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SZOCIÁLIS IGAZSÁG KULTÚRTERÜLETEKEN. 
(GLOSSZÁK, JEGYZETEK). 

Irta: Ferenczy Valér. 

NEM NAPI filmkritika, ami e szerény jegyzetben a mozival kapcsolatban 
kikívánkozik belőlem. Sem pedig a filmek, mint műfajnak, esztétikai, 
színművészetelméleti boncolgatása. Csak mintegy zárjelben hadd 

bocsátom előre, hogy a némafilmet sokkal, de sokkal szebbnek tartom, mint 
a hangosfilmet. Hogy miért ? Erre egyszerű a válasz. A naturalizmus túl-
zott lehetőségeit hordja magában a hangosfilm. Igy — eddig legalább — 
nem alakult ki a stílusa. Mint minden művészet, úgy a színművészet is akkor 
szép, ha nem túl naturalisztikus, ha bizonyos mértékig stilizált. Amikor csak 
némafilm volt, a film nem tudta a természet hű utánzatát adni, az eszközök 
határolt volta művészi ökonómiára kényszerített. Nem mondom, hogy nem 
produkált az iparszerű filmgyártás akkor is garmadára gyatra, nívótlan 
giccset, de ez nem érv az ellen, amit állítottam. Maga a műfaj szebb volt, 
mert a mozi akkor kevésbbé hasonlított a valósághoz, a filmíró és rendező, 
valamint — last, not least, a színész, kénytelen volt leszámolni a technika 
véges voltával. Ezért igen erős belső ellenzéssel olvastam nemrégiben egy 
alkalommal egy hiradást valami némafilm-röprizekről, melyek egyik film-
színházunkban láthatók voltak. A hírlapíró valósággal kéjelgett abban, hogy 
nevetségessé tegye a filmeket, amelyek bennünket annak idején érdekeltek, 
lekötöttek, mint — lehet, hogy naív — szemlélőket. A film fiatal korát élte 
akkor és mi is fiatalabbak voltunk. Közben a film, ha úgy tetszik, felnőtt, 
veszített a naivitásából. De a művészetben a naivitás nem okvetlen hiba, a 
naivitással együtt — úgy érzem — sok báj is kiveszett a filmből. Épp a 
némaság révén került annak idején a filmbe egy bizonyos fajta báj és artisz-
tikum, aminek a hangosfilm eljöttével egyszer-smindenkorra vége. 

Nie-moi quelque chose, afin que nous soyons deux! — tagadj nekem 
valamit, csak azért, hogy ketten legyünk, mondja Montaigne, örök szépségű 
esszéinek egyikében, ahol arról elmélkedik, mily unalmas, élettelen partner, 
aki sose mond ellent. Ez áll a filmre is : nem a legkisebb, nem a legmegveten-
dőbb haszna a filmnek, hogy társalgási témát nyujt, ki lehet cserélni a róla 
nyert benyomásokat: tetszett, nem tetszett, gyönyörű — vacak . . . Kétség-
telen, ha ily ellentétes vélemények hangzanak el, van véleménykülönbség, 
diszkusszió-lehetőség. Ha viszont többen vagyunk, akiknek tetszett valame-
lyik film, ebből — si duo faciunt idem, non est idem — még nem következik, 
hogy egy a véleményünk. Amennyire szűk körben meg tudtam állapítani, 
a «Mr. Deeds» sokaknak tetszett, úgyszintén, talán még osztatlanabbul, a 
«Száz férfi, egy kislány». De senkivel se találkoztam, akinek azért tetszett 
volna, mint nekem. Vagy mondjuk, akit ugyanabból a szemszögből nézve, 
kapott volna meg mind a kettő, ahogy engem megkapott. «Deanna Durbin 
mily bájos ! milyen jól énekel. . . mily jókat lehet röhögni a Mr. Deeds-
ben . . .» Tagadhatatlan, mind aláírom. «Adolphe Menjou, a bonvivant, mily 
jó mint éhező muzsikus . . . Sztokovszki így, Sztokovszki úgy . . .» Ez mind 



85 

igen szép, ami azonban csodálatoskép nyilván sokaknak elkerülte a figyel-
mét, az, hogy ezzel a két filmmel a film-produkció — nem akarok túlzásba 
esni azzal, hogy így mondjam : film-művészet — egy erős lépéssel kilépett a 
mai, aktuális szociális problémák felé. Közhely, kár volna külön bizonyítgatni, 
hogy a film általában sose szokta elhagyni a giccs területét, talán nem is 
tudnánk hamarjában filmet mondani, ahol ne volna meg a filmek általános 
jellegzetessége : az, hogy álcázzák az igazságot, kendőzik, rózsaszín giccs-
zósszal öntik le a témát. Ez az, amit az angol úgy nevez: for the tired business-
man — a fáradt üzletember számára írt színpadi mű. Úgy érzem, a két emlí-
tett film — bármennyire nem egetverő műalkotás egyébként, abból a szem-
pontból a legérdekesebb, hogy ezzel a film mintegy kilépett a száz százalékos 
giccs-romantika elefántcsonttornyából. És legalább megkísérelte leszámolni 
vagy legalább foglalkozni egy kissé őszintébben, egy fokkal kevésbbé hazu-
gul, napjaink két égető kérdésével: a mezőgazdasági munkanélküliséggel 
(Mr. Deeds) és a művésznyomorral (Száz férfi, egy kislány). 

Szociális igazságtalanság mozivásznon. 
Pár szóval elmondom az első film tartalmát. Mr. Deeds vidéki amerikai, 

szürke tucatember, aki valahogy megél. Váratlanul ez az ipse húsz millió 
dollárt örököl és már-már belesüpped a léha amerikai milliomos üres életébe 
(hihetetlen, mennyire nem tudnak élni ezek az angolszászok), amikor egy 
teljesen lerongyolódott tönkrement farmer merényletet kísérel meg ellene. 
Azaz csak kísérelne, mert túl ernyedt még ahhoz is, hogy öljön. Deeds a 
legnagyobb megvetéssel leszidja, aztán egyet gondol s leülteti épp dúsan meg-
terített asztalához. A kiéhezett emberbe visszatér az élet, Deedsben pedig 
fölébred a humanitás és szociális igazságérzet, oly erővel, hogy rövid úton 
szétosztogatja birtokát a nyomorgó farmereknek. Erre nyomban bekísérik, 
mint sült bolondot s kis hijja, hogy végkép bent nem marad a bolondok 
házában. 

Ennyi elég a tartalomból. A film bövelkedik kedélyes, humoros jele-
netekben, valamint együgyű, a filmgyártástól egyelőre nyilván elválaszthatat-
lan, tengerentúli izű fordulatokban. Ami véleményem szerint mindennél érde-
kesebb az, hogy a filmben eddig az, akinek rosszul ment sora, mindig valahol 
elhibázta a dolgát, akár tragikus hős volt, akár röhögni való figura : ő tehe-
tett arról, hogy bajba került. Itt ezerszámra tódulnak a farmerek ehhez a 
csodabogárhoz, aki földjét elosztogatja s a maga szakállára földreformot csi-
nál : az ajándékozó milliomos egészen egyenrangúnak érzi magát a nincs-
telenekkel, azok époly kevéssé tehetnek nyomorukról, mint ahogy neki nem 
érdeme, hogy óriás vagyona uan. A tömegek sorstragédiája az, amit a film — 
gyatra vagy nem gyatra eszközökkel, mindegy — ezúttal témául vett. És 
ily szempontból nem hagyható említetlenül, hogy amikor a nyomorult 
merénylő pisztollyal kezében, lefülelve, megszégyenülten áll a milliomos előtt, 
az dühösen azt a becsmérlő kifejezést vágja hozzá : moocher ! ami a parlagi 
angol nyelven éhenkórászt jelent, valamint semmirekellő, ingyenélő him-
pellért, naplopót. Itt van tehát a közkeletű felfogás, melyet a film a továbbiak-
ban annyira dezavuál : az a beállítás, mely eddig a filmen magától értetődő 
volt, mintha az ágról szakadt nincstelen okvetlenül és a dolgok rendje szerint 
nem volna egyéb, mint haszontalan fráter, aki megérdemelte sorsát. Vagy ha 
derék ember, akkor okvetlenül diadalmaskodik a balsors fölött és nem volna 
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nehéz a filmekben példákat találni erre is, amint az erős, bátor férfi a szegény-
ségből fölküzdi magát. Az individualizmus diadala : ime, csak akarni kell, 
a bátorság, szorgalom és hasonló jók mindig és minden körülmények közt 
lehetővé teszik a felemelkedést a nyomorból, föl a társadalmi létra csúcsáig. 
Ettől a felfogástól, valljuk meg, igen nagy lépés odáig, hogy a film bemutasson 
egy egész osztályt, mely nyomorba jutott és képtelen a maga erejéből ki-
mászni belőle ; kell valaki, aki kisegítse, hívják azt akár Rooseveltnek, akár 
Deeds-nek. Mellesleg szólva, ez a név is jellemző, mert deed okiratot jelent, 
Deeds pedig, bár úgy hangzik, mint valamely családnév, de egyben a deed 
szó többese : okiratok. Tehát az egész film csattanója az, hogy a nincstelen 
farmerek, az amerikai parasztok (mert hiába járnak városi ruhában, ezek a 
tengerentúli mezőgazdasági proletárok a mi parasztjaink társadalmi ekviva-
lensei), okiratokat kapnak kézhez, melyek által fejenként ennyi meg ennyi 
hold föld az övék. Szóval földreform. 

Kulturális igazság. 
A másik film tartalmával még hamarabb kész leszünk. Szimplex mese 

ez is, a nyomorgó munkanélküli karmester lánya, aki nagyszerű énekesnő, 
mindenféle machináció révén nyélbe üti, hogy apja s vele együtt száz ugyan-
csak munkanélküli, nyomorgó s ugyancsak kitűnő, iskolázott zenész egy világ-
hírű dirigens keze alatt munkához jut. Tehát itt is nagyjából ugyanaz a gon-
dolat. Filmen újszerű, sőt valljuk meg, filmen kívül is még éppen eléggé aktuá-
lis sokunknak életébe markoló probléma. Szakítás azzal a bizonyos, nagyon 
is közkeletű beállítással, hogy a művész, ha tehetséges, kiváló, úgy föltét-
lenül fölküzdi magát, legyűri a közönség közönyét stb. stb. Mint az előbbi 
filmben a farmerek, úgy itt a zenészek : egy egész osztály, a kenyerüket vesz-
tett, nyomorgó művészek képtelenek változtatni helyzetükön, az egyéni ener-
gia, az individualisztikus cselekvés nem fogja a művészek osztályának sors-
szerű lezüllését megoldani. A zenekar, mely a világhírű Sztokovszki alatt 
sikeresen szerepel, egytől-egyig kitűnő zenészekből áll; ámde semmivel sem 
kevésbbé kitűnő muzsikus az a száz rongyos alak, akik egy garázst bérelnek 
ki, hogy gyakorolhassanak, de a bért megfizetni már nem tudják, úgyhogy a 
garázsos háziúr odaáll velük veszekedni, pontosan akkor, amikor áhítattal kez-
dik a klasszikus zene valamelyik remekét játszani. Eddig — filmen és filmen 
kívül — a kényelmes közhit azt tartotta, hogy a munkanélküli zenész ok-
vetlen részeges vagy mit tudom én milyen egyéni bűne gátolja az érvényesülés-
ben ; itt megtette a film azt az óriási lépést előre, hogy a munkanélküli zenész, 
szóval nyomorgó művész semmivel, egy árnyalattal sem hitványabb annál, 
aki sikeresen helyezkedett el a társadalomban. Ekként tehát a film torony-
magasságban áll egy másik fölött, mely nemrégiben ugyancsak a művész-
nyomor sorstragédiáját vitte vászonra : a Rembrandt-film fölött. Mert itt 
épp ellenkezőleg, a leszűrhető tanulság az volt, hogy Rembrandt maga az 
oka társadalmi és társadalomgazdasági bukásának. A közönség dicséretére 
legyen mondva, a Rembrandt-film, amennyire meg tudom ítélni, kielégítet-
lenül hagyta az embereket. És nem jellemzőtlen, hogy egyetlen fenntartás 
nélküli dícsérője, akivel találkoztam, olyasvalaki volt, akinek aligha okoznak 
álmatlan órákat akár a szociális, akár a kulturális igazságtalanságok, aki 
révben, kényelmes, jól fizetett állami állásban a társadalmi, ill. társadalom-
gazdasági védettség maximumát élvezi. Nem lehet véletlen, hogy ily révből 
vagy ha úgy tetszik fellegvárból szegezték nekem azt a beállítást, mely sze-
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rint Rembrandt sanyarú sorsáról egyes-egyedül ő maga tehet. Hiszen — 
minden problémát meg lehet világítani több oldalról is — nézhető a kérdés 
ebből a szemszögből is, hogy Rembrandt hol és miként hibázta el talán a 
dolgot; mindenki a maga szerencséjének kovácsa, azt tar t ja a közmondás. 
Miért nem volt Rembrandt is olyan simulékony udvaronc, mint teszem azt 
Rubens, aki fejedelmeknek dolgozott, diplomata is volt, nemcsak modorát 
értve ezalatt, hanem effektív politikai küldetést, mely ugyancsak osztályré-
szül jutott neki, amikor pl. Spanyolországban járt és egyik mesterművét 
festve a másik után, egyidejűleg hazája ügyében is eljárt, mint ad hoc meg-
bízott követ. Hát éppen lehet így is vizsgálgatni a problémát, de az ilyen 
párhuzamok nagyon is akadémikusak, nagyon is meddőek ; főleg a szocio-
lógus, szociálfilozófus és szociálhisztorikus így semmivel sem lesz okosabb, 
egy tapodtat se jut közelebb a művész szociális helyzetének adekvát defini-
ciójához. 

It t igen nehéz pontra jutott gondolatmenetünk ; sok elágazás, ramifi-
káció, bifurkáció volna, melyben érdekes volna követni. Rembrandt esete a 
lángelme tragédiájának problémáját idézi fel, a túlontúl eredeti egyéniség 
félreismertetését; és ily vonatkozásban nem irreleváns az sem, hogy, bár 
jogunkban áll esetleg Rubenst nagyobb művésznek tartani mint Rembrandtot, 
de eredetiség dolgában Rembrandt fölötte áll; ő gyökeresebben, kíméletle-
nebből szakított minden hagyománnyal. Másrészt alaposan kéne ismerni a 
holland és flamand kultúrák gazdasági történetét, az egész kereskedelmi és 
pénzügyi miliőt is, mely egyrészt Rubenst, másrészt Rembrandtot körül-
vette, ahhoz hogy teljesen tisztába jöhessünk a két nagy festő végletekig 
ellenkező életsorsának mélyebb okaival. Általában a művész «külső érvénye-
sülése», ennek társadalomtörténeti vizsgálata és társadalomfilozófiai meghatá-
rozása oly tárgykör, melyről már más alakalommal is igyekeztem kimutatni, 
többek közt azt, hogy érthetetlenül elhanyagolták, aránytalanul keveset 
foglalkoztak vele. És pedig épúgy elhanyagolták elméleti, tudományos szem-
pontból, mint ahogy sorsára bízták a gyakorlatban a művészt — a szabad-
gazdálkodást átvive kulturális, művészi területekre is, Tout s'arrange — min-
den elrendeződik ez a kényelmes, a laissez faire jegyében született axioma 
volt érvényben a művészet területén. Hogy ebből az állapotból kiutat kere-
sünk : ez nyilván a levegőben van. Hogy mennyire, ennek frappáns példája 
épp az, hogy még a mozi is, mely általában igazán nem szokott élen haladni 
a korszerű problémák dolgában, ezeket a problémákat, ezeknek az áramlatok-
nak fuvallatát hozza. Még pedig a tengeren túlról. 

New Deal, CWA és PWA. 

Nemrégiben egy hivatalos művészeti vezetőember mondta nekem beszél-
getés folyamán : Amerikában nem «támogatják» a művészeket, ott azt tart-
ják, aki nem tud megélni, az bukjon el. Túl messzire vezetne, ha arra akarnék 
rávilágítani, miben áll ez a «támogatás» nálunk ; már a szó is ellenszenves, 
mert alapvető félreértéseket takar, (mely félreértéseket más alkalommal, 
így a Napkelet hasábjain is, igyekeztem eloszlatni). Tény, hogy nemrégiben 
még az Egyesült Államokban is igen erősen megvolt kulturális kérdésekben 
is a laissez aller álláspontja, az individualizmus és szabadgazdálkodás a kul-
túra területein. Csakhogy akkor legalább az egész vonalon megvolt ez ; tudok 
esetet, hogy egy nagyszabású, világviszonylatban is jelentős nyilvános kép-
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tár máról-holnapra gazdát cserélt s a múzeum igazgatója ezzel egy csapásra 
elvesztette állását és a szó legszorosabb értelmében nyomorba jutott. Mit 
szólnának ehhez minálunk, ahol bizonyos foglalkozási ágaknál, nevezetesen 
a hivatali pályákon magától értetődő a köz részéről való nagymérvű szociális 
gondoskodás, míg más téren éppoly magától értetődőnek tartják a teljes 
hiányát. Ami azonban az új, mostani állapotokat illeti : Amerika a lehető 
legrosszabb példa volt : nemhogy hiányzana, hanem épp ellenkezőleg igen 
nagy, mondhatni képzeletünket meghaladó mértékben van ott szociális 
gondoskodás a művészet területén. Ez is, mint általában a nagyarányúan 
kiépített szociális gondoskodás szorosan összefügg a New Deallel, Roosevelt 
irányító gazdaságpolitikájával. Fentebb a laissez faire szó futott tollam alá : 
éppen ez az, ami jellemző ; ezen a szón akad meg a szemem, amint utána 
olvasok Hampden Jackson The Post War World-jében, hogy az amerikai 
gazdasági újítások útvesztőiben kissé eligazodjak. A Roosevelt törekvése 
lényegében a laissez faire ellen, az Amerikában-nagyon is túlburjánzott gaz-
dasági individualizmus ellen irányul. Hogy a New Deal kulturális téren is 
mekkora aktivitást hozott magával, erről személyes kontaktusok révén is 
hallhatott már egyet-mást, aki tengerentúliakkal beszélgetett ; továbbá 
sokat tudunk meg erről pl. a Fortune c. newyorki havi folyóiratban nemrég 
megjelent, Unemployed Arts — munkanélküli művészetek c. cikkből. 
A CWA és PWA (civil work administration és public work administration) 

oosevelt által életrekeltett intézmények, melyek messzemenő szociális biz-
tosítást és közmunkát keltettek életre. Ezekből sarjadt ki aztán a WPA — 
work progress administration, mely szorosabban véve a művészet területé-
vel foglalkozik. E szociális biztosítás oly méretekben történik, hogy ma már 
teljesen megfordult a kocka Amerikában : a művészek nagy rétegei találnak 
munkát és megélhetést e «project»-ek keretében. Van project — terv a 
munkanélküli színészek, a festők, szobrászok, építészek, zenészek, sőt írók 
érdekében. 1936—37-ben összesen 14 hónap lefolyása alatt művészeti szociális 
célokra a WPA elköltött 36 millió dollárt. A «terv» egész egyszerűen abból áll, 
hogy a művészeknek munkát és havi fix fizetést adnak. Igy pl. Chicagóban, 
mint az unió számos más helyén, van Painters' Project unit — festők ter-
vezetének egysége, vagyis állomása. Ez véletlenül már a WPA keletkezése 
előtt megindult, hála egy asszony, egy amerikai festőnő kezdeményezésének, 
aztán beolvadt a WPA-ba. A Fortune cikkének idején (1937, május) a chica-
gói festő-állomáson (valóban a modern szociológia kísérleti állomásai) kb, 
300 művész van, fix fizetés a «senior» művészeknek havi 94 dollár, a növendék 
művészeknek 85 dollár, ennek fejében kötelező minimum havi 94 munkaóra, 
illetve festőknél minden hat hétben egy olajkép vagy két vízfestmény. Ehhez 
aztán igazán nem kell kommentár. A cikk nem világosít fel arról, hogy a le-
szállított képeket hova teszik ; de ez részletkérdés, van Amerikában üres fal 
elég. Tény, hogy nemcsak a művészeket, hanem a közönségüket is igen nagy 
mértékben érintik ezek az új rendszabályok, mert míg eddig a művészet 
nagyjából csak egy kis, gazdag, fényűző rétegnek jutott az Egyesült Államok-
ban, most az új akció, ill. «adminisztráció» keretében kiviszik a tömegek közé, 
valósággal szűz területeket nyitnak meg a művészeteknek, hisz ne feledjük, 
ott vannak nagy rétegek, akik tán még sose láttak képet. A cikkhez közölt 
illusztrációk közt van pl. néhány amerikai kölyök fényképe, amint tátott 
szájjal bámulják a színházat : ők még soha eleven színészt nem láttak, csak 
legfeljebb mozit. Egy másik képen az látható, amint egy festő egy teremben, 
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nézőközönség előtt pódiumon állva, fest (!) Ezt nincs az a festő, aki meg ne 
tette volna kényszerűségből a szabadban, amikor az alkalmatlan, zavaró, 
tolakodó nézők sokszor tűrhetetlen tömegben szoktak köréje gyűlni. Ezúttal 
áhítatosan figyelő nézők előtt fest a festő, közben magyaráz nekik egyet-
mást arról, mi a lényeg a festésben, hogyan születik egy kép ; azok, persze 
tisztes távolból, figyelik, lesik szavát és ecsetjét. A jelenet az új képtárak 
egyikében történik, melyeket a WPA akciója keretében egyre nagyobb szám-
ban, az egész unió területén létesítenek. 

Whitehead könyve. 
E szerény feljegyzések iránya szinte önkéntelenül Amerika felé helye-

ződött. Lehet, hogy ebben olvasmányaimnak is része van. Érdekes amerikai 
szociológiai könyv is került kezembe, amely bizonyos fokig ugyancsak 
összefügg az elmondottakkal. 

T. N. Whitehead : Leadership in a Free Society — vezetés a szabad 
társadalomban című könyve ez. Lényegében eméleti könyv, erősen részletező 
társadalomlélektani munka, bár az angolszász gyakorlati érzék egész saját-
ságos vegyületével. Whitehead igen józan egyéniségnek mondható; nem 
hagyja el a valóság talaját, ebből akarja leszűrni a szociológiai elveket, melyek 
stabil — ahogy ő szereti mondani: integrált — társadalmi együtteseket 
produkálhatnak. És mégsem materialista : részletesen, az amerikai ipari 
világban folyó új, érdekes kísérleti megfigyelések alapján igyekszik kimu-
tatni, hogy a «logikus», elsősorban anyagi motivumok mellett és mögött rej-
tett, tudatalatti, de nemkevésbbé jogosult «társas érzelmek» is irányítják az 
ember társadalmi cselekvését; a biztosított anyagi lét feltételein kívül és 
felül emberi érzések, társas érzések is vannak, ezeknek is ki kell elégülniök 
ahhoz, hogy a társadalmi közösség integrálódjék, ill. ne dezintegrálódjék. Az 
anyagi védettség tehát a sine qua non ; de ez nem elég. 

Whitehead maga is dolgozott gyárban, aztán az angol admiralitás 
«tudományos tisztje» volt, most a harvardi business adminisztráció tanszéké-
nek egyik tanára. Lehetséges, hogy képzett gyári szakmunkásnak indult 
(Angliában az engineer félig mérnök, félig mechanikus) valószínűbb azonban, 
hogy mindjárt tudományos pályára készült s csak a tanulmány kedvéért 
lett gyári tanonc. Whitehead, azt lehet mondani, empirista; ez is jellemző, 
mert az egész forrongó amerikai tervgazdálkodási kampány empirista jellegű. 

Talán soha nem találkoztam könyvvel, mely ennyire kevéssé látszik 
lenyügöző olvasmánynak s mégis, mennél jobban belemerülünk, annál 
rokonszenvesebb, annál értékesebb. Hosszú fejezetekben aprólékosan fog-
lalkozik az amerikai gyárvállalatok munkásviszonyaival, igyekszik kimu-
tatni, hogy az «employees» — alkalmazottak, értsd gyárimunkások és az 
«executives» — végrehaj tóközegek, vagyis a munkaadó vállalatot képviselő 
tisztviselői hierarchia tagjai között hol, hogyan és mily, részben «nem-logikus», 
rejtett lélektani, tudatalatti okok miatt támadnak félreértések. De ebből 
aztán valóban tudományos módszerességgel, fokonként igyekszik kijutni 
általánosabb szociálpszichológiai igazságok felé. Ami az empirizmust illeti, 
ily vonatkozásban nem lehet nem gondolni a «társadalmi hitel» elméletre, 
melynek apostola Angliában Douglas őrnagy s amelyet aztán Canadában, 
Alberta tartományban Aberhardt, egy falusi tanítóból lett tartományi mi-
niszterelnök (e tartománynak, mely kétszer akkora területű, mint Magyar-
ország, külön kormánya van) igyekezett nagy garral átvinni a gyakorlatba. 

Napkelet II. 7 
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Ez a mozgalom nálunk aránylag ismeretlen (hisz egyik legismertebb közgaz-
dászati, sőt pénzügyi közéleti emberünk nemrégiben napilap vezércikkében 
referált erről a mozgalomról, melyről saját bevallása szerint akkor hallott 
először). Aberhardtnak nagy bajai voltak, nem funkcionált úgy az elmélet a 
gyakorlatban, ahogy a hívek, akik a társadalmi hitelt panaceának állították 
oda, elvárták volna. Általában «komoly» pénzügyi és közgazdasági körök-
ben dilettantizmusnak, sőt blöffnek tar tot ták ezeket a hitelinflációs törek-
véseket ; de mindenesetre gondolkodásra késztet, ha most Whitehead köny-
vében is, a végső fejezetben, ahol mintegy összegezi, leszűri vezető elgondo-
lásait, a munkanélküliség kérdésével kapcsolatban ily gondolatokat találunk : 

«A napoleoni háborúk után Angliára, valamint az egész világra 
súlyos gazdasági válság nehezedett. A munkanélküliség minden vonalon 
nagy volt, a munkabérek fölöttébb alacsonyak, tőke pedig nem volt 
látható sehol. E válsághelyzet közepette tűnt föl a vasút gondolata, 
mint gyakorlati műszaki lehetőség. Ez időtájt a vasút fogalmát bizo-
nyos romantikus nimbusz övezte ; akkoriban úgy álmodtak vasútról, 
mint későbbi időkben autóról. Mindenkit a vasút kezdett foglalkoztatni, 
hisz még Herbert Spencer is mint vasúti mérnök kezdte pályáját. Mindez 
oda vezetett, hogy Anglia nemcsak saját területét szeldelte véges-végig 
vasutakkal az 1840-es években, de hasonló nagyarányú beruházásokat 
eszközölt Európaszerte, sőt nem kis mértékben Amerikában is. Mindez 
pedig Anglia számára a jólétnek oly korszakát hozta magával, mely 
mondhatni 1914-ig tartott . Pedig a vasútépítés kézenfekvő sajátsága az, 
hogy a befektetett tőke csak hosszú évek mulva, amikor az üzem már 
kiadósan működött, kezdhet újból befolyni, megtérülni. A látszat sze-
rint tehát egy elszegényedett ország nem bírhatta volna el a fényűzést, 
hogy sok ezer mérföldnyi vasúti hálózatba ölje bele tőkéit ; és íme, 
a való helyzet szerint mégis épp ez, a nemzeti vagyonnak ez a — könyv-
vitel szerint — túlzott befektetése volt a tényező, mely a jólét azonnali 
emelkedését vonta maga után. Mert életképes elgondolás jelent meg, 
mely a nemzet munkaképességét gyakorlati mederbe terelte ; egy egy-
séges központi célkitűzés jelent meg, mely alkalmas volt az ipari tevé-
kenységet maga köré csoportosítani. A szervezetlen, munkanélküli tár-
sadalomból cselekvőképes nemzet lett, mely munkásságát egy gazda-
ságilag egészséges cél szolgálatába állította. 

A jólét lényege mindannyiunk számára az, ha embertársainkkal 
együtt működünk valamely gazdaságilag helyes cél elérésén ; ennek 
pedig elengedhetetlen feltétele, hogy a szervezettség és kezdeményezés 
a rendelkezésre álló emberi munkarőkkel, valamint anyagi javakkal 
arányban álljon. A munkanélküliség valójában az egyensúly hiányának 
állapota, mer tilyenkor a kezdeményezés, a vezetés tespedten hátra-
marad a csatasorba állítható emberi erőforrások mögött». 

Igaz, hogy Whitehead nem amerikai, hanem angol, hasonlíthatatlanul 
nagyobb, előkelőbb kultúra leszármazottja, melyhez képest a tengerentúli 
sokban nyers, félművelt parvenükultúrának mondható ; mégis nyilván épp 
Amerikára igen jellemzőek ezek a törekvések, melyeket a fentidézett monda-
tok oly szépen világítanak meg : lényegében az a törekvés, hogy a társa-
dalom dezintegrálódását — akár az ipar, akár a kultúra és művészet terü-
letén — a meglévő keretek kiépítésével, mintegy a jelen síkján, haladéktala-
nul igyekezzünk orvosolni. 


