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gátasban velünk egyöntetű kisleánykákat, zsebrevágjuk ócska ajándék
tojásaikat, amiket, ha nem nyerték meg föltétlenül tetszésünket, mar 
mindjárt a ház falához csapkodtunk alávaló becsmérlések kíséretében. 

így, lassan, ha félszeg formákban is, ha hasonlatosan is a törpékhez, 
akik kínlódva igyekeznek megeleveníteni egy felnőttek számára irt 
színdarabot, mégis csak beleilleszkedtünk ebbe a ipolgári világba. Legjobb 
uton voltunk, hogy magunkévá tegyük környezetünk ócska előítéleteit, 
hogy magunk is suttogóra fogjuk hangunkat, ha hasonszőrű gyerekek 
társaságában e világ dolgairól szó került. Kezdtük aszerint megítélni 
az embereket, hogy mi a foglalkozásuk, milyen házat bérelnek vagy bir
tokolnak, kik a rokonaik és ezer eféle szamárságok alapján. Kezdtük ko
molyan venni és elfogadni ezt a világot, magunk is keresve benne a meg
illető helyet. Titoktartókká váltunk, akár a cinkosok, ne adj isten, hogy 
eljárt volna a szánk idegenek előtt ismerős házak ocsmányságairól. Mi 
magunk is billegve igyekeztünk átvágni az uocák sarát, magasra emelget
ve lábszárainkat, mint ahogy azt példa után elsajátítottuk. Tehát a leg-
reményteljesebben fejlődtünk, szüleink és tanítóink örömérc, nevelőink 
dicsőségére, akik nyilván ugy tekintettek ránk, mint a jövő ígéretére és 
boldogan hitték szivükben, hogy fáradtságuk e világon nem marad di
cséretlenül, a másvilágon pedig jutalmazatlanul. 

AZ AMERIKAI TÁRSADALOMTUDOMÁNY ÉS ROOSEVELT 
TÁRSADALOMALAKITÓ KÍSÉRLETE 

Irta: HORT DEZSŰ 

„Mindem joggal megállapithatjuk, hogy nincs fontosatob tennivaló 
mai éfetüiilklben, mánt a tudományos szociológusé.'' (Oh. EHwood) 

Az amerikai Egyesült Államok szellemi történetében a kilencszázas 
évek körül kezdődik az a rendkívül jelentős fordulat, hogy a tudományos 
gondolkodás — az angolszász lélek tárgyilagos tényszeretetével s a 
„pragmatizmus" közvetlen célbanézésével — „a társadalom" nagy prob
lémája felé fordul: szociológiaivá lesz. 

E fordulat három nagy gondolkozó nevéhez fűződik: 
Az első — talán a legnagyobb, de mindenesetre a legegyetemesebb 

hatású John Dewey, a világhírű Demokrácia és Nevelés szerzője. A má
sodik Charles Horton Cooley, aki már nem mint egyetemes pillantású 
pedagógus, hanem mint szociológus . — i kimondottan, módszeres öntuda
tossággal, mint szociológus szerepéi. És végül <—> persze last but not 
teást: csak az időrendben, de egyáltalán nem az értékrendben végül: 
Thorstein Veblen, a Columbia Egyetem skandináv emigráns szülőktől 
származó közgazdásza, az amerikai szellemi élet egyik legsajátosabb é s 
legnagyobb hatású egyénisége. 

John Dewey a legöregebb a három közt és ma is élő, a mai lélek zse
niális ismeretével szervezte át az óceánltul nevelési elveit. 

Dewey alkalmazott pragmatizmusa szerint a tudás, de az egész lel
kivilág is a külvilág kérdéseire adott feleletek öntudata s ezzel „a cselek
vés irányító eszköze". Mert minden emberinek az a hivatása, hogy az 
egyéni cselekvéseket összhangba hozza a külvilággal: a dolgok és embe
rek hogyanjával és cselekvéseivel. Mert ha az egyes cselekszik a világ
gal: a körüle levő dolgokkal és emberekkel szemben, ezek visszacse'lek-
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szenek: do soimetihinig to us in return,.. Tudni keU rÓQu,k^ hogy hogyan... 
A tudás igy emberi és emberséges, nemcsak és nem is főleg azért,cinért 
elsősorban az -ember dolgairól, a tusait és jelen emberi eredményeiről s a 
jövő emberi várakozásairól szól, hanem mert felszabadítja az emberi in
telligenciát: megfelelő cselekvésre szoktat; és mert növeli az emberi 
szimpátiát: megtanít arra, hogy a lélek alakulása, mineműsége és jöven
dője a közület gyümölcse. A z ember ösztönalkalmazása és ösztönfejlesz-
tése végtelen lehetőségű — a szociális környezettől függ, hogy mi lesz 
fceMte... 

Szinte természetes és magától értődő, hogy ennek a rendkívüli akti
vitású, ragyogó jellegzetességgel amerikai gondolkodónak már egyik 
1900-ban tartott előadássorozata e címet viseli: Sehool and -Society, Is
kola és Társadalom. 

Azokról a változásokról beszél itt Dewey, amelyek a társadalom éle
tében bekövetkeztek és „olyan nagy hetükkel vannak írva", hogy min
denki olvashatja őket, ha csak futő'ag tekint is rájuk. Melyek ezek a 
változások? Elsősorban az, hogy a természettudomány felismerései al
kalmazást nyertek a találmányokban és az ipari technikában s a gyári 
méretű iparüzem a természet erőit hatalmas arányokban fordította emberi 
célok szolgálatára. E találmányok és technikai alkalmazásuk: a gyáripari 
termelés hatalmas ipari központokat teremtett és létrehozta a világpia
cot. A technikai-gazdasági változások következtében egyes politikai ha
tárok is ugy tűntek el, „mintha valóban csak a térkép rajzolt vona'ai 
lettek volna"; hatalmas embertömegek torlódtak össze nagyvárosokba, 
hol a kulturális éHeMivó is jelentősen megváltozott, „ A természet tör
vényeinek kutatása megkönnyebbült, sőt mindenképpen előmozdítást 
nyert; az életre való alkalmazásuk nemcsak lehetővé, hanem egyenesen 
üzleti szükségességgé vált. Még erkölcsi és vallásos elképzeléseinket is 
élénken befolyásolta e változás, pedig ezek természetünk legkónzervati-
vahb, mert legbensőbb sajátságai." Lehetséges-e s ha igen, fenntartható-
e az az állapot — kérdi Dewey, a pedagógus —, hogy ez az ipari forra
dalom csak külsőleg és felületesen érintette nevelést rendszerünket? 

A nevelés filozófusa ezután a mai gépi rendszer előtti társadalmi álla
potait rajzaiba fog, mikor még az egész ipari 'tevékenység a háztartás köitsi 
lékén 'belül játszódott He, vagy legalább is ekörül csoportosult. Nemcsak hogy 
iái házban készítették a ruhaneműt, amit hordtak, a családtagok maguk nyír
ták a juhot, fésülték a gyapjút, fontak, szőttek; maguk végezték a kezdet-
legesíeges világító szerszámok elkészítését — az áHatok ölesétől: és zsírjuk 
kifözéséitőí a fonal forgatásáig s a gyertyák öntéséig. A liszt, az 'épitőalnyag, 
a bútor, a szerszám a közvetlen szomszédságban volt megszerezhető, boltok
ban, melyééi állandóan, nyitva állottak és gyakran voltak az egész szomszéd
ság összejövetelének a színhelyei. Az alakítás és formálás folyamata ott 
játszódott le mindenki szeme előtt: a föld művelésétől a nyersanyag meg-
miunkálásiáin át addig a pilfüaraartág, mikor a kész tárgy, a jószág teljesítette 
hivatását: használatba került. A család minden tagja részt vett a munká
ban s a gyermek testi ereje és értelme növekedésével nyert beavatást a 
különibözö munkaformák és eljárási módok fogásaiba és titkaiba. 

Közvetlen személyes érdleklödés fűzte igy az egyént a tárgyaikhoz és ja
vaikhoz, termelési folyamatához, hisz maga készítette őket, a maga munká
jának gyümölcsét láthatta1 és élvezhette ibennök. A termelés e kézműipari 
fokán és folyamatában oly fontos jellemf ormaié tényezők hatottak, mint a 
remdre-iszorgalemira, felelősségre és köitelességtudásna, az, egyén körüli kö
zösség áttekintésére és tiszteletére való nevelés. Azok, akik kiválóan értet
tek valamely munkához, központjai lettek csakhamar a cselekvésnek — ma-
'gától értődő, természetes tekintélyei is. Az anyaggal és változásaival, a ja^ 
vak készítésével és felhasználásával való közvetlen ismerkedés a szellemi 
gazdagodás és jielfemalakiulás, a megfligyelés és teremtő képzelet állandó is-
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kóláját jelenítették — a nevelés fcözveWem tényezőit, melyek folyton szünet 
nélkül hatottak. 

Dewey itt a maga nagyszerűen egyéni, reálpszichológiai módján ar
ról ad szemléletes képet, ami — épp az ő hatása alatt — oly nagy mér-
tékkben foglalkoztatja az amerikai társadalomkutatókat: a gazdálkodás 
s az általános kulturális nívó történelmi megfeleléséről: 

A gépi rendszer előtt, a kézműipari-szomszédsági korszakban még ter
mészetes és magától értődő volt a tudás és a nevelés, a lelkivilág és a 
természetkép, a közösségi szervezet és a közösség érdekeivel való közvet
len érintkezés megfelelése: adekváoiója. Ez adta e kor kis társadalmi 
a'akulataiuak szinte organikus összefüggését, magasfoku közösségi öntu
datát. Ezek a „community"-'k —< az amerikai Unióban legalább — nem-
csupán közigazgatási egységek voltak, hanem a gondolkodás és magatar
tás tényleges közösségei. Közületek a szó váló értelmében... Ez az, amit 
Dewey a gépipari összefüggésű társadalomban oly nagyon nélkülöz s 
aminek megteremtésére, nagyszabású pedagógiai működésével, szünet 
nélkül törekszik; s ez az amit, az ő nyomán, minden amerikai szociológus 
szinte az első adekvát pillantással észrevesz a modern társadalom éle
tében. 

Ha Thornstein Veblen a maga drákói szigorúságával leszögezi, hogy 
vagy sikerül a technika, a természeti erők felett való emberi uralom ní
vójára emelni jog-politikai és társadalmi intézményeinket vagy elpusztul 
súlyosan beteg civilizációnk; ha Cooley arról panaszkodk, hogy mily tá
voli cél ma a szociális idealizmus, épp mert morális erőink megszervezé
se messze elmaradt a materiális erők megszervezése mögött; ha W. E. 
Mitchell, az Unió első közgazdásza szembeállitja a hihetetlen méretű fel
hőkarcolókkal a hasonlóképp hihetetlen méretű tömegnyomort és köve-
teü a technika s a szociális intézmények nívójának kiegyenlítését — vol
taképp mindnyájan ugyanazt a súlyos diszharmóniát emelik ki, mely 
Dewey 37 év előtti előadásának a témája s amelyet Dewey 1930-toan — 
az IndividuaUsm o?}á and new (Régi és uj individualizmus) eimű művé
ben — e klasszikus tömörségű mondatba foglal: „ A biztos technikával mi 
csak a multat dicsőitjük és legalizáljuk-idealizáljuk á jelent, ahelyett, 
hogy megkérdeznők magunktól, miként tudjuk felhasználni rendelkezésre 
álló eszközeinket egy méltányos és szilárd alapzatú társadalmi rend kiala-
kitására. Ez a mi nagy lemondásunk..." 

Persze Dewey lélekbúvár és pedagógus, akit mindenekelőtt az eszmei 
rendezetlenség, az egyes ember lelkivilágának benső diszharmóniája érde
kel. Az ő főproblémája hosszú és nagy eredményekkel teljes életének vé
gén is a régi: a lélek egysége, az erős és igaz egyéniság, aki —. összhang
ban, „konszonanciában" a külvilággal épiti és tartja a való közössé
get. De utolsó műveiben már határozottan látja és hangsúlyozza Dewey 
a benső rendezet lenség gazdasági okát és örömmel üdvözli azokat a 
politikai intézkedéseket, melyek a gazdasági válságok leküzdésére megin
dultak. Már 1930-ban, tehát még a Hoover-féle kormányzás alatt és flá-
rom évvel a New Deal előtt, leírja ezt a mondatot: „Jöhetnek még dep
ressziók és válságok, de sohasem fogadja már majd őket olyan bele
nyugvó fatalista hangulat, mint a múltban." 

Ha John Dewey Amerika Pestalozzijának tekinthető, úgy Charles 
Horton Cooley-t az a hely illeti meg az amerikai gondolkodás történeté
ben, melyet ideát Auguste Comte, a szociológia első rendszeres mivelője, 
foglal el: Cooley 1909-ben megjelent Társadalmi szervezet ('Soeial Orga-
nization) eimű művével kezdődik az amerikai módszeres társadalomtudo
mány. ' , .t 
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Cooley itt a társas életfolyamatot alakító egységekre hivja fel a f i 
gyelmet, azokra a tuajdonképpeni kis társadalmakra, melyek többé-ke-
vésbé szoros kapcsolataiból áll az egész, a nagy „társadalom"; s e tár
sa® csoportok közül is elsősorban azokra, amelyekben még elevenen él a 
közületi szeLem: a családra és a szomszédságra —. persze nem a nagy
városi, máról holnapra változó, legtöbbször közömbös, sokszor ellenséges 
egymásmellett-lakásra, banem az igazi szomszédság eredeti, jó mint bal
sorsban egymásra utalt, egymást bajban megsegítő közösségi viszonyá
ra. Ezek az „elsődleges társascsoportok" — angolul primary groups — 
„az emberi természet dajkáiéi s az emberi ösztönök humanizálói"; ben-
nöfc, az általok ébrentartott és folyton újuló viszonylatokban, értékelé
sekben, cselekvésekben és magatartásokban „valósítja az emberiség ön
magát, mert kielégíti legigazibb szükségleteit: vágyát a lojalitás, a fend 
s a szabadság utáni..." 

Ezzel Cooley az őt megelőző, még főleg Spencer hatása alatt álló 
szociológiai nemzedék történelembölcse.eti vagy épp biológiai általánosí
tásai helyett a társas együttélés legközvetlenebb tényeire fordította u fi
gyelmet. S amidőn a szellemi javak: a felismerések és szociális értékelé
sek szabad közlekedésében ,—• a „psychieal or mentái communication"-
ben — ismerte fel a társas csoport keletkezésének és életfolyamatának 
legfőbb tényezőjét, összekötötte a társadalom alapsejtjének közvetlen 
közületi viszonyait a nagy egész, az összefogó értelemben vett „társada
lom" legmaibb problémáival: A társas csoport —hangsúlyozza már 
egyik 1899-ben tartott előadásában — a szokás és magatartás közös 
,,standardját" jelenti, közös életnívót és közös értéktáblát; minél köny-
nyebb tehát az egyetemes emberi értékelés, az egyetemes emberi stan
dard érvényének elterjedése, annál nagyobb és átfogóbb lehet az a csoport, 
melynek az egyén ako tó : alakuló s egyben alakító tagja... Minden fele
let, melyet a külvilág kérdéseire adunk — hangzik egyik utolsó előadá
sában —, egy lépést jelent neveilésünkben, mert arra szoktat, hogy gon
dolkodjunk és cselekedjünk kissé közületibb módra; minél nagyobb és át
fogóbb tehát az a közület, melynek tagjai vagyunk, annál könnyebben 
lesz emberi, az egyetemes jót dokumentáló közületi cselekvésünk és ma
gatartásunk... 

A szociológus Cooley azonban sohasem felejtette el, hogy 1894-ben 
elfogadott doktori értekezése a közgazdaságtan köréből vette tárgyát s 
élete vége felé is szívesen időzött közgazdasági problémáknál. 

Egyik tanulmányában például, mely a PoUtiJcai gazdasúgtari és a 
társadalmi folyamat címet viseli, az Egyesült Államok legtekintélyesebb 
szociológusának messzehangzó szavával foglal állást azok ellen a „tiszta" 
közgazdászok ellen, akik a kereslet mindenkori tényét veszik vizsgálódá
suk alapjául (az úgynevezett határérték-elmélet képviselőiről van szó) 
és mit sem törődnek e gazdasági adottság általános szociológiai és eti
kai oldalával — azzal például, hogy az amerikai jövedelem mai eloszlá
sa az, hogy a lakosság egytizede rendelkezik az összjövedelem felével, „az 
okozója a jelenlegi rendszer minden bűnének és elfajulásának, felelős az 
iszákosságért s a -prostitúcióért, a gyermek-munkáért s a korrupt politi
káért..." S amikor e cikkben megállapítja, hogy a közösség felügyeleti 
jogának a fokozatos bővülése, mely a szerződés és a tulajdonjog foizo-
nyosfoku felülvizsgálatával kezdődött s a szociális élet egyre nagyobb te
rületére terjed, „egyetemes társadalom-politikai folyamatot" jelöl, vol
taképp az 1894-ben irott közgazdaságtani disszertáció egyik alapgondo
latát fejleszti tovább. 



Hort Dezső: Az xMerikai tátsa(Momtudomány 315 

•Ez a doktori értekezés a matéria szállitásániak a fejlődéséről ragyogó 
példája annak, mint képes a szociológiai pillantás a legmerevehb és legszin-
tefeneibb tárgyból is iEgató érdekességü tanulmányt alkotni. 

Cooley a „transportation" legikezdteteiviel kezdi, avval az idővel, mikor 
az ember még a teherhordó állatokat sem ismerte s a mexikói császár ud
vari postájának kengyelfutói például még hat mérföldes távfutással adták 
•egymásnaKí a hirt s a — friss halat ai mexikói öbölből a császár asztalára..-

A szállítás eszközei és lehetőségei, irja, kezdetben kimondottan had', jel
legűek voltak: a dieszpotikus központi hatalom készített és tartott karban, 
utakat, hogy a szükséges helyen és időben inegjelemihiesseneik légióit Később 
a hadi jelentőség mellett első helyre kerül a politikai: az utak hadi célokon 
kivül az adók beszállitásának s a hatalmasok díszes kísérettel val'ó, .sokszor 
napokat igénybevevő utazgatásának utjai. Kezdettől fogva fontos szerepet 
játszik az anyag szállítása mellett a hir és a parancs vitele — a transporta
tion mellett a communication... 

Oooley már ekkor, 1894-ben, megállapítja, hogy e szállitási utak és mó
dok felügyelete, mely a központi hatalom legelső és legfontosabb feladatai 
közé tartozik, nyilván mutatja, hogy a társadalmi munka és magatartás, 
formák ahban a mértékiben válnak a központi irányitásra alkalmasokká^ 
tahogy egyetemes szükséglétét elégítenek ki és egyező alapelvek szerint igaz
gathat ók. 

A harmadik a triászban Thorstein Veblen, a legkevésbé ismerős név 
ideát. Ez azonban semmiképp sem jelenti azt, hogy a minnesotai skandi
náv farmer család sarja, aki mint gyermek még az óhaza nyelvét beszél
te, másodrendű szerepet tölt be az Unió szellemi életében. Ellenkezőleg. 
Ez a rendkívüli kifejező erejű északi ember, akinek nem egy .„közgazda
ságtani" értekezése maró, az igazság velejéig ható szatíra, a legnagyobb 
tisztelet tárgya, kiben a szellemtörténeti kutatás könnyen felismerheti a 
Roosevelt-féle rekonstrukciós kísérletek közvetlen szellemi atyját. 

Veblen azt a lélektanilag megalapozott úgynevezett instituciós néző
pontot fejleszti tovább, melynek épp Dewey és Cooley a megalapozói. E 
szerint az emberi, magatartásformák és megszokott egymásutánjaik: a 
szokások és hagyományok (a szokásjog is természetesen) azokban a tár
sas csoportokban és azok által a csoportbéli intézmények által nevelőd
nek, melyek a „társadalom" legfontosabb tényei. Sajátos függőségi és 
visszaiható viszony van így az ember s a társas -csoport és intézmény kö
zött: az ember, akinek szolidáris együttműködése nélkül nincs társas 
csoport és társas intézmény, maga is e csoportcik és intézmények neveit
je... S ha Dewey ez instituciós nézőpontnak a pedagógusa és Cooley a 
pszichológusa, ugy Veblen a közgazdásza: Mert ő a történelmi folyamat
tal alakuló és változó csoportok és intézmények szövevényében azokat 
veszi szemügyre, melyek a gépipari termelő-munkával áfának összefüg
gésben; s itt mindjárt — az eredetileg Dewey által feladott probléma 
után kutatva — a gépipari társadalom nagyfokú diszharmóniáját tanul
mányozza. 

Veblen főműve, melyet az egyik tanítvány, az Unió ma é'ő első" köz
gazdásza: Wesley C. Mitchell a great book-nak, nagy könyvnek nevez, 
1900-ban jelent meg. Ez a Theofie of Business Enftreprise ( A z üzleti 
vállalkozás elmélete) már teljes határozottsággal felállítja Veblen alap
vető tételét: a Business or Industry, a pénzszerzés vagy jószágtermelés, 
a „financiális" hitelbeszüntetés vagy a technikai hozzáértés — egysze
rűen az üzleti vagy közösségi szellem alternatíváját. 

A nagyipari termelésnek Veblen szerint két vezérkara van: A z 
egyik a technikai, a jószágtermelés folyamatát tulajdonképp irányító: a 
mérnökök és technikai szakemberek; a másik pedig azok a pénzhatal-
masságok, melyek a ma érvényes tulajdonjog szerint rendelkeznek ar 



3 1 6 Bort Dezső: Az amerikai társadakmtudomány 

nyersanyagokkal, az ipartelepekkel és munkaerővel — s igy voltaképp 
a technikai szakembereket is hatalmukban tartják... Amíg a techniKal 
szakembereket képzettségük és megfelelően alakult lélekalkatuk szerint 
az anyag lehetőségei, az ipari termelékenység határai s e határok egyre 
nagyobb arányú kiszélesítése érdeklik, amig igy ők „gyökeresen emberi 
.és humánus c é o k " képviselői és szószólói, a financiális pénzemberek 
csoportját egyetlen probléma tartja megszállva: a beinvesztált pénztőke 
minél nagyobb arányú gyüimölcsöztetése,, ami az ő egyszakaszos filozófiá
j u k szerint egyetlen uton érhető él : a „.hitelkeret" időnkénti megszükité-
sével, az ipar meglevő termelékenységének a megszorításával s igy a ter
melt javak mennyiségének erőszakos lecsökkentésével. „ A közösség jó
létét —. irja Veblen főműve 27. oldalán i—• az ipari termelés folyamatai
nak könnyű és megszakítás nélkül való összjátéka szolgálja. A termelés 
felett diszkrecionális joggal rendelkező pénzemberek érdekeit azonban 
nem az ipari egyensúly szolgálja szükségképp a legjobban. Az ő egyetlen, 
mindent betöltő és minden egyebet meghatározó érdekük a beinvesztáit 
tőke —• a Vésted Intersts minél magasabb százalékú gyümölcsözte
tése, amit időnkénti hitelbeszüntetéssel, a termelés folymatának tudatos 
megszakitásával s ezek utján főleg azáltal érnek el, hogy a szükségelt 
mennyiségnél jóval kevesebb jószágot bocsátanak piacra s ennek árát 
ugy szabjáttt meg, hqgy az i—. számukra gyümölcsöző legyen : a befek
tetett tőke megfelelő hozadékát meghozza. Hogy a népesség növekvő 
szükséglete egyre több jószágot és szolgálatot kívánna egyre olcsóbb áron 
s hogy ez a technika mai fejlettségi fokán már tehetséges is volna ~~ 

mindez a Business man s az általa vezetett termelés a businesslike 
management —• egyszakaszos filozófiája szerint lényegtelen. .. 

„ A huszadik század technológiája tehát —, állapítja meg Veblen a 
The Engineers and the Price System ( A mérnökök és az árrendszer) ci-
mű 1921-ben megjelent művében, mely egyik "egutolsó írása —• túlnőtt 
a szerzett jogok tizennyolcadik századi rendszerén". A tulajdonjog tizen
nyolcadik századi értelmezése —. mely értelmezéshez a finánctőke időn
kénti hitekeret-megszükitési joga is hozzátartozik — a huszadik szá
zad technikai fejlettsége mellett egyre nagyobb méretű és egyre kevésbé 
indokolt vá"ságokat hoz létre, mellyen csak ugy segíthet a társadalom, 
ha a tulajdonjog tizennyolcadik századi rendszerét revi
deálja és azok kezébe adja a termelés felett való rendelkezési jogot, aki
ket tudásuk és képzettségük szerint megillet: a mérnökök és techniku
sok kezébe... (Csak ők képesek annak a tervnek a kidolgozására és végre
hajtására (— Veblen már 1919 szeptemberében leírja a ma oly rendkí
vül aktuális practicable plan eszméjét — ) melynek alapján az ipar és 
termelés a szerzett jogok szolgálata helyett a közösség szükségletének a 
kielégítésére szo'gálhat. 

Thorstein Veblent sokan Amerika Marxának tekintik. John M. Clark, a 
Columbia Egyetem mai közgazdásza, aki a Társadalomtudományok legujabiü 
fejlődése ciimü összefoglaló mü közgazdaságtani részét irta, e szavakkal jel
lemzi igen találóani Marx és Veblen viszonyát: „Veblen a marxi közgazda
ságtan számos elemét, dogmatikus túlzásai nélkül, megújította. Ezzel alkotó 
részévé tette annak laz amerikai gondolkodásnak, mely előtt Marx még nem 
rég teljesen diszkreditálja volt." (250 o.) 

E viszony megitélésében azonban az amerikai jelző — vagyis az angol
szász kultúra „pragmatizmusa": valóságpil&antása és minden metafizikai 
megszemélyesitéstől való gyökeres idegenkedése nagy nyomatékkal haragsu-
lyozandő. Veblen mindenekelőtt sokkal reálisaiblb kifejezésmódfot használ s a 
megtestesített Tőkével nem egy hasonlókép megtestesített Mélyréteget 
helyez sízembie, hatnem egyszerűen és nagyon világosam, a közértelem számára 
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is könnyen érthetően, különböztet a nyersanyag-gépekimunkaerö (matériát 
ressoni'roes-eqülipmenit-man power) felett való rendelkezési jog s az e l t ö j i o g o 3 ; 

csoport között, melynek a rendelkezhetés .tulajdona" s amelytől e „jog" •— 
a társadalom konstruktív akaratából — egyszerű törvényalkotási uton elve
hető. ; 

Vehlen másodszor nem a mélyréteggel „sajáttitat kii", hanem ai ter
melési mód technikai vezető rétegétől várja a közület szempontjait számba
vevő gyakorlati Terv kidolgozását és a termelés irányított vezetését. 

Végül Veiblen éles különbséget tesz a XVMil. századi forradalmak ,,poli-< 
tikai és katonai jellege" s ai XX. századi átalakulás „.indusztriális" jellege 
között. Kifejezetten hangsúlyozza, hogy a történelmi múlt ez átalakulásra 
nem nyújthat példát, mert nincs példa a termelés mai rendszerére s a mai 
termelési rendszernek megfelelő nagyfokai munkamegosztása sem, mely né
hány napig sem bírná ©1 a „politikai és katonai jellegű" forradalmakkal: já
ró anarchiát. 

Végül még csak azt, hogy ez elméleteket és tanokat az amerikai 
Egyesült Államok legnagyobb nevű tudósai hirdetik s az 8 nyilvánvaló 
hatásukra az amerikai Unió legkülönb államférfíai igyekeznek megvaló
sítani — egy 120 milliós, céljaiban és ideáljaiban eggyévált nemzet egy
re öntudtosabb akaratából. \ 

S Z I K L Á S B A R Á Z D Á K 

I r ta: M O R V A Y G Y U L A 

1. 
Abban az esztendőben se krumpli, se záb nem termett fent a poloninán. 

A kövek is kiszikkadtak. A völgyek szomjasan tátották szájukat, esőért: 
nem esett. Minden vénasszony szitát forgatott: nem tudták, hogy mikor 
fog esni. Mindegyikük egy hétre jósolta az esőt, de egy hét muiva sem 
esett. A marhák csipás szemmel jártak az apadt folyókra vizet inni. Ez. 
a csipásság erős fejfájást jelentett. A kövekből élesszemű por lett. Az 
erdők fái lelohadtak. Az emberek sírtak, mert a komor természet szen
vedett. 

2. 
Olekszának egy hold földje volt. Csupa szikla. Mikor a kapát bele

vágta, éle felszikrázott. A folyó völgyéből hordta fel kosárral a földet 
Oleksza, ezzel beborította a köveket, hogy abban foganjon a mag. Mikor 
földjét betakarta földdel, elővette a vászontarisznyát és nagy lendítéssel 
beleszórta a magot. Ezen az éven a sziklás földből semmi sem hajtott ki. 

Pedig már vége van a nyárnak. Brusztura felől hóval tömött felhők 
gördülnek lassan. Most már későn lesz az eső és a hó. Minden megsült. 
Még a vad perje is összezsugorodott. 

Oleksza csendesen ült hegyi kunyhójában és kibámult. Felesége gye
teket ringatott. 

Lemegyek a malomba, hogy van-e egy kis hulladék liszt — 
mondta Oleksza. Lement a malomhoz, de nem volt hulladék liszt. Zakar 
és Ondrej már várták. Amint a garatból lejárt a kukorica, sietve kisö
pörték a követ, a földről összesöpörték a szemetes lisztet. Otthon majd 
kiszelelik és abból is sütnek kenyeret. 

i — Ignát, nincs hulladék liszted? — kérdezte Oleksza. 
— Nincs, nincs. Itt várnak rá, de már ezeknek sem jut. 


