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A PROGRESSZÍV ÉRA ÉS A NEW DEAL

Az amerikai történeti irodalomban a huszadik század két világháború közötti időszaka 
az érdeklődés középpontjába került, különösen a hatvanas években, amikor az ún. „új 
bal” irányzat jelentősen befolyásolta a kultúra minden területét. Ezeknek az éveknek 
zajos bel- és külpolitikai eseményei felvetik a kérdést, hol gyökereznek a jelen problé
mái. Újra és újra vizsgálat tárgyává teszik az ún. „Gilded Age”-t (aranyozott kort) a 
századfordulót megelőző évtizedek növekvő kapitalizmusát, a századelőtől kibontako
zó reformmozgalmat, a Progresszív érát, s az utóbbi korszakon belül különösen a hú
szas évek Amerikájának társadalmi mozgásait, nagy politikai személyiségeit és a kor
mányzat változásait, a kormányzati intézkedéseket. Az első világháborút megelőző esz
tendők, majd a húszas évek az államszervezetben és a jogintézményekben egyaránt je
lentős változásokat hoztak, s a kérdés csupán az, hogy milyen mértékben kapcsolód
tak a harmincas évek New Deal-intézkedéseihez.

A különböző történetírói irányok, a konzervatív, liberális vagy radikális irány ter
mészetesen a „Gilded Age” a Progresszív éra és a New Deal kapcsolatát eltérően érté
kelik. A nagyon széles körű tematikát magában foglaló irodalomban egyik központi 
kérdéssé a New Deal lett, főként az eböki hatalom változásai a gazdasági válság és a 
második világháború éveiben. Úgyis megfogalmazhatnánk az eltérő irányzatok felfogá
sát, hogy eltérő a válaszadás abban a kérdésben, mikor vált szükségessé a föderális ál
lam gazdasági-szociális funkciójának olyan mértékű megnövelése, amely már a hagyo
mányos amerikai értékrendet, az „individuális szabadságot” érinti. Milyen szerepet ját
szottak a kormányzati szervek, a kongresszus, az elnök és a legfelsőbb bíróság a gazda
sági válságot megelőző, majd követő időszakban a gazdasági életet érbtő kérdésekben.

Az eltérő tudományos megközelítések egy tény észlelésében megegyeznek: a laissez 
fair gazdasági koncepció feladása nem Roosevelt elnök személyes műve, az amerikai 
hagyományként tisztelt szerződési szabadság korlátozása nem csupán a két világháború 
és az azokat kísérő világméretű ideológiai polarizáció következménye. Az amerikai gaz
daság és társadalom változásai a századfordulóra nyúlnak vissza, s olyan konfliktus
helyzetekben nyilvánultak meg, amelyek erőteljes föderális beavatkozást igényebek. 
A beavatkozások nem szűkűbek le a gazdasági döntések formálására és az állami irá
nyítás — vagy még inkább a szívesebben használt kifejezés „az állami befolyásolás” — 
szakszerű intézményeinek megszervezésére. Az első világháború előtti, de még inkább 
a háború utáni Amerika kénytelen volt szembenézni azokkal a különleges politikai je
lenségekkel, amelyeknek eszmerendszere ugyan Európában alakult ki, de befogadásuk
ra az amerikai társadalom is nyitott volt, így a „faji” diszkrimbáció kérdésével, illetve 
a vagyoni különbség fokozódásával, amely viszont a munka szervezett védelmét igé
nyelte, előbb a gyermekmunka korlátozását, majd a munkásfelügyeletet, végül a tár
sadalombiztosítás rendszerét kényszerítette ki.

A húszas és harmbcas évek történéseire helyezik a súlyt azok, akik a jelenségeket 
gazdasági és szociológiai megközelítésben elemzik, s a hatvanas évek problémáit vetítik
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vissza az elmúlt fél évszázadra. Így döntő kérdéssé az válik, hogy a „szabad gazdaság” 
hagyományos eszközökkel — s immár a harmincas évek állami beavatkozását hagyo
mánynak fogják fel -  működhet-e ma is. E kérdés feltevői a kritikus évtizedek belső 
küzdelmeit nem vizsgálják, hanem az „eredményeket” adottnak feltételezik, igazolá
sul az állami beavatkozás hagyományának fenntartására, illetőleg esetleges csökkenté
sére. Henry C. Wallich -  a Yale egyetem közgazdászprofesszorának könyve1 a társa
dalombiztosítást, a munkanélküli segélyt, a magas adót a biztonság (a honvédelem) ér
dekében már olyan napi jelenségként kezeli, amely nem tegnapi és mai, hanem generá
ciók óta adott. Inkább azokat az intézményeket kutatja, amelyek úgymond egy „sza
bad gazdaság változásaiként” mint párhuzamos megoldások, vagyis állami és társadalmi 
intézmények, de ugyanakkor az egyének oldaláról egyaránt kezdeményezhetők. így a 
társadalombiztosítás intézményei mellé a magán egészségügyi biztosítást sorolja mint 
kiegészítő és ,.kielégítő” intézményt. A gyakorlat azonban megcáfolja a magánút el
sőbbségét és hatékonyságát, mert éppen a hatvanas évek szociális megmozdulásai kö
vetkeztében L. Johnson elnöksége alatt vezetik be a mindenkire kiterjedő ingyenes or
vosi ellátást. Állami hatáskörbe utalja a kutatás-nevelés és közösségi szolgáltatás (ház
építés) javítását, ám az élet e tételét is megcáfolja, mert a hatvanas évek ,.hosszú forró 
nyarai” , a gettólázadások egész Amerikát felrázó eseményei J. F. Kennedy elnök be
avatkozását igényelték mind a rend helyreállítása, mind a megfelelő élet- és lakásviszo
nyok létesítése érdekében.2

A növekvő szociális feszültség tény volt. a kérdés nem annak léte, hanem megoldá
sának módja volt. Átértékelődött a konzervatizmus jelentése, már nem a történészek 
által a laissez fair -  kapitalizmust jelölő fogalom, és nem az uralkodó elit hegemóniájá
nak nyílt bevallása volt — ez csak az „új bal” szerzőinél figyelhető meg - ,  hanem egy 
olyan irányzat, amely napjainkban is aktuális lehet, mert „egy állandó fejlődés tudo
másul vétele” . A közgazdasági szemlélet természetes velejárója a jelenkorban az újítás 
szükségességének felismerése akkor is, ha maga az üzletember mint társadalmi egyed 
konzervatív. A húszas évek progresszív éráját is meghaladottnak véli tehát Wallich pro
fesszor: „A húszas évek gazdasága nyers és spekulatív volt, de túljutottunk a bajokon 
és most már helyes rendszerünk van.” Milyen ez a helyes rendszer? „Amikor a sürgős
ség volt a döntő, a háború alatt, a központi ellenőrzést és irányítást alkalmaztuk, ha el
múlt a szükség, ellenkezőleg. Szerencsére a szabad gazdaság tud változtatni.”

Az állami beavatkozás és egyéni szabadság ellentmondásait elemezte Dániel Bell írá
sa is,3 amely már címében is elárulja a szándékot, illetőleg a kérdésre adott választ. Ar
ra a kérdésre, hogy van-e Amerikának uralkodóosztálya, a szociológiai elemzés az ame
rikai történelem sajátosságainak felmutatásával azt akarta bizonyítani, hogy a társadal
mi osztály fogalma helyébe Amerikában az érdekcsoportok különbözőségéről lehet 
csak szó. Számunkra fejtegetéseinek az a következtetése jelentős, amely egybehangzó
an Wallich közgazdasági nézeteivel a harmincas évek intézményrendszerét, az állami be
folyásolás, illetve irányítás eszközeit sorolta a társadalmat fenntartó intézmények kö
zé, és működésüket -  ebben ellentétes Wallich nézeteivel -  immár nem esetlegesként, 
hanem tartósan működő „vészfék”-ként fogta fel. A roosevelti kormányzat intézkedé
seit a csoportérdekeket megvalósító, az ellentmondásokat ily módon mintegy ,Jci- 
egyenlítő” hatásúnak fogta fel. Érdekes kritikája a tudományos irodalom Roosevelt- 
képéről s egyben saját felfogásának megfogalmazása, amely az amerikai politológiai iro-
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dalom jellemző fogalomrendszerét használta. „Roosevelt arisztokratikus bája” megza
varja, hogy a New Deal-periódust történelmi perspektívába állítsák -  írta -  így Roose- 
veltet Solonként ábrázolják, kinek reformjai megakadályozták a tulajdon nélküli tö
megek forradalmát, vagy Tíberius Gracchusként, aki elhagyja osztályát, hogy néptri- 
bun legyen, Roosevelt volt — e hamis ábrázolások szerint — Napóleon is, aki manipu
lálta az egyik osztályt a másikkal szemben, hogy fenntartsa saját vezetését. Más véle
mény szerint a New Deal mélyreható szociális reformsorozat és meglehetősen naivan, 
de szándékosan maga Roosevelt nevezte azt az emberi jogok megerősítésének a tulaj
donjog felett. Szellemesen jegyezte meg Bell „De ennek kis jelentősége van, akár filo
zófiai, akár praktikus értelemben. Az ártámogatás a farmereknek tulajdonjog vagy 
emberi jog?” Valójában a New Deal a csoportjogok elismerése, és a csoportigényt -  in
kább mint az egyesét — az állami támogatásra, fogalmazza meg.4

Az első világháborút megelőző évek politikai irányzatai között, amelyek mélyreható 
változást fejeztek ki az amerikai társadalmi és politikai gondolkodásban, a progresszi- 
vizmus megítélése a legjelentősebb abból a szempontból, hogy programjában és támo
gatói között milyen erők hatása mutatható ki. W. Wilson politikai karrieije mint New 
Jersey kormányzójáé, majd mint elnöké, a progresszivizmus immár szembetűnő jelent
kezése. A politikai irodalom5 alakját úgy tartotta számon mint ritka politikai tehetsé
get, aki pártvezetőként a demokrata párt politikáját befolyásolta. A párt kongresszusi 
és országos szintű vezetői között számos konzervatív politikus fontos szerepet ját
szott. Ennek ellenére az 1912-es elnöki kampánya idején már felszínre tört egy új cso
port tevékenysége. Ez a főleg értelmiségiekből álló csoport, amelynek beállítottságát 
„idealistának” jellemzi a politológiai irodalom, a politikai korrupció ellen lépett fel, fő
leg az üzleti körök nyűt politikai erőszakosságát kárhozatta a kort foglalkoztató olyan 
kérdésekben, mint a munkásbiztosítás, női jogok, faji kérdés, illetve a bevándorlás. 
A politikai, szociális és gazdasági „igazságosságért” Wilson által a New Freedomban 
meghirdetett elvekért e csoportnak a gyakorlati politika akadályait kellett leküzdenie.

A progresszív éra eltérő bemutatása a történetírásban részben a történész generációk 
eltérő felfogásában, részben pedig abban leli magyarázatát, hogy a történeti vizsgálódá
sok a századfordulótól az első világháborúig vagy a háborútól a gazdasági válságig ter
jedő időszakot tárgyalták-e elmélyültebben, s ehhez képest meghatározó jelentőségű
nek melyik időszakot tekintik. A századfordulót követő évtized még a polgári radikális 
és ún. populista progresszív városi és farmervédő politika hagyományait vitte tovább, 
míg a háborút megelőző és követő időszak az egyre erősödő értelmiségi csoporttevé
kenységet mutatta. Wilson New Freedomja éppúgy, mint Benjámin P. De Witt köny
ve6 a későbbi történészgenerációk egyik jelentős irányzatának az ún. liberális szárny
nak példaképe maradt. Szerintük a háború előtti évtized fő jellemzői: a politikai és gaz
dasági ellenőrzésből kikapcsolták a privilegizáltak érdekeit, a demokráciát kiterjesztet
ték a gyengék védelmében, a gazdaságpolitikában a monopóliumok, a bankok és trösz
tök érdekeit korlátozták, a vasúti és általában a szállítási díjakat szabályozták, az ala
csony adószintet fentartották, a női és gyermekmunka védelmét, valamint az élelmi
szer tisztaságát és ellenőrzésének hatékonyságát biztosították. Az állami politika szint
jén a közvetlen, első fokú választás (primary) reformja, a szenátorok választásának al
kotmánykiegészítéssel történő bevezetése, a női választójogról és alkoholtilalomról ren
delkező alkotmánykiegészítések kiharcolása következett be.
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Az ötvenes évek történészei merőben másként ítélték meg a kort. Voltak olyan 
szélsőséges nézetek, amelyek annyira összekapcsolták a háború előtti és utáni korsza
kot, hogy a progresszív érát — mint történeti periódust — valójában nemlétezőnek, s 
„történészi találmánynak” minősítették.7 Más vélemény szerint a progresszív érát a 
középosztály-centrikusság jellemezte, szemléletét a vidéki középosztály határozta 
meg, mely védte pozícióit a plutokratákkal és bevándorlókkal szemben egyaránt, ki 
akarta küszöbölni az amerikai társadalmi igazságtalanságokat. Az új bal történészei a 
progresszív éra társadalmi hátterét s a korszak jellegét negatívan ítélték meg, így kü
lönösen: Gábriel Kolko8.

Szerinte kifejezetten a konzervatív politika jellemezte a korszakot, nem csupán 
azért, mert csak szolid oppozíciója a nagy üzletnek, hanem mert maguk a nagy üzlet
emberek irányították a mozgalmat. Kolko úgy vélte, hogy az instabil gazdasági hely
zetből az ipar föderatív szintű szabályozásával kívántak kijutni. A jelenlegi amerikai 
gazdaságpolitika eredetét e korszakba vezette vissza, s szerinte e korszak alapozta meg 
a nagytőke jelenlegi dominanciáját.

Az amerikai szociológiai irodalomban a progresszív korszak és a New Deal kontinui
tását kívánta kimutatni az a reális felfogás, amely a két korszak vezető politikusainak 
egymáshoz való viszonyát és nézeteikben mutatkozó közös vonásokat vizsgálta. A 
progresszió és konzervativizmus választóvizének tekintették a szociológusok a női vá
lasztójog és a munkáskérdés megítélését a korszak politikájában. A New Dealhoz fű
ződő kapcsolatot Otis Graham százhatvannyolc progresszivista álláspontját elemezve 
vizsgálta, akik átélték a harmincas éveket. Arra a megállapításra jutott, hogy közülük 
öt következetesebben reformpárti volt, mint a New Deal, negyven támogatta azt, hat
van ellenezte, a többi részben eltérő álláspontot képviselt. A két korszak politikája mö
gött tehát más-más társadalmi erők voltak, állapította meg Graham. Az eltérés termé
szetes, hiszen a progresszív éra a New Dealtől részben eltérő értékrendszert képviselt, 
ami különösen a föderatív államszervezet szerepének megítélésében mutatható ki. 
E téren különösen hasznos a jogtörténeti elemzés. Peter G. Filene9 csatlakozott a kor
szakot tárgyaló egyik vezető történeti személyiség Hofstadter véleményéhez. A prog
resszív éra társadalmi hátterét a középosztályban látta, de kimutatta, hogy közülük 
különösen a déliek ellenezték a női választójogot. Azok az elemzések, amelyek a prog- 
resszivisták politikai nézeteit államonkénti megoszlásukban tanulmányozták, hasonló 
eredményre jutottak. Kaliforniában többségük városi, középosztálybeli amerikai szü
letésű protestáns, fiatal (40 év alatti) egyetemi végzettségű értelmiségi vagy kisebb üz
leti körből jövő. De nem munkások és nem farmerek. A progresszivizmus konzervatív 
jellegét sommásan megállapító új bal történészeinek véleményét még akkor is érdemes 
figyelembe venni, ha e véleményeket nagymértékben meghatározta a Dew Deal negatív 
értékelése és ha azokat — ahogyan a bevezetőben utaltunk rá — a hatvanas évek eszméi 
befolyásolták. A negatív mérlegben ugyanis több reális, a későbbiekben bizonyítható 
megállapítás szerepel: így az, hogy a törvényhozásban az állami beavatkozást az üzleti 
körök irányították, és hogy egyáltalán inkább az üzlet irányította a politikát, mint for
dítva. — Legjobban érzékelhető e tétel igazsága a pénzügyi politika terén. A fő vádak, 
amik a New Dealt és azt megelőző progresszív érát illették, hogy eszközrendszerében 
kedvez az üzletembereknek, akik a kormányzatba bekerültek, sőt elnöki pozícióba ju
tottak, mint Theodor Roosevelt, és hogy általuk a gazdasági folyamatok ellenőrzésére
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létrehozott bizottságok ugyancsak az üzleti világ behatolását jelentették a politika szfé
rájába. Végül fő érvük az állami gazdasági irányítás elítélésében, hogy a progresszív érát 
megelőzően a föderális kormányzat monopóliumellenes volt, és az új tőkésekkel szem
ben a régi vidéki individualizmust képviselte. Példa erre a National Association of 
Manufacturers (a gyáriparosok országos szövetsége), amely a kormányzat intézkedé
seit támogatta és ezek az intézkedések éppen nem a kistőkések győzelmét jelentették 
a trösztök felett, hanem a nagytőke érdekében a gazdasági döntések racionalizálását 
célozták.

Kolko a progresszív korszakról szólva10 felvetette a kérdést: milyen gazdasági érde
kek vezették 1900-tól 1914-ig terjedő időben a föderális kormányzat beavatkozását 
gazdasági téren. Megállapította, hogy a föderális kormányzat beavatkozása mindig jelen 
volt, és sohasem volt igazán laissez fair politika, amit bizonyított a vasutak állami 
finanszírozásának műltszázadi politikája. A korporációk növekedésével a verseny is 
nőtt, alapvető üzleti és pénzügyi érdekek kerültek veszélybe, e folyamatokat ellenőr
zés alá kellett vonni. Sok üzletember véleménye fogalmazódott meg abban a progresz- 
szivista nézetben, hogy csak az állam képes racionalizálni a gazdaságot. E racionalizá
lásra kétféle lehetőség nyílott: vagy törvényhozási beavatkozás, vagy pénzügyi eszkö
zök. A progresszív éra mindkettőt alkalmazta ami természetes, mert a vezető politiku
sok Th. Roosevelt, Taft és Wilson alapvetően konzervatívok és a régi, Hamiltontól szár
mazó, nézeteket vallották a gazdaság és politika egységéről. A progresszív éra az állami 
ellenőrést a gazdasági szférában a törvényhozás nehézkes eszközén túl az állam és üzle
ti körök közötti szerződésekkel is realizálta. E formát különösen Th. Roosevelt kedvel
te. A kormányzati beavatkozás nyíltabb formája a gazdasági folyamatok ellenőrzésére 
létesített bizottságok rendszere volt.

Szemben a történészek álláspontjával, amely az elnöki hatalom túlsúlyát észlelte a 
kongresszussal szemben a gazdasági szférában. Kolko az elnök és a kongresszus együtt
működését a törvényhozásban éppen a korszakra jellemzőnek tartotta. így a kongresz- 
szus már Wilson idején a bankreform mellett volt és már jóval Roosevelt New Dealje 
előtt kereskedelmi bizottság felállítását fontolgatta. Kolko szerint mindez azt bizonyít
ja, hogy az üzletemberek hamarább nyerték meg a képviselőházat és a szenátust, mint 
az elnököt.

A progresszív éra társadalmi bázisát a hagyományos és „új bal" történészektől elté
rő szemszögből tárgyalta az egyes szakkérdéseket vizsgáló történeti irodalom. A városi 
reformokkal foglalkozó Joseph Huthmacher a Delawere Egyetem tanára, tanulmányá
ban a század első évtizedeinek urbanizációját vizsgálva jutott el megállapításaihoz.11 
Szerinte a progresszív éra társadalmi bázisa nem szűkíthető le a yankee középosztályra 
-  miként azt a liberális történészek állították az alsóbb társadalmi rétegek, a mun
kások és bevándorlók is támogatták a reformokat, amelyektől sorsuk javulását várták. 
A 19. század végi populisták és agrárradikálisok már felléptek a trösztök szabályozása, 
a jövedelemadó reformja, a munkástörvényhozás, a szenátorok választásának követel
ményei mellett. Az 1900 és 1920 közötti intézmények megfeleltek e követeléseknek, 
így főként a Clayton Act, amely a Sherman-féle tröszt-ellenes törvénynek szakszerve
zetek elleni felhasználását tiltotta meg, az Interstate Commerce Commission, illetve a 
Federal Trade Commission felállításának szorgalmazása, a gyermekmunka szabályozá
sa és prohibíció körüli küzdelmek. A progresszivistákhoz csatlakozó kisemberek a kor-
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mányzat szerepét nem a gazdaság irányításában, hanem a gazdaság felett gyakorolt el
lenőrzésében látták és egzisztenciális védelmet vártak tőle.

Huthmacher a progresszív éra munkásvédő intézkedései, valamint a New Deal ha
sonló tárgyú jogalkotása között személyi összefüggéseket is kimutatott. Az 1911-ben a 
Triangle Company üzemében kiütött tragikus következményű tűzvész erősítette a 
munkásvédelmi intézkedésekért és munkásbiztosításért folyó harcot, amely New York 
városban különösen aktuális volt. New Yorkban ugyanis 1880 óta óriási ütemben fejlő
dött a ruházati ipar. A nagyszámú gyermekmunkás sorsát már több évtizeden keresztül 
a társadalmi figyelem középpontjában állították a különböző szervezetek.12 Az 1911- 
es tűzvész alkalmával, amikor sok fiatal leány vesztette életét, az eddigi és kevésbé 
hatékony szervezetek helyét a jogalkotás terén is szép eredményt felmutató New York 
State Factory Investigation Commission vette át. Munkájának eredményességét mutat
ja, hogy négy év alatt közel ötven, a munkát érintő törvényt adtak ki. A bizottság leg
aktívabb tagja Róbert F. Wagner szenátor, segítője Alfréd E. Smith, mindkettő az East 
Side-ről (akkor itt lakott az európai bevándorlók értelmiségi elitje), legsikeresebb 
lobbystájuk pedig Miss Francis Perkins, az ismert feminista. Érthető, hogy az 1935-ös 
Social Security Act-ot, amely a társadalombiztosítást föderális szintre emelte, ugyan
csak Wagner szenátor kezdeményezte, s a föderális szintű Department of Labor vezető
je: Miss Perkins volt. A munkásvédelem szervezett formáival, így a National Consu- 
mer’s League, a National Child Labor Committee, a Women’s Trade Union League, va
lamint az American Association fór Labor Legislation tevékenysége szorosan kapcsoló
dik a NCL Labor Standard Committee munkájához, amelyet 1932-ben hoztak létre, 
s tevékenysége a New Deal jogalkotáshoz fűződött.

A világháborút megelőzően már jelentkezett, majd a háborút követően néhány évig 
jelentős társadalmi erőket mozgósított az ún. „lOO^os amerikanizmus” , amely rasszis
ta értelemben tett különbséget a kisebb és nagyobb „értékű” népek között. Különösen 
a bevándorlók ellen lépett fel egzisztenciális okokból, és elsősorban a protestáns ősla
kosságú kisvárosokban kapott támogatást.13 Ez az irányzat megosztotta a középosz
tálybeli progresszivistákat, de még inkább a kisvárosi konzervatívokat, míg a húszas 
évek végére lehanyatlott.

A progresszív éra második évtizedének (1920-1930) társadalmára, foglalkoztatási 
és települési szerkezetére egyre növekvő mértékben jellemzőek az első évtized társadal
mi feszültségei. Jóllehet a farmer lakosság a legtermékenyebb a társadalmi reproduk
cióban, mégis ebben az évtizedben 31,6 millióról 30,4 millióra csökkent, míg a nem 
farmer lakosság 74,1 millióról 92,3 millióra emelkedett, a városiasodás üteme tehát ro
hamosan nőtt. A százezer lakoson felüli városok száma 32,4%-kal nőtt, míg a kis tele
püléseké (2500-5000 lakos) csak 7,6%-kal. A legjelentősebb változás a négerek város
ba költözése és a nők munkába állása volt. A női munkavállalók száma 8,3 millióról 
10,6 millióra emelkedett, s a munkavállalók között különösen jelentős a férjezett nők 
arányának növekedése az előző évtized 1,9 milliójával szemben 3,1 millióra. A nők szá
mára a munkavállalás többé már nem volt átmeneti jellegű, amely a férjhezmenéssel vé
get ért. A kettős hivatást vállaló nők száma igencsak megnőtt. A gyermekmunka sza
bályozása, illetve tilalma bizonyos munkaterületeken, valamint az iskolai felügyelet szi
gorítása együttesen eredményezték, hogy a fiúk körében 6%, a leányok körében 3% 
csökkenést mutatott a munkavállalás, ezzel az expanzív kapitalizmus egyik jellemzője
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tűnt el. A munkanélküliek alacsony száma — alig több mint egy millió — mutatja a gaz
dasági prosperitást. A nagy gazdasági válságot megelőző évtized amerikai gazdaságát 
mégis leginkább a nemzeti jövedelem ugrásszerű növekedése mellett a bérek mérsékelt 
növekedése jellemezte, s ez már magában véve is magyarázatot adhat a termelés és a pi
ac közötti ellentmondásra.

A nagy gazdasági válság döntő okára Irving Bernstein14 mutatott rá, aki a hetvenes 
évek dokumentarista történetírásának jeles alakja. A társadalmi egyensúly felbillenésé- 
nek okai között éppen a bérek lemaradását emelte ki. 1923 és 1929 között a nemzeti 
jövedelem 64,1%-os növekedése mellett a bérek növekedése mindössze 20,6% volt. 
A Brookings Institut adatai (1929) szerint a nemzeti jövedelem megoszlása jól mutatja 
azt, hogy az amerikai életforma hozzáférhetetlen lett a lakoság túlnyomó részének. 
A családok minimális megélhetési költségét 1400 dollár évi jövedelemben, míg az ame
rikai életforma (ház, kocsi) biztosítását 2500 dollár évi jövedelemben állapítva meg 
mutatta ki a jövedelmi megoszlást. A létminimum alatti és feletti számok megoszlása: 
6 millió család (21%), évi 1000 dollár alatt, 12 millió család (42%) évi 1500 dollár alatt 
keresett. Az amerikai életformát biztosító jövedelmet tehát a családok több mint 70 
%-a nem érte el. A szélsőséges jövedelemelosztást mutatja továbbá, hogy az évi nem
zeti jövedelem 34%-a a családok 0,9%-a között oszlott meg. A leggazdagabb családok 
száma, akik évi egymillió dollárt meghaladó jövedelemmel rendelkeztek, megsokszoro
zódott, 65-ről 513-ra emelkedett.

A korszak végén bekövetkezett kormányzati politikai váltást a gazdasági szférán kí
vül lévő, de nem kevésbé jelentős demográfiai adat teszi érthetővé. Az 1928-as elnök- 
választás idején a bevándorlók második nemzedéke jelentős szerephez jutott, mert az 
1920-tól 1928-ig terjedő időben 17 millió potenciális választó érte el a választójogo
sultsághoz szükséges 21. életévet. A Demokrata Párt kampánya során ezt ki is hasz
nálta.

A nagy gazdasági válság idején elnöki pozícióban lévő Herbert Hoover személyiségé
nek és működösének megítélése az amerikai történeti irodalomban ellentmondásos. 
A progresszív éra és a New Deal határmezsgyéjére esett négyéves elnöki ciklusa, ő  volt 
kénytelen megtenni az első lépéseket a gazdasági folyamatok ellenőrzésére, s a föderá
lis intézmények kiépítésére. 1922-ben jelent meg könyve az „American Individua- 
lism”, melyben birálóan írt „rendszerünk keserű eredményeiről”, a 12 órás munka
időről, a munkásvezetőkkel szemben tanúsított arroganciáról, amely a vállakozókat 
jellemezte, a gyermekmunkákról, amely néhány államban még mindig létezett, a tisz
tességtelen versenyről, a vallási türelmetlenségről. Cári N. Degler, aki megrajzolta 
H.Hoover protréját,15 azt emelte ki, hogy könyve megírása idején a későbbi elnök még 
irtózott a privát vállakózásba való beavatkozástól, és a költségvetési egyensúly nagy 
tisztelője volt, vagyis azt a két politikai elvet, amelyet legjobban tisztelt, elnöksége 
idején feladni kényszerült. Úgy találta mégis, hogy H. Hoover nem „az utolsó régi el
nök” , hanem „az első új elnök” abban az értelemben, hogy átmeneti figurája volt az 
állami kormányzat erősödésének a depresszió idején. Hoover ilyen megjelenítése csak 
bevezető volt ahhoz az értékeléshez, hogy a New Deal a ,.harmadik amerikai forrada
lom”. Ehhez az értékítélethez hozzájárult Hoover és Roosevelt személyének össze
kapcsolódása, amely még a progresszív éra idején alakult ki. F. D. Roosevelt a Wilson 
kabinet tagjaként Hoover elnökjelölését már 1920-ban támogatta, s később, a harmin-
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cas években sem vonta meg tőle baráti elismerését. Hoover valóban nagy érzékenysé
get mutatott a munkásproblémák iránt. Már 1920-ban védelmébe vette a sztrájkjogot 
és a kollektív szerződések elismertetése mellett emelt szót, a Harding-adminisztráció 
Secretary of Commerceként (kereskedelmi államtitkár) ellenezte a beavatkozást a 
vasutassztrájkba, s talán ez a szociális mozzanat kötötte össze alakjukat leginkább. 
Hoover szolgált Coolidge adminisztrációjában is, memoárjában találóan jellemezte őt, 
de bíráló szavainak irányával sajátmagát is: „fundamentalista volt (Coolidge) a vallás
ban, a gazdaságban és a szociális rendszerben éppenúgy mint a horgászatban.”16

Későbbi elnöki szerepének megítélése szempontjából jelentős annak kiemelése, 
hogy a Secretary of Commerce funkcióján kívül a háború utáni rekonstrukcióban min
den szempontból részt vállalt. így a mezőgazdaság, munkaügy, pénzügy és külpolitika 
rekonstrukciójában egyaránt.17

H. Hoover politikájának progresszivista vonásai a nagy gazdasági válság idején mu
tatkoztak meg leginkább. A válságot illetően elvetette azt a megközelítést, amely sze
rint a krízis állami beavatkozás nélkül „fut le”. A Secretary of Treasury Mellon — akit 
az elnök vidéki bankárnak tartott —, véleménye tükrözte a „régi” gazdasági felfogást. 
Szerinte a krízis „megtisztítja a rothadságtól a rendszert. A magas életszínvonal leha- 
nyatlik, az emberek keményebben dolgoznak, erényesebb életet élnek. Az értékeket 
megbecsülik, az életrevaló emberek megelőzik a kevésbé ügyeseket”. — Hoover a tőzs
dekrach után nyomban munkához látott, nem bízván a gazdasági spontaneitásban, 
összehívta a prominens üzleti, munkás- és agrárvezetőket, hogy tervet dolgozzanak ki 
a gazdaságon belül a krízist ellensúlyozó lépésekre. A bérek fenntartására és a foglal
koztatottság biztosítására hozott intézkedéseihez hozzájárultak a számottevő gazdasá
gi érdekeltségek. 1929 decemberében a Kongresszushoz intézett üzenetében Hoover 
már intézkedéseinek hatékonyságával dicsekedett. Januárban kiterjesztette a közmun
kát, így pl. a magasvasút építését. 1930 júliusáig már 800 millió dollárt költött a föde
rális kormány a közmunkákra, az elnök ugyanakkor felhívta az államokat és helyi kö
zösségeket, hogy kövessék a föderatív kormány példáját, s nem karitász-tevékenység- 
gel, hanem a nemzeti szintű együttműködéssel küzdjék le a krízist. Figyelme ugyanak
kor a depresszió elmélyülésének megakadályozására irányult. Javaslatot tett a bankre
formra, megakadályozta, hogy a pénz a produktív szférából a spekuláció felé irányul
jon. Figyelembe véve azt, hogy a válság világméretűvé vált, a feladatokat így körvona
lazta: „széles körű helyreállítást kell végeznünk, függetlenül attól, hogy máshol mi 
történik” . Szemben a gazdasági fatalista nézetekkel, 1930 októberében az American 
Bankers Association gyűlésén e véleményét hangsúlyozta: „A gazdaság fatalistái bi
zonygatják, hogy ezek a krízisek kikerülhetetlenek és visszatérőek- Szeretném emlé
keztetni e pesszimistákat, hogy valaha ugyanezt állították a tífuszról, koleráról”. 
„Nincs felmentés az előrelátás alól. Hiszem, hogy a kontroll, ahogyan lehetséges, a 
modern üzlet géniusza.” H. Hoover fogalmazta meg először az amerikai történelem
ben azt a gondolatot, hogy a kormányzat felelős a munkanélküliség megelőzéséért.

Ami a konkrét gazdaságpolitikai intézkedéseket illeti, az elnök még 1931 májusá
ban is félt a föderatív pénzügyi alapok kimerítésétől, amely a budget egyensúlyát fel
boríthatja. 1931 decemberében a Kongresszushoz intézett üzenetében tizenkét pon
tos programot nyújtott be. Ezek között már szerepelt a New Deal későbbi befolyásos 
szervezetének létesítése a Recomtruction Fináncé Corporation (továbbiakban: RFC),
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a bankok stabilizálására és a gazdaság helyreállítására. 1932 februárban a Kongresz- 
szus az ő ajánlására cikkelyezte be a Glass-Steagall Banking bilit, amely a Federal 
Reserve Banknek alapokat biztosított és kölcsönöket folyósított. Az Interstate 
Commerce Commission engedélyével a RFC pénzügyi segélyt biztosított a vasútaknak
is.

A válság leküzdésére tett intézkedések terén a Demokrata Párttal, s F. D. Roose- 
velttel, New York állam kormányzójával került szembe, ellenezve a munkanélküli se
gély föderális szintű rendezését. F. D. Roosevelt ugyanis már 1931 augusztusában New 
York állam törvényhozásában sürgette, hogy „a munkanélküli segélyt a kormányzat 
részéről ki kell terjeszteni, nem mint jótékonyságot, hanem mint szociális kötelessé
get”. Jellemző, hogy az ország közvéleménye 1932 februárjában még Hoover álláspont
ját követte, amit mutat annak a javaslatnak sorsa, amelyet Róbert M. La Folette szená
tor terjesztett elő a föderális segélyalap létesítéséről. A törvényjavaslatot a szenátusban 
48:35 arányban leszavazták, a leszavazásban 40%-ban demokrata szenátorok vettek 
részt.

A munkanélküli segély föderális szintű rendezésére 1932 májusában országos kam
pány indult. H. Hoover elveit azonban csak akkor adta fel, amikor a konzervatív de
mokraták szenátusi vezetője is a segély mellett nyilatkozott. Az elnök ekkor jelenti be, 
hogy a RFC támogatásával a segélyt föderális szinten biztosítják. Hoover gazdaságpoli
tikájának alapelvét, hogy ti. az antidepressziós vállalkozás a magánüzlet támogatására 
és nem annak helyettesítésére szolgál, nem adta fel, mert a RFC visszafizetendő kölcsö
nöket és nem segélyeket biztosított a magánvállalatok részére. Hasonló elvekre épült 
a többi szervezet is, így a Federal Home Loan Board, amelyet a Kongresszus 1932-ben 
alapított a házépítések kölcsönnel történő támogatására. Hoover gazdasági ideológiája 
végig az individualizmus volt, amelyet azonban a háború utáni rekonstrukciós intézke
dések tapasztalata alapján a válság első éveiben több-kevesebb sikerrel korrigált az álla
mi ellenőrzés és befolyásolás eszközeivel.18

Hoover és Roosevelt gazdaságpolitikájában -  egyben társadalompolitikájában -  a 
legjelentősebb ellentét a munkanélküliség megítélésében mutatkozott meg. Ezen a té
ren, amely Hoover újraválasztásának, illetve Roosevelt elnökké választásának mintegy 
próbaköve volt, Hoover még kongresszusi többséget tudhatott maga mögött. Majd in
tézkedéseinek félsikere győzte meg a demokrata pártot az erőteljesebb gazdasági befo
lyásolás politikájának elfogadásáról. Hoover politikája mégis jelentősen előmozdította 
a New Deal-t elsősorban a nagy jelentőségű RFC megalapításával. Az elnök második 
gazdasági alapelvét, a kiegyensúlyozott budget követelményét ugyancsak a mélyülő 
gazdasági krízis döntötte meg. Jellemző, hogy még az 1932-eselnökválasztási kampány
ban F. D. Roosevelt is a demokrata párt jelöltjeként olyan programmal indult, amely 
ostorozta a kormányt amiatt, hogy 1927-től 1932-ig a kiadások 50%-os emelkedést ér
tek el. A deficit olyan mérséklését Ígérte, amely mindössze 25%-os túlköltekezést en
ged meg. A New Deal éveinek kellett ahhoz eljönni, hogy a kormány beavatkozásának 
fokozását elismerjék, s ennek pénzügyi következtetéseit is levonják.

H. Hoover elnöki működése az alapvető gazdaságpolitikai és szociálpolitikai különb
ségek ellenére Roosevelt adminisztrációjának bevezetőjeként fogható fel. A két elnök 
között a kormányzati szervek szerepkörének megítélésében hasonlóságok mutatkoz
tak, s ez teszi termékennyé azt a jogtörténeti elemzést, amely a New Deal kormányzati
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reformjainak bemutatásakor a Progresszív Éra és a New Deal hasonlóságaiból és nem 
különbségeiből indul ki.
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