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A SZABADSÁG MÓDSZERE
Walter Lippmann
(John Morton Blum új bevezet őjével)
Az amerikai gazdaság II. világháborút követő depressziós időszakában, és az Európában és Ázsiában megjelen ő parancsuralmi
rendszerek létrejöttekor és felemelkedésekor
dolgozta ki Walter Lippmann a gazdasági fellendülés és társadalmi stabilitás modelljét. Elu asítja mind a laissez-faire, mind pedig a
'zpontilag erőszakolt társadalmi tulajdonbav 'tel politikáját. Lippmann elképzelései szer t a kormányzatok mindenkori gazdasági te'kenységének egy, a középosztálybeli választókerületek megegyezésén alapuló meghatalmazásra kell épülnie, amit Lippmann

1n

„kollektivizmusként" definiál. A szerz ő elgondolása szerint a kapitalizmus túl összetetté
vált ahhoz, hogy egyéni kezdeményezésekkel
kontrollálható legyen, s a kormányzat feladata
a továbbiakban a polgárok megnyugtató biztonságát szolgáló és a kiegyenlítést célzó
jövedelem- és vagyon újraelosztás.
Walter Lippmann újságíró és tucatnyi politikai gondolatát magába foglaló könyv szerzője.
John Morton Blum a Yale egyetemen történelemtanár.
(Könyvtári katalógus alapján)

AZ ELIT FELEMELKEDÉSE ÉS BUKÁSA
Az elméleti szociológia alkalmazási módja
Vilfredo Pareto
(Hans L. Zetterberg előszavával)
E mű első puhakötésű kiadása egy társadalomtudományi klasszikusnak számító szerz őnek. E műben azokat a neveket és személyeket
astorozza — függetlenül azok politikai megyőződésétől —, akik előnyben részesítik a
rsadalmi megcsontosodást a változásokkal,
meglevő értékek tétlen őrizgetését egy új
Megteremtésével, és a hanyag következetlens 'get a szigorú következetességgel szemben.
szerző véleménye szerint egy elit csoport
sszútávon csak akkor marad életképes, ha
egadja a lehetőséget a más társadalmi rétekből érkező legjobbak számára a saját csortjának az el őnyeiből és kiváltságaiból való
r 'szesedésre, ugyanakkor nem habozik akár

erővel is megvédeni ezen el őnyököket és kiváltságokat. Pareto szerint lehet őséget kell
adni a társadalom megfelel ő tagjainak az elit
közé jutásra. Ezt a szándékot nem kiváltságmentes tömegek iránti sajnálata, hanem a csodálat motiválja, amely a változó körülményekhez intelligenciájuk és képességeik révén
alkalmazkodni tudók iránt megnyilvánul.
Vilfredo Pareto (1848-1023) olasz közgazdász és szociológus. Főműve az Értelem és
Társadalom című munka volt.
Hand L. Zetterberg nyugalmazott szociológia tanár a Stockholm Egyetemen Svédországban.
(Könyvtári katalógus alapján)

