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Könyvismertetés

Vaspata
Rendhagyó könyvismertetés
Rend ha gyó, mert Jack Lon don 95
év vel ez elõtt, 1907-ben ír ta, s ál talam ismert utolsó magyar kiadása
1949-ben jelent meg Anatole
France elõ sza vá val.
Az elmúlt években, a pénz ha talom meg erõ sö dé sé nek, a vi lággyarmatosítás, a gyilkos emberellenes
szerzõdések (MAI, WTO, NAFTA –
Seattle, Niz za, Qu é bec, Prá ga, Genova) korszakában sokat em le gettem Jack London 1908-ban írt,
1912 és 1932 kö zött ját szó dó fé lelmetes jóslatát, utópiáját. Az el nyomó kapitalizmussal szemben
egyre szervezetebben fellépõ szo ci a lis ták 1912-ben már 52 kép vi selõt juttatnak az Egyesült Államok
képviselõházába, és a farmerek
pártjával együtt nagy erõt kép viselnek. A német szocialistákkal
össze fog va még a há bo rú ki tö ré sét
is képesek megakadályozni. A tõ kések megijednek, s a Reichstag-perhez hasonló provokáció ré vén (egy pe tár da rob ban a kép vi selõ ház ban) el íté lik, bör tön be zár ják
a szocialista ve ze tõ ket. Az el le nûk
kirobbanó, részben általuk pro vokált felkeléseket véresen leverik,
uralmuk, a Vaspata uralma 300
éven át tart, akkor köszönt be az
Emberi Testvériség Korszaka. En nek 420. évé ben ta lál ják meg a fõhõs, Ernest Everhard feleségének
1912 és 1932 kö zött írott nap ló ját,
beszámolóját.

Ebbõl megtudjuk, hogy az akkor
fi a tal lány, egy gaz dag ve ze tõ részvé nyes szo ci o ló gia-pro fesszor lánya
ho gyan ke rül kap cso lat ba egy okos,
tehetséges, fiatal munkásvezérrel,
ké sõb bi fér jé vel. A fiú nagy ha tás sal
van környezetére. Bebizonyítja az
uralkodó tõkés rend hazug, önzõ,
kizsákmányoló, elnyomó voltát, a
vezetõk, politikusok, bíróságok és
nem utolsósorban a sajtó ha zug ságait és megvesztegethetõségét.
Mintha Noam Chomskyt vagy az
Ecologistban megjelent ta nul mányo kat ol vas nám.
Ernest ha tá sá ra a fi a tal asszony apja tisz tes sé ges, be csü le tes sze ret ne
maradni, leleplezõ könyvet ír a
rendszerrõl. Ezért elveszíti mun kahely ét, jö ve del mét, va gyo nát. Könyvének készülõ újabb kiadása már
nem je len het meg, a nyom dát fel bérelt em be rek szét ve rik, fel gyújt ják.
Mindenki korrupt, a fõ rész vé nyesek en ge del mes szol gá ja. Az egy házak is azok, mint ha a Hit Gyü le ke zeté nek ér ve it ol vas nám: „Is ten a si kere se ket ked ve li” (Lásd Ko csis Ta más
írá sát a Ko vász II/2 szá má ban „a földi pa ra di csom próf étá i ról”).
Ernest vi tá ba száll egy jó szán dé kú
katolikus püspökkel, s a gya kor latban mu tat ja be ne ki a rend szer romlottságát, az egyházak álszent ha zug sá ga it. A fõ pap meg tér. Jé zus tanítása szerint titokban pénzzé teszi
mindenét, és álneveken kis ban kok-

ban he lye zi el. El tû nik, il le ga li tás ba
megy, sen ki sem tud ró la. Va gyo nából a szegényeket támogatja, tü zelõt és élelmiszert visz a leg nyo morultabbaknak, segít a betegeknek,
munkanélkülieknek, a sok gye re keseknek. Nyomoznak utána, fellelik,
elmegyógyintézetbe zárják, az új ságban rö vid hír ad ja tud tá ra az olvasóknak, hogy gyógyíthatatlan el mebeteg! Senki nem látogathatja.
Rabként éli életét, nem tudni ho gyan ke rül ki — s vé gül a chi ca gói felkelés során felkelõ forradalmárként
vesz ti el éle tét.
1912 után a szo ci a lis ták sze ret nének összefogni a szak szer ve ze tekkel, de legerõsebbjeiket a pénz hatalom megvásárolja: né hány szak ma dolgozóiból kialakul a mun kásarisz tok rá cia, az elit, egy új kaszt —
amellyel a tõkések megosztják ha talmukat. (Chomsky 1996-ban így
ír: „Nem sze re tem az össze es kü vés
szót és nem hasz ná lom túl gyak ran,
de valóban van összeesküvés. Volt
egy állami vállalati összeesküvés a
nyolcvanas években a szak szer vezetek elpusztítása érdekében. A
vállalatok mindig er re törekedtek,
de a nyolc va nas évek ben már az állam is nyíl tan hi te le sí tet te ezt a törek vést.”)
1912 után vidéken sok helyen a
gazdálkodók valamiféle harmadik
út ra akar nak tér ni, sok he lyen ki alakul a tõ kés rend tõl füg get len önál ló
gazdálkodás, cserekereskedelem,
meg sza kít ják gaz da sá gi kap cso la taikat a külvilággal, a pénz ha ta lommal — de ezeket az adózási rend szerrel teszik tönkre, elárverezik
föld je i ket, föl dön fu tó vá té ve õket.
Így gyõzött a Vaspata és ural kodott ezek után 300 éven át. A rémuralom meggátolta a szer vez kedést, kis ter ro ris ta cso por tok igyekeznek igazságot szolgáltatni,
bosszút állni a forradalmár hõ sökért, kölcsönösek a halálos íté letek, gyilkosságok. Végül az össze fogás le gyõzi a Vaspata uralmát,
lét re jön az ETK: az Em be ri Test véri ség Kor sza ka.
Jack London ragyogóan írja le a
de mok rá cia föl szá mo lá sát, a pénzhatalmi diktatúra gyõzelmét egy
or szá gon be lül. Né hol utal rá, hogy
erre-arra a világban rö vid idõszakokra „népköztársaságok” jönnek
lét re — de min dent õ sem lát ha tott
elõ re: így a szo ci a liz mus gyõ zel mét
is más ként kép zel te.
(Sajnos gyakran eszembe jut a
könyv, ezért ol vas tam el új ra.)
György La jos

