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Amerikai baloldali populista utópiák

Az elmúlt években kevés kifejezés volt népszerűbb a politikai zsurnalisztikában, mint 
a populizmus.1 Sajnos a fogalmat többnyire minősítő, lefokozó jelzőként használják a 
médiában. Holott a 19. század végi amerikai agrárpopulizmus és annak politikai szer-
vezete, a People’s Party, vagyis Néppárt (másik nevén a Populista Párt) számos olyan 
reformot kezdeményezett az amerikai társadalomban (pl. gyermekmunka eltörlése, női 
választójog, minimálbér, progresszív adózás, monopóliumok korlátozása), amelyek az 
1891–1832 közötti évtizedekben lassan átformálták az amerikai társadalom gondol-
kodását közjóról, igazságosságról, piacgazdaságról, és kikövezték az utat a New Deal 
előtt. A „populizmus” szó mai, amerikai értelmezésében az 1950-es évek hozott nagy 
változást, amikor egyfelől a kommunizmus által jelentett kihívás, másfelől a kellemetlen 
asszociációt keltő mccarthyzmus ellenhatásaként az úgynevezett „hidegháborús liberá-
lis” irányzat a populizmust úgy értelmezte, mint a totalitarizmusok „előszobáját”.2

Az 1891-ben megalakult Néppárt megszerveződését negyedszázados tiltakozás előzte 
meg a fennálló amerikai gazdasági rendszerrel, a kíméletlen individualista kapitaliz-
mussal, az „aki-kapja-marja” szellemiséggel, és annak kvázi valláspótlék rangra emelt 
szociáldarwinista megalapozásával szemben. A farmermozgalmak (Mezőgazdaság 
Patrónusai, Szabadság Fivérei, Nemzeti Farmerszövetség stb.) és a Munka Lovagjainak 
Nemes Rendje egyesülésével alakult meg a Néppárt, amelynek tagjait – a latin populares 
(néppárti) szóra utalva – felváltva nevezték néppártinak és populistának.3

A Néppártnak esélye sem volt föderális szinten a hatalomátvételre, 1890-es évekbeli 
népszerűsége ellenére sem. A politikai rendszer jellege már akkor is a kétpárti váltó-
gazdálkodáson alapuló Westminster-modellnek kedvezett, és az amerikai társadalom 
túlságosan szervezetlen, és – bármilyen furcsán hangzik – túlságosan egalitárius volt 
(Európához mérve) ahhoz, hogy biztonságát feláldozza egy rokonszenves, ám bizony-
talan sikerű harmadik párt hatalomba juttatásáért. 1892 után a populisták taktikai okból 
a demokrata párti elnökjelöltet támogatták (persze azt az elnökjelöltet, akiről feltéte-
lezték, hogy nézetei nem állnak távol a populista programtól). A megosztott hatalom 
elve következtében az is sikernek számított, hogy a populista politikusok, illetve általuk 
támogatott reformerek számos tagállamban megszerezték a kormányzói hivatalt. Ezek 
birtoklása fontosabb volt a Fehér Házénál, mert a nagy jelentőségű reformok először a 
tagállami törvényhozásban realizálódhattak, és a tagállamok törvényhozó munkája 
később hivatkozási alapként szolgálhatott a szövetségi szinten végrehajtandó re-
formokhoz. A tagállami kormányzatok közelebb voltak a néphez, mint maga az elnök. 
A Néppárt tehát „alulról fölfelé” építkezett, és politikusai nem feledkeztek el arról, hogy 
a párt ereje a mozgalomban gyökerezik.

Nem vállalkozhatom annak ismertetésére, hogy eredendően baloldali inspirációja el-
lenére a populista mozgalom neve miként vált az 1950-es években a reakció és felelőt-
len demagógia megjelölésévé, a hidegháborús liberálisok manipulációja következtében. 
Manapság sokan visszaperelik a populista jelzőt a baloldal számára. De miként is műkö-
dött volna a baloldali populizmus az Egyesült Államokban, amennyiben hatalomra ke-
rült volna az egész országban? Hogyan nézett volna ki az ideális populista állam? 
És ez mennyiben fért össze az európai típusú baloldallal? Hogyan látták saját ko-
ruk társadalmát? Az alábbiakban nem a Populista Párt programjai alapján, hanem 
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a szépirodalom segítségével kísérlek választ találni ezekre a kérdésekre. Az amerikai 
agrárpopulizmushoz közelálló két szerző, Edward Bellamy és Jack London egy-egy re-
gényén keresztül mutatom be, miként képzelték el a populisták a jövőt. Bellamy regénye 
egy pozitív végkifejletre (utópia), míg Jack Londoné egy társadalmi és politikai rémláto-
másra (disztópia) szolgál példaként. Úgy is fogalmazhatunk: Bellamy azt írta meg, amit 
a populisták, farmerek, szocialisták koalíciója várt, London pedig azt, amitől rettegtek.

(Az utópia rövid története) Az utópia kifejezés és műfaj Morus Tamás (1478–1535) jogász, 
író, lordkancellár hasonló című, 1516-ban megjelent műve nyomán terjedt el. Az utopia 
szó azt jelenti: „sehol”.4 Bár nem ez volt az első irodalmi mű, amely egy ideális(nak) ábrá-
zolt – bár mai szemmel nyomasztó – társadalmat vázolt fel (Platón Állama óta ez kedvelt 
volt a filozófusok körében), de az utópia elnevezés vált elterjedtté visszamenőlegesen 
Platón művére is. A 16–18. században számos utópia látott napvilágot, amelyek általá-
ban a fennálló társadalom és kormányzati rendszer iránti bírálatot kerülő úton, egy soha 
nem létezett – általában tengerentúlra helyezett – ország bemutatásával fogalmazták meg. 
Meg lehet különböztetni a politikai és szépirodalmi utópiákat. Előbbiek (pl. Tommasso 
Campanella: Napállam, Denis Vairasse: A szevarambok története, Francois Fénelon: 
Télemakhosz, Bernard Le Bovier de Fontenelle: A filozófusok köztársasága) határozottan 
politikai motivációjúak, és céljuk a fennálló rend kritikája. Közös vonásuk, hogy az adott 
seholország társadalmi berendezkedése, kormányzati rendszere homlokegyenest ellenté-
te a korabeli európai társadalmaknak. Bár nagy eltérések vannak a szerzők által alkotott 
világok között, többnyire a rideg egyenlőségelv jellemzi ezeket az utópiákat, a túlzott 
racionalizmus, a magánszféra teljes felszámolása, a közösség szigorú, olykor nyomasztó 
kontrollja az egyén fölött, így manapság – a létező szocializmus egyenlőség-eszményének 
kényszerű „kipróbálása” után – már disztópiaként is olvashatók.5

Az ártalmatlanabb, szórakoztatva tanító-nevelő szépirodalmi utópiák, amelyek az 
alfabetizáció és a szórakoztató irodalom elterjedésének, vagyis az irodalom „demok-
ratizálódásának” eredményeként váltak széles rétegek számára hozzáférhetővé (pl. 
Jonathan Swift: Gulliver utazásai, Jules Verne: A bégum ötszázmilliója, Sándor Mátyás, 
Jókai Mór: A jövő század regénye, Daniel Defoe Robinson Crusoejának utolsó fejeze-
te), sokkal gazdagabbak cselekményben, mint a 17–18. századi politikai utópiák. Céljuk 
az erkölcsnemesítés, felvilágosítás, morális javítás, nem csupán egy ideális társadalom 
leírása. Jellemzőjük továbbá, hogy más műfajú könyvekként (pl. kalandregény, sci-fi, 
utazásos regény) is olvashatók. A 19. századi romantika egyik fő jellemzője, az elvágyó-
dás – nemcsak időben, hanem térben is – igencsak kedvezett a naiv, ártalmatlan szép-
irodalmi utópiáknak. Más regények a 19. század végén – mint Bellamy Visszapillantás, 
2000–1887 című műve, William Morris: Újdonságok Seholországból, H. G. Wells mű-
vei – konkrét tudományos és társadalmi célok és mozgalmak népszerűsítését vállalták 
szépirodalmi formában, kiaknázva az irodalom erkölcsnemesítő és populáris ismeretter-
jesztő jellegét.

Végül a 20. században, részben a század szörnyű diktatúráinak és háborúinak, részben 
a tömegtársadalom káros jelenségeinek, valamint a rideg automatizációnak és gépesí-
tésnek a hatására sorra születnek az antiutópiák, akár könyvek, akár filmek vagy rajz-
filmek formájában, amelyek sötét, nyomasztó rémlátomások az emberiség vagy annak 
egy része jövőjéről (pl. Aldous Huxley: Szép új világ, George Orwell: 1984, Szathmáry 
Sándor: Kazohinia, Anthony Burgess: Gépnarancs, Terry William: Brazil, Michel 
Gauthier: Az elsüllyedt világok), számban és talán művészi jelentőségben felülmúlva a 
19. század előtti utópiákat.
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(Edward Bellamy: Visszapillantás, 2000–1887) Edward Bellamy Visszapillantás, 
2000–1887 című, 1888-ban írott utópiája a maga korában nagy hatást gyakorolt a köz-
véleményre, mára azonban sajnos elfeledték. Bellamy követői, az ún. „bellemiták” 
csatlakoztak a populista mozgalomhoz. Maga Bellamy a saját társadalmi-politikai nézet-
rendszerét zavarba ejtő módon nem szocializmusnak, hanem nacionalizmusnak nevezte, 
amellyel arra kívánt utalni, hogy a közszolgáltatások és termelőeszközök nacionalizá-
lásának a híve volt.6 Ez hasonlóság a szintén az 1880-as években megalakult Fabiánus 
Társaság programjával, amely elsősorban a föld és a termelőeszközök államosítását 
javasolta, bár azt nem tudjuk, Bellamy milyen mértékben hatott a fabiánusokra, és for-
dítva. Bellamy országos mozgalmat szervezett nézetei propagálására, és rövidesen több 
mint 160 bellemita klub hálózta be az Egyesült Államokat.7

Bellamy hátteréhez tudnunk kell, hogy egy baptista lelkész fiaként látta meg a nap-
világot. Az amerikai protestáns egyházak közösségszervezésben megnyilvánuló szoci-
ális tevékenysége tehát nem volt idegen a karakterétől.8 Ezek az egyházak, mivel nem 
államegyházként működtek, nem távolodtak el még a néptől. Nem véletlen, hogy az 
abolicionista (rabszolga-felszabadító) és a populista mozgalomban megannyi lelkész 
vett részt. Az 1850-ben született újságíró felnőtt fejjel érte meg a polgárháború utáni 
Amerika valódi átalakulását, az eredeti tőkefelhalmozás korszakát, nagy vagyonok ke-
letkezését egyik oldalon (pl. Vanderbilt, Rockefeller, Morgan), az amerikai társadalom 
nagy tömegeinek nyomasztó szegénységét, a proletariátus növekedését a másik oldalon. 
Az amerikai társadalomban a szociális feszültségek az 1880-as években az 1810–20-as 
évek Angliáját és az 1840-es évek Franciaországát idézték.9 Bellamy 1888-ban írta meg 
könyvét a társadalom lelkiismeretének felrázására.

A főhős, egy West Julian nevű jómódú amerikai fiatalember elalszik 1887-ben 
Bostonban, és 2000-ben ébred fel. Vendéglátója – és egyben a szerző rezonőre –, dr. Leete 
készségesen megismerteti a 19. századból érkezett időutast az új amerikai társadalom-
mal és gazdasági rendszerrel, amelyet Bellamy sokkal racionálisabbnak, igazságosabb-
nak és hatékonyabbnak lát saját kora Amerikájánál.

Dr. Leete őszintén elcsodálkozik az 1880-as évek amerikai társadalmának viszonyain, 
amelyet vendége szájából megismer. Szegénység, tőkekoncentráció, kizsákmányolás, 
válságok – ilyen nem létezik 2000-ben. Piszok, nyomor, bűnözés – ismeretlen a 2000. év 
Bostonjában. Hogyan láttatta a szerző a várost? „Lábaimnál nagy város terült el, kilomé-
ternyi hosszú, fákkal beárnyalt és díszes épületekkel szegélyezett, széles utcák húzódtak 
minden irányban. Minden városrésznek fákkal beültetett, nyílt, tág terei voltak, melye-
ken szobrok és szökőkutak a lemenő nap sugaraiban ragyogtak.”10 A 20. század végi 
Amerika egy magasan fejlett ipari civilizáció, amelyik kiküszöböli a nyerészkedést. Az 
erőforrások és iparágak állami tulajdonban vannak (ezt a kifejezést Bellamy nem hasz-
nálja, annyit mond, hogy minden a nemzeti közösségé): ahogyan a szerző fogalmaz, „a 
nemzet lett az egyetlen vállalkozó”.11 Technológiai értelemben az utópia Verne fantázi-
ájához közelít: minden hálószoba telefonnal ellátott, amelyen keresztül mindenki olyan 
zenét hallgathat, ami neki tetszik, ha esik az eső, egy ponyva feszül ki a járdák fölé stb.12

Gazdaságpolitikai tekintetben a Bellamy-féle utópia – ha valós történelmi rokonságot 
keresünk – keveréke a hadikommunizmusnak és egy magasan fejlett skandináv típusú 
jóléti államnak. Az előbbi vonásokat erősíti, hogy pénz nem létezik, helyette hiteljegyet 
használnak, amelyet a központi áruraktárban lehet beváltani. Ez megfelel a hagyomá-
nyos utópiák nemesfém-ellenességének. Morus Tamás már úgy írt Utopiáról, mint ahol 
az arany és ezüst a legmegvetetettebb anyagok: éjjeliedényt készítenek belőlük, és 
aranyékszerekkel bélyegzik meg a bűnözőket.13
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Bellamy államában a piac is megszűnt, azonban, hogy mi lett a kereskedő réteg-
gel, és hogyan fogadták el a változtatást, a szerző nem ír. Annyit megtudunk, hogy a 
külkereskedelmet kereskedők látják el, de ők egy központi hatóság felügyelete alatt 
állnak. Az sem lehet túl megnyugtató a mai olvasónak, hogy az ipar katonásan szerve-
zett, és mindegyik hivatási közösség élén egy-egy tábornok áll. Egyébként utóbbiak 
közül választják az Egyesült Államok elnökét. A tábornokok kiválogatódása erősen 
meritokratikus, lényegében hosszú évek alatt válhat valaki tábornokká, és aztán elnök-
ké.14 Bellamy semmit nem ír arról, a területi föderális szerkezet hogyan illeszthető bele 
ebbe a keretbe, de vitathatatlan, hogy maguk a hivatási közösségek is leképezik a födera-
lizmus elvét. Minden állampolgár három évig kötelező fizikai munkát végez a közösség 
javára, ezt követően el kell határoznia „hajlamai szerint”, hogy milyen pályát választ: 
földműves, munkás, tudós vagy művész lesz.15

A jóléti állammal a szociális szolgáltatások magas foka és az erőforrások ellenőrzé-
se rokonítja Bellamy utópiáját. Az Egyesült Államok polgárai 21–45 éves koruk között 
dolgoznak, mindenki szükség esetén még munkára rendelhető, az oktatás általános és 
ingyenes, a tananyagban nagy szerepet kap a testnevelés.16 Mindenki szabadon kibonta-
koztathatja képességeit, ehhez az állam megad minden segítséget. Talán a testi és szellemi 
fogyatékossággal élő emberekkel való regénybeli bánásmód illusztrálja leginkább, milyen 
változáson ment át a társadalmi felfogás. Bellamy természetesnek tekinti – saját kora diva-
tos szociáldarwinizmusával vitatkozva –, hogy a gyengéket segíteni kell. Ezért őket külön 
munkaosztályokba szervezik, ennek révén ők is kiveszik részüket a termelésből, és azt 
éreztetik, hogy munkájuk révén ők is hasznos és egyenlő tagjai a társadalomnak.17

Nemcsak Amerikában, hanem a világ többi részében is a regénybeli társadalmi mo-
dell épült ki. Bellamy pontosan diagnosztizálta, hogy az amerikai utópia csak akkor 
lehet életképes, ha valamilyen szinten a világ többi része, de legalábbis az Egyesült 
Államokkal kereskedelmi kapcsolatban álló országok hasonló fejlődésen mennek át. 
Így egy érdekes paradoxon következik be: miközben Bellamy az amerikai modellt na-
cionalizmusnak nevezi, valójában egyúttal egy internacionalista testvéri közösséget is 
vizionál. Európa nagy része, Dél-Amerika és Ausztrália belső viszonyai hasonlatosak 
Amerikáéhoz. Hadsereg és haditengerészet nincs, hiszen a testvéri köztársaságok állnak 
kapcsolatban egymással. A külkereskedelmet akadályozó vámok megszűntek.18

Szellemesen kezeli a szerző a kivándorlás problémáját, amelyre olyan megoldást 
ad, ami – talán – napjaink globális migrációjának fényében érdekes lehet (ne feledjük, 
a regény megírásának idején az Egyesült Államok népe az ország történetének legna-
gyobb bevándorlási hullámával szembesült). Ha valaki Angliából Amerikába költözik, 
Amerika kártalanítja Angliát, amely elveszített egy munkáskezet. Ám ha valaki szol-
gálati ideje után, inaktívként telepedik le, akkor a befogadó országot kártalanítja az az 
ország, ahonnan az illető érkezett. Magyarán, a cél az, hogy mindenki jól járjon: aki egy 
dolgozót veszít, kártérítést kap a fogadó országtól, melyet egy munkavállalóval gazda-
gított, ezzel viszont önmaga szegényebb lett – ám ha az illető nem volt aktív dolgozó, 
akkor a fogadó ország kap kártérítést, hiszen egy nem dolgozó emberrel többet kell 
eltartania.19 Bellamy könyvének ez a része alighanem előbb lesz aktuális globális mére-
tekben, és főleg a harmadik világgal folytatott kétoldalú kapcsolatokban, mint ahogyan 
az őt nem olvasó politikusok várnák!

Bellamy egyértelműen tézisregényt írt, amely a közösségi szellem, együttműködés és 
társadalmi igazságosság képviseletének programját ajánlotta a korabeli közvélemény szá-
mára. Utópiájában szerepelnek mai tudásunkkal nézve riasztó vonások is (mindenki az 
ipari hadsereg tagja, általános munkakötelezettség), valamint megmosolyogtató naivságok 



Valóság • 2018. október

PAÁR ÁDÁM: AMERIKAI BALOLDALI POPULISTA UTÓPIÁK 39

(nincs szükség ügyvédre, mert mindenki bevallja a bűnét a közösség iránti szégyenérzettől 
vezérelve).20 Az is érdekes, hogy Bellamy mennyire csak a szociális igazságosságra össz-
pontosít, és egyáltalán nem foglalkozik például a saját kora talán legégetőbb kérdésével, 
az indiánok sorsával. Az afroamerikai lakosság életkörülményei sem jelennek meg a 
regényben. Talán azért, mert Bellamy számára – ahogyan sok amerikai kortársa számára 
–, valljuk meg őszintén, a szegény ember elsősorban a fehér szegényt, a fehér proletárt és 
farmert jelentette (holott Délen a proletárok jelentős része fekete volt).

Ez a fajta színvakság lehet természetesen véletlen is, vagy utalhat arra: Bellamy ösz-
szességében kevés ismerettel rendelkezett a Dél viszonyairól. A nők viszont mintaszerű 
függetlenséget élveznek, és a szerző nem győzi kifejezni értetlenségét saját kora túlzott 
szemérmessége fölött. A 2000. év amerikai lányát sokkal bátrabbnak, öntudatosabbnak 
és önérzetesebbnek látja. Összességében Bellamy utópiája kifejezte az amerikai popu-
lizmus és az angolszász szocializmus elvét: semmi olyat nem kíván, amely ne lenne 
pragmatikusan indokolható.

Ebből a pragmatikus attitűdből vezethető le, hogy – kissé furcsa módon – az új ameri-
kai állam ideológiájáról semmit nem tudunk meg, azonkívül, hogy az uralkodó nemzeti 
párt a közösség valamennyi tagjának jólétét tartja szem előtt. A nemzeti párt elsődleges 
célja volt a javak és termelés igazságos elosztása. És hogy miért nevezik nemzetinek, 
arra dr. Leete így felel: „Igazából nem is lehetett másként neveztetnie, mert szándéka 
volt a nemzet eszméjét oly nagyszerűségben és tökélyben megvalósítani, mint azt azelőtt 
fel nem foghatták”: a nemzet nem egyszerűen egy politikai egyesülés, hanem egy család, 
„melynek levele a nép, a gyökerekből táplálkozik, viszont táplálja azokat.”21

Mint a legtöbb utópia, ez sem foglalkozik azzal a kérdéssel, hogyan bánik a közösség 
azzal, aki megsérti a lefektetett normákat, illetve a politikai ellenzékkel, amely esetleg 
sokallja az állami beavatkozást (ilyen persze egy utópiában nem fordulhat elő, hiszen 
mindenki boldog, vagy annak hiszi magát!). Az utópisztikus gondolkodók örök csap-
dájába esik: túlzottan harmonikusnak láttatja az elképzelt társadalmat, túl egyszerűnek 
az oda vezető utat. A regényben West Julian feleségül veszi vendéglátója lányát, de 
éppen e percben felébred, ugyanabban a szobában, ahol az álom elnyomta.22 Az álom 
után West Julian nem is képes visszailleszkedni teljesen saját társadalmába és társadalmi 
osztályába. Amikor prédikálni kezd a társadalmi problémákról, és ezzel szembeállítja a 
2000-es év látomását, a társaság szörnyülködik, és kidobják.23

A fentiek ismeretében mindenki eldöntheti maga, szeretne-e Bellamy utópisztikus 
társadalmában élni. Az bizonyos, hogy hatása kimutatható az amerikai baloldali populiz-
mus programjában, amely pragmatikusan, a nagy ideológiákat mellőzve érvelt a terme-
lőeszközök nacionalizálása mellett, magától értetődőnek fogta fel a nők egyenjogúságát 
és a praktikus ismereteket átadó oktatási rendszert.

(Jack London: A Vaspata) A populizmus legismertebb, bár a mozgalommal szemben kri-
tikus hangú történész krónikása, Richard Hofstadter alapján Jack Londont is hely illeti a 
populizmus panteonjában.24 Radikális szocialistaként indult, és a szociáldarwinizmuson 
keresztül egyfajta amerikai fajvédő álláspontig jutott el Jack London, eredeti nevén John 
Griffith Chaney. A mai olvasónak leginkább állatregényei (A farkas fia, A vadon szava, 
A beszélő kutya, Az éneklő kutya) alapján ismert amerikai író eszmei arculata hűen le-
képezi a századvégi populizmus kettősségét: a londoni életműben egyszerre van jelen 
a Vadnyugat-mítosz egalitárius-demokrata és harcos-kegyetlen öröksége, keveredvén 
Marx és Nietzsche némileg leegyszerűsített nézeteivel, és – ami a populizmustól ereden-
dően idegen – Herbert Spencer szociáldarwinizmusával. Szocializmus és rasszizmus, 
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proletárforradalom-várás és árja-mítosz, a részvét a szegények, a társadalom elesettjei, 
a munkások, csavargók, aranyásók iránt és a létért folyó, gyengéket kisöprő kíméletlen 
harc szociáldarwinista tézise egyszerre képezik a londoni örökséget.25

London a San Franciscó-i szegénynegyedben született 1876-ban, így a „Nyugat fiaként” 
látta meg a napvilágot akkor, amikor a Nyugat még a keleti part nincstelenjei számára az 
álomországot, a lehetőségek földjét jelentette. Gyerekként gyakran éhezett. Rengeteg fog-
lalkozást kipróbált, a konzervgyári munkástól kezdve az aranyásáson keresztül, a tengeré-
szeten át az újságírásig. Csavargott is sokat, csavargóként megszervezte a munkanélküliek 
menetét Washingtonba, és természetesen ezt a kalandját is megírta. Élete végén rövid időre 
megismerte a nyugodt, gondtalan életet, de farmja tönkrement. Súlyosbodó alkoholizmusa 
törte derékba írói pályáját 40 éves korában. Ötven kötetnyi életművet hagyott hátra.26

1907-ben írt Vaspata című regénye riasztó látomás az amerikai kapitalizmus zsarnoki 
elfajulásáról. A regény, hasonlóan a Visszapillantás-hoz, egyes szám első személyben 
íródott, ezzel is hangsúlyozva a hitelesség érzését. A történet narrátora, Avis Everhard 
nagypolgári származású forradalmárnő töredékesen maradt visszaemlékezése számol be a 
Vaspata uralmának első évtizedeiről – mivel a diktatúra háromszáz évig tartott, természe-
tesen Avis nem érhette meg a Vaspata bukását. London finom iróniával, és mintegy a saját 
korának szánt fricskaként, az eljövendő történész szerepében lábjegyzetben magyarázato-
kat fűz a szöveghez, amelyben az Emberi Testvériség Korszakában élő emberek számára 
maliciózus stílusban magyarázza az ökölvívás „barbár” szokását, a 20. század eleji hival-
kodó lakberendezést, vagy saját korának szociális viszonyait, munkakörülményeit.

London látnoknak bizonyult, hiszen 1917-re datálta a nagy proletárforradalmat, igaz, 
nem Oroszországban, hanem saját hazájában, az Egyesült Államokban. Emellett sokan 
utóbb a fasizmus, illetve a nemzetiszocializmus előérzetét olvasták ki a könyv lapjairól. 
A regénybeli gyilkos, kegyetlen szervezet, a Vaspata, amely a nagytőkés réteg utolsó 
eszköze hatalmának megtartására a farmerek és munkások mozgalmával, a szerveződő 
proletariátussal szemben, valóban felidézi külsőségeiben a 20. század szélsőjobboldali 
mozgalmait. Ám akad egy korabeli amerikai fegyveres testület, amely London számá-
ra a regénybeli szervezet modelljeként szolgálhatott: a Pinkerton detektívügynökség, 
amelyre hivatkozik is regényében. Ernest Everhard, a fiatal forradalmár, utóbb szocia-
lista képviselő, a „proletártudomány” kidolgozója többek között ezt vágja a plutokrácia 
összegyűlt tagjainak szemébe egy esten, ahová valamiféle csodabogárként kapott meghí-
vást: „Őreá hivatkoztak, a Béke Bárányára – mondta – ajkukra merték venni nevét azok, 
akik revolvereket adtak a pinkertonok kezébe, hogy lelőjék a sztrájkoló munkásokat.”27

A Pinkerton Ügynökség feloszlatásának követelése megtalálható a Populista Párt ne-
vezetes dokumentumában, az 1892-es Omahai Platform-ban is.28 Mivel érdemelte ki ez a 
testület az izzó gyűlöletet, hogy egy párt a feloszlatását követelte, és még egy író is pel-
lengérre állította regényében? A 19. századi Egyesült Államokban kevés becsmérlőbb 
név volt, mint a „pinkerton”. A skót bevándorlóból lett magándetektív, Allan Pinkerton 
által alapított detektívügynökség ma úgy él a köztudatban, mint olyan szervezet, amely 
a jogállamot és vagyonbiztonságot védve hősiesen küzdött a banditák ellen. Ők alkották 
Abraham Lincoln személyes testőrségét a polgárháború idején.29

Ám a Pinkerton Ügynökség nem erről az oldaláról volt ismert a farmerek és 
munkások körében. Ennek oka, hogy a gyárosok előszeretettel vették igénybe a 
„pinkertonokat”, ahogyan a népnyelv nevezte őket, karhatalmi erőként sztrájkoló 
munkások, anarchista munkásszervezetek ellen. Az eszközökben nem voltak váloga-
tósak, ami a szervezet rossz hírét keltette, és a „pinkerton” a nagytőke szolgálatában álló 
zsoldos és verőember szinonimájává vált. Márpedig az egyre véresebb sztrájkok során a 
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Pinkerton ügynökségnek és a katonaságnak volt dolga. Az 1894-es Pullman-sztrájk során a 
vasúti dolgozók szakszervezetének sztrájkja megbénította az ország közlekedését Chicago 
és a Csendes-óceán között.30

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Pinkerton detektívek valóban harcoltak a banditák 
ellen is, így többször meggyűlt a bajuk Jesse James bandájával. De sajnos a banditák elleni 
harcban oly eszközöket is bevetettek, ami nem növelte a szervezet jó hírét. Egy ízben a 
detektívek világító rakétát dobtak be a híres bandita házába. Ha nem is menti a módszert, 
de érthetővé teszi a Pinkerton ügynökök haragját és elszántságát, hogy Jesse bandája meg-
ölte a testület több tagját. Az illusztris haramia, akiben a déliek többsége hőst, a jenkiknek 
visszavágó „mi fiunkat” látott, nem tartózkodott odahaza. A szerkezet fölrobbant, és Jesse 
9 éves féltestvérének életébe, valamint édesanyja alsó karjába került ez a bosszúakció.31 
Az eset tovább növelte a Pinkerton Ügynökség iránti népi gyűlöletet. Olyannyira, hogy a 
„pinkertonok”, lám, még egy politikai tézisregénybe is bekerülhettek!

A könyv narrátora, Avis Cunningham, egy egyetemi tanár lánya, később Everhard 
felesége, aki az apja fogadásán találkozik Ernest Everhard szocialista politikussal. Igen 
jellemző Jack London Nietzsche iránti rajongására az, ahogyan külsőleg bemutatja – 
persze Avis rajongó szavaival – Everhard-ot: „Bizonyos értelemben arisztokrata volt, 
annak ellenére, hogy a másik táborba tartozott. Felsőbbrendű ember volt, […] külsőre 
meg arra a szőke férfibestiára emlékeztetett, akiről Nietzsche beszél.”32

Everhard azzal kelti fel a fiatal lány figyelmét, hogy támadja a papokat, akik szerinte 
csak a tőkések érdekét szolgálják, és megjósolja, hogy a proletariátus csak forradalommal 
döntheti meg a plutokrácia uralmát. Ahogyan Avis megismerkedik a munkások nyomorá-
val a „lehetőségek hazájában”, úgy növekszik a rokonszenve a szókimondó, heves vérmér-
sékletű forradalmár iránt. Ernest Everhard később egy rendezvényen a tőkések szemére 
veti fényűzésüket, a kizsákmányolást, és kimondja, hogy az idejük lejárt. Olyan harag és 
izgatottság lesz úrrá a jelenlévőkön, mint amikor a Visszapillantásban West Julian fejti ki a 
különbséget saját kora és a 2000. év Bostonja között. A szalonban összegyűlt nagytőkések 
között csak Mr. Wickson őrzi meg hidegvérét, aki Ernest szavaira azt feleli, hogy „majd 
észre téríti az ágyú tüze meg a gépfegyver kattogása. Mit gondolnak tulajdonképpen, mire 
való a golyószóró? Hogy lekaszáljuk a forradalmárokat és eltapossuk őket.”33

Valóban, 1917-re kiépül a Vaspata uralma, miután a plutokrácia eltaposta a farmer-
pártot és a szocialista pártot is, és részben elpusztította, börtönbe vetette, részben kor-
rumpálta azok vezetőit. London mesteri fantáziával vázolja fel az államcsínyt. Hiába 
kap a farmerpárt többséget a választáson, a kormányzók nem adják át helyüket a frissen 
megválasztott farmerpárti kormányzóknak. Erre a farmerpárt erőszakhoz folyamodik, 
amellyel annyit érnek el, hogy kiprovokálják a nagytőkések ellentámadását.34 A Vaspata 
néven megszerveződött katonaság halomra lövi a farmerpárt szavazóit és a melléjük állt 
szocialisták híveit. London az erőszak mértékét úgy jellemzi, hogy „a katonaság olyan 
kegyetlen hadjáratot viselt a farmerek ellen, mint valamikor az indiántörzsek ellen.”35

Ezután a Vaspata eltiporja az egymillió szénbányászt mozgósító sztrájkot. A szoci-
alista pártot kirakatként beengedik ugyan a Kongresszusba, ám amikor a szocialista 
képviselők, köztük Ernest komolyan veszik a társadalomkritikát, a Vaspata lecsap rájuk 
is.36 A szocialisták kis maradványai úgy védekeznek, hogy elrejtőznek, és szabotázsak-
ciókat hajtanak végre. Hamarosan színre lépnek a munkásmozgalom terroristái is, akik 
legalább annyit ártanak a szocialistáknak, mint a plutokráciának: minden merényletet 
kegyetlenül megtorolnak, és a hatalom nem válogat, a csendes szocialista ellenállókat 
éppúgy kivégzi, mint a tényleges terroristákat. A Friscói Vörösöknek nevezett terroris-
ta alakulatot London feltételezhetően az 1870-es évek ír etnikai színezetű forradalmi 
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anarchista munkásszervezetéről, a Molly Maguires-ről mintázta.37 Tagjai, becenevükön 
a „Molly-k” éppúgy nem válogattak az eszközökben, mint legnagyobb ellenségeik, a 
pinkertonok.38

Az új társadalmi rendben a plutokrácia uralkodik, és hatalmát a Vaspata több millió zsol-
dosának fegyverével tartja fenn. Egy sajátos kasztrendszer alakul ki, amelynek felső rétege 
uralkodik, a középső fegyvert forgat, a legalsó – a Mélység Népe – pedig páriaszinten vege-
tál. A plutokrácia fiait „már kora gyermekségüktől – attól fogva, hogy eszmélni kezdtek, 
arisztokratikus gondolkodásra nevelték őket. Vérükké vált az a meggyőződés, hogy van 
egy arisztokrata réteg, mely a világ vezetésére hivatott, míg a tömeg nem számít.”39 Avis 
észreveszi, hogy az uralkodó réteg immár nemcsak vagyonára és gazdasági szerepére, 
valamint politikai hatalmára hivatkozik. Az uralkodó réteg egy saját erényetikát is ki-
dolgoz, amellyel legitimálja uralmát. Itt London a felsőbbrendű emberbe vetett hitét 
érdekes módon a plutokrácia hivatkozási alapjaként használja fel, miközben a regény 
korábbi részében Ernest Everhard-ot ruházta fel a felsőbbrendű ember vonásaival. A re-
gény úgy ér véget, hogy Avis elrejti a jegyzeteit egy tölgyfa odvában, de később, minden 
bizonnyal, nem találja meg őket. Szerencsére a jövő történésze ráakad a forrásra, amely 
kinyomtatva megjelenik az Emberi Testvériség Korszakának 419. évében.40

(Következtetések) A populista mozgalom látszólag kudarcot vallott, hiszen a Néppárt 1908-
ban feloszlott. A populisták egy része az Eugene V. Debs által vezetett Amerikai Szocialista 
Pártban talált politikai otthonra.41 Mások visszatértek a pártoskodás nélküli farmer-érdekvé-
delem terepére, és megalapították a Farm Bureau Federation-t. A máig létező farmer-érdek-
szövetség elsősorban lobbyszervezetként funkcionál, de emellett – hagyományához híven 
– képzési programokat, tanfolyamokat indít, szövetkezeteket és boltokat tart fenn, és jóléti 
szolgáltatásokat biztosít a farmerek részére. Soha korábban nem volt olyan farmerszervezet, 
amely az Egyesült Államok mezőgazdasági népességét ilyen nagy arányban lefedte volna.42

A populizmus másik örökségét, a politikai irányt az ún. progresszív vagy progresszivista 
mozgalom vitte tovább. Több nyugati államban olyan kormányzók kerültek hatalomra, 
akik nyitottak voltak a reformok iránt. Ezek lehettek akár republikánusok, akár demok-
raták, a lényeg már nem a párthovatartozás volt. Wisconsin kormányzója (1901–1906), 
majd szenátora, Robert La Follette (1906–1925) reformok sorozatát vitte keresztül: 
növelte a vasúttársaságokra kivetett adót, csökkentette a szállítási tarifákat, állami ellen-
őrzés alá vonta a víz-, áram- és telefontársaságokat. Bevezette az előválasztás (primary) 
intézményét, és támogatta a női választójogot.43

A populizmus tehát korántsem tekinthető sikertelen mozgalomnak. Ha nem is abban az 
utópisztikus, ma már naivnak ható formában, mint ahogyan Bellamy Visszapillantása 
ábrázolta, a populizmus lassan átalakította az amerikai belpolitikát, gazdasági és poli-
tikai rendszert. Ugyanakkor nem valósult meg Jack London rémisztő látomása sem az 
osztályharc által megsemmisített, polgárháborúba sodródott, militarizálódott Egyesült 
Államokról. Az 1890–1932 közötti, majd a New Deal kori amerikai történelem bizonyí-
totta az amerikai politikai rendszer és társadalom önjavító, megújító képességét.
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