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AMIKOR A VASÚTI MENETREND
TANKÖNYV
ZAMJATYIN FÉLELMETES SZATÍRÁJA
Jevgenyij Ivanovics Zamjatyin. Borisz Kusztodijev festménye (1923). Fotó: Wikipédia
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✒✒  Ha irodalmi vagy olvasói körökben,

netán a könyvtárosok eszmecseréiben

szóba kerül a disztópia (másként:

antiutópia) jelensége, csaknem minden-

ki a két angol író, Huxley Szép új világ

és/vagy Orwell 1984 címû regényére

gondol. Valójában volt egy elõfutáruk

is, az orosz Jevgenyij Ivanovics Zam-

jatyin (1884–1937), aki már 1920–21-

ben megalkotta látnoki (ha úgy tetszik:

profetikus) mûvét, a rendkívül beszé-

des Mi címmel. Elõször angolul látott

napvilágot, mert hazájában, Szovjet-

Oroszországban a cenzúra nem engedte

kiadni. Szinte hihetetlen, ám jellemzõ

tény, hogy anyanyelvén csak a gorba-

csovi glasznoszty idején, 1988-ban jelen-

hetett meg. (Nem sokkal késõbb, 1990-

ben Földeák Iván fordításában nálunk is

közreadták, majd 2008-ban ismét.)

A szerzõ jégtörõhajó-mérnöknek ta-

nult, és egyetemistaként csatlakozott a

bolsevikokhoz. A gyõzedelmes szovjet-

hatalomból – immár íróként – azonban

elég hamar kiábrándult, elsõsorban a

munkáját korlátozó cenzúra kemény

szorítása miatt. A Mi lapjain már egy to-

talitárius rendszer félelmetes képe raj-

zolódik ki. Meglátásom szerint ekkor

még szatírának szánhatta a regényt, ta-

lán maga sem gondolta, hogy pár esz-

tendõ múltán, az új „cár” (a regényben

a Jótevõ) uralma alatt mindabból, amit

leírt, sok minden megvalósul.

A cím, a személyes névmás arra utal,

hogy a cselekmény helyszínén, az Egy-

séges Államban elvileg minden a közös-

ségnek rendelõdik alá, az egyén má-

sodrendû alany. Neve sincs senkinek,

az embereket számokkal jelölik; a mér-

nök-matematikus fõhõs D-503. Õ irá-

nyítja annak az ûrhajónak, az INTEG-

RÁL-nak (így, csupa nagybetûvel!) a

szerelését, amelynek feladata a forrada-

lom lángjának kozmoszbeli elterjesztése

lenne. (Könnyen felismerhetõ a kom-

munista világforradalom ideája!) Min-

den a logika, a matematika szabályai

szerint történik, kinek-kinek megvan a

kijelölt helye, a Rend-Tábla alapján vég-

zett munkája, minden teljesen mechani-

zált. Az épületek fala (a lakóházaké is)

üvegbõl van, vagyis minden látható.

Szerelem csak titokban és csak a lelep-

lezésig létezhet. Még a nemi aktusok

résztvevõit is irányítottan sorsolják, az

újszülötteket pedig elkülönített telepe-

ken gondozzák, majd nevelik az állam

elveinek szellemében. Ha valaki sza-

bálytalanságot (mert „bûntény” itt

nincs) követ el, azt a közösség bírálja

el, az ítéletet az elvileg évente válasz-

tott, de mindig újraválasztott Jótevõ

mondja ki, felemelve kõbõl lévõ jobb

kezét. (Az író közvetlenül nem céloz rá,

de nyilvánvaló, hogy mély iróniával

mozgó, ám örökéletû szoborként ábrá-

zolja a zsarnokot.) Az Egységes Állam

voltaképpen egy napfényes burával fe-

dett város (a Campanella-féle Napvárost

idézi), amelyet egy mitikus Zöld Fal vá-

laszt el a világ többi részétõl, a termé-

szetes külvilágtól. Belül csak egyetlen

régi típusú ház található (a neve is: Ré-

gi Ház), ahová a magányra vágyódók

idõként elvonulhatnak, természetesen a

hatóságok ezt az objektumot is szigorú-

an megfigyelik.

A regény kilencszáz évvel az Egysé-

ges Állam létrejötte, az újfajta civilizáció
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gyõzelme után játszódik. (Konkrétabb

évszám sehol sem olvasható.) Az egy-

kori huszadik század már csupán a 

régészeti kutatás tárgya, az akkori népe-

ket az új állam „számai” (polgárai) vad-

embereknek tartják, a barométert pedig

hozzájuk illõ ásatási leletnek. Szintén az

archeológusok találtak meg egy (egyet-

len!) akkori könyvet. Zamjatyin elhall-

gatja, mi volt ennek a tartalma, netán ki

volt a szerzõje. Mindössze egy könyvet

említ cím szerint – bár ez már késõbbi

századokból maradt fenn –, a vasúti

menetrendet. Noha a technicizált világ-

ban mindenki aeróval (a nagyon gyors

személyi repülõvel) közlekedik, mint „a

régi irodalom hozzánk eljutott nagysze-

rû emléke” része az iskolai tananyag-

nak. A titokzatos Régi Ház lakásaiban

szintén voltak „vörös, zöld, narancsszín

kötésû régi könyvek”. Miután ezeket

csak beteges, eltorzult, abnormális lel-

kek („számok”) lapozgatták, a közös-

ség, az Egységes Állam szempontjából

voltaképpen érdektelenek. 

Könyvek „most”, vagyis a kilenc év-

századdal késõbbi jelen korában is ké-

szültek, sõt éppen olyanok, mint a haj-

daniak; legfeljebb egyforma kötésben

és méretben nyomtatták papírra azokat.

S továbbra is a tudományos információ-

szerzés legfontosabb eszközei közé so-

rolhatók. Dolgoznak a történetírók és

születnek regények. (A tudományos,

szakmai, mûvészeti és szépirodalmi fo-

lyóiratokról nem esik szó.) Gyakorlati-

lag megszûntek viszont a hírlapok (és

nyilván a magazinok). Kizárólag az Ál-

lami Újság jelenik meg, vagyis a sajtó

útján történõ hírközlést monopolizálták.

E lap példányait aztán „arannyal díszí-

tett kötésben” helyezik el a könyves-

polcokon, hogy örök idõkre megõriz-

hessék azokat.

Jevgenyij Zamjatyin viszonylag korán

felismerte (amikor írta a mûvet, har-

minchat-harminchét éves volt) egy for-

málódó uniformizált társadalom, dikta-

túra veszélyeit. Ironikus, szatirikus

hangvétellel figurázta ki a rendszer visz-

szásságait. Egy ideig, fõként a befolyá-

sos Gorkij pártfogásának köszönhetõ-

en, békén hagyták, sõt 1931-ben Sztálin

hozzájárult, hogy elhagyja hazáját. Bár

mérnökember volt, az író nem sejtette

meg az igazi civilizációs fordulatot, a

számítógépek, az infokommunikációs

technológia korszakának megszületé-

sét, kibontakozását. ■
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JEVGENYIJ IVANOVICS ZAMJATYIN orosz 

regényíró, elbeszélõ, drámaíró, mûfordító

1884. január 20./február 1., Lebegyija –

1937. március 10., Párizs 

1902 és 1908 között Szentpétervárott tanult

mérnöknek, ott csatlakozott a bolsevikok-

hoz. Részt vett az 1905-ös mozgalmakban.

Az 1917-es nagy októberi szocialista forra-

dalmat még lelkesedéssel fogadta, lapokat

szerkesztett. Késõbb azonban – fõleg a bol-

sevik cenzúra miatt – már keményen bírál-

ta a rendszert. 1920–21-ben írta meg Mi c.

utópisztikus regényét, ami a totalitárius ál-

lamról szól. Elsõ kiadása a szovjet cenzúra

miatt csak Angliában jelenhetett meg 1924-

ben; George Orwell 1984-ének modelljéül is

szolgált. Írásai miatt üldözték, csak Mak-

szim Gorkij pártfogása mentette meg a le-

tartóztatástól. 1931-ben Sztálin engedé-

lyezte Zamjatyin külföldre távozását.

(Wikipédia)




