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Mark Twain és az Ezredes – Samuel L. Clemens, 
Theodore Roosevelt és az új évszázad érkezése

 
 
Ez a könyv némileg rendhagyó. Mindenképen az abban az értelemben, 
ahogyan benne a történelem le van írva, mégpedig az amerikai történelem, 
bel- és külpolitika egyaránt. Nem a szokásos történészi fogásokat használ-
ja a szerző, noha teli van történelemmel. Sok benne a visszaemlékezés és 
idézet, az adott korban uralkodó különböző viszonyok a közlekedéstől a 
ruházkodáson át a technológiai vívmányokig – a történelem csak úgy árad a 
lapokból. Képet kapunk a tizenkilencedik század közepi amerikai vidékről 
éppúgy, mint a századvégi robosztus New Yorkról, ahol megszületnek az 
első felhőkarcolók; Amerikáról, amelyik a polgárháború után a nagy meg-
gazdagodás és lehetőségek hazája (az „aranykorról”, amelyet Twain egyik 
munkájáról neveznek így), ahol a mezőgazdaságot kezdi háttérbe szorítani 
az ipar és a városiasodás, ahol a társadalom reagál a megváltozott körülmé-
nyekre – vagy éppen ellenáll azoknak. Egy kicsit olyan érzése van az em-
bernek, hogy regényt olvas – leginkább Doctorow Ragtime-ja jut az olvasó 
eszébe. Mint egy modern regény, a történet több szálon fut, időben előre és 
hátra ugrik, persze alapjában folytonosan progresszív. De Philip McFarland 
mindezek ellenére, vagy pont ezekért, komoly historiográfiai könyvet írt 
meg a tizenkilencedik század második felében és a huszadik század elején 
megtapasztalható Egyesült Államokról. S remek érzékkel, hogy mindez a 
szokásosnál is élvezhetőbb legyen és ne csak szakemberek olvassák, szemé-
lyessé teszi, és két személyt helyez a központba, akik nagyon nagy hatással 
voltak a tizenkilencedik század utolsó harmadára, illetve a huszadik század 
első évtizedére.

McFarland könyve tulajdonképpen két életrajz egybefonódása, de a fő-
szereplők miatt nem csak életrajz, hanem politikatörténet, irodalomtörténet 
és átfogó kortörténet mind egybegyúrva. Az egyikük a sokszor fanyar hu-
moráról ismert író, Tom Sawyer és Huckleberry Finn szülőatyja, Samuel L. 
Clemens alias Mark Twain. A szerző meg is különbözteti Samuel Clemenset, 
az embert, és az olvasóknak nyújtott publikus arcát, Mark Twaint. Másikuk 
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az örökmozgó, intellektuális polihisztor és mindig energiával teli Theodore 
Roosevelt, minden idők egyik legnépszerűbb amerikai elnöke. A két sze-
mély kiválasztása nagyon jó döntés volt a szerző részéről, hiszen mindkét 
férfi kora meghatározó, népszerű egyénisége volt. Mindkettő hatott széle-
sebben vett környezetére, sőt, azt lehet mondani, hogy jelentősen formálta 
az amerikai kultúrát. S kettejük párhuzamba, illetve szembe állítása remek 
platformot kínál a tárgyalt időszak bemutatására. Az időszak pedig fontos, 
hiszen az Egyesült Államok ezekben az évtizedekben vált világhatalommá. 
Az egykori brit kolóniákból a tizenkilencedik század végére robosztus és di-
namikus, erőtől duzzadó ország lett, amelyik a spanyol-amerikai háborúban 
(1898) aratott fényes sikerével belépett a nagykorúak klubjába, része lett a 
világ nagyhatalmi elitjének, és ez még csak a kezdet volt.

McFarlandnak persze nem nagyon kell szőnie a történetet, hiszen a moz-
galmas időszak két talán legszínesebb és legnépszerűbb embere maguk is 
aktívan hozzátettek az eseményekhez és azok interpretáláshoz. A két törté-
nelmi személyiség egyaránt közismert volt, és élvezte az ezzel járó mozgal-
mas életet. De a századfordulóra jól kirajzolódott a hatalmas különbség is 
közöttük: míg Roosevelt büszkén hirdette hazája nemzetközi erődemonst-
rációját és nagyhatalommá válását, addig Twain antiimperialista szerepben 
ostorozta többek közt Rooseveltet. Noha először Twain is üdvözölte a spa-
nyol-amerikai háborút, amelyet önzetlennek talált hazája részéről, hamar 
kiábrándult a fülöp-szigeteki harcok miatt. Úgy érezte, hazája elárulta kül-
detését, s nem felszabadított, de újra leigázott egy 300 év után szabadságra 
vágyó népet. 

A szerző mesélős, de élvezetes stílusban ismerteti meg az olvasót a két 
főszereplő gyermekkorával és fiatal éveivel. Az egy generációval koráb-
ban született és vidéki szegénységben felnövő Twain és a gazdag, urbánus 
körülmények közt férfivá váló Roosevelt. Twain, aki vidéki szegénységből 
gazdag világpolgár lett, és aki 1869-es első könyvének (Innocents Abroad) 
megjelenésével – ami a mai napig az egyik legnépszerűbb útikönyv – belé-
pett abba a miliőbe, ahová mindig is vágyott. Noha saját könyvkiadó vál-
lalkozása csődbe ment, sikerült visszafizetnie tartozásait, és ismét relatív 
jómódban élnie. A másik pólus a gazdag, városi környezetben felnövő 
Roosevelt, akinek a természet és a Nyugat hatalmas szerelme volt. 

Mindketten tapasztalt utazók voltak, mind hazájukban, mind Európában 
és egyéb tájakon, s ez hatalmas előnyt jelentett a sok szempontból provin-
ciális amerikai társadalomban. Ez a nagyobb világlátás meg is mutatkozott 
a két férfi műveiben, illetve életfilozófiájában és tetteiben. Bár tény, hogy 
Twain inkább kijárta az élet iskoláját, míg Roosevelt társadalmi hátteréből 
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adódóan dúskált a lehetőségekben – de ki is használta azokat. A fejezetek 
gyors ütemben váltják egymást, így az olvasó időben és térben egyaránt uta-
zik, míg a szálak össze nem érnek. Sokszor háttér fejezetek szórakoztatják 
az olvasót. McFarland mesterien szövi egybe a fő narratívát más mini-élet-
rajzokkal, s nem csak a családtagokéval, de olyan egyéb, a kor meghatározó 
személyiségeivel, mint például Andrew Carnegie, hogy aztán ez a mellék-
szál vezessen vissza a két életrajz fő tengelyéhez. A viszonylag gyakran 
előforduló ismétlések nem teszik zavaróvá az olvasást, és nyilvánvalóan 
szándékos eszköz a szerző részéről. Kétségkívül ezzel akar bizonyos ponto-
kat tudatosítani az olvasóban a szerteágazó történelem-történetben.

Twain volt az egyik, ha nem a legünnepeltebb irodalmi figura a századfor-
dulón, s ez keveseknek adatott meg a tizenkilencedik századi amerikai írók 
közül. Twain azon kevés amerikai irodalmi figura közé tartozott, akit még 
életében utolért a népszerűség. Könyvei hatalmas példányszámban fogytak, 
mindenki kíváncsi volt a sokszor humoristának elkönyvelt író gondolataira 
egy-egy témával kapcsolatban. Roosevelt – az eddigi legfiatalabban elnök-
ké lett ember – sok szempontból reformer volt: hatalmas területeket vont 
kormányzati ellenőrzés alá, megnyirbálta a leggazdagabb nagyvállalatok 
jogait, közvetített sztrájk esetén munkaadó és munkavállaló között, rend-
szeresen tájékoztatta az újságírókat, elindította a Panama-csatorna építését 
(miután Panamát szuverén állammá segítette), békét közvetített az oroszok 
és a japánok között azok háborúja után (amiért később Nobel-békedíjat ka-
pott), és még hosszan lehetne sorolni kiemelkedő lépéseit elnöki ideje alatt. 
Ezek mellett mind a két férfi sokat írt az amerikai múltról: a vadnyugati 
életstílusról, korábbi amerikai háborúkról, jelentős amerikai közszereplők-
ről, vagy éppen halhatatlanná vált kitalált figurákról, mint Tom Sawyer és 
Huckleberry Finn.

A szerző nem kerüli ki a faji kérdést sem, amely függetlenül a Polgár-
háború (1861–65) utáni emancipációs alkotmány-kiegészítésektől, jelentős 
változást nem hozott a déli afro-amerikaiak körében. Ezzel kapcsolatban 
McFarland tesz egy nagyon fontos megállapítást, amelybe rendre beleüt-
közik a mai történelmet olvasó közönség: miszerint kinek mit kellett volna 
tennie, mondani, írnia stb. egy adott helyzetben, és visszafele nézve a poli-
tikai korrektség és felvilágosultság bástyája mögül, általában elmarasztalják 
a történelmi szereplőket. Elsősorban igaz ez az amerikai kontextusban a faji 
kérdés esetében. Nos, amikor Roosevelt vacsorára látta vendégül a színes 
bőrű Booker T. Washingtont (amivel egyébként történelmet írt), bizonytalan 
volt ennek politikai hozadékában. Egy héttel később a Yale Egyetem fennál-
lásának kétszázadik évfordulóján tartott ünnepségen, ahol mindkét nagyság 
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doktori címmel lett kitüntetve, Roosevelt kikérte Twain véleményét az ügy-
ben. Twain nem a sokak által ma elvárt „felvilágosult” választ adta, hanem 
inkább „elmarasztalta” az elnököt. McFarland ennek kapcsán helyesen álla-
pítja meg, hogy „ahhoz, hogy Clemenst, Rooseveltet és kortársaikat igazsá-
gosan ítéljük meg, nekünk, huszonegyedik századi embereknek – lehetősé-
geink határáig – bele kell képzelnünk magunkat abba a helyzetbe, amiben 
ők voltak a huszadik század elején”. (154) Twain nagy utat tett meg a faji 
kérdésben, hiszen rabszolgatartó államból származott, de idős korára telje-
sen levetkőzte bármilyen előítéletét, s szégyenteljesnek tartotta az egykori 
embertelen intézményt. Roosevelt álláspontja faji kérdésben neveltetéséből 
és tanulmányaiból eredően alapjában különbözött. Ő inkább az angolszász 
faj felsőbbrendűségét hirdette, de a néger kérdéshez csak óvatosan viszo-
nyult, és nagy kezdeményezésekre nem futotta tőle. 

A faji kérdést nem csak hazai viszonylatban vizsgálja a szerző, hanem 
külpolitikai téren is. Szomorú képet fest az amerikai atrocitásokról például 
a Fülöp-szigeteken, ahol a mai mércével nézve elfogadhatatlan emberjogi 
kihágásokat és háborús bűnöket követtek el az amerikaiak a századfordu-
lón – s ezt a társadalom legnagyobb része természetesnek fogadta el. Mint 
McFarland emlékeztet, a többi nagyhatalom sem járt el másként, de ez még 
nem mentesíti a „kivételes” Egyesült Államok hozzáállását a kérdésben. S 
míg Roosevelt többnyire belpolitikai megfontolások miatt, de részben saját, 
a faji hierarchiát hirdető világképe miatt gondolta elfogadhatónak ezeket a 
tetteket, addig Twain olvasótáborának és baráti körének megcsappanásától 
félve fogta vissza magát annak elitélésében. 

McFarland könyvével három legyet üt egy csapásra: bemutat egy-egy 
életrajzot, egy-egy sok szempontból eltérő, de több ponton egymást metsző 
pályát, ugyanakkor hiteles és elég kimerítő korrajzot ad az Egyesült Álla-
mokról, annak belső és külső viszonyairól és történelméről egy közel 50 éves 
korszakot ölelve fel. A könyv talán legjobban az Egyesült Államok történel-
me iránt érdeklődőknek való, akik a századforduló Amerikájáról nem tudnak 
túl sokat. Ahogy McFarland tárgyilagosan, bár némi keserűséggel megjegyzi, 
„végezetül még Mark Twain és a kiolthatatlan Roosevelt hírneve is elmúlik”, 
de az ilyen könyveknek köszönhetően, egy picit tovább él. (427)
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