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Kérem, egy percre csukja be a szemét, dőljön kényelmesen hátra a fo-
telban, és képzeljen maga elé - egy másik világot. Egy olyant, amelyben
az ember legrejtettebb pillanatait is kifigyelhetik, mert a helikopteres
rendőrjárőr beles az ablakán. A minden lakásba felszerelt teleképen -
mely egyszerre vevő- és adókészülék, s amelyet le lehet halkítani, de tel-
jesen kikapcsolni lehetetlen - az arra illetékesek szemmel tarthatják az
állampolgárokat, s név szerint figyelmeztetnek, ha nem megfelelő oda-
adással végzik a kötelező reggeli tornát.

Ebben az országban négy minisztérium irányítja az ügyeket: az Igaz-
ság-minisztérium, melyhez a hírszolgálat, a szórakoztatás, az oktatás
és a szépművészetek tartoznak, a Béke-minisztérium, amely a háborút
intézi, a Szeretet-minisztérium, amely a törvényeket hozza és a rendet
tartja fenn, s a Bőség-minisztérium, amely a gazdasági ügyekért felelős.
A hiány természetes állapot, mivel a lakosság szükségleteit rendre alá-
becsülik, s ezért az élethez szükséges dolgok fele állandóan hiányzik. Itt
a gyerekektől a szülők félnek, nehogy feljelentsék őket, s a múltat nap-
ról-napra, sőt percről-percra a jelenhez igazítják. Vagyis, egy-egy törté-
nelmileg másként értékelt hírt az újságokban visszamenőleg korrigál-
nak, a szóban forgó számot újranyomtatják, az eredeti példányt meg-
semmisítik, s a javítottat teszik a helyére.

E világban a bűnözők többségét színpadias nyilvános tárgyalások
után, ahol megvallottak bűneiket, kivégezték. Itt a Párt által megraj-
zolt eszménykép valamilyen óriási, félelmetes és ragyogó dolog volt - a
vas- és acél, az óriási gépek és ijesztő fegyverek országa, ahol a párt azt
hirdette, hogy megszabadította a prolikat láncaiktól. A megbocsáthatat-
lan bűn a párttagok közti szerelmi viszony, mert a párt igazi, de be nem
vallott célja az, hogy a nemi aktust minden élvezettők megfossza. Az öle-
lés ütközet, csúcspontja győzelem, a Pártra mért csapás politikai tett.
Az üdvözítő jelszó, mely az egyén számára biztonságot jelenthet: min-
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dig együtt üvölteni a tömeggel, és elsajátítani az ajakmozgatás nélküli
beszédet. Ez az ország mindig háborúban áll a másik két létező földrész
valamelyikével, de sohasem vállalkoznak ellenséges területre való be-
hatolásra, s itt az idegen nyelv ismerete is tilos.

A visszatérő jelmondatok:
A háború: béke
A szabadság: szolgaság
A tudatlanság: erő
Kettő meg kettő: öt!
És végül, szeretni kell a Nagy Testvért!
E felvázolt világ: utópia. Irodalmi műfaja szerint negatív utópia. OR-

WELL világhírű regényének képeit a fantázia keltette életre. Az 1984 -
mert hisz erről a regényről van szó - 1948-ban íródott. Olyan korban,
amikor a szerző maga körül pusztulást, hidegháborút, imperializmust,
sztálinizmust tapasztalt. Játékos fordulattal cserélődött fel két szám,
mely címéül szolgált a kötetnek. Az irodalmi utópia, a fantasztikus re-
gények száma nem kevés. Az olyanoké azonban, melyek végkövetkezte-
tése mindenképpen és csakis pesszimista, negatívan utópisztikus, rit-
kább. Honi irodalmunkban talán DÉRY Tibor G.A.úr X-ben című mű-
vét lehet megemlíteni.

ORWELL nem sokkal regénye megjelenése után 1950-ben meghalt.
Műve azonban, mely évtizedeken át politikai és esztétikai viták célpont-
ja volt, tovább él.

Gyuricza Péter
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