
Újabb törekvések Angliában a socialis 
tevékenység terén. 
Írta: KOVÁTS J. ISTVÁN. 

A renaissance a tudomány-, a reformatio a vallás-, a 
franczia forradalom az emberi jogok-, a letűnt század utolsó 
évtizedei s a XX. század pedig a társadalmi kérdések forron- 
gásainak, harczainak a kora. 

A mely nemzetek a korok új eszméit meg nem értik: 
aláhanyatlanak; a melyek megértik: a többi fölé emelkednek. 
Ezt látjuk a múltban. S ezt bizonyítja a nemzeteknek a tár- 
sadalmi kérdésekkel szemben tanúsított magatartása is. Példa 
rá a socialis tevékenység terén vezető szerepet vivő Anglia! 
Az angolok megértették a kor szavát. Meg is látszik úgy állami 
életükben, mint a nemzetek nagy versenyében elfoglalt tekin- 
télyes állásukban. 

Pedig Anglia socialis viszonyai összehasonlítatlanul nehe- 
zebbek, mint bármely más európai államéi — a Balkán álla- 
mait kivéve. A szegény és vagyonos osztály közt talán sehol- 
sem oly kiáltó az ellentét, mint Nagy-Britanniában. A dúsgaz- 
dagok ezrei mellett az éhezők és rongyokba burkoltak százezreit 
látjuk. Csak néhány lépést kell tennünk, csak át kell mennünk 
a London Bridge-en, s a világ leggazdagabbjai után ott látjuk 
a világ legszegényebbjeit. Még kemény téli időben is látunk az 
utczákon mezítlábas és rongyokba burkolt alakokat. 

Mindennek daczára a socialismus az angolok közt még 
sem bírt erős gyökeret verni. A jobbmódúak áldozatkészsége, 
az állami- és városi népjóléti intézmények s a társadalomnak 
és az egyházaknak oly sok irányban elágazódó socialis mun- 
kássága lecsöndesítették a társadalmi gyűlölség hullámait. 

Akkora nyomort, annyi kolduslelket elnémítani: nem lehet 
könnyű munka!   Hogy kellőképpen méltatni tudjuk azt a nagy 
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munkát, amit az angol nemzet apraja-nagyja társadalmi téren 
végez, vessünk előbb egy pillantást az angol társadalmi élet 
bajaira; azután nézzük, miként igyekeztek azokon segíteni s 
végűi,   minő újabb törekvésekkel találkozunk e téren! 

A társadalmi bajok mind okozati összefüggésben állnak egy- 
mással. Főfészkük a városi élet. A népnek minél nagyobb 
s z á z a l é k a  lakik városokban, annál nagyobb ará- 
nyokat  ö l t en ek .  

Száz évvel ezelőtt Anglia lakossága is még nagyobbára 
földművelő nép volt. A XIX. század elején kétharmad r é s z t  
még falvakban lakott. Most a városi lakosság képezi Nagy- 
Britannia népességének négyötöd részét! Londonnak száz éve 
még egy millió lakosa volt, — ma már öt millió van! 

Ezt a változást egyedül a földmívelésről az ipari foglal- 
kozásokra való átmenetel idézte elő. Az ipari élet kifejlődése 
a városokba tömöríti a népet. A városok lakóinak legalább a 
fele nem ott születik. A nép érzi, hogy a városokban több az 
eshetőség a meggazdagodásra. Először a vállalkozóbb szelleműek 
kerekednek föl. De velük együtt megy a salak is. 

A városi élet fölemészti az odaözönlő vidékiek erejét. Az 
erős gyári munka, a rossz levegő, az egészségtelen lakások el- 
csenevészesítik a nemzedéket. A nyomorultak, a kétes foglal- 
kozásúak és foglalkozásnélküliek száma ijesztő arányban nő. A 
nyomorral karöltve jár s véle egyenes arányban növekszik az 
erkölcsi züllés. A szegénység s a nyomor levegőjében az iszákos- 
erkölcstelenség rohamosan terjed. Ezek azután a tár- 
sadalmi élet gyökerére, a családi életre mérnek végzetes csapást. 

Ennek az egész társadalmi életüket fenyegető nagy vesze- 
delemnek az angol nép jobbjai hamar tudatára ébredtek. Azóta 
egyház és társadalom vállvetve küzd a társadalmi bajok megelő- 
zése és gyógyítása terén. S e nagy munka közben igen érdekes 
tapasztalatra jutottak, mely méltó arra, hogy materialista el- 
veket valló és a szellemi élet magasabb követelményeivel szem- 
ban érzéketlen »szabad gondolkodóink« zászlóvivői is megszív- 
leljék. 

Azt hitték, elég a népet rendszeres oktatás útján oko- 
sabbá tenni: értelme mélyebb lesz s nem fogja többé a tár- 
sadalmi rendet fenyegető elemek nagy tömegét gyarapítani. Ε 
végből a nagyobb városokban » P e o p l e  Palace»-okat, nép- 
palotákat állítottak föl. 
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Jól emlékszem még most is, hogy 9-10 éve, minta Szabad 
Lyceum gyorsírója, lejegyeztem Dr. HEGEDŰS LÓRÁNT előadását a 
» l o n d o n i  P e o p l e  P a l a c e « -ról. Beszéde elején élénk szí- 
nekkel föstötte London legszegényebb városrészét. Azután rátért 
arra, hogy ott, a hol a nyomor és a szegénység oly kiáltó, ott 
emelkedik a hatalmas palotájú People Palace. Elmondta, hogyan 
igyekeznek a népet odaszoktatni: még meg is vendégelik őket. 
Talál ott mindenki mindent, amire csak vágyakozik. Az egyik 
főst, a másik mintáz, a harmadik előadást hallgat, a negyedik 
a nagy könyvtárban olvas. 

Oly élénk színekkel föstötte ezt az intézetet, hogy, Angol- 
országot járva, nékem is egyik leghőbb vágyam volt a londoni 
People Palace-t megismerni. 

El is indultam egyik délután a barátommal London keleti 
részébe: az East Side-re. A belvárostól, a City-től, gyalog tettük 
meg a hosszú utat, hogy annál szembetűnőbb legyen, mint 
válik a város kifelé menet egyre szegényebbé és szegényebbé. 
A belső városrészek fényes üzleteit apró s kellemetlen szagot 
árasztó üzletek kezdték fölváltani. Vásáros bódékkal volt az út 
itt-ott megrakva. Egyre toprongyosabb alakokkal kezdtünk talál- 
kozni. Egymást érték a különböző egyházak és társulatok »Mis- 
sions Hall «-jai, melyekben az iszákos és az utczákon kódorgó 
nép térítgetésén, jobb útra terelésén fáradoznak. A város leg- 
koldúsabb részébe érkeztünk. Tisztában voltunk, hogy a People 
Palace sem lehet már messze. Csakugyan, balkéz felé meg- 
pillantottunk egy nagyobbszabású, tornyos épületet: a People 
Palace volt. 

Bementünk s a titkári hivatal után kérdezősködtünk. Olt 
elmondtam, hogy honnan valók vagyunk s hogy érdeklődünk 
az Európa-szerte ismert hatalmas angol intézmény iránt – 
annál is inkább, mert jó magam is évek óta előadója va- 
gyok egy hasonló irányú, de sokkal kisebb méretű intéz- 
ménynek. 

A titkár lekötelező szívességgel fogadott bennünket s meg- 
ígérte, hogy mindent elmond, amivel csak szolgálatunkra lehet. 
De jelezte előre is, hogy szavai meg fognak bennünket lepni. 

Azzal kezdte, hogy a külföld azt hiszi, nem tudom mi- 
féle nagy arányú intézmény a People Palace. Hétről-hétre 
jönnek   hol   németek, hol francziák,   hol amerikaiak kérdezős- 
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ködni a berendezése, szervezete, működése felől. Pedig most 
már voltaképpen csak n é v l e g  létezik. P e o p l e  Palace-nak 
hívják még most is az épületet, de voltaképpen a különböző 
műszaki vizsgákra előkészítő »East College« van itt most. 

Ügy a kormány, mint a főváros óriási költségeket áldo- 
zott, hogy a Poeple Palace-t megalkossa és fönntartsa. Száz- 
ezreket költöttek, csakhogy a bűnre leginkább hajló legszegé- 
nyebb népelemeket az utczákról idegyűjtsék s lelkivilágukat a 
tudomány erejével megnemesítsék kissé. Voltak mindenféle 
mintázó, festő, rajztanfolyamok, chemiai laboratóriumok. Be- 
vezetett bennünket egy hatalmas, köralakú terembe. Ez volt 
a könyvtár. Még ott álltak köröskörül a több emeletes állvá- 
nyok, melyeken százezernél több könyv foglalt azelőtt helyet. 
Most üresek; a nagy terem pedig a collegium apró kis négy- 
szögletes vizsgáztató asztalaival van tele.*) 

Azután az óriási hangverseny-terembe vezetett bennün- 
ket. Ez az egyetlen terem, ahova a nép a számára rendezett 
hangversenyekre ma is jár. Megmutatta mellette a télikertszerű, 
pálmákkal és egyéb délszaki növényekkel teli nagy üveg folyo- 
sót is, hol a népet ily alkalmakkor még most is megvendége- 
lik theával és süteményekkel. 

Évekkel ezelőtt, mikor a People Palace megnyílt, az 
egész épületben csak úgy nyüzsgött a nép. Később kezdtek 
elmaradozni. Egymás után szűntették be a tanfolyamokat és 
előadásokat. Ma már csak néphangversenyeket tartanak itt a 
téli hónapokban, hetenként egyszer-kétszer. Erre még csak 
jönnek. Nem kell a népnek tudomány, tette hozzá, csak szó- 
rakozás! Mint kétezer évvel ezelőtt, most is csak »Panem et 
circenses« a nép jelszava, mondotta angolos, rossz latin 
kiejtéssel. 

Elmondtam néki, hogy a skótok nagy világvárosában, 
Glasgow-ban is megnéztem a People Palace hatalmas épüle- 
tét. Ott is ugyanazt hallottam, mint itt. Ott is már csak a 
hatalmas téli kertben tartani szokott hangversenyekre gyűlik 
össze a nép szombat délutánonként. Ott jártomban láttam 
éppen, a mint egy zenekar játszva végig vonult a város egyik 
 

*) Angliában ugyanis a vizsgálatok úgyszólván kizárólag 
írásbeliek. 
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legforgalmasabb utczáján. Toprongyos alakok százai igyekeztek 
– szinte szaladva – utánuk. Önkéntelenül is a csudás furu- 
lyájú hammelni patkányfogó meséje jutott eszembe, kit a pat- 
kányok serege városról-városra követett, ha bűvös szerszámát 
megszólaltatta. Megkérdeztem, hova szaladnak ezek '? A People 
Palace hangversenyére – volt a válasz. 

Búcsúzóul a titkár megjegyezte, hogy más városokban is 
csak így jártak. A People Palace-ok tehát nem váltak be. 
Most Londonban is, a drága pénzen fönntartott néppalota he- 
lyett, az óriási világváros legszegényebb részeiben nagyobb 
nyilvános könyvtárakat (Public Library) rendeztek be. 

Az eredménytelenül elszórt százezrek arról is meggyőz- 
ték a nép sorsát csakugyan szívükön viselőket, hogy nem 
annyira tanítani, mint inkáhb nevelni kell a népet! Erre valók 
a városok legszegényebb lakói körében működő és a külön- 
böző felekezetek, avagy egyes társaságok által fönntartott mis- 
siók s újabban az egyetemekkel, kiváltképpen pedig a theolo- 
giákkal kapcsolatban fölállított »Settlement«-ek: missiói 
telepek, otthonok. 

Lássuk közelebbről, minő szerepe van a nyilvános könyv- 
táraknak és a Settlement-eknek a társadalmi tevékenység terén? 

A n y i l v á n o s  könyvtárak, a, P u b l i c  Library-k 
többnyire egyes dúsgazdag emberek, avagy egyes városok ál- 
dozatkészségéből létesülnek. A skót származású amerikai dol- 
lárkirály: CARNEGIE, egymaga egész sereg ilyen könyvtárat 
alapított. 

A skótok szép fővárosában, Edinburgh-ban sokszor meg- 
fordultam a hatalmas, palotaszerű épületben lévő nyilvános 
könyvtárban, melyet szintén CARNEGIE alapított és tart fönn. 
Nagyobbára egy mintára készülnek ezek a könyvtárak. Rende- 
sen három részből állanak: a földalatti hírlap-teremből, a föld- 
szinti kikölcsönző osztályból s az emeleti olvasó-teremből. A 
könyvtárakba kicsiknek, nagyoknak, bármily rongyokba legye- 
nek is burkolva, szabad a bemenet. Se a hírlap-, se az olvasó- 
terembe belépti-jegyre nincs szükség. 

A hírlap-teremben  nagy újság állványokon  feküsznek az 
összes helyi-,   a jobb  angol-,  s a nevesebb   külföldi  hírlapok, 
szépirodalmi- és képes   hetilapok.   Ha  jól   emlékszem,   nyolcz 
jelentkező kívánság ara   a világ bármely lapját   megrendelik. A 
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hírlap-osztályt kivált a nép szegényebb elemei látogatják. 
Egész nap tele van férfiakkal, nőkkel, gyermekekkel. A könyv- 
tár ugyanis – amit rendkívül fontosnak találunk – reggeltől 
késő estig: délelőtt 10 órától esti 10 óráig megszakítás nél- 
kül nyitva áll. 

A könyvkivevés végtelenül egyszerűen s fölöttébb gyorsan 
megy. Nálunk az ember· szinte az életét is megunja, míg vala- 
melyik könyvtárból egy könyvet magas biztosíték, avagy nem 
tudom, hány jótálló mellett, nagynehezen kivehet. Ott bárki 
vihet haza könyveket, akinek rendes, bejelentett lakása van a 
városban. Valami igen csekély biztosíték letétele mellett akár 
minden családtag kaphat egész évre érvényes kölcsön-könyv- 
tári jegyet. 

A könyvkivevő osztályban köröskörül ezer, meg ezer apró 
rekesszel ellátott állványok állanak sorjában. Minden kis rekesz- 
ben számozott pléh-fiók van. Könnyebb áttekinthetés czéljából 
a számozott fiókok százas függőleges csoportokban következnek 
egymásután. Minden állványon száz ilyen százasoszlop, tehát tíz- 
ezer szám van. (Ez fölül oda is van írva: pl. 30.000-40.000.) 
A szerint, amint a kis fióknak a kék vagy a piros fele van 
kifelé fordítva, megtudjuk, hogy a katalógusban ugyanolyan szám 
alatt talált könyv benn van-e a könyvtárban, avagy ki van véve? 

Két-két állvány után ablak következik, hol mindenütt 
könyvtári alkalmazott ül. A könyvkérő kis lapot s a jegyünket 
odaadjuk. A könyvet hamarosan megkapjuk, mert mindegyik 
csoport mögött ott vannak a kikölcsönzésre szánt s ugyanabba 
a számcsoportba tartozó könyvek számszerint sorba rakva. A 
keskeny, vastag kartonlapra írt s a kis fiókba éppen beleillő 
jegyünket beleteszik a könyv számának megfelelő fiókocskába, 
azután a másik felével fordítják kifelé – jelezve, hogy a könyv 
ki van véve. Mikor a könyvet visszavisszük, a fiókból kiveszik 
a jegyünket s a fiókocskát megint megfordítják. 

Ezt a rendszert, amely mellett egy-egy alkalmazott ezer 
meg ezer könyvet képes napjában kiadni és visszavenni, jó 
lenne nálunk is meghonosítani! 

Fönnt az olvasóteremben nem kell az embernek a ruha- 
tárban – biztosítékul – ott fogott ruhája helyett kapott pléh 
meg vastag papiros, meg mi a csoda számokat bemutatnia, 
csak egy lapocskára fölírni a  könyv számát, szerzőjét, czímét 
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s nyomban megkapja. Külön asztalokon feküsznek az összes 
tudományos folyóiratok. Ezeket mindenki szabadon forgathatja. 
Azt is megengedik, hogy az ember maga is keresgéljen a köny- 
vek között. Ε mellett a legnagyobb előzékenységgel nyújtanak 
tájékoztatást egyes könyvek czíme, iránya, megszerezhetősége 
stb. felől. 

Ezek a nyilvános könyvtárak nagy társadalmi hivatást 
töltenek be, kiváltképpen a legszegényebb osztályhoz tartozók 
körében. Nemcsak az a szerepük, hogy a jobb írói alkotások- 
kal az alsóbb néprétegek lelkületét a teljes eldurvulástól meg- 
óvják, sőt – a mennyire lehet – meg is nemesítsék, de még 
inkább az, hogy a foglalkozás nélküli elemeket a csavargástól 
s azzal járó bűnöktől elvonják. Tudjuk, hogy a tétlenség, az 
unalom szüli a legtöbb bűnt. Nem hiába hívják az unalmat 
az »ördög párnájának!« Ezenkívül végtelen sok férfit és nőt 
kivonnak a korcsmák veszedelmes s a testre, lélekre egyaránt 
ártalmas légköréből. A könyvek kölcsönkapásának könnyű módja 
pedig arra serkenti őket, hogy otthon se ivással és kártyázás- 
sal, hanem jó könyvek olvasásával töltsék szabad idejüket. 

A könyvtáraknak még a népies irányú előadásokkal szem- 
ben is több elsőségük van. Az előadások időhöz kötöttek: ol- 
vasnunk meg bármikor lehet, amikor szabad időnk van. Az 
előadások – bár igyekeznek a nép gondolatvilágához alkal- 
mazkodni, még sem érdekelhetnek mindenkit: ezzel szemben 
mindenki arról olvashat, ami legközelebbről érdekli. Ha az elő- 
adások egyes részleteit nem értjük: alig áll módunkban azokat 
a hézagokat pótolni; ha a könyvben nem értünk valamit: el- 
olvassuk újra meg újra, míg világossá nem válik előttünk. Végűi 
az előadások meghallgatására – a napi munkától többnyire 
már kifáradtan – kisebb vagy nagyobb távolságban fekvő he- 
lyekre kell mennünk, holott a könyvet odahaza is elővehetjük. 

Részben ezekre az okokra vezethető vissza, hogy a 
nyilvános könyvtárak sokkal jobban beváltak a socialis mun- 
kásság terén, mint a nép számára rendezett előadások és tan- 
folyamok. Ezért kellene nálunk is nemcsak a falvakban, ha- 
nem még inkább a városokban, de leginkább a fővárosban, nagy 
népkönyvtárakat fölállítanunk! 

A socialis tevékenység terén talán a nyilvános könyvtá- 
raknál is   fontosabb szerep vár   újabban   az   egyetemekkel és 
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főiskolákkal kapcsolatos Settlement-ekre. Olyan otthonok 
ezek, melyekben az egyetemi és főiskolai ifjak gyakorolják ma- 
gukat a különböző irányú társadalmi munkában: az alsóbb 
néprétegeknek és a bűn szélén állóknak a tisztességes társada- 
lom számára való megmentésében és megtartásában.*) Olyan 
helyek ezek, melyek a kellemes és a szeretet melegét árasztó 
otthonok hiányában az utczákra kitóduló és azok biztonságát, 
erkölcsét veszélyeztető elemeket, néphangversenyek, barátságos 
összejövetelek, előadások és különböző szórakoztatások útján a 
maguk körébe vonják s megkedveltetik velük a helyet. 

Ε végből a Settlement-ekben a férfiaknak és a nőknek s 
az ifjaknak is van – az egyetemi s főiskola hallgatók fölügye- 
lete és vezetése alatt álló – külön klubja, hol nemesebb szó- 
rakozásokkal: biliárdozással, sakkozással, dominózással és más 
társas játékokkal tölthetik szabad óráikat. Az ifjak közéjük 
vegyülnek: elbeszélgetnek, eljátszanak velük. A nők körében 
nőhallgatók, avagy más úri nők, többször a tanárok feleségei 
végzik ugyanezt a munkát. Könyvtáruk is van, több képes lapot 
és vallásos folyóiratokat is járatnak. Szerveznek ének- és zene- 
kart. Több helyütt munkát is adnak hazulra – kivált a nők- 
nek. Nagyobbára kis takarékpénztáruk is van, mellyel rászoktatják 
az odajárókat a takarékosságra. Megtakarított pénzecskéjük az 
oly könnyen bekövetkezhető betegség, avagy más körülmény által 
beállható nyomor egyik leghathatósabb megakadályozó]a lehet 
sok esetben. 

Ilyenképpen ezek az otthonok a barátságtalan, sőt egész- 
ségtelen, nyirkos, sötét, vagy hideg lakásban lakóknak kelle- 
mes és nyugodalmas otthont nyújtanak, hova szabad óráikban 
örömmel jönnek, hol megtalálják baráti környezetüket, hol 
mindenki szeretettel fogadja őket, úgy, hogy nem vágyakoznak 
azután se a korcsmába, se az utczára. Nagy-Britanniában ugyanis 
a lakásviszonyok összehasonlítatlanúl rosszabbak, mint nálunk. 
Az éghajlat zordonsága is nagy mértékben hozzájárul ehhez. 
A tisztességes   lakások   ára  roppant   magas. A tisztaság  iránt 
 

*) Az egyetemek társadalmi hivatásáról 1. bővebben GORST 
értékes művét: „University and Social Problems.” 
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különben sem eléggé fogékony angol munkások és napszámosok 
kénytelenek piszkos, szűk lyukakban meghúzni magukat.*) 

A Settlement-ek tehát első sorban kellemes o t t h o n t  kí- 
vánnak nyújtani a népnek, hol szabad óráikban örömmel tar- 
tózkodjanak. De a falaik közé járók lelki nemesítéséről, nevelé- 
séről sem feledkeznek meg. Ε végből összejöveteleket, gyűléseket 
tartanak, melyeket többször a szabadban tartott gyűlések (open 
air meeting) előznek meg. Ezeken énekléssel, zeneszóval, beszé- 
dekkel buzdítják a köréjük gyülekező népet a gyűléseken való 
részvételre s az otthon látogatására. Tartanak előadásokat is, 
melyeket nagyobbára vetített képekkel világítanak meg, élénkíte- 
nek. Az előadásokat többször a társadalom legszámottevőbb tagjai, 
kiváló professzorok, lelkészek tartják. Tartanak külön a férfiak 
s külön a nők számára is összejöveteleket. 

De legfontosabbak a szombat esténkint tartott néphang- 
versenyek. Szombat este a legveszedelmesebb a munkásokra 
nézve: másnap nem dolgoznak, s így a legjobb alkalom kínál- 
kozik a korcsmába menetelre. Ehhez járul még, hogy az ango- 
loknál szombat délután is szünetel a munka. Heti keresetüket 
már szombat délben kézhez kapják s így az ivást már kora 
délután elkezdhetik – s nagy részük el is kezdi! Ámde a nép 
a zenét is nagyon szereti s örömmel tódul azokra a helyekre, 
ahol zenét hallhat. Ezért rendezik a munkásnegyedekben épített 
Settlement-ekben s a »missiói termekben« a szombat délutáni, 
s még inkább a szombat esti ingyenes néphangversenyeket. 
Ezeken énekelnek, zenélnek, szavalnak s közben a résztvevőket 
meg is vendégelik. Innen azután nem eresztik ki őket – még 
ha el akarnának is menni – késő estig. Ilyenkor meg már 
bezárják ott a korcsmákat. 

Ezeknek az otthonoknak megbecsülhetetlen haszna van a 
társadalmi munkásság terén. Először is társadalmi tevékenységre 
nevelik a közel jövő társadalmi életének számottevő tényezőit. 
De még fontosabb ennél az, hogy az ifjak tevékenysége a munkás 
osztálynak s az alacsonyabb néprétegeknek a magasabb társa- 
dalmi osztályok iránt érzett hagyományos ellenszenvét rokon- 
szenvvé, sokszor pedig egyenesen bizalommá változtatja át! 

*) A szegények és a munkásnép lakásviszonyairól írt jobb 
munkák közül 1. WORTHINGTON: „Dwelling of the Poor” és BOW- 
MAKER.· „Housing of the working  classes” ez. munkáját. 
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A Settlemenl-eket még akkor is, ha nem a theologiákkal, 
hanem az egyetemekkel kapcsolatosak, többnyire buzgó, fiatal 
lelkészek vezetik. Ez az utóbbi körülmény is azt mutatja, hogy 
a z  ú j a b b  s ο c i a 1 is  t ö r e k ν é s e k az angol t á r s a d a 1 - 
m a t k ö z e 1 e b b h ο z t á k a h i v a t á s u k  m a g a s l a t á n  álló 
e g y h á z a k h o z .  

Az angolokat józan mértékletesség s a szabadság szere- 
tete jellemzi nemcsak magán – és társas – hanem egyházi 
életük terén is. Hitük mély, de nem vak! Nem várnak mindent 
a vallástól, de viszont az abban rejlő mélységes erkölcsi erőket 
sem vetik meg. Látják, hogy az egyszer vigasztalólag, máskor 
buzdítólag; egyszer fékezőleg, máskor lelkesítőleg hat az emberi 
lélekre. Nem vetik magukat vakon a vallás karjaiba, de tudják, 
hogy az emberi lélek vallás nélkül olyan, mint a léghajó súly 
nélkül. Talán magasabbra száll, de nem lesz többé ura ön- 
magának: a szélvésznek, a viharnak, a lélekben dúló indula- 
toknak lesz martalékja. 

Ez a meggyőződésük domborodik ki az újabb socialis 
irányú működésük terén is. Az állam hivatalos szervei s a tár- 
sadalom számottevőbb tényezői kezdik belátni, hogy a neme- 
sebb értelemben vett társadalmi munkásság első sorban az 
egyház hivatása. Ugyanis az állami tevékenység inkább a kény- 
szerűség jellegével bír s e mellett nélkülözi a szeretetnek azt 
az erejét is, mely a társadalom s még inkább az egyház ily- 
nemű munkálkodását jellemzi s amely annyira alkalmas a tár- 
sadalmi ellentétek eloszlatására. 

S az angol egyházak átérzik a megváltozott idők köve- 
telte nagy hivatásukat, és nyomatékkal hangoztatjuk: nem igye- 
keznek azt hatalmi állásuk megerősítésére kihasználni, kizsák- 
mányolni – mint egyes continentalis egyházak! Vessünk csak 
egy pillantást az angol egyházak socialis tevékenységére s rög- 
tön meggyőződünk emez állításunk igaz voltáról! 

Munkásságuk kiterjed a társadalmi élet bajainak, fogya- 
tékosságainak, bűneinek minden ágára. Megszűntetésükre minden 
tőlük telhető eszközt megragadnak. A socialis tevékenység nép- 
szerűsítése érdekében egész sereg, a társadalmi bajokat és kér- 
déseket ismertető könyvet adnak ki. Ebből a czélból több folyó- 
iratot is szerkesztenek. (Ilyenek: a »Help,« a »Social Service« 
stb.) Egymást  érik az egyház   socialis   föladatait és tevékeny- 
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ségét ismertető fölolvasások, gyűlések. A társadalmi kérdés 
rendszeres tanulmányozása végett socialis tanfolyamokat is ren- 
deznek. 

Hatalmas palotákat építenek az ifjak számára (»Ifjúsági 
Egyesületek«: Young Men's Christian Association), melyekben a 
családi otthon melegét többször nélkülöző ifjak munka után 
üdülést, az idegenből és más vidékről valók pedig olcsó pénzért 
kellemes otthont találnak. Otthonokat építenek a nőcselédek 
számára is. Külön nő-otthonokat alapítanak az idegen orszá- 
gokból, avagy más vidékekről jött magányos nők részére. 

Az egyházak a legnagyobb küzdelmet az iszákosság szen- 
vedélye ellen folytatják. Ennek Nagy-Britanniában, fájdalom, 
nemcsak a férfiak, de a nők között is ijesztő sok áldozata van. 
Pedig az iszákosság a legtöbb társadalmi baj gyökere. Nemcsak 
az elszegényedés jár a nyomában, hanem az erkölcsi élet sülye- 
dése, a kártyajáték szenvedelmének beteges fokozódása stb. is. 
Az iszákosságról írt munkák nagy része arról győz meg ben- 
nünket, hogy a szegények legnagyobb része az alkoholizmus 
útján jutott a nélkülözések és a nyomor karjaiba.*) 

A míg a népet az alkoholismus rabságából ki nem sza- 
badítjuk, addig hiába minden socialis tevékenység; hiába javul- 
nak a munkabérek: az eredmény legtöbbször csak az, hogy a 
munkás ezentúl többet visz a korcsmába! Éppen ezért az angol 
egyházak minden rendelkezésükre álló fegyverrel küzdenek az 
iszákosság ellen. Az egyes gyülekezetek keretében az idősebbek 
számára mértékletességi egyesületeket (Temperance Society), a 
fiatalabbak számára pedig úgynevezett »remény szövetségeket« 
(Band of Hope) alakítanak. Ezekben már a gyermekeket föl- 
világosítják az iszákosság káros következményei felől és erős 
elhatározást érlelnek bennük, hogy az alkoholtól egész életük- 
ben tartózkodni fognak. Szombat esténként, sőt éjszakánként 
is tartanak istentiszteleteket a legszegényebb negyedekben, hogy 
a népet a korcsmáktól elvonják. Vasárnap délutánonként pedig 
különösen a munkásnegyedekben a férfiak számára külön val- 
lásos összejöveteleket (Men meeting) tartanak. 

*) Érdekes világot vet az iszákosság és a socialis kérdés 
közötti belső összefüggésre ROWNTREE és SHERWELL-nek mái- 
több kiadásban megjelent munkája: „Temperance Problem and 
Social Beform.” 
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Socialis szempontból nagy hatása van annak is, hogy úgy 
a lelkészek, mint a gyülekezetek elöljárói (elders) a gyüleke- 
zetek szegényeit és betegeit rendszeresen látogatják. Ezzel kap- 
csolatban említhetjük meg, hogy a kórházak jó része az egy- 
házak tulajdonát képezi, s az év egyik vasárnapján minden 
templomban a kórházak számára gyűjtenek. 

Az egyházak a socialis munkásságra már az apró kis 
gyermekeket rászoktatják. Valóban szívhez szólók azok a na- 
gyobbára karácsony táján tartott, ajándékozással egybekötött 
gyermek-istentiszteletek, melyeken a jobbmódú családok gyer- 
mekei ajándékokat hoznak a szegények gyermekei s a kór- 
házakban fekvő kis betegek számára. 

Így az angoloknál az egyházi élet keretében az egész tár- 
sadalom apraja-nagyja résztvesz a socialis tevékenységben. 

Érdekes, hogy a társadalmi munkásság terén az államtól 
semminemű anyagi támogatást el nem fogadó ú. n. »szabad 
egyházak« (Free churches) viszik a vezető szerepet. Ezzel függ 
össze a szabad egyházak rohamos térfoglalása is, és pedig nem- 
csak Nagy-Britanniában, hanem Németországban s még inkább 
Amerikában is. Gyors elterjedésüket egyedül az magyarázza 
meg, hogy kiváló részt vesznek a nagy társadalmi kérdések 
megoldásában. 

Avagy itt van újabban az »üdv hadserege.« Már a nevük 
hallatára is elmosolyodunk! Hát még ha egyenruhás tagjaikat 
meglátjuk, vagy mikor vasárnap esténkint látjuk, hogy zene- 
karaikkal az utczákon végigvonulnak, egy-egy utczasarkon meg- 
állnak és beszédeket tartanak! De ha kissé közelebb lépünk s 
meghalljuk, hogy az éhező és rongyokba burkolt iskolásgyer- 
mekek százai és ezrei számára s a szegények részére alapított 
otthonaikra kémek könyöradományokat, hol egy-két penny-ért 
éjszakai szállást kap mindenki: alig mosolyoghatunk többé rajtuk. 

Én is elmosolyodtam, mikor harmadéve először láttam 
őket Németországban. De Angliában megtudtam, hogy a leg- 
szegényebb osztályok s kiváltképen a szegény gyermekek élel- 
mezése és fölruházása terén az »üdv hadserege« végzi a leg- 
áldásosabb munkát. Megtudtam, hogy az öreg BOOTH generáli- 
suk nem kevesebb, mint 17   kötetre terjedő  munkában*) írta 
 

*) „Life and labour of the people”. Kivált az első és utolsó 
kötete igen tanulságos. 
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meg a londoni munkásnép százezreinek életét, bajait, nyomorát 
és ezenkívül még egész csomó könyvet írt a szegénységről, a 
tömegnyomorról, hogy szánalmat, könyörületet ébresszen a tár- 
sadalomban a szegények és nyomorban sínylődök iránt. Ezeket 
tudva, már én sem mosolygok rajtuk, bár ferde kinövéseiket 
ezután is helyteleníteni fogom. 

Nagy-Britanniában s Amerikában az egyházak viszik a 
vezérlő szerepet a társadalmi tevékenység terén, ellenben Franezia- 
országban, Olaszországban stb. s nálunk is a socialis tevékeny- 
ség nemcsak hogy nem az egyházak segítségével megy végbe, 
de az legtöbbször egyenesen az egyházak ellen irányul. 

A socialis bajok gyökerét – NIETZSCHE-vel együtt – sokan 
egyenesen a keresztyén eszmék terjedésében találják. S mit 
látunk? Az egyháztól elforduló, azzal harczbaszálló Francziaor- 
szág s Olaszország példája azt mutatja, hogy a socialis bajok a 
keresztyén eszmék s az azokért küzdő egyházak hanyatlásával 
nemcsak nem javulnak, sőt rosszabbodnak! 

Elismerjük, hogy az egyházakat is terheli ezen a téren 
némi mulasztás .· azok sem teljesítették oly önzetlenül s olyan 
lelkiismeretesen magasztos hivatásukat, mint az angol egyházak 
újabban. Nagy igazság rejlik a franczia MONOD szavaiban, ki 
szerint, ha a keresztyénség tanait helyesen értelmezték és min- 
dig alkalmazták volna, úgy az tökéletes politikai és társadalmi 
életet teremtett volna s ma már alig lehetne szó társadalmi 
kérdésről! Mert hisz – TOLSZTOJ tanúsága szerint is – Jézus 
eszméi nemcsak nem ellenkeznek egy jobb és igazságosabb 
társadalmi élet megteremtésére irányuló törekvésekkel, de egye- 
nesen annak az a l a p j á t  képezik.*) Méltán nevezi SHAILLER, a 
nagynevű amerikai tudós (»Social teaching of Jesus« cz. művé- 
ben) Jézus »hegyi beszédének« eszméit az igazi demokratismus 
alapjának. 

Mi sem átalljuk azt vallani, hogy a názárethi szegény 
mesterember vallásának nemcsak a múltban volt nagy hivatása, 
nemcsak a régi világ romjain teremtett a szeretet mindenható 
erejével egy új világot: de a jövő nagy társadalmi kérdéseinek 
megoldása terén is nagy szerep várakozik reá! 

*) L. TOLSZTOJ „Keresztyén tanítás”-át, vagy ΡΕΛΒΟΟΥ kiváló 
művét: „Jesus and the   Social Question.'· 
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Befejezésül egy indítványnyal kívánok a »Magyar Társa- 
dalomtudományi Egyesület«  elé állani. 

Az angol Settlement-ekéhez némiképpen hasonló munkás- 
ságot kezdtek már nálunk is. Azonban itt a diákok járnak a 
nép közé s nagyobbára a vidékre, a helyett, hogy a socialis 
tevékenységre leginkább reászoruló fővárosi munkásnépre for- 
dítanák figyelmüket s azok számára otthonokat igyekeznének 
teremteni. Az eszme, a czél ugyanaz, csak az utak s az esz- 
közök különbözők. Menjünk egy lépéssel tovább s a l a p í t -  
sunk mi is e g y e t e m e i n k k e l  k a p c s o l a t b a n  S e t t l e -  
ment – e k h e z h a s o n l ó  ο 11 h ο n ο k a t és ifjaink kezdjék meg 
azokban a nagyobbarányú társadalmi munkát. Alig szükséges 
hangoztatnunk, hogy a nálunk is mind erősebben foltűnedező 
társadalmi ellentétek s gyűlölködések lecsöndesítése szempont- 
jából minő áldásos hatása lenne d i á k j a i n k  k ö z b ö 11 e n 
é r i n t k e z é s é n e k  n é p ü n k  s z e g é n y e b b  r é t e g e i v e l !  




