrtelen

ad reményt itJabb íllfizíÓkra,

becsapja őnnagát (..azt álnodja:

mitrdennapjaíra,

hagtrggágohra,

anelyekkel

a kícsínyes
I}e eg ag ő'naE emberíség

nem létegÍk..). (2} EbbÓl logí}rrrsan kÖvetkeaik,

hogy a fantasztíkrte
valakí

írodalomrrak níndíg van aktttalításal
nen avttl el addíg, aníg
hínni foE eEy szebb' enherÍbb jőv6ben vagy felí ennek ag e11enkeg6jét'

ameddíg léteanek vá8yak,
létilktól

renények ég egyéb olyan

formáÍ a t.rrdatnak, arrelyek

fogva ag euberí lélek beteges oldalá}rog karasolodnek.

a tttdományos-fantasztÍlril.rs írodalomről

beszélek,

mert el kell

Aaért nsm cgrrpiín

választanrurk

a for.

mát a tartalomtől,
s ez rrtobbín' tehát a fantasatíktmon van a fó harrgguIy. A
j Övóábrázolág
a
trtdonányos
mődozata
esetétr
f íkcÍÓ
&E
abggtrakcíÓ
'.
}ronkretíaálÓdík egy elképaelt vílágban' a tttdclmányosság csek a jővó}tép formába
(iyertyán Ervín sgerínt afr abgutrakcÍcr a mfivésg*t,henin *#yr*
ijntését Bzolgálja'
na8yobb saeretrEt kap, tás nínt ttrdtrnányÜg-fentangt j.klts f íltcÍÓ válík aggá ,& lahjelgí
a társadalni-enberí
változásokat
nllszpapírrá,
amely színváltogással
( torarrlásokat ) , amelyeket ag írÓ a naga 1ombj.kj álran ]nrtat és tantilnányÍ]E. ( 3} A
hutatás

és tanrtlnátryouág folyanatát
leegysaerfisítve
mcrndlratt:art]t:a f ilogofits
vagy gclndo]-kodomegálmtrdja, &'fi íro leírja' rnÍga tr.ldog í#ag*}ja a'.ogép rlj vílá*
got.. . A valÓságban

egek' & kategt5rÍrík nem kiilstttl}nek el esyért'elmfietl eHymágt.il'

anínthogy a f í1og6fiaí
probál

fantasatÍktrnára
boldogság,

sgenvedés} ,

abgatrakcíÓj.val'

gcrndo}kodág Bem a gyakorlatítqil,
válasat

adn1

ontclligÍlfltg

enbervoltrmk

Iétezík vala}rol egy Utőpia,
lódés végs6 foka, ha máshol ne$ is:
létrehoziik

feltételeít

krrt.atja irreálie

hipotéuÍseível" Utopíktts művébenaaonban teret, kap a filogifíai

elmélkedég és ennek tttdományclsrrldalrÓl

EllentttÓpi.ának

( lelek,

Az írÓ ag entlerí 1ét
gaftIetén-elmirl{rs.''
[intrrdat ,

ís: a váarak'

ellen

fordulnak,

tÖrténö megkŐ.aelÍtése.

nínt ag íntellekt.trálís

va8y társadalnri

a tudatrmk legnély.án. És ke1l

elképaelések iináltÓ
és a váffott.bÖl

feJ-

létegnie egy

é1etre kelrrek, tinn$n céIjaík,
rettegett. legz: a ''}tslgyÓ enfarhába
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(4)

harap..
e$másba

ég felemésrtl

ö'rrnaBát.

tér neg és egy'nágbÓl índul'

nezeryéJén- Ez a kÍíndttlő- rÉscéllpnt
Élveaí annak elónyeít
ősztÓneí

által

ősszevÍesaasága,
hagyott'

és ellenrrtÓpía

tudat,

veuérelt

öskonstrukcíÓ,

valaircrl

ögsaeér,

aE elképzelt

és a negttirtént cselekvéeek
aa enber, akí negalkot.ja a jővö vílágát,

ég elggenvedí nesatÍv hatágaÍt'

mény, az aEyaBba kőItsaőtt
robot,

IJtipía

nechaníkrrs,

á1latí

lény,

melyet alkotÓja

Aa euber: íetení teremt*

Ísmétlödö
csontok

moaBásokra bet.anított

ég hireok halnaaa,

tőkéletlennek

találván,

krrgza
magára

felsöbb

viharának
végzetét

'
boIdogsásra

elne vagy csak látgzatlény,
nely a molekrrlák elektromá8neses
gatinetében fornává drtzuad, eleve magáharr hordozva
eEy pj.llarratnyí
aE

elkeriillretetlen

vásyÍkl

életformáJát,

s

ttrdatát

Bárnelyík

elnirláet?

egeknek léte

vagy

íe

lenne ,

nemléte határoaga

sgabadgágra,

Beg k$aérzetét'

víszon}rulását. sgabadságra, amely
nen az enberí trrdat lealacsonyÍtása, a}árendelése ..tlemegesgnéknsk.., nely nen a
saenélyes gaabadság helyettesít se ko1lektív j.dötöltégekkel,
sgőma-kirárrdrrlá.
sokkal. ',A szabadoág aa a szabadgáEpnhbarr á11 kínondarri, hosy kétszer ket.tó
'
négy. Ha ezt negtehetjtlk, nj.nden eeyéb magátÓ1 kovetkezík.., (5} A sgabadeág ag
egyetIen ígaaeágra,
épiil . Meg kell

és táreadalon}roz valÓ

a tények, a dolgok,

&E enberj. érzéeek hamísíthatatlaneágára

védení.

$zabadsáB' ígaaeá8, eaerelem á11 a három regény kőgőppontjában,
fogalom nelyeket
tatnah

ne$ e8yenes fiton, hanem a társadalom

a saeraők.

tő'rvrányeínek t.tikrében lát-

benntinket G.A. rir, Bernard Harx és
Lenína, Winston $míth ég Julia, de akár a '' lsuép ilj vílág., Vadeu'bere, neIB éreaz{ik, nem éreahetjtik nagrrnkat otthon ebberr a (rem)á1onvi1ágban. Idegen álomban
ébredtlnk' kiáltunk,

Bey álonba

e három

kalattzol

e márís fulladurrk.

el

(6)
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II.
FojtogatÓ
esó-

Nen hrtll

tagadása"

].ésksr. slhaeyott
a hő.

HtttatÓk

Ea az ídójáráe

nélktil

}|aste land. l'lem gtit a nap' Nen esj"k aa

vílág.

eg őra

au ídőjárás

kőrbeJár.

ta8adása.

Ketyeg.

Eg aE idő

Ameddíe ellátnj.,

a?, ídő
vakítő

pléhgátak

altrnínítrn-hegyek. Lágerhan8rrlat . A lrnrkas fau ék, rogsdás csó lelkí
'
neheaék- Meeáuj ! EddÍs és ne tovább ! Itt a kö'aelben hirgc,dnak f,E ŰceánÍát és
Keletázeiát
elválasztő
szógesdrőt-kerítések htrllárrgÓ vonalaí, jcrbbra x nenlétbe
burkolÓgík,

betakarJa

naBát ag elnirlág

ví1ág é1í sgÓmás álnaít.
maradt.

A tö'rténelen

hazugságokba álnodja

sztirke kődpaplanával,

Az ídó nem bírta tovább, elfolyt"

átszskőtt

a határokon,

átsgőkött

ba].ra eEy szép ilj
elsaívárgott,

a realj.tás

a va1Ós éa ag írreális

őnmagát. Eg a határ

de ítt

határain'

$zktillája

és

Khartlbdj.sza, és hanarahb seÉy át a teve a tfi fokán, nínt ahogy au ember bej árj a
tudatát , és rábukkan egyénÍ vélenényére. Ib ni
Eryéní trrdatrÓl
lelkivílág
kiilsö

títkos

metnyílvántr1ásí fornája

vigelkedésnődjávaI.'
azoknak'

esetekben beezélhetturk' Aa e yéni tttdat, a szenélyes

csak rítka

egy bomlott e1ne tébolya,

titnete'

ís a trrdat., &E egyéní ttrdat?

reakcíőíval

kor,

nincsen,

hacsak a társadalom

negnyÍlvántrláeokat

e1lentétes

Au ő'ntrrdat, Yá$Í én-trrdat silrgós

anelynek Eyakrrrlatilag

kegelést

igényel,

nen

anely

semmí

általiínos
tekíntjtrk
a& &8I,

aa

g}rőkeres megváltogtatásábarr nertll kí. Ag egyéní
tudatot Bzervegen nagába foglalja a társadalmi tudat, g nírrt saövet a sejtekbó].'
érzésvÍlág és a létfelfogás
itsy épti1 fel
tot,

nj.nt

műveleteket
társadalon

helóltik.
a

Ho*yan is

társadalmí

le}retne másltéppsn neEhatárcrzni a sgenélyí trrda-

trrdat

íBényel' hísa*n ki
hanáyalelkeínek

egy

esyénre

eső

ígnerí a társadalmi

szánát?

hárryadát

de eE bonyolult
"
tudat traHyságá,t' va8y akár a

KÖvetkeztetés: bár aE egyéní trrdat kíísmer-

hető,

án naBysága ígneret].ett, B afr ehhea a tárgy}rog kapcsolsdÓ É|onclolatokcsak
társadalmí tttdathasadáohoa veaetnek, és kímerítík a ..grlntlo1atbütl.', valamítrt a
..ríttplabfirrgondol..
sgavak fogalmát.
A}togy fokogat,ssan benne}rb hatolrurk

éregní: légilres a tér, gondolatbíánytÓl
árnyékrmk eIhagyott

euetl a gívár

vídéketr' egyrs

jolrban

pttffa'Í aE éter. A Hap írányába tartturk,

vegy Ienaradt

tiriikre : nem legg nenentij a tr'ueatulásrrrrknak. A
hanen irjragzillí ő'nnagát: Úceánia Keletággía ellen vísel

tÖ,rténeIemnen isnétli,
háboritt, gaővetuéeb*'' Euráasiával.

ÓceránÍa nÍndíg Ín Kelet"ágsi"a ellen

vj.selt

háboritt . Árnyékunk nincsen. ValÓszínű, }roEy nem ís volt soha, ninden, árnyékra
j.rá:rntlÓ gondoJ.at kspzeIgég *grtpán, í1lilgíÓ,
tinánítág. Rítka erdö,
míkrofonokkaI.

Híeron}mrte Bosch

szÍnekkel'

sűr.fisŐdnek a fák,

festnény,
r1tkrrlnak

míkrofonokkal,

sgtlr}te

a teleképek.

Tígatás.'"

alapon

sztirke

A ceele}mény

7

gzá1a itt

hagem tő'rtént neg. Ani Béá neÍI tőrtént
kezdó

&E nÍnce, &E sÜ-

ne8saakad. Auít & teleké'p vagy níkrr:fon nem röggÍt,

esélye

se

'
lenkegöjét állítaní.

hosy

&98, az halva

vala}ra ís negessen.

annak níngsen

sztiletett,

1enne ennek az

Absgtrrdítás

el-

'.Tőkéletes

(7} A tö'kéleteg büntény a
büntény'. - írja Áeh At,tíla.
tőrténelem meEEyi1ltolását jeIentí. Hajlamos varyok mégís aat hÍnni' a tőrténelen
el a tö'kéletes bűntényt; ön#yílkrrs lett.

maganagárrkővette

nTnÚt' vagyís Órrnagát alakítja.

alakítást

a tőrténelen

alakrrlásán:

egyeuuen az

A tÖ'rténelen hiteles,

ó csak sodr.ődik anrrak árjában.

a tÖrténelnet,

legalábbíg

síncg. Marad a hípotégís: a tőrténe].en kapíttllált
kellöen

erósnek

ttrntette

és er$agakosnak

föl

lehetne
kellene

rend tókéletesen

egp társada}mí

agau ahogy elképgelte a tökéletes

világábrarrdjával'

realísta

Ha nem így lenne, egt követní

au esenényeh, a társadalmÍ

enberísé8, vagy

Hen aa enber alakítja

osatály

Utőpíát.

vílásképével'

Erre agonban rrtalás

sEy embercsop.nrt elótt,

nagát

amely

a}rhoz, hogy kézbevegye au

írárryítását ' Íry a tőrténelen kívont.a nragát a forgalomb'Ól,
megadÓan hagyta, hoBy jelncrndatokba, gglogenekbe csonagolják' s r{ivíd ídón beliil
esenények folyanárrak

egy hatalnas plakátban reínkarnálődott:
NAGT TESIVÉR SZEI{MEITARr! (8)
már nincs ' líínden nozganat e8y békésa mosolyg(i száj
&Z évszánok helyet foglaltak

És így, aní vala}ra ís negesett,
gzfirÓe tekintetben

ősszegződőtt,

kÖrtil hirgÓdÓ paJkos ráncok.ban, 8 az ösggeftlggéaek fényesen rajgolődtak
gae homlokra. De ekkor nár ísen kevesen ttrdtak olvasní a sgiánokbÓl'

kí a ma-

és ógsaeftig-

gégekben gondolkodní.
mínden mo*carráat- A naplÓ fedelére atyaí gondrjal

A telekép hfien rő'ggített

ánrlkodcrtt.

vÍssza}teIyeaett lorsgen kínos követkegetességról
A HÁBonLI;BÉKE (9}
A }ráborti áldás:

a fölŐeleges

A háborir, nínt víllántrárítÓ

irtvesatőiböl.
$rűlÖletet,

levezetí

nely

anyagot,

tertiletek

$1, vegetí le a felsyiilemlett

visegafoglalágáJlak

fcrrdulna.

A háborit

ha elvesae]" , Rö, ha víssaatesgel
A háborit hÓdítágsal jár- Ha a meghÓdított

cgőkken a térfogata.

fej 16dih a, nemgetj. fineléstiltség'

&' tzurácstalansiíg

melyból

egyre nagyoh'b résgt őlelnek

orgaágok általi

szívja

kiiit

t:élpont h1ányában bÍaonyogan a Rend ellen

leElj.nkább egy verenhea hasonlÍthati,
bele

enerBíát,

feI ts#tyidegerr orsgáEhil'

és nő

a teriiIetek

eaek naEysásával

*1vengtr*g*neh' afrafi más

e6é1ye. Ag sneléstiltség általánog

boldggeá-

B
sot, jÓlétet
BPs,

saill- Ag idegen (víssza)hődítág

ée eE ugyancsak

látványát
naradáea

kellenes
kíeérí,

eyülőletbttllán
okozta

áldásossága

bossailság,

kett

haaai tőmeggyűlőlködésben nyilviínrrl

kő'zéraettrea veaet.

Ugyanígy: a

elkeseredés,

ám bíánwkat

a látvárryosság

eyfrlőletben nyer kífejeaégt.
, ég gzttkségessége nínden pártta8

nely

s nrotíváciÓj

hadífogIyok

Tehát

el*

a hábonít

sgifuuára nyíván-

valÓ . Bz aE egyértelmfiség agonbarr ag Angsgoc do natíktrg tanításaÍbÓl
neIyeknek átgondolása kételyt, a párt írántí bÍaalnatlarrságot feltételez,

fakad,
ergo:

gondolatbíln.

(1o}
szoI,GAsÁG
A $ZABAD$ÁG:
A saabadság itt
kőtödik
sonlÓ.

teljeg

a Párttől

valÓ

nértékberr érgelnileg

elkiilÖntilést

jelentení.

az anyatejjel

eryiitt

Akí négís szabadnak érgi nuagát, &Z énje, tttdata, érzéseí rabja.

sgívja magába.
Ahí saiíBol saját

éraéseível, aE 8ondolatbünt kÓvet 91, és akít Eondolatbűn vádjával
nak tttdatát kisajátÍtjált,

szolgaívá

szoIga,

lesg,

de

pártrobotlérry.

rabsgoIga

A ezabadság:

Akí nen

&E au anyátlarr $Becsemőhő'u ha.

a Pártboz,

A párthűséget ninden őceáníaí polgár

hívatott

ílletnek'

an-

degradáljtík, negfosatják órgéseitól"
ts nem
EBY jelszavakra
ha1lgatÓ'
nan1pttlálhatÓ

szolgaeág.

A szolgaság

szabadság-

Ez,

így,

ítt:

j.gaz.
A TUDATIÁI{$ÁG:ERÖ ( 11)
A Párt

ereje

Párt erejében rejlÍktokra,

a tö'megek trrdatlanságában

rej lík.

A tőmegek tudatlzursá8a

a

Mert akí tud, az gondolkodí}t, és akÍ gondolkodík, aE ada-

tényekre, tapasrtalatra

tánaszkodik,

vagyís em]ékezík. Aki emlékezík' aB

nem trtd sgabadrrlní kéte1yét61: a tÖrténele,n nap nint nap fijraírja ónnnagát. A
j'islatok utÓlag beteljesedtlek, amíkor már nyílvánvalÓan hanígnak bigon}rultak.
Akí emlékegÍk, az sEy píllanat
azt nem siratja

alatt

eltfirrhet ag élet saÍrrér61. 5 akí eltűník'

senkí, hígzen már nen emlékegnek rá.

A }lÁB0Ru:BÉKE
A TUDATIÁN$ÁG:ERÖ
A $ZABAD$ÁG:$u0t'c.AsÁG
Az ellentétek
ja a syűliilet

ggíkrája lánera lobbant*

hevében ízz6 tárgadalnat.

lceáníában
trőnoI

hí*géggítik e$nnást. Ag ellentétek

píranís

éptllt'

Nagy Testvrár

'

a

legfótrb

hatalon

a cgilcsán. A píram1s derékrégzét a Belgó Párt tagjaí alkotják:

birtokosa,
$nttrdatos

I

robotok Ha8y Testvér-maggkba huj tatva,

&E snnagr&at kívfural*m sgerínt irj raproBranozÓk sereBe- Aa alatrnt a KtilsÓ Párt jelentí: e y-egy Na'By Teetvér-plakát nőgé
hitgÓdÓ' védtelen, mert gyernekeítól rettegó, ősztőnÖsen hÍvÓ pártbtirclkraták
gerege. Nagy Testvér nínderrtrol jelen van' ég TÉGEDfígyel!

had.

a hÍany. Hert tegnap sem volt
ö'rő'k ígaaság van lceáníában:
borotvapen8Ö, na gíncs, ég holnap gem ].esz. A gín keserű, a siír 1hatatlan, és a
Egyetlen

cigarettáből

rendsuerínt

kíhrtll

a dohány. Gyözelen-gín

és GyÖgelem cígaretta:

akí ezekkeI é1, ittban val}' hogy Eyőzelmet arassCIn őnnagán.
..Habent

1íbe11í.. ( 12} ; A kőnwekn*k

atla fata

Abban a vílágbatt,

ahol Irrgrcenként írják

téeéneh szerepét.

DB meEvan a sCIrsa a naplÓnak,

is m€ g rratl a nagtilt Borsa.

itjra ag életet,

a kőnlrv elvesgtí

amely nem hoggáférlretö

ktildemínderrhí

számára, és sorsa retrdeltetésében á11. A naplÓ csak annak nond valamít, akí ís.
.'A
gondolatait.
nerí írÓja lelkívílágát,
naplr lramuvá leea, ő pedi.g gózaé', A
Gondolatrendörség

negtévesgthetetlen,

Valakí míndíg lát'

kiftlrkésai

vagy' halott

gondolatok pedíg nincsenek|
negfigyelí .'s&iát.é1et".'-edet.Halott

pártellenes

8ondolataidat,
nindenkj., mert. a gondolatbűnnek nem a kŐvetkeznénye a halál:

a gon-

dolatbűtt naBa a halál.
de gut. nem lehetett

Febrrrár volt,
sen lehetett

bígt$san tudrri,

bigonyos serrkí. ValÓgzínrÍleg 1984-et írtak.

vala}ra, Bármerre néae1, EE omladoao falak

anínthogy aE évsgámban
london sgebb volt,

meErunr8tatcr látványa

fogad.

mint

Bárnerre

ís néznél, $9Í megrurugtatÓ saenpár visszanéz rád. Add meg na*[ad!
YCIU!
THE BIG BRCNHERTS WATCI{TNG
Az tttcára

r rkiílt

szivárgott
kávé ílIata
h1, nosztalgíkrte emlékeket
,'Elvadrrlt
idégve fel Wínston snítlr-ben '
táJ on.. gágÜlt kereggttll , gehol dtldva,
muhar. (13) A természet elhaIása egl'beesík a társadalni fejlÓdés végállonásával.
lceánj"a a proEregsgíÓ bírodalna, nely }tegdetté fokoaaa le ma8át. l{índent felőIel
..főtt
a nocsok,
kelkáposata és ő,reg rongy lábtö'rlrjk.. (14} dohrrs sgaEa' terjeng.
Ez egy audj.o-vÍzrtálís világ:
érzékelés határaín

kívnl

ninden látható

esík , dfr níncs.

Az éptllet.ek meg8y6z6dés né1krl1 tá-

magzkodnak alapj aíkra,

rtRalntrkban &

landÓsáEl&at.

át & lét a sgellemí nemlétbe.

Winston
overalljiíban.

Itt

folyik

$níth

ővatosan

A prolinegyedekben

ez nen níndennaPí, kiilÖnös

}raladt

leromlcrttság

a

ne$ volt

Iátvány vo}t.

anj. p d1s a fj.aÍkaí

és hallhatÓ'

rend

pogitív

ajánlatos

viasgálj ák

nit-

bélyegét vígelve'

kék

skáláj an

ilyen

ktilsövel

mutatkouní,

Nácí tísgt a, gett.$ban, ha ugyan a Ktilsó

10

Párt

tagj a tekinthetó

örnek

vagy végrehaj tÓnak

smÍth W. 6CI73" a.E rrníforníaált
A dicsósé8es
jobbra

fordrtlt.

etrénínég.
Óta

Forradalon

A Párt

'

a prolik

győkerenen megyáltogott,

au emberek sorsa

sgií!Ütalan találmánnyal

rledig álclogatoknak.

&, kőahaeanálatí

Eraadagította

cÍkkek, kőglekedési

esgkÖgd'k tárhágát. Eaek a taláInányok hossail évtigedekke].
tulajdonképpenÍ'.srt11etést1k,'trtán jÖtteh látre'
s ag ídÓ mitlágával e#yre tÖbb

kertilt

egygékébe. T,zt a sgámsuerű nővehedést azonbart

be kÖziilfrk a Párt találnányj

éppolyan nehegen lehetett kővetní, mínt aE ídö nitlását.
a
A Párt kítalálta
tÖkéletes deternínác j.ot : a történelem, a mttlt ísmeretéheg EgsrCIsan kapcsoIÓdík
aE évszánok ísnerete.
hosy bigtos

A Párt hol eat, hol neg amagt vált.ogtatta

támporrtot aE ídön és tÖrténelnen kívillí

Beg oly mÓdon,

zűrgavarban lehetetlengég

volt talální. t{índad.dís, a.míga Párt ídeoloEltsai és eIveinek sakorlat,ba iiltetöi
jővoltábÓl meg nsn vílágcrsodott míndenki elött:
a kö folyékony, a Jés meles' és
Iétezík a kettes sgán, mely negdrrplár'ea, írd és mondd, Ő't,c't ad. ?, + ?, = 5 íne a
bizonyosság,

nely

nem kívánj a neg ag utárraezánolás

Ösgzeadás nűve1ete
nűveletre

ktilőnféle

ftiggetlenít}retó

ag erednényt61 , ebböl

erednények nyerhetők.

matematíkaí logíka eme tijrgshajtása
a kőzélelnezésre.
er6sÍtó

a

iadta:

Ahogy a Párt

kÍvetíthetö

ad'Sdik, hogy sEyagCIn
rárdeke negkívánja.

A

a.E őceárríaj. gagdagásr&, 1lletve

A fejadag csokoládéből 3,5 dkg vcrlt, eE agonbzureEy rrépjÓletet

d$nttás alapján

ane]y dacolt

fáradságát . IényeBében ag

me8pált.tlgott: ?,fr dk8-ra

tünesek

A htmárrug határogatot,

nehézségel*el, ctrggágszerte nagy lelkesedés

a hábot'tl okozta
btrldtrg

n6tt.

ijrőnrívalgások

kígért.e

gyfrltÉaekerr fej eaték

fokí

kÖ'gző'netttket és nagyralre*stilést&et a Párt'
néptőneget szántalan

plakátrÓl

ar*vonásaitr semn1féle váltogáe
Esy agÍtátor
pillanatra

se

a Nagy Testvér iraint. A ookm1lliÓnyi
de
ugyal}az a s.gigorit, atyaÍ ggen}pár figyelte
'
nem vcllt fe11e1het6"

er'ályes harrgj a áradt

a teleképbt5l : l}ertlhatr*tt

éraéseíddel' kétgégeíddel. Nen lehetett

míndeEyíke egyformiín határog$tt

magadra eEy

nen fígyelní rá: a egava,k

a
mínden sgota8ra hangeulyt fekt*tet,t
"
'
kj.fej eaések', anelyek nem mondtak tőhbet , n1rrt anít a hatrgok e8}ruáerttánj.gága
sugalnazott,
lÖvedékekként pattogtak' repiiltek ggét a legkillöttfélébb írányokba,
és eUtttottak
Míníbö

volt

&, legelsaígeteltebb

Angsnoc, l{Ínipax'

seen1t. rendeltetégitkről'
feladatttkrÓl,
hacgak B. Jelentés ellenkegöiét nem, A jelentás ítt felfaehatÓ, nrínt afr a tarjelent.ég
talom, anít a ggÓ magátlan foglal,
EE azonbzur pontcrsan a t.rrlajdcrrrképp'errí
'

Hínigaz

sarkáíE ís a helyinégnek.

sgavak nsn árrrltak

eI

e11enkez6je (p1. Mín1pax, a Békenínísztérít$, a hadíproblénákkal foglalhozík,
l{j.nígau, &E Igaaságilryí Minísgtérítm pedÍe n}ntgt.ággaa társadalmi

a

igagsáátalzur-

1L
vagy mint nem-jelentés, vagyís afr a tartalon" anÍ ag eredetí jelentést
zárja
és aE ögsaes tőhhít meghag]íJa (a t{íníbő' azafr & Bőg{*mínísgtér1lut
e1eve kízárja'
kíktisgőbóli a bóséget, nínt célfoBa1mat, ég teret n}rttjt a jeságokat)

'
kÍ'

) . Magrrk a nínísatérírunok tlj

lentégpőtlásra
radalon

r.rtán éptilt e8yetIen

fényÖző'n, mintegy
írÓasztal

főlé

Beltil'

épiiletcsotrnrt.

ellensirlyozarrdÓ

elmélffilt

éptiletehben nfrk$dtek'

a folycreÓkon ég aE írodiíkban

nyomasztÓ s6tétsé8et . l{índegyik
nrrrrkát végzó ggemélyek haj olnak . Állandő
a

kintí

konoly
'
au íntéznérry: papírtekercsek

moagágbarr é1, lilktet

eaek a For-

érkegnek, nes

neglebben,

lecgapődík ag enlékegetlnrk fedeIe, mely a feledésbe ígyehvő dolnmentrrnok iltját
re j t í . Eey spiilett.el
arrébb ce lliík , aárkák lroesait soraí , fo#Patartottak
ezreível.

zárkák kő'rőtt a hÍrhedt 101-es szoba:

ts cellák,

''[,ascíate ogr}í strEranza' voí ch"entrate ! ', ( 15}
ts ítt megesík najd a taIálkozás,
tfilélés esélyeit
lekedett
fel,

mtárlegelö áldogat

szándékot beisner,

eladja

őnként, aEyát átfornálás

ő'egzecsapnak au erkö,lcgí négőI'.Jntok, a

ne8tőrík'

mínden elkővetett.

lelkét a F6ínkvízítornak,

végett, nÍB a horgók'

és meg nem cse-

majd tálcán

kínálja

a Iégcső veaetékeín felbugy-

borékol a megadás vallomása, és aE ajakon néna kéréssé vá1ík, lro1t szavakként
pereg le: ..gyÓ8yíts t$8, segítsd győgntlágonat!,. A gondolatbűttögő sorsával, őnmagával saembeotil , .ás vereséget
relnét kínálja

fel

megadja nagát
kíadj a títkait
'
'
csalétek 8yanárrt a patkányoknak:
szenved

'

sze-

''[.,omboggesat.enyefák alatt
ElatÍtál s eladtalak;
Hí ítt g 6k ott n}nt8eaanak
lombos gesptenyefák alatt..'
A mrrtati felsaökÍh
tttkőrbe tekínt,

(16)

70.75-íe ís. Az áldogat. farkasggenet. :régvéggetével'. a

nágík én tekÍnt vigsaa. A l{agy Testvér arck'spe a
az
és nogolyog. A t.rrdat ggétdlllva' kifoegtva á11' eleaálltak

s snnan € g F

kÖrrnyehenáttetsgík

érzések ís, B aa uto1e6 gondolat erejét. vegztve eltántorog.
A nrmka néha féltregzakad,
ídő színezí,

a t1aeneEynéhány iraí

Bevégeatetett...
sgtlrkegéelet kétper*nyÍ

trnrceí . olyan tőmegeg ídót.ö'ltée *E, anelytrea
párharcaj.nak
hagonlÓ élvegeteket
cgak & Círcug t{axímrtg gladíátor-vadállat
..PaÍ}em
megtekint,ése n}rujtot't .
et círcenses.' ( 17)
kenyeret és cirltuszt,
de
tőri

meg. A eyfilőlet

legfóképpen eyfrlőletet

a trépnek. sz rttÓbbí nflB kertil

Ígényel fígíkaí er6fesgítést,

ne!}
híezen & ey{l{tlet a betrsÓb61 fakad' A telekép gík.
semníbs" e16á11ítása

v.
lapján

eE}' tttálatos

férfiarc

jelent

ffis$, Emmanuel Galdeteín-é. Hátánál

nongoI

vonású katonák nreneteltek végeláthatatlan
sorban. A besgéd bfizltítt ag alantas
eszméktöl' kísiitőtt belőle a bomlasgtás gzándéka és nyilvánvalőan hazttg jellege.
A néa6k órjsnglre trgráltak'

tlvőltő'tteh,

átkouodtak,

a Párthoa jobbatt ragagzkodőak

a kétrprnyót. Két perc mitlva a enrűlőlet hrrllámaí elenyésztek,
és az életet cgak ag emlékeget]"wkak fedelének tltenes csatt.ogása jelentett.e. Ag-

mégneg ís dobálták

nap a Testvéríség f$ldalattí

nozga].ma itjbÓl

elsgenveclte vereségét: Goldsteín

mint Prométhetrsu bűnhődőtt vakmerőeégéért' iléltttán a Gyögele$-téren
'
hívégzésekkel Íinnepelték aa Eurázsía elleni itjabb győge1met.
Az asztalon
cetlí

hevert.

éá!., a feladatokat

Kusga írás volt

cgolata kíhívás volt

raj ta:

tartaImazÓ Pa}rírlapoknál kígehb méretű
,.szeret1ek.. . Wínston
és Jtrlía emberí kap-

szemben' két'.velejéíE

a rendsgerrel

natFsgabásti

romlott'. enber szép,

de nosgtalgíktrs , mély és f*líiletes , tartÓs , de e lnirlásra ítéltetett vínzonya. A
.'
szerelem prtaata ténye .'a Pártra mért csapás volt. PolítÍkaí tett.
Díktatitra
híbitj ík a kéményból és sgavadon fog,

csőpö.g a vígcsapbol'
kuIcsln&akban,

stlhan a levegő

csapzott

szárnyain.

lapttl a
nrÍndentit't jelen

díktatitra

A díktatirra

van' a szerelemben ís.
CsÖndes szoba, régí birtorok.
deezkákb'Ól összeácsolt

Elnttlt

sgázadc}k hangrrlata kísért. A vékony,

íngaÓra ketyes, bízonyít'andÓ ; va:r ídő de semnj.re
'
síncs ídó' Eg a sgoba aE emlékek, a gaerelem gzÍgete, sá)f me$körnilt píllanat a
n ltbÓlTalálkozágok rrtán esedékes Mr.Ctrarríngtcln jellembelí
mtrtácj.oja ás a
templonot ábráaolÓ kép mőgőtt j. teleképból najd kiszől
egy sgenvtelen }rans'. a
..CItt naradní,
szenvtelenség nínden brutal1tásával:
ahol vagytok l Nem moadrrlni,
fallrn

aníg parancsot nem kaptok rá|.. (19}
A díktatirra

a ktllvárosba$

híányával

tiitrtetett'

de híányában volt

jelen.

"Here $finefi a sandLe, to light yott to bed.
Itt j$n a gyertya, mely ágyad}rogelveaet".. (2o1
Itt. neg eey fejsae'
Iábdobogás,

fekete

ruhák,

hogy levágja fejed!
a borgalom

trlerceínek, nágodpercein*k

lassit

áramlásai

a ret.tenet akkordjainak
EyCIrs futanaí : ltldb$r a lráton ' megr$ppatrt
'
gerínc ködÖg t,ekintet, a tűfoknyívá spfiktllt pupÍlla halá}tárrca
a fénytelen
'
'
tekíntet a saílrtetteket érgékelí cgrrpátrl a haj meg6saii1' renegén hatja á't &
testet,

sry félÍs 61t élet. mínden bÍg*nytafáJdalmak gűrfisődnek trele egekbe a pillzura-

mely beleroppan a boraal*n sfilyába'

lzursága ér bígc'nyogsága, &fr elvíselt

L3

tokba,

s au d'rómők elsaá11nak,

reményt runítjtÓ n,lndőka utolsö

nínt

hullÓ

falevelek.

Ég elhaI

a dal

ig'

a

harrgjaí tiregen vÍssahangoznak a szív román stílusfi

kápolnáj ábatt ..Narancs

ée cítrom, bongja St.Clement haransja,

Tartogol tíg fÍtyÍng8el, st 'l{artín í8y csílíngeI'
Mikor adrrd meg? kértti komorarr aa old Baíley,
t{aJd ha lesg vagyonom' gengí a fihcrreditch-tenplom!,'
(21)
MegeaűrríkaE utolsÓ

volna fordÍtaní sarkábÓl

lehetett
lepi

bígtos pont, &E archínédeszí, nelynek tánasgkodva ki

be, borítja

el

sitlytalanságában.

a vílágot.

s$tétsés eresgkedik
A férfi

az értele.n csficsaít.

alá,

fe1h6ként

ég n6 nég lebeg a píllanat

Halottak.

A hatalon

Nem, ínk'ább ag emlékezetttké, anelyet

áldozatai?

uraInÍ., s amely elárttlta

nem ttrdtak

óket '

0rwe11 művét rrgyanitgy tek1nthetjttk

tttőpiának"

mínt

társadaluí

metszetnek. Ea rttÓbbi, mert felísmerve a társadalom elváltogásaít.,

kor-

aE embertelen

állarntokat
felnaáyítva
és utÓpía, mert eltekírrtve satrksr$gazerü,
rő8zítette,
j őv6ben bekő'vethezó változásoktÓl
a j övö táraadalnára
alkalnazta
az 1948.bart
'
jelengégeket.
nég caak kőrvonalagődÓ
A bÍrálat
egyaránt saol
a kégöbbi
hj.deeháborfis ellenfeleknek'
éppirgy elítélí a $aovjetfiníÓtlan kíbontakozÓ btirokrápárharcot , mínt fuie1ía na8w.árosaínek nrrurkáslakőteIepeín
c j.át
a hatalní
'
',A .,ble}ístrpa'6.'
primítíwé tő,mőrítet,t t...] e'mmáet a nítosa
uralkodő állapotokat.
kÖdében semlegesítö

saavaí

saerz Jtlk szár'déka sgerint

leealábt'

at:nyíra a

nlrugatí tizletet,
BE tmífornízált, tőme$befolyáeolás
reklámrryelvét vannak hívatva
gzatj.rízální, nint anermyíre a keletí polítika'
a srektarÍiírrrrs párttrralon moz*
galní Egargsnjatlak a nyelví műkődésnÓdját..' (z2) Ég ag gen véletl*n, hoffy Ürwell
..Eárt
..
nem $s!r, hanem hiírom
ví lágot
enlít , ane Iyek sok vonatkozáehan hagonlí.
tanak eglmáera. Híndhárom hírcrdalom: 0ceánía, Elrráugía ég Keletágs1a
liznus

tanára

sevienuenak

'
halálinádatnak.

ér.{il, anelyet
11letve

országonként. násképpen hÍvnak: Angsaoc-nak,

Ezektól

befaryasztÓ
satálínra'

hivatott
korláttá

Neobol-

meg6r1ave a brtdd}rígmttsmíggtíktts vonágaít ,
'
a váltcrgatc'hbÓl azonban fokogatogan k1szorrtl a szabadság

stí1ttso6a:r

és eEyenlóség fogalma, mínt neg nen valÓsíthatő
szolgální

a ezocía-

esgmék lagsan

a

tényezők' és a világmegváltást

feJ lödést

feltartÓatat.5,

tőrténelen.

merevedtek. s habár ilagy Testvér szenélyé.t'ől kőnnyen lehet
Golclsteinéröl pectíg Trockíjra (Bronste j.n) ktivetkeatetni, orwe}l nen.
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csak Anslj"át

féltette

aggasztotta.

eEy ilyen

A regénybÖl kítetszik:

felelősségtudata

81obá1is'

az

indívidtrnot

bekö'vetkezésétól'

nínt

nencsak nemzete jÖvóje

ag emberísés JÖv6jéve1 tő'rődő
átfogö.

írÓ,

a tő'kéleteg Bgységet' ne1y oszthatatlarr,

sí-

orwell

egéEa vílá$mkat

Oceániában megyalősították
kertilt

jővó

romlasgtÓ

kö'zeget

kíkiisaőbőlní,

eeyirányil

trtcába tere].ní, amelyet egyforma lánFaosalopok

se eleje,

se vége és defornálhatÓ.

a

világ,ítanak

tőrténelnet
B$8, níncs

lceáníában meEterentették a tő'kéletes szabad-

ság léekőrét.
A gzabadsáE nen abbarr á11' hosr sgabadon kinondhag&lk, hoEy kettó
..0ket gpfilőlve
kett6 négy. A saabadgág nen egt jelenti:
halni meg ...., (23}

meg

A saabadság a& a Jog, vasy inkáb'b ke,Eyeg adonány, nely alapjátt níndenkinek korra'
neÍlre' vallásí
meg8yőzódrásre és nenzetíséEre valő tekintet
nélkril negadatik

ag a lehetsség'

hogy sgabadon válassga

meg a haláInemét.
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1II.
Aa utÓpíktts társadalom ..f6höse.' vagy negtfi'rík' megalkrrsaík, fejet haJt a
rákényszerített
V&BY gzembeszáll ezekkel:láaad,
elvek e16tt,
elmenektil. A
menektilée legbíztogabb

aa Ö'nÉyilkosgág, lesgánolás

for'nája

ag ábrándokkaI.

A

lás sgárnyakat hont, &E anyag elp'nrlad,

IéIek ledobja magáről a nehráa rcrhtlvelyt,

hezdó stáíilítrnába, de a egellem tirlélí ót.
esély esík latha a ggtlpercivíligácíÓből
valÓ

negtér a termégget ö'rők hő'rfor8ásának
hz

őnryílkosság,

nínt

uto1s6

nenektilés megfonto lásakor .
..[,EYELEIÍ
HE GEt'IZÚRÁzzABÖRTÖNÖR
TÖMÖR
s A FAt sE I.,EGYEN}.1AcíYot{-NAGYoN
É5 t{yÍLTot{Az E$EMÉNYEKs DoÍ'GCIKKÖuT A}INYI RÉs
..
A}íENI{yIHÁTF$RHET tPP A KÉz S A Kts - (?{I
.. (25)
.'Dél-délnlnrgat
dél délkelet, kelet. . .
A lábak íránytfikÉnt ntl'
'
tatjiík:ott, a he8yeken tirl' ott talárr uár nen tart a szép irj víláe...
A hő'aő'nség eIégedetten távozott
saság

operatóre

Darwín Bonaparte,

a tapibÓl.

ntrrrkát vrágzett ' A nézőket. hol trndor fogta B1, és
eldasadt
ho1
a
hátuk
a
folyanatos
éreztek,

derekas

íszonyatos
hiínyingert
.,őno8torozágban.,
' HiábavalÓ

Ienne

vállalkozás

elnesélní

élnényeket, amíket.a négők átéregt,ek a fíln alatt.
A
látvátty

lát'ak
Broteszk

kÍilőnős

..A
keblére'
John,

mÓdon telJesen

nivoltábarr

anelynek íztileteíból

nen j.snert tartomány'
Vadenber,

a

leírni
azokat au
"
A síker fantaeatíhrg volt"..

ftiseetlentil

hinbálöztak

negtépágott madáríjesatŐre

varjaktÓl

szalmaszálak

s ne$ létezík erl,
a

a TapÍ Tár-

shakespeare-ral ongÓ

mert

Ez a civílízácíÓ

llen az e1me Eyözelne

negelégelte

a

a

hanonlított''

nem tér neg tltagÓ,. (26} hÍvta,

nely onnan kÍraéladná' csábítág'

Vadásamez6kre,

testtól:

eIó.

sárgállottak
melyből

a

índián

mely vÍggzahogná ót.

elkőltiiző'tt

mértéken

aE őggtőnÓk f61őtt,

Őlelte

feltilí

a

Boldog

civílígácÍÓt.

hanem pontogan ennek

az ellenkezóje:

ag á1latí trrdattalan, a mértéktelen kedvtelés' a brrJa élveuetek
rliadalmaskodnak a gaÍgorit shake$peare-j. erkŐlcsők főlőtt'
A trrdomárryok hatalnas
léptékű fej 16dése nem ag enber

felemeIését,

haneu a ezerrvedésmentes életet

lét negatírnma1 ís éppttgYelengedhetetIenek, nélkti3őghetetlerrek, mínt a kevés Őrőm'. melyet egy jÓl elvégaett
nurrka után érzttnk" s mely megkoronázza fáradsáBunkat. Eey ..t,echrríkaí csodaálla.m'.
(2T1 tÖbbé-kevésbérészletes leírása a ..Sgépítj vÍlág... Itt már níncsenek polícélozza'

nen sgánolva agza1, hogy aE enberi

16
tíkaj. célok, narrípulácíok: nindegeken a társadalom már jr5val tirljtrtcrtt,

hisgen

aa egyéní ttrdat megsgűnt, nri.nderrltízsebében hordogaa bclldogsáeát, pírulák for*
mqiában. A társadalmat kírnrlról szemléló aat hihetns, hogy egy '.g1ra$dgigníol.'
szemtanirja,

melynek

csattenÓja

véanélkrilí nosolyt,

jÓkedvet

fakaszt"

á'n a

Iátvány *salÓka,

nert az ö'rőm céltalan' nem lévén oka ag okogatneh. A társadalc,n
ő,rrmagátszÓrakogtatja,
és éngre gen veggí, hc'sy ontrrdatlansáEsa eaendertll. JÓzan
ítélóképessé8ü enber csak ag Alfa-plttszok kőziil keriil kÍ, jcltrbára aE is vegetö
beosztásban
tevékenykedík elne
asíbbadt ,
A tiíbbi
lrépte].en bármíféle
gziáavetésre, száaadásra: jől roggödőtt bennirk a gzámtala}r jellenfornálo
strgallat
..Te
és parancg.
Alfa vagy|.,
strttogták a eér,ek a hata].mas ternnekben alvi kís.'Níncgen
jobb dolos, mínt Alfanak 1enni !.. Íey vá].ik afr Alfanál
gyermekeknek.
származástrrdata e$yéní ö'nérget.té. A Beták arra biiszkék, hoE}r nem Garumák, a Gammiík pedíe á1djak Fordot, hogy nem kertiltek
a l}e1ta-csotrl.clrt sgellemílegfÍzíkailag

alacsonyabb sgínten á11Ó tagjaÍ

helyaetével,
ranoztiík

kÖgé. MínderrkÍ elégedett

és nsn vágyík másra' mert vágyaik

relatív

ert pedíg nen proá-

is tanrrltak,

beléjtik.

Háron hÓnaprn kereszt.til hallatszí]t
eE}, negnytl8tatÓ hang
..A
naponta másfél Óráto és grrlykolja a Eyernekekbe:
rogsz megsaűník létezni, ha
.'
(28 ) A szÓmatablet.ta: a társadalmí J Ólét alapj a. A
beszedsz pár gramrnaltévedés 1ehet6ségét kízárandÓ, a kialakításra
várÓ szellení kapa*itást feltiiltík
..boldog
rártelnetlen'
ám a
ember.' sgiínára gokat mondő rígnrtsokka} mondÓlt'ákkal;
"
ezek iitlenek fel fijra mes rrJra trtdat,ukban, és határcrrpák mtss ege].ekedeteíket,,
írárryítJ ák a kívánt mederbe azt aa energíamennyiné8et,, ane1y nem égett. sl , ne$
emésztődőtt fel a eorogatos sgeretkezések alkalnával.
A sttgalmauágc'k nen mínt a
gránítba llrukat mari vízcsepp,. hanem nÍnt a lecgeppsnó meleg víasg hatnak a fcrrmálÓdÓ ondoIati vílágra, ..s e srtgalmaaágok őssgege naga a EFrernek agya.. (29).
Níncsen tehát e yéní cselekedet, nincsen eÉ|yénsen' csak a kollektÍv btrldcrgság,
melyfuen míndenkí kedvére feloldndík.

steríl

sakkfí,grtrákat fehér, pontosabban halálsaínfi
A táblan

a csat,ák

vílág

tárrrl

fel

a, rÍdeg fétryhen: a

grrmikeszty{he bfijt keaek tologatják.

nem vérre

nem életre.halálra
nerurek; aE hogy valakít
'
kítissenek' sohasen fordttlt més e1$. A vílágos kírály a sŐtét kírályrrlvel e*yestil
j áték szabályai
egy ryer.nekkorban betarrttlt
szerínt , &E erotíka
folyt,o
léekőrében. Vr:lt , akí rossgat

álmodott.

Felsej lett

elótte

ery férf Í neg egy nó

képe akíket felsgabadr"rltarr rrgriíndogi *g$ppgég*k vettek kőriil, mindea s8y rárt
'
helyíségben tfi'rtént' gyenBe fénynél, egészségtelen kórtilnétryek k$aepette; ,.nín*s
levegő,

níncg tér;

fert6t1enítég

(so}. szerencsére ag ott}ron, család,
tráeár
is

nélktiIi

klőrtőrr, sötétség,

bete8ség és bűE''

anya, &F&, sgtl].ésés ag egekkel rokon tőbb'i

kj.fejeaégt nem progranoaták belé, így nen iemer}rette űket', d* au álom íey

Íszonyatos volt.

Esy

sgÓnatabletta

hamarosan vísszarepÍtette

a

lefeJtése

L7

elóttÍ

élvezte,

Ídőkbe, amíkor még a lonbík oltalmát

ég arcára elégedett nosoly

raj ao16dott ' Ford rrtán 6s2 . - . a techníkaí fej lódés itj idósránítást
vont maga
után, g az itj id6szánÍtás itj alapeIveket kővetelt BéB, amelyekre bíztosan fe1
lehet építení BBy jÓlátí tárgadalmat.
I{INDENKIHEZTARTCIZIK(31)
T{TNDENKI
a 8ondolko,Jás rabígája a1 1, tte &E enber nem
ebben aE állatías müveletben, anelynek sc'rán a férfíak

A saerelen

felegabadít

alany, hanem csak esgköz
a '.remek n6stény peldányok

kemény és napbarnította

voltának

A

esnek

áldozattrl.

bármerre nézve gátsolftekíntetet,

nagányt

nemcsak szerelenmel

íznokat

lehet

labdajáték-pályák

és centrífrreálís

az ernyedt

hfisiinak.. (3a) l p}letlmatíkue

ety sgexhormonc}s rág'5grui

elosglatni:

tartÓgtatták
itjtrÓl

a

fel

megedzí, ég ag

énekprőbák' Ford-orgíak vagy a Riemann-szőnyeg tenísz sem tttc}lső íd6tö1tés.

ÁLmilnrsÁG.(33}
KÖzÖsstc'AuoNossÁG'
A cél nyilvárrvalÓ:
eglreéggé kovácsolní,

ag eredendö

agonosítaní

kiilőnbségeket

hihÍlsgtibő'lní l a másságc't

Önntagával, társával,

níndenkít

esznényhépp'el, majd 1eEvég[il' ha míndezen állar:'otok negvalÓstrltak,

ntaJd au itj
ál}andÓsí-

taní óket.
a 136*Ík nnéternél jár'A
Bcrkanovsky-cgoport terv saerÍnt
soksaorosítja őrrnagát. '.A Bokarrovsky-eljárás a társadaln1 stabilitás

A ftrtÓsgalag
sarjadzÍk,

legfőbb eszkiiae. '. (34} A tőnegtermelés hatalná}:a kerítette
százával,
let

egróvel

trőpíktrs'

a folyanat

már a biolrigÍát

8ö'rdtilnek le tlj és trj tenyésget.ek a filtősgalagrÓl"

vőrős

fenyten

Ís.

A hömérg k-

íugad a terem. A ttikéletességrre}r egen a lépcs{5fokán

megfordítlratatlarr'

A méretek űríás1ra nóttek, ag éptil*tek fényárban
fisztak...Ca1vj.rt stopes ss tj.genbat gaexofonosa. london legjot,t, sgag- ég ggÍnorgonája. A legdívatosabb sgintetíkus gelle" ., (35} -hírdetí eÉy víllanoe égreklán.
lnndon nsgváltozott.

A Wegtminster.apátsághan

néEyszáz pár őtlépesegett

Fordson Kőzősségí tlalárdábarr nínden csiltőrtökÖn
és Ford nevét kántálva

hívt.ák a dalárda

taejaÍt

a sgÓna varázsátÓl

negsaÓlaltak

áthat.va. A

afi aranytrombíták'

eEy itjatlb *reliára,

A Bis

Ben

a Nagy Henry eliitötte
a ki lencet . Tíaenkét emh,er várta sEts 1énnyé
'
valÓ őssaeolvadását.
a torkoh eEy r1funttsban har.
zene sgÓlt
su intetikrrg
'
..
.'t,tleat
gogták:
(36) Az Öttkíviilet t'árr*át lej tette tívaglnmk' tégy eggyé, Ford.
J ogtttÓdj a

zenkét ember' a uene ilte.neít lábdobogás, taps erősítette,
sebesen noagi

gyfirfi, a párok elhelyegkedtek

a főldet

míg végtll megbonlott a

beborítÓ

panIasokon'

és a

L8

bÍbor félhomály' a vérsgírrű kőaeg pírosha vonta óket.
Valaho]. {tj l{exikÓban'

ggy Joirn ngvfi fiat.alenber a tárhogy índj.án szokág ggerínt totenállatot

eey rezerváttmban

saí megvetését61 kígérve indtrlt

sl,

var1ásgzon. Öt napÍB nem evett egy betevö

harját

falatcrt'

kítárva eEy kószíklának

tiímasakodott a tfizö nap sugaraitől

perggelve,

Krísztrts szenvedése. A fájdalmat'

a nnegprÓbáltatást kereste,

Lrsak hogy negtrtdja:nílyen

lehetett

és'.felfedegte

aa

a Halált ée Isterrt.. (37) Ak1 megj.gnerí egelt*t, &E ngtikségsaerűen ne! érgí
'
otthon maBát eEy igaaí gondolatokat , érzéseket nél}tii].őgó vÍ lágban . A Vadember,
akí angolrrl ír és olvas, bet.éve ttrdja a shakespeare driínákat' tttdja hogy mít jeIdót

lent az ígazí anya, hogy nem Ford, Frerrd és Pavlov, a technj.kai feJ16dés' a tuIstent, hanen aE a tísgteg
datalattí veaérlés és az tisutőnők ístene jelenti
..va$.'
akarat, amely a
B a '.níncs,. kőzőtt ínrrg, és benntlnk nyilvánrtl ÚQs, ag
erkőlcs,

a bőlcsesgés,

nem kergette

öt

saerelen.

a saabadság, a tísgta

saÓrrás álnokba,

A tér ég id6 nyomoritsága
agohat'

felidérve maBa
.,Hát én
ag í Iyen nenekiiléstól .

ellenhezöleg:elképrelve

előtt
nitltbéli
cselekedeteít. , vísggatart.otta
j.nkább lennék }roldogtalan, mínthogy olyarr hanis és hazrtg modon le8yek boldog'
.. (38)
nint tí ítt.
- sgembesítí a két világ erkolcsí sgabályait, nitlt és jovó

va1Ó beszélgetésekor. A régi és itj ő'ssge-

boldogságesgnényét.'Tohn, Bernarddal
csapása
nodja'

hanaroean bekő'vetkeaík.

Az édesanyja halála

a}ros:r a kőrházbarr az ápolők

násík által

ég az ott lábatlzutkodi

sgeretet,t lény elmulását'

a szönatablettás

dobogokat, szőrja

kondícíonálását',

lrogy felsgahadítsa

okcrgta bánat,

és atrnak

gyer.nekek fogadták egy

cselekvésre kéegtetí: őrjőngve tőrt

meggavarja a gyerekek

sz,ét a tablettákat'
a& élvegetek

Össae

rabjaít.

Be netn trrdja'

nem

láthatja be, a társadalmat helló mértékbennen ísmervén, ho8y eu aE enbertbme8,
a ''mj.ndenki egyben', fornáj a nen is akar kIasszíkrrs ér:telenben szabaddá vá1ní :
állatí

tisztőrneírrek, beprogra$clgott egyénieégének erre van sgiik.gége' .ss ha a saa-

badságot felmrtt,atjau nekí' llen ismer rá,

nem éruí hí*nyát.

A trorryo'Jalom, anelybe

Bernard és Heln}roltz íg }re1eceŐ'prJen,vezet el atrhoa a Jelelrethes,
álláspontot
Helmholtaot,

képvíse].í.

'
Marxot,'

tÖkéletességtől'

valanint
aki

ne$

tiírsadalonha

akít a Vadember megtyóz arril,

Í&, örtiltséBre
Bernard

A

6s

tőké1ets6sn

beleÍllegghedŐ

hory aa életben sgilhség van erósaekám shakespeare-t

fi' sgépból kíábrándrtlt,
neggyóződég

amely aE írií

tárg

nelkiil

naradt',

neg nem értŐ

e].sgÍgete1j.k a

megadják nekík a magá'ny, elmélhedég 1ghet.6g*gét"esy

olyan

ezí8eterr, ahol hasonlő gondcllkodágfi emberek, élik mÍndetrnapjaikat' FÍtretapha}íond,
a vílágellenör

ég a, Vademher párbeegéde vílágÍt

rá

a bnldogság

én sgabadság

antínÓmíájanek kérdésére; mj.t ér a nnfivészet, tudomiíny, vallám nélktllj. élet? A
gaabadgág fels bbrendfiséfiét hanBogtatÓ John nsm trtd replÍltáaní, tryoncrsan érvelní
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a vÍ1áge11en6rnek, csak talá].Ónak

vélt

ídégetehkel bíuonyítJa ígagát. A társadalomnak, ane]"y végg6vé fornálta
nagát, nínce safiks{*ge ggenvedélyre nemets
'
va8y h$gíes dolgokra, csak stabílításra.
Ezt képtelen neBcáfolní, eu elótt John
fejet

elfogadja

baJt,

nee rísérlí

a megváltoatathatatlant.

kíalakítaní

nyargatáeba

nenelnll'

aat

a kőrnyezetet,

bűnhődik

au át

Egy ídej.g é1 vélt

amí a regerváttmban

nem é1t élveaetekért,

nagiányában'

ővezte.

Önsa-

sgenved a neg nem

tőntént sgerelemért. Án nÍkor itt ís rábukkannak' ég ítjből látványossággá válík'
a f j.Eyelen hőzéppotrtJába kertil , bekővetkezík & vés, níncg kíitt. Aa arany T..Bé].-dé1rr}nrgat
keregaten hímbálÓzÓ
test
neli csorbítj a a raEyogágt .
o dél ,
délkelet' kelet . . ... A táreadalom gy6ze1ne eE a cÍvíliaágíÓn, &E enberí dimen.
ziÓkon,

a racíonálís

nínt JÓnást
..l,

szörn}rvíláB

bekebeleaí míndagt, amí a htrniírrrrnbÓl maradt, g

a cet, hordozua gyoltrábarr. Hem kertil

felsaínre

mely dics6 ász bonla Öegze itten.

Udvarfí, hőg, tudős $Ee e, kardja, nyelve;
E szép hazárrk reménye és vírága'
An ízlés ttikre, uínta egy szoborhoz,
Fígyelne tárgya ninden figyelőnek,
oda van, ín, oda ! .' (s)

soha.

2Cl

w.
Deryt, mint '.hommerévolté..-t jellenezte
érez nindagon td,rsadalmj. va.gy eggj.ezten*iálíe

Ponogáts B'éla, akí lázadÓ dacot
adottságok

ellen,

anelyek sértík
aE égszerfi dőntésheu valo jogot. (4o)

vagy korlátozzák
an emberí szabadságot,
Déry ezt a jellenvonását
ránrháaga G.A.-P&,

és errnelt a trrdatrrak az alaklrIásiít

vías$álj a oly nÓdon, hosi. megmaradáaanellett. , majd átváltogága m*l}ett fo*laI
álIást, ltog fel érveket, de végill is nyitva hagyja a problémát: a vőgsö gzÓ, a7,
Öggaegaés, ava y a találgatág
ag o1vasÓ felaclata' t}érrrt.ől nest j.desen ag emberÍség enélyeínek vígsgálata, mfivét fé1t6 gond, tin}tínro assödás }ratj a át, és
kítetszenek írÓi je11eng6i: állando váltrru ás és őrrnagával valn aÍonCIstllás, ujat
hogÓ tás mégíg kővetkeg*teg,
Azért tarton

hít " (41}
Déryre , hoffr hebígonyosodj otr: tallát
ne.m a

il}&rgtalarrgáEi ég htíg*go *mberbe vetett

saiilr.ségesnek kítérni

prÓféta nre#nyílatkogásai, han*m alapvetö

enlrerí aggÓclán vegérlí l ragaggkodás a
tiszta
értÉkekireg" r1gr' érgem' a, háronn vÍgs*ált regény írcrí koaiil ö aaonosul
lesjobban a f6hösse}, 6 éraí a }e naáyobb lelki rokonsásot, sorskógssséget vele.

A müvet aE írő tleleéléeí képessése teszi. hítelessé,

hogy mílyerr m$rték}:entudja

elképzelní nagát egy íde8en társadalom tagjakétrt váratlan
fóhög
lehet

saenélyí ambivalenciiíj a olyannyíra negyalÓstrl a mfiben,. hcrsy olyhcrr nen
eldőntenÍ: a negálmodrrtt ggemély, G"A. trrdata befcrlyásolja a ggemélyes

tÖrt,énéseket, adja kí nagárrak a cselekvés paran*sát,
meg benne, így téve e16re1átJratat1anrrá G-A.
..tlni"
fis, methalní Be nélktiled ímmár.' (42l.
zottság

sgítttácíÓkbarr. ÍrÓ és

vagy ag írÓi

lelkívíláeának
igagolja

t.udat saÓlal

t,ranszfornácíőját.

ag értelem, a határo.

negíngását,

és ígmerve G.A. dÖ'ntéseít Déry aat strgallja: nen lehetett
'
volna násképp, lrárnelyiktink hasonlÓ kÖrtllmények hőzőtt íey dőntiítt volna. FíktÍv
emlékíratában $8Y,

a tÖrtánelem és társadalom, aE emberí lét
'
..nagyar
értelmét keresö gondolkodÓ rajgolodík kí, a
zsenj..' prototÍInrga: sgerteágagÓ kőpegeégsí, gokggínüsége a sgétsgÓrtsás, cselekvésképtelenség, gyakorla*
tíatlangág

a hj.vatását

képzet,ét ídégík fel

szemlél jében"

Zsenialítáea

kíntrtatása"

bí-

zonyságtétele után satlrkeségbe brrkolÓzik,
a hŐ'aőny álcáját
őlti
magára
..1ldonog
(
lesz egenttil filrcsa álcát ő.ltenem..) ({3} és érthetetlen lérégeket
..t1b€ r metlgch,.*re
kÖvet el. Ag írr3 bevegetöt}el1 leírása e8y szellemi-figíka1
enged
kÖvetkeatetni , akí níndenbe belefo$ott,
festésgeten át &E ÓgÖrtie és latín

foglalhoaott

tő,rténe1enrt61 elkegdve a

saergők eredetíben valÓ olvaeágávaI,

de mindet

megttnta, így hát abtlahagyta öket . Míndezen Ó trrlaj donságok mellet.t agonban
"J
voltak $rengél j"g: érgelmí egfikngarrtigá8a, e1gaj.gete1te{*gea ma$iínyelefántcsc,nttornyában,
hagYta el

ígaamodása. G -A. szriletett
ígazmcrndi volt , életében hazrrggág nem
g erurek gondolata Bég a}rkor se$ fordtrlt Beg fej ében, ha &
a gaáj át
'

2t
kővetkegnény hasgnos lett
esetleg

kínozdíthatta

volna sgáBára.

volna közónyéb61'

a forradalon,, ellenforradalom

G.A. kímaradt abbtr} aE eseményhsl, aní
energ1áít helyes nederbe terelte volna:

esemétryeÍb61seruilj.t sen látott,

lévén olasgorsgág-

ban hadífogságban. Ea ag írÓí motívácíoja anrrak, hoglr G.A. irr negmaradt annak a
kafkaí resényhősnek, akínek mj.nden érdeklódésst lefogla}ja
ég nrmka}relyén sfrrfigődík mínden érdektelensége:

}rívatalnokí teendője',

véggi monÜton ururká"iát.

Maj d

Iesaií^rrolvaegzel a kclrsgakkal Párízn, l,ondCIn' Afr1ka, Rícl de Janeíro rrtagásaínak
céUa' ég itjabb ittJainak kíindtrl.ipontja. tb sehol gen br&karrt rá arra a vílágra,
nem a poolgárí tárgadalom alakít,

anelyet

g;yr--'tr
át kénye-kedve saerínt,

hanem a

társadalom leli neg a fejlÓdés auon tját, mely nyomán kíalakrrlnak aE enberek
gziínára leEpegfelelŐbb kÖrtilnények" Ezt a kalarrdot jelenti x G.A. fir sgáfiára, e
6 mitltJát' jelenét naga nő'gött haÉInramágík, kíalakrrlőban lévó lényével kettegben negíndrtl a romlás bírodalma felé, várja 6t a .'1a terre cle la pettr et. mal.'.
X-en, a benne ttralkodÓ

visronyokon

keresgttil

Üéry nemcsak eglr leerrdŐ társadalom

ij'ngyí].kosságát vízssálja:
olyan eeyetemes kérdésekre keresí a válaeat, mely he*
,.1ét
sorolja nrÍvéta
és nemIét., , az egzísztenciát e1e.megö írások vonrrlatába. x
téren ég íd6n hívill fekv6 várt>s, ha oda eljtrtsz,
világb

l'

átlépted

a

értelniiket vesatík.
..valamíért.,
létezík,

és Órádcrn a
'
1épve megsgfiník a rende}tetés

8eográf1a

X-be

kínt vary már a léteaö,

határait

reálíe

mtrt,atÓk céljtrkat

'
fcrgalna: sen:mí ssm

hanen, hogy létén titllérqle csendes prtsgtrtlásba konontljon.
Lidérceg és szorotrgatő látonág kívettllése a ptrsgtulás veirclsa, amel}rtreh mcrgEiati
ereje

a lenondás és a nemlétbe halkulás.

Élet és ktladelem igmeretlen

fogalnak

t,anácgtalarr mÓdján folyík a nielóbbi
elszendertilrás érdekében' de fenrrtartva a szenvedés jogát, a létet. A véletlenek
itt'

hÍsgen kfigdelen csak a naga negalkuvő,

kÖzt teng6dő társadalon, ane1y értelnét a?, ért,elnetlensésben találta neB - talárr
íey lehet,ne jellenegrri a halá1 bírodalmát. Amí orwe11nél a két Ferc gtsülőlet
'
Httxley-nál pedíg a egÓmakirándtrlás volt, áE Déryrrél a halálba történó tőmegee
kírrrccanás " Hínden társadalomban e16bb-utÓbb kíalakrtl

afr a ngnkág*s, ísmétlŐíJó

tÖmeges cselehvéo,

m1t'ikrtsgá dagad,

aní kés6bb lrétkőznapiságábzur is

értelmét {vagy értelnetlenségét) aenkí nem kérdt5jelezi n*8'X-lren
tasztÍkun

és látrmás,

felváltja

afr crkogat, a célt ag eazkőz,

fordítva.

ilés au őngyílltosság

de az emberi vílág
fogalna

g;ál-it

értelnét:

károe,

és csa}t a gagdagokat ílletí

ég így

tremcsa]tfatr-

negatív képe ís une$ralcrsrtl: aB crkt:t

a boldogság & saenvedég helyéhe lép, és
ís negfordtll,

homrha X-í sgelnp.ontb'ől vízs-

a saenvedés kellenes voltlít gyakran megceonkítja' mesfiuakítja
egr-egy aprÓeska ő'rőm, aní rozítív jelleséböl
adÓdÓan gzenvedÉst *kog, amit aE
.'á}dclgat..
kelleneeen ÉIveg. Hogy v6get vepsetrek e folyanat*n b*ltloggágnak, anel}r
nek '

Í}$á, au elnirláe buggi }rÍvei }találba nenektilÍsy te.}tát levorrhato a kti'vetkegtetás : ff, r:g*lek*d*t , amí k j"m*ríti a'E str-
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gyilkosság

fogalmát,

p.ontot tenni,

és au értelmet]"en tettek

vagyís felgzáÍ'olni

az érteInetlen

hossgil sc}rának végére hívatott
létet - maga ís értelnetlen.

nyer értelmet aE elenrí sgilkségletek kíeléeítésére redrrkált élet'
anarchíktts tárgadalmÍ rend, vagyís a halálban.

A táj

ségéhez egykedvfi kő.zőnbŐ'sség, mélabfi, &Z eInitlás

Íey

a ve#etálás'

&Z

sgtirkesáeléhea, emhertelennoegtalgíktts

hangulata

kap-

Az enberek a táreyÍlagos, konkrét kérdésre kítérő' kö'zonytól kongő
váIagzokat adnak: ..lehet' ..valÓszínfi. . .'. Hogy tlefogadja a várcrs'. &Z ernberek,
G.A- is kénytelen levetköuni enberiességét' eldobní aE élet jegyeít, melyeket
csolÓdík.

nagán

vígelt ' tlettelen,
tÖkéletes alkalnazkodáshoa,

a
arckífej egés életiurrt vonások kellenek
'
Arért nem a
valam j.nt a ti&Örlogíka elsajátítása.

sápaclt

negatív losíka kífejegését hasgnáltan, mert a ttikőrleigÍka p*trtosabban fejezí kí
a gondolkodásmőd jelle'mgóít: eu ellentétese a normálís Bondolatrnetretnek, an
nornálísnak,
hiszerr valÓs vísszatiikrében ag X.belí enber nagát tekintí
trikrő'ződést érgékel. A bígonytalanság az alap'eleme aE X-í f ÍlozÓf ianak'. ég
jellemgó hosr egy.egy k*rdégre adott válasg cnÍrája sem sgtiletík mes ag X-helíekben,

hiszen

amíre a kérdés vonatkogík.
vitá1,

fel bennttk, sót nég annak lehet.óséBe Bem'
.'ígetl.. és ,.nen.. 1ét
.
és nemlét, kö'zÖtt etraA do1og

a kérdés sem ötlík

és ezt nem sgokásl nen íllik'

togtatás
a kívánt

nem tanácgos megváltogtatní, hiszen a vál-

nem tu'd r;'ontoganm*gállapodní
emeletnéI, a sgállc}da sÖtétségében képteleneé$ gaját lakosgtályoclat

a határozcrttság

ékes trigonyítéka" A líft

megtalálnod, melyen amirgyíg rendszeresen váltognak a sgánok' éjjel van elo].tva a
vílágítás

és nappal és, a kilíncsek

híányoanak aE ajtőrcll.ablakről'

aa enber

8yakorta betrnreked ngobi{jában, és addíg cgticstil ott, níg }.línem engedík. x lakÓÍ
e1lenz j.k a mr"rrrkát, nint alkotő
a vé8ternék
folyamatot " ellenben helyeslík

megsenmísítését híszen negszimt az az índít.Óok, ani létrehozását sgorgalmauta,
'
tehát már níncsetr rá surikség. A rontrolás au alkotás befejezó folyamata' De hoEy

au értékelő ne t.trntesse fel & nagyarrízatát ag egyetlen helyeg érvkst:t l Éyorfian
..lehet,
hozaátesgi:
ht:gy níndennek épp az e].lenkegóje ísaa. . . '. (44} A fej lődés
a város egyík vége leprtsgtttl , elhal , tle lehet, hogy
a,
más irányha tcrváhbt,erjed. A leépillés folyamata, a negatív fej lódés jelenti
haladást egy szervetlen viliíg felé: csak sgemát, rcrthadás, gehc'l egy vírág, vagy
||
..Tények
ery krttya a kaprtaljban.
kőaőtt élt,'nk, V&slI csak aE árny6kaínk kőgÖt,t?
itt

lranyatlásba

torkollik:

(45) fogalnagÓdík neg G.A- egyík beszélgetótársában

a szcrliptÍkrrs 8ondolat: anít

lét,egik-e anyagí uívrrltábatr, va8y csrtpán ártryék' nfili ttirrenány? Mítrdeaeh
.'A
viláe meg1gmerhetetlett.. (4e1 Fordíts háfi, gondolatok egy tételt er6sítenek:
láttrnk,

tat

a vÍláenak,

Így éruékelhetetl igaziin.

sal átosságokat , tanulmárryozza,
mely sgakadatlanrrl

foglalko'gtatta

és tetten
érzékeit

G.A. fj'gTelí ezeket a felfogáebeli
..A pttsztttlás
érj. ijrrnagát :
látványa
'

né}ramár o}.y títkos

'
neselégedéneel
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81 , hogy színte belegzédtilt. ', (4T} A rerrd tl*].}tti]í spaba*s*g kerÍt*tte

tÖltőtte
hatalnába

a

lelkét.

G.A.

lagsan

tÖrvényelrtrez'' beleílleggkedík
].álkorva

prőbál

hogy tartsrrn
eImirláe .

c.A.

morálíg

az

akklínrat,íaálődík'

társada].gnba,

anorálj.n

életfornát

}roggáígagodíh a'E íratlarr

rábírní

folytatní'

ág

emlekeiból

szerelmét'

táp.

Eranábetet,

mes &E életet,o nely tőbb mínt afr
X*et nem f iríkaí , hanem guellemi ka].andok r'svén j.smerj- ilss'
ég ea*ken k'eresgttil íllesrkedík trele fi,fr értelmetlen cselekvsnek'

vele

}ragatérésében' becstilje

térképezí fel,
gtratésíák loeÍkájába.

Ag éIet'ból valÓ

tanuInányogu& G.A. a vegetiílást"

eltávozás

léleksgnrÍtó

mínt a felkésaillÉgt a }ralálra,

atmoggferájában
amely X-b*n afr

mínden e1en}'ésgik. A társadalmí é1et
.'rabok'.
mínden terilletén érvényegtilnek a tapasztalt vÍsegánságok; a biirtsnhen, a
btintetése a tegtí sztlkséglet serkent,énétröl' maJd kie1égÍtÉséh6}{t1].' A ggabadgág
.'níncs..
a
- ektró]" gati}etílt: ha níncsetr sztiln^ssglet, í#ény' agt n*m lrell
kíelésítenj'. A .'nítr1ci3..-}rea
bűne ksvetkeanényáne}t
sgokCItt rxrlgár eaért vállalja
,'bűnhódég.'
Jellegét. A per ís frrrdított képet mtttat: a ral:clktril til lingae au es*
*gyetlen

trí,E*nyosság. l{ínt{enkí halzurdi,

htidtszék' hCIgy jősgándékával
híszen

a per

felfiiggeggtik,
v1sszavágyík-e

korlátlan

évekís sgabadlábon vannak,
btrnt.esgen- A vádlottak
idöt
foglal
nagában és van itgy, }ro.gY a tárgsralást

* frrlytatáCI agonban orcÍkre elnarad. A rab a'rra a kérdégre, hogy
..Maj
d bolond lesaek . Ag enber nfiD
a ggabadságtra, íHr válasgol :

eaebadságra ternett,

Llram.'' ({t0) A látsgat

ég a valÓgás

ng*mbesítés* íg meEi*aík

elsadáea tttán. Az {inna8a által
felvetet,t
kérdésre,. míga*rínt mí tesu í vcrna'ivá ktilfctldőn an étretet, mitrden j *gan éga el1enére', vá).anzolja: '.Au, hogy nsgtenu].trurh hagrtdnÍ...,. (4B) A haartdr:aás remek
$.A" drr eEyj.k, a hagrtgsásrol tartott

képesgégéről mínclerrki tanubíaonyságot tesg: ninderrkí }ragttdík mÍndenkirrek' Az eneg]r lraattggá*Üt' ame]-y*t.masana#át:ak á11í[Ery a
rővj"dde]. rrt.ána pedís meg$yőgge magát *rurek afr gll*trkepŐJéról.

ber Bég arra íg kéireg, bc,sy elhissren
tott,

hagrrssiísot lt8yzurabban a sgerepbetr tetsgelegtetÍ'

a*tj.lyennel X*lren a halál

hír: a

a halál meg anott. . G. A. kalanrÍ-ja soriÁn ne!Ü*
'
csak Íj,sgueftiggéseket, de embereket j.g keres " A nesj.smerés mÓdsaere a besgél*
getée. Cgakís azoknak a gg*mélyekneh kőrv*nalaa*dík & jelleme'
akíkkel G'A.
a bCIldggte.
hosszabb j.deÍs katr*solatban vcllt'. Ilyen volt Ergséhet. ''a fiatalnág'
haattggág ad őrte}met a létnek ítt

lan boldognás., légí*sen kfi'rrnyű mge!Üélye
n V&sÍ l"dgotre,a]tíben felggítrre
ptrlgáraínak Jellemgöi , k$ltóÍ

t{iJ t,ak X

értelmetletr m'j"]"kaneágc't
elkővetó, eE}'' I)$r vádlnt't.ja. Ergsébet kér'vj.ge].i masát a gnere].m*t íg & ressnyben: a}rány$xor nne8jelerrj.k, I}éry érzéklgtes leíránt n}ndt rÓ1a" Ag $ gnájába adJa
..& gaeretet
el}*n nem tudrmk
a város egerelmí f,ÍlCIgÓfíájanak kul*sxilondatát:
.. (4$)
Eg a me#gol:dglás
védek,egní, }ra*sak nen akarurrk mágnak fájdalmat oksaní.
város

srőveg*t

előadi,

azonban nem trrdta ráhÍrní Erusébetet G.A. kfi.vetésére: képt*letl v*lt

megálnodní a

z4
határon titli

jóv6t.

Neve nem jelentet"t

mást, mínt a testet,

nely felkínálkogik

bárkínek'

és nínél tovább van G.A.-val eeytitt, számára annál megfothatatlanabb.
Erzsébetben ..au ísneretlen neveníncs nöí alak regsett negfoghatatlan kőrvonalakkal.. (5o} A tény, h.rgy Erggébet llem kő'vette gaerelmét annak hazáJába, élegen

ráví1áeít

aE elidegerredett

létegésre, afr emberínek híányára'

csak{lgy, nínt a nővényzetet a hulladéktől
fordÍtott

amít a níhíl potol

elő,zőnlÖtt trdvaron a talajban

vj.rágzÓ,
tttlípánok. G.A.-ban díadalnaskodj.k aE r*1etÖgzt6n, ne$ t,ér neg '.csendes

kikÖtökbe..

a két boldogtalanság
kóulil
'
haaáJába. ot'thasyja X.et, és az eltiltetett

a

sívárabbat

v1sszatér
kétely nagvát ' ani csírázn j. kezdett
tÖbb ember lelkétren. $ halÉr X rendje, tiirvényeí megkővetelik ennek trntsztrtlását,
..Uram,
mé81semberí vallcrnásra késatette Brpsébet höleyísmerösét:
aat hiszeÍn' &fr
válasatj a,

élet szép- Réeőta hordozom naganban ezt a gyanitt...Élni akar"ok" uram!.' (51) G.A'
váratlarr dőntéeeínek egyíkével, a3 utolsÓval zárul a regétry; a .'ilen lerrní'. Buavára v1ssaatér X-be,

&E Ergsébettel valÓ találkogás
reményável* de megtaBadva
álmait, &E öntttdat hatalnát - A jÓzan értelen gy6ze1me G.A. távozása X-bó1' a
szerelem gyórelme a jÓaan ésg főlőtt
a vj.sszatérég. De genmiképpennem mondhatő

é1, hogy az x*t}eIi norá1 leEyfirte volna. Ag ó veresége tanácetalansá
hontalanságátran á11: nem ttrdott végérvényesenvá]asztaní
céltalan

elnitlás

kÖzőtt.

Iansága taIán au ott
véIemény vétság,

trtelne

eltőItótt

erósgak

aZ

hazájához'

hanen a rettegett

és átélt

X-heg kŐti.

íllenmel

szenben.

G.A.

oIvasÓtől
tilalonfa,

ember'
vonások antagonigmrrsát jelentí'

absffurdumokat és rénségeket íg, aho]" a kíábrárrdttlteág

telrát

varyok..-

va1lja

(52)

DÉry, és llem várja

el

afr

a tagadás taBadását. (53) Re$énye cgttpán f i.gTelneztet' végaJelaég és
jőslatnak agonban llem allJa meE a helyét. Aa ír,i Óntudatlanrrl vagy

trtdatogan nindíg
lehet

Határoaat-

pedíg íllent.udő

rlonínál, éo a benyomágok iísszegeéBe egy torz vílág kátrlet alkotja.
.'N3rttgta1arrÍtok

1ét és a

í,dó kÖvetkeanénye: negtarrrrlta, hogy e' }ratároaott

amely nen a negatív és pozitív

Vigszatér X-be,

sgerelne

a céltalan

áhan, ott-

vetÍtení

egy Ísmert társadalmÍ rendet vesa alaprrl- Egt hiteleserr
a jőv6be, de a8 kérlelhetetlenÍil
meHcáfolja mínden rontját

kj.
ag

elképzeléaeknek. Ismertb61 nen rakhatÓ iissze aB ísmeretlen, és }roffha aa
alappkra a '.senmít'. helyezgtlk, alatr'unk megmarad, de nem lesa helöle háa soha.
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V.
meEyalősításí

0rvle11, Huxley és Déry nüve a3 alar'őtlet
e y valani

ktilÖnbÖzÍk eglmástől,

mÓdJát ílletóen

azonlrarr kő'gős benntlk: ag írÓí

sziindék, amely

Értékrik egyrészt az írőí áhráaolás

a beleélég hítelesgégében
'
á11. Ez a híteleggég enelí Clrv'rell ég Déry nfivét a Htrxley-é fő].é, amely feltiIetes
szépírÓí, arrnál tőbb techníkai farrtázíával érzékeltetí a jövő évszáaadok vílétrehozta

6ket.

ezonyaít.

Íe"T/sztiletet.t

e konpronísszumos nego}dás:

a hitel*sség megóruése'
valanÍnt a dolgozat egységessége érdekében fogj a kőzre aB ..1s84.. r6s a ..G.A. itr
X.ben,.tárEyalása
a..saáB itj világ..-r,Ól írottakat' jőllehet a művek me8írásttk
nem íey kővetkeznének. Hásrésut értékilknek' anely az
írÓí leleményesgéeból satilet1k" és nelyet a jőI átgondolt cseleknény, afr eszmeÍ
időbelí

sorrendje

tartalon

szerínt

és a válasatott

forna ősszhangja bíatosít'
adJ a neg azt

mínden íd6ben érvényes nondanívalÓ
arra,

az o1vasÓnak sgiínt tiaenet, a
a tötrbletet

hogy ezeket a regényeket érdenes a kíadoknak kíadnír&'

elolvasnía,

egetleg fiJraolvasnía.

arrely garancj.a
'
&á olvasonak pedie

Ez aE tlzetret sokak sgáJáttÓl elhanggott,

ember haJlanos arra" lroEy ne vegye fi8ye1enbe ez íratlan

de a!

tsrvény szellemét: soha

ne szünjilnk meg enbernek meEnaradni, órizzrtk neg ag őrők egyengillyt, anely benni:nket ttral, a jÓ és a rogsz egyensfilyát, V&BY ínkább adjttk át nagrrnkat a jő
uralniínak, és fojtsrrk

el a bensórrkben lappangÓ gonoaat. Ag Íroí végkóvetkeztetés

e háron regény ís mrrtatja
0rwe11 regénye ag rrtÓpíáből
a társadalon

illetve

ft1sget1eníthet6

aE olvasÓnak

szánt. tiuenettől-

kílába1ní nem tudő társadalom apokaliptíkrts

etyén bt ásának híteles megjelenÍtése. Arra
hc,sy nívé lesz a rend ggabadgás nélkiil. Huxley sEy

áldogatává

a kérdésre keresí a válasat,

válő

nen titlságosan

át8rrndo1t cgeleknényü és pontoo Jellenábrágolásit'

mondanívalÓval

rende1keg6 regényben bízonyítja'

racíonalítása
boldogság
'.JÓléti

legyfrrí ,

&sYontallossa

az

a

civí1ízácíÓ
fejlett
e.nberí érzelnehet , a gaabadgá8 ée a

BsÍ, ag enbert ál1attá
degradálÓ
van
Egekke1 gzemben Déry azt sllgalUa:

a választott

veret.

rrtÓpÍáből'

van esély hogy elsrökjtink

utÓpj.a demoralizálr1 hatása e1ő1. Íey válik
tett

hogy

as határozott

vÍsgony].agos őgszef.srhetetlensége

á11am.' kÍalaktllágához

visgzaitt

képének'

erejébe vetett

a megval sÍthati

&$ry reBinye &u em}rerÍ akarat,ba és a

hít dokrmentumává.

A képzeIet határa1nak

kításítása

ne.meg cselekedet.

'.l{ert aE Írő

nem

hoey fij birodalna}rha vegessen,..(54} Aa íri oly mődon
,.festí
hítelesen
kalarrzr:l el UtÓpiátra, hogy elrettent
tóle
falra'. aa őrdőgö.t
'
'
mely emberból lett,
ég arurak rendggerét, au antítttripiát ' Aa crlvaső ílrmidon
határór

kutyakötelessége,

szembestil álnaj.val,

ée kényt.e].en lesaiíÜtc,lní velttk.

nehory késóbb agok ellene

?. 6 -

forduljanak.
beguállni

szenbestll

veltrk,

akaratávalo

kora

vissaássá8aíval,

tiírsadalní

nehogy azok au e1képzelt

ég e11en6rgíág alá vonja azt,

rémségekkel agonssuljanak.

saem-

szenbesril

hogy ne a nem akart vi1áe

létrehoaáeárt
mesterenberneh, és e$y falat enel a je-

mrnkálko{Íék. Az írÓ elsgegódik saellení
len és a .,szép jőv6.' kőzé, hogy ővjon a techníkai
kíszáradásátől.

és kénytelen

És elsge,gódik prÓfétának'

titlfej 1ödést61'

és a ptrsztába kíáltja:

aa érzelnek
'.Ne adjátok

azt,' a ní egent, &Z ebeknek, s0 Eyőnéyeíteket ne hányjátok a dísgnők elé, hosy
meg ne tapossák azokat lábaíkkal
és néktek fordulván,
neg ne suaggassanak
'
t1teket... (5s) Aa utipia
ttlkőr, neglátod berrne ő'rrna8ad, sgell*med mirlÓ fö1dí
náeát . $ hátadnál

au ellenrrtÓp1a;

gadtÓl.

De eE a rémiilet elszakít

veltink:

aE tttÓpíát'

ttikÖr kÖzt álltmk.

belenégel , s negréntllsa őnma'
és magad vagy negínt. Eg tőrténík

negfordulgu
álmaídtÓl'

a mesés El-Dorado-t keresstlk, és ellenrttőpiára
leltink. Két
Elöre tekíntűnk - g hátraf,ele láttutk- A felírat fÍeyelneztet:

Az UTÓPIAA I,EGvEsuEnELilEsEBB
EI.őÁLLÍII{ATÓ
ÁtuFtrI.
ÍTÁsÁTrt!
rvAKonTU$K
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