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arthurkoestlerSötétség délben címűregényénekfőhőse,nyikolajSzalmanovicsRuba-
sovkivégzéseelőttarraavégkövetkeztetésrejut,hogyakollektívboldogsághozvezető
egyetlen út kollektív szenvedéssel – diktatúrával van kikövezve. az a kérdésmarad
csakhátra,hogymindezekismeretébenérdemes-evégrehajtaniatörténelemlegnagy-
szabásúbbésegyben legtöbbáldozatotkövetelő társadalmikísérletét. „A válasz ter-
mészetesen igenlő, legalábbis amíg az »emberiség« elvont fogalmával dolgozunk, ám
ha az egyes »emberre« alkalmazzuk (...), a húsból és vérből és csontból és bőrből való
valóságos emberi lényre, akkor azon nyomban megmutatkozik az elv abszurditása.”
(koestler2008).

az elv abszurditása azonban nemcsak ebben rejlik. Rubasovmindhalálig párthű
marad,ezértvállaljaésfogadjaelakoncepcióspertésalegképtelenebbvádakatis–
aszámáraegyedülfontoserkölcsielv,atársadalmi hasznosság nevében.döntéséta
szebbjövőbevetetthiteigazolja.olyanutópisztikusjövőképez,amelybenmár„csak az
eszközök tisztasága szentesítheti a célt” (koestler 2008, 307. p.), és amelyben az
egyénmárnem„milliós tömeg osztva millióval”(koestler2008,303.p.),hanemteljes
jogúindividuum.Gondolataibanazonbanfel-felsejlikadekadenstendencia:„Betonból
nem lehet Édenkertet építeni. Igen, megvédik a fellegvárat, de immár semmi értelme
az erődítménynek, nem mutat immár példát a világnak semmiben.” (koestler2008,
305.p.)aztmégsem ismeri fel,hogyehhezazállapothozéppena társadalmihasz-
nosságelvénekmindenekföléhelyezésevezetettel:„Ha az élet önmagáért szent, ha
az életnek primátusa van a halál fölött, akkor nincsen sem indok, sem fölmentés a gyil-
kosságra. Ezt ássa alá a hasznosság elve: mert minden totalitárius rendszerben elvek
döntenek a hasznosságról, és megszűnik az élet szentsége. (...) ha az igazságot a hasz-
nosság elve határozza meg, akkor már nincs is szükség az »igazság« szóra. Így az igaz-
ságszolgáltatás akadálytalanul válhat a társadalmi hasznosságról való ítélethozatallá.”
(körmendy2007.125–126.p.)

ahatalmataforradalmárokatársadalmihasznosságnevébenragadtákmagukhoz,
hogyamegfelelőpillanatbanvisszaadhassákanépnek.ahatalommegtartásánakesz-
közeiazonbanfokozatosanazeredetimagasröptűcélokfölékerekedtek,mígaztánát



nemvettékazokszerepét.lengyel józsefakövetkező, igen találóhasonlattalhozza
közelebba„a hatalom célja a hatalom”elvét:„A hatalom rákos daganat, megeszi az
emberben az emberség sejtjeit. A cél már szinte semmi, és a hatalom már egyedül a
hatalomért kell...”(lengyel1988,88.p.)

azorwelláltalfelvázolttökéletesdiktatúraéppenabbankülönbözik„gyáva és kép-
mutató”elődeitől,hogytörekvéseibennyíltanvállaljaahatalomkizárólagosságát.az
1984 (1949) harmadik részében o’brien, a mindenható belső párt tagja így okítja
„eltévelyedett”áldozatát,winstonSmith-t:„A hatalom nem eszköz; a hatalom cél. Nem
azért csinál az ember diktatúrát, hogy megoltalmazzon egy forradalmat, hanem azért
csinál forradalmat, hogy diktatúrát csinálhasson. Az üldözés célja az üldözés. A kínzás
célja a kínzás. A hatalom célja a hatalom.”(orwell2003,290.p.)orwellfőmondani-
valója tehátaz,hogyminden forradalom,amelydiktatúrába torkollik,halvaszületett
gyermek:eredeticélkitűzéseineképpenazellenkezőjétváltjavalóra.mindeközbena
forradalomvezetőitisztábanvannakavégeredménnyel–báreztgyakranmagukelőtt
is tagadják.o’brienazonbanmársemmitsemtagad,megszállottanéselragadtatva
magyarázzawinstonnak:„Kezded már érteni, miféle világot teremtünk? Pontosan az
ellenkezőjét azoknak az ostoba hedonisztikus utópiáknak, amelyekről a régi reforme-
rek képzelődtek. A félelem, árulás és fájdalom világát, az elnyomás világát, olyan vilá-
got, amely nem irgalmasabb, hanem könyörtelenebb lesz, ha kiforr. A haladás a mi vilá-
gunkban a több fájdalom felé való haladás.”(orwell2003,294.p.)utópiatehátnem
létezik, csak negatív értelemben. Ivanov elmélkedései a Sötétség délben lapjain a
Sátán„kollektívemberiességéről”,melyfeláldozzaazegyéntaközérdekében,aforra-
dalmateláruló,logikátlanésviszolyogtatólelkiismeretről,valamintahumanitástólés
azemberijogoktólmentestársadalmihaladásróltévesnekbizonyultak,mertazeffajta
ideológiaagyakorlatbansemmifélehaladást,„földiparadicsomot”nemeredményez-
het,csupánleépüléstéspusztulást.(lásdkoestler2008,179–189.p.)ésmimarad
eleépülés,ekiüresedésután,azután,hogyapártmindenemberiérzéstkiirtvagyeltor-
zítésamagaoldaláraállít?Semmimás,csakahatalommámora,atisztahatalomé,
és„a győzelem izgalma, az az érzés, hogy ellenségen taposunk, aki tehetetlen. Ha el
akarod képzelni a jövőt, képzelj el egy csizmát, amely örökké egy emberi arcon tapos.”
(orwell2003,295.p.)

a totalitárius diktatúrában, és főként annak tökélyre vitt, orwelli változatában a
hatalomsohasemegyetlenszemélykezébenösszpontosul,báravezérnekigenfontos
szerepevan:„Nagy Testvér az az álarc, amelyben a Párt a világ számára megmutatko-
zik. Szerepe az, hogy gócpontja legyen a szeretetnek, félelemnek és tiszteletnek, vagyis
azoknak az érzelmeknek, amelyeket könnyebb egy egyén, mint egy szervezet iránt
érezni.”(orwell2003,230.p.)egyénihataloméppúgynemlétezik,mintahogymagán-
tulajdonsem.csakiskollektívhatalomrólbeszélhetünk,apártegyeduralmáról.apárt
azatévedhetetlen,tökéleteserőszakszervezet,amelyneklényegéttalánRubasovsza-
vairagadjákmegaleghatásosabban:„A Párt sohasem téved (...) Maga meg én követ-
hetünk el hibákat. De a Párt soha. A Párt, elvtársam, több, mint maga vagy én, vagy
akár ezer más, hozzánk hasonló ember. A Párt a forradalmi eszme megtestesülése.”
(koestler2008,55.p.)apárturalmaazértválhatörökössé,merthatalmátnemörökí-
ti közvetlenül apáról fiúra, csupán az eszmét, az ideológiát teszi halhatatlanná: „az
örökletes arisztokráciák mindig rövid életűek voltak, míg az egy-egy eszmét magukévá
tevő szervezetek, mint például a katolikus egyház, néha évszázadokig vagy évezrede-
kig fennmaradtak.”(orwell2003,232.p.)ezavégtelenhatalommániaazzalmagya-
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rázható,hogyatotalitáriusrendszerekbenatörténelembenelőszörazoknakazalsóbb
rétegeknekakezébekerültaközvetlenirányítás,amelyekmindaddigelszigetelődteka
politikától.„A hatalomból való több évszázados kiszorulás azért függhet össze a hata-
lomhoz való eszelős ragaszkodással, a hatalom megtartásával bármi áron, mert a
hatalom elvesztése a törvényen kívülieket a semmibe ejti.” (körmendy2007,79.p.)

nézzükmegmostrészletesebben,melyekazokazeszközök,melyekelengedhetet-
lenekahatalommegszerzéséhez,„tartósításához”,ésazideológiahalhatatlannátéte-
léhez.

orwell,miutánelolvastaHitlerMein Kampfját,felismerteaztazerőt,amelyatöme-
geketatotalitáriusdiktatúrákhozvonzza.ezazerőnemajólét,akényelem,biztonság
vagyarövidmunkaidőígéretébenrejlik,mégcsaknemisazeljövendőszabadságés
egyenlőség hangoztatásában, hanem mindenekelőtt abban a hatalomban, amely
képesgyőzelemrevinnianépet.afasizmusnak,anácizmusnakésSztálin„militarizált
szocializmusának”asikeremindugyanazonafelismerésenalapszik,melyszerintaz
embereknek„időnként szükségük van a küzdelemre és önfeláldozásra, sőt a dobokra,
zászlókra és díszszemlékre is. (...) pszichológiai értelemben sokkal megalapozottabb
ez a világkép, mint a hedonista életfelfogás”. (körmendy2007, 265. p.) Innenmár
csakegylépésakülsőésbelsőellenség(imperialisták,fasiszták,alsóbbrendűfajokés
nemzetek, zsidók, kémek, szabotőrök) gyűlöletének,megvetéséneksulykolása, vala-
mintazebbőlfakadófolytonosveszélyérzetszítása,amelynektermészeteskövetkez-
ménye,hogyahatalomamegmaradásérdekében „ideiglenesen”avezérésapárt
kezében összpontosul. Hogy az „ideiglenes” örökössé válhasson, nemcsak állandó
ellenségetésveszélytkellbiztosítaniazembereknek,hanemmindenekelőtttökéletes
alattvalókatnevelnibelőlük.ebbenahelyzetben„az uralkodó elmeállapotnak a sza-
bályozott őrületnek kell lennie”.(orwell2003,240.p.)

Hogyanérhetőelezazállapot?nemelegendőazállamakaratánakvalófeltétlen
engedelmesség, ennél több kell:mindenkinek egyforma nézeteket – a párttalmeg-
egyezőnézeteketkellvallania.mindennekazalapjatehátazideológiávalvalóazono-
sulás,ésezentúlmindenmellékesséválik.apártmindenalattvalónakpontosankije-
löliahelyétésfeladatát,ésperszemindentaközösség(azállam)érdekeinekrendel
alá(hogymikaközösségvagyazállamérdekei,aztpedigtermészetesenapárthatá-
rozzameg).azalattvalókáltalánoséslegfőbbfeladata,hogyátformáljákgondolkodá-
sukat,éshiggyékalegnyilvánvalóbbhazugságokatis,haazokapárttólszármaznak.

azorwelligondolatbűn, gondolatrendőrség, illetveavalóságszabályozás vagydup-
lagondol módszerenemegészenazAngszoc2 találmánya.elsősorbanasztáliniSzov-
jetunióbanigyekeztekazemberekgondolkodásátmindeneszközzelbefolyásolniésa
pártellenőrzésealávonni,ahogyaztRubasovkétszerisemlítinaplójában:„...abban is
a nagy inkvizítorokra hasonlítottunk, hogy nemcsak az emberek tetteiben, hanem a
gondolataikban is üldöztük a gonosz magvait. Nem ismerünk el privát szférát”
(koestler2008,120.p.); 2.„A zsarnokság dilettánsai a maguk idejében még csak arra
kényszerítették alattvalóikat, hogy parancsra cselekedjenek; a Nagy Egyes viszont arra
is megtanította őket, hogy parancsra gondolkodjanak.” (koestler2008,209. p.) aki
megszegteaparancsot,akinemgondolkodotthelyesen(vagyisakiasajátfejévelmert
gondolkodni),azbűntkövetettel,büntetéspedigcsakegylétezett:ahalál.márasztá-
linizmusbanisérvényesvolttehátazorwelli tétel:„A gondolatbűnnek nem következ-
ménye a halál: a gondolatbűn maGaa halál.”(orwell2003,35.p.)mindenmásvétek
azeredendőgondolatbűnszükségszerűkövetkezménye.a totálisdiktatúrában tehát
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nemazértbörtönzikbe,kínozzákmegésítélikhalálraazembereket,amitamúltban
követtekel,hanemazért,amitajövőbenvárhatóanelkövetnének.(Gletkin,a„nean-
der-völgyi”kihallgatótiszt,mindenféleszabotázzsalésárulással vádoljaRubasovot–
többekközöttazzalis,hogymerényletetkíséreltmeganagyegyesellen.mindezeketa
hamisvádakatarraalapozza,hogyRubasovbeismerte:„eretnek”,apártvonaltóleltérő
gondolataitámadtak.)

„A duplagondol azt a képességet jelenti, hogy valaki egyidejűleg két, egymásnak
ellentmondó nézet birtokában van, s mindkettőt elfogadja. (...) A duplagondol az
Angszoc igazi lényege, hiszen a Párt alapvető ténykedése, hogy tudatosan csal, s köz-
ben szilárdan ragaszkodik annak feltételezéséhez, hogy tisztességesen jár el.”
(koestler2008,237.p.)egyfajtaautomatikusönhipnózisez,tudatosanelőidézettski-
zofrénia,amelyetmindenpárthűelvtársnakalkalmazniakell–„elfelejteni valamit, ami-
kor felejteni kell, aztán ismét emlékezni rá, amikor arra van szükség, majd azonnal
ismét elfelejteni, s ezenfelül még ezt a módszert alkalmazni magával a módszerrel
szemben is – (...) tudatosan tudattalanságot előidézni s aztán elfeledkezni a végbevitt
önhipnózisról.” (koestler2008,42.p.)orwellmár jóvalaz1984 megírásaelőttfelfi-
gyeltazokraajelenségekre,amelyekregényébenszükségszerűenaduplagondol alkal-
mazásáhozvezetnek.1941-benírja:„atotálisállamnakazasajátossága,hogyellen-
őrziugyanagondolatot,denemrögzíti.kétségbenemvonhatódogmákatállítföl,és
naprólnapramódosítjaőket.Szükségevanadogmákra,mertszükségevanalattvaló-
inakfeltétlenengedelmességére,deképtelenelkerülniahatalmipolitikaszükséglete-
itőldiktáltváltoztatásokat.Tévedhetetlenneknyilvánítjamagát,sugyanakkorazobjek-
tívigazságnakmégafogalmaellenistámadástintéz.”3 végeredménybenaduplagon-
dol teszi lehetővéapártnak,hogyazemberekemlékeitésezáltalamúltat iskénye-
kedveszerintformáljaát.„Aki uralja a múltat – hirdette a Párt jelmondata –, az uralja
a jövőt is; aki uralja a jelent, az uralja a múltat is.” (orwell2003,42.p.)Goebbels,
Hitlerpropagandaminiszterénekhíresmondásaígyszólt:„A százszor elismételt hazug-
ság igazsággá válik!”Haahazugságotmindenkielhiszi,ésnemmaradírásosbizonyí-
ték,amelymegcáfolhatná,akkorválóbanigazságkéntvésődikbeazemlékezetbe,és
igazságkéntvonulbeatörténelembeis.azállandóhamisítástazonbancsakadupla-
gondol alkalmazásateszilehetővé:mindenpártértelmiséginektisztábankelllenniea
múltváltoztathatójellegével,ugyanakkorazzalis,hogyamúltsohasemváltozott.„Ami
igaz most, az igaz örökkön-örökké.”(orwell2003,42.p.)óceániaeurázsiaellenvisel
háborútkeletázsiávalszövetségben–óceániamindigiseurázsiaellenviseltháborút.
óceániakeletázsiaellenviselháborúteurázsiávalszövetségben–óceániamindigis
keletázsiaellenviseltháborút.4 aSzovjetuniószövetségesea fasisztanémetország,
ellenségeazimperialistanyugat–aSzovjetunióellenségeimindigisazimperialisták
voltak.aSzovjetuniószövetségeseazimperialistanyugat,ellenségeafasisztanémet-
ország–aSzovjetunióellenségeimindigisafasisztákvoltak.

miszükségvanerre?miértkellamúltatátalakítani,atörténelmetállandóanújra-
írni? egyrészt csak a tények elferdítésével őrizhetőmegapárt csalhatatlanságának
dogmája,másrésztpedignemszabadlehetőségetadniegyetlenpárttagnakvagypro-
linaksem,hogyjelenlegiállapotátösszehasonlíthassaamúltbélivel.„El kell vágni őt a
múlttól, éppúgy, mint az idegen országoktól, mert azt kell hinnie, hogy jobban él, mint
ősei, s hogy az anyagi jólét átlagszínvonala állandóan emelkedik.”(orwell2003,235.
p.)avégsőcél:olyan,politikailagtudathasadásosalattvalókatnevelni,akikönkéntés
feltétlenülkiszolgáljákazőketelnyomóhatalmat.csakazilyenalattvalókképesek„fel-
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dolgozni”azokatarettenetesellentmondásokat,amelyekapártmindenkoripolitikáját
meghatározzák.

apártállandóanháborútviselegymásikszuperhatalomellen,ésazalattvalókat
folytonosgyőzelmimámorbantartja,miközbentisztábanvanvele,hogydiadaltsoha-
semarathat.aháborúcéljanemahódítás,hanema fennálló„rendkívüli”állapotok
bebetonozása.aháborúugyanisfelemésztiazokatajavakat,amelyekmegteremthet-
nékazanyagiésszellemiegyenlőséget,ezzelveszélybesodorvaatársadalomhierar-
chikus felépítését. a „rendkívüli” állapotoknak köszönhetően azonban a tényleges
hatalomapártkezébenmarad.A háború: béke.5

óceániahivatalosnyelveazújbeszél.olyanezanyelv,minthaazegészszókészlete
mozaikszavakbólállna.nemelőzményeknélkülvaló,hiszenazösszevontkifejezések
nagyon is közkedveltek voltak a 20. századi totalitárius államokban (például Kom -
intern, náci, Gestapo, cseka).„Az újbeszél célja nemcsak az, hogy az Angszoc híveinek
megfelelő világnézet és észjárás kifejezési eszközéül szolgáljon, hanem az is, hogy
minden más gondolkodási módot lehetetlenné tegyen. (...) Az újbeszélt nem arra szán-
ják, hogy kiterjessze, hanem arra, hogy szűkítse a gondolkodás területét, s közvetve ezt
a célt szolgálja a szóválasztéknak a minimumra való csökkentése.”(orwell2003,329.
p.)(Faludy,akiPokolbeli víg napjaim címűönéletrajziregényében[1962-benjelentmeg
előszörangolfordításbanMy Happy Days in Hell címmel;magyarul1987-benszamiz-
datként],többszörisemlítéstteszaz1984-ről,egyhelyüttadiktatórikustársadalmak-
ra jellemző általános elhülyülést a sötét középkorhoz hasonlítja; az antik kultúra és
főkéntanyelv–aklasszikusgörögéslatin–elhanyagolásátésvulgarizálását,mely-
nekeredményeképpenmárszintesemmitsemtudtakkifejezni,azújbeszél jelenségé-
velvetiössze.)(Faludy2005,381.p.)azújbeszélbefoglalttörekvésekazonbanmeg-
intcsaksúlyosellentmondásthordoznakmagukban.Haazújbeszélttökélyreviszik,és
használatátvéglegelterjesztik,akkorazelvárásokszerintmegkellszűnnieagondo-
latbűnnek,„mert nem lesznek szavak, amelyekkel elkövethető lenne.” (orwell2003,
61. p.) az örökös diktatúra fenntartásához azonban szükség van nemcsak külső,
hanembelsőellenségreis.„Mindig kell hogy legyen kényünkre-kedvünkre kiszolgálta-
tott elhajló, aki üvölt a fájdalomtól, megtörik, megalázkodik, s végül tökéletes bűnbá-
natban, önmagától kigyógyulva, önszántából a lábaink előtt csúszkál.”(orwell2003,
295–296.p.)–mondjao’brienakínpadhozkötözött,„gyógyulófélben”lévőwinston-
nak.agondolatbűn tehátsosemtűnhetel.aháborútsosemnyerhetikmeg.aköztes,
rendkívüli,tudathasadásosállapotvéglegesséválik.

atömegesskizofréniakorábanazválikőrültté,akimegpróbálnormálisangondol-
kodni,akiazobjektívigazságotkeresi.eztérziwinstonSmith,éseztérziRubasovis.
nagyonhasonlógondolatok foglalkoztatjákőketezena téren.Rubasov „a józan ész
marósavával égette ki tudatából minden maradványát a régi, logikátlan erkölcsnek. (...)
És hova jutott? A kikezdhetetlen igazságok axiómái abszurd végeredményre vezettek
(...) Visszatekintve a múltjára, most úgy látta, hogy ámokfutó volt negyven esztendeig –
a tiszta ész ámokfutója.”(koestler2008,304.p.)Rubasovszemélyestragédiájaabban
rejlik,hogy„bűnös ugyan, de nem abban, amiért elítélik”(körmendy2007,129.p.).a
koncepciósperutánlelkekiüresedik,nemtudszámotvetniönmagával,semamúltjá-
val.ugyanakkor„kiábrándultsága nem vádaskodó, inkább önvádló: pontosan tudja a
részét abban a szeméthegyben, amelynek összehordásában tevékenyen részt vett.”
(körmendy2007,121.p.) (letartóztatásaelőtt tulajdonképpenanagyegyesügynö-
kekéntműködött,hanemisértettegyetpolitikájával.)Sőtabbansembizonyos,hogy
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nemhamisvádlóinak,aGletkin-féléknekésanagyegyesnekvan-emindenbenigazuk:
„Az Első Számú Vezető személyéből áradó rettenetben az volt a legrettenetesebb, hogy
elképzelhetőleg csakugyan igaza volt, hogy azok is, akiket meggyilkolt, még a tarkójuk-
ba eresztett golyóval a fejükben is kénytelenek voltak elismerni, hogy lehetséges,
elképzelhető, hogy igaza van. Bizonyosságot persze senki sem szerezhetett.”(koestler
2008,21.p.)ugyanígywinstonsembiztosadolgában:„Eltünődött rajta, miként már
eddig is sokszor, hogy vajon nem ő maga tébolyodott-e. Lehet, hogy az őrültség egy-
személyes kisebbséget jelent. (...) S az iszonyú nem az, hogy megölhetik az embert
azért, mert másképpen gondolkozik, hanem az, hogy igazuk is lehet.” (orwell2003,
91.p.)o’brienvégülaSzeretet-minisztériumkínzókamráibanbebizonyítjaneki,hogy
csakugyanigazukvan,hogyapártnakmindigigazavan,és2+2=5,haapártaztmond-
ja.(érdekespárhuzamrahívjafelkörmendyZsuzsannaennekkapcsánazolvasófigyel-
mét:„ezabizonyos2+2=5[...]ottvirítottmoszkvautcáin,plakátokonésfényreklámon,
ottéktelenkedettaházakhomlokzatán,azötévestervrőlhirdetvénésállítván,hogyaz
négyévalattmegvalósítható.azaz:2+2=5.a jelképekreérzékenyszerzőmegláttaa
szovjetvalóságlényegétafeliratban,vagyahogyőfogalmazott,aszovjetkülszín»tra-
gikusabszurditását«.”)(körmendy2003,231.p.)winstoncsupán„hibaamintán”,akit
átkellnevelniéskikellgyógyítaniazelmebajból–tehátalkalmassákellőttenniarra,
hogygyakorolhassaatudatosskizofréniát.agyógymódegyszerűéshatásos:kínzással
nyomatékosítottagymosás.„Le fogunk törni addig a pontig, ahonnan nincs visszatérés.
(...) Soha többé nem leszel képes mindennapi emberi érzelmekre. Minden meghal ben-
ned. (...) Üres leszel. Üresre facsarunk, aztán megtöltünk önmagunkkal.”(orwell2003,
283.p.)

a totális diktatúra azonban azért totális,mert nemcsak az emberek gondolatait,
emlékeit,hanemérzelmeit,ösztöneitisellenőrzésealávonja,deformáljaésavégsőkig
kihasználja.apozitívvagymély,bonyolultérzéseketeretneknekítéli.„Rokonszenv, lel-
kiismeret, undor, kétségbeesés, bűntudat és engesztelő áldozat a mi számunkra egy -
aránt viszolyogtató kurválkodás”(koestler2008,183.p.)–valljaIvanov,apártfunkci-
onárius.atotalitarizmusanegatív,felszínesérzelmeketpreferálja.azorwellidiktatúra
o’brienáltalfelvázolt„eszményképe”akövetkező:„A mi világunkban nem lesznek más
érzelmek, csak a félelem, a düh, a diadalmaskodás és a megalázkodás. Minden más
érzelmet ki fogunk irtani – mindent. (...) Nem lesz hűség, csak a Párt iránt. Nem lesz
szeretet, csak Nagy Testvér iránt.” (orwell 2003, 294–295. p.) a lélekben rejtőző
gonosz indulatokat, a gyűlöletet, haragot, szadizmust nem igyekeznek elfojtani, épp
ellenkezőleg:szabadutatengedneknekik,csupánamegfelelőobjektumokra,akülső
vagybelsőellenségrefókuszálják(gondoljunkakétpercGyűlöletrevagyanyilvános
kivégzésekre). a szerelmet ésazabból származógyönyört, a barátságot, a szülő és
gyermekeköztiszeretetet–tehátmindazokatatisztaérzéseket,amelyekellenőrizhe-
tetlenek,gondolatbűnneknyilvánítjákésmintilyet,kegyetlenülüldözik.aszexualitást,
hanemcsupángyermeknemzéscéljábóltörténik,hanemélvezetetnyújt,különöskép-
penelítélik.„Nemcsak azért követelik meg a puritanizmust, mert a szexuális ösztön a
Párt ellenőrzésén kívül eső, külön világot teremt az emberben, amelyet ellenőrizhetet-
lensége miatt lehetőleg el kell pusztítani. A fontosabbik ok az, hogy a szexuális nyomor
hisztériát idéz elő, ez pedig kívánatos, mert át lehet alakítani háborús lázzá vagy vezér-
imádattá. (...) Ez az egész ide-oda menetelés, éljenzés és zászlólobogtatás mind csak
besavanyodott szexualitás. Ha bensőnkben boldogok vagyunk, ugyan mi okunk volna,
hogy Nagy Testvérért, a Hároméves Tervekért, a Két Perc Gyűlöletért, és a többi átko-
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zott zagyvaságért izguljunk (...) Hogyan tudnák elérni, hogy a félelmet, a gyűlöletet és
a holdkóros hiszékenységet a kellő fokon tartsák a párttagokban, ha nem fojtanának
el valamilyen hatalmas ösztönt, hogy aztán hajtóerőként felhasználhassák? A szexuá-
lis ösztön veszedelmes a Párt számára, tehát a Párt a maga javára fordítja. Hasonló
trükkel játsszák ki a szülői érzést is. (...) A gyermekeket (...) módszeresen szüleik ellen
fordítják, ráveszik őket, hogy kémkedjenek utánuk, s jelentsék eltévelyedéseiket. A csa-
lád gyakorlatilag a Gondolatrendőrség szerve lett. E ravasz fogás segítségével min-
denkit éjjel-nappal olyan besúgókkal vesznek körül, akik közvetlen közelről ismerik
őket.”(koestler2008,148.p.)

a„szerelmiidill”winstonésjuliaközöttebbenavilágbanteljesenmásmegvilágí-
tásba kerül: önkény elleni lázadássá, „politikai tetté” magasodik. éppen ezért lesz
winston„gyógyulásának”utolsóállomásaa101-esszoba.értelmétugyanekkorramár
ahatalmukbakerítették,legféltettebbérzéseit,szerelmétazonbancsakazzalaziszo-
nyattaltudjákkiölnibelőle,amellyelitttalálkozik.alelkébentámadtűrtezutánanagy
Testvérirántivégtelenszeretettöltibe.akörbezárul.Séppenebbenrejlikazorwelli
diktatúratökélye:mígRubasovkivégzésepillanatábanistelevankétségekkel,winston
„kitisztult”fejjel,tökéletesalattvalókéntnézszembeközelgőhalálával.
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kRISZTIánkacSInecZ
„Theobjectofpowerispower.”ananalysisofthe„irrationallogic”oftotalitarian
ideologiesthroughthenovelsofGeorgeorwellandarthurkoestler

The purpose ofmy study is to analyse the „irrational logic” behind totalitarian
ideologiesusing two incredibly important literaryworks of the20th century. In
their respectivenovels,1984anddarknessatnoon,Georgeorwellandarthur
koestler were first to point out that a total dictatorship is not a short-lived,
necessitatedsolutiontoprotecttheresultsofademocraticrevolution.Itisnota
means to an end, but the object itself, which manifests in destroying civil
democracy and the trampling on the rights of the individual for the sake of
keepingasmallgrouporganisedaroundanideologyforeverinpower.
The most important instrument of such effort is the mass emergence of a

„politicalschizophrenia”,which isable to justifyeventhemost irrationalof the
conflictingthoughts.
akeysequituristhatautopiacanonlyexistinanegativesense.Startingout

from this realisation, it is evident that all lofty revolutionary thoughts will be
soonerorlaternecessarilydistortedintoatotalitarianideology.
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