
" 

RI GONDOZ S 
És A 

GAZDASÁGI SZOCIÁLIS KÉRDÉS 

• 

IRTA 

ÜRMÖSI JÓZSEF, 
homoródszentpáli unitárius lelkész. 

"Aki az ő kezét aZ ekeszarvára veti 
és azokra néz, a mik háta mögött 
vannak, egysem alkalmatos az Isten
nek országára." (Luk. 9/62.) 

KAPHATÓ KÓKAY LAJOS BIZOMÁNYÁBAN BUDAPEST 

IV. , KAMMERMÁVER KÁROLY-U. 1. 



-

• 

• 

BECSEK D. FI ... XÖNrvNYOMD~JA SZÉKEL YUOVA R HEL Y. 

.. . 
ELOSZO. 

on scholae, sed vitae discemus.H Sokszor, 
nehéz verejtékezéssel, leforditotl latin köz
mondások igazságaira nem egyszer gondolok 

vissza. A fenti közmondás most idézödik fel emlé
kemben, midön az életnek, egy darab utját, bejár
tam. Nem állithatom, hogy amit a közép- és szak
iskolák tanitanak, az mind az életnek szólna. Ezek 
közül, sok mindennek, nem veszi hasznát az életben. 

Uj uton és nyomokon haladok, midőn a kor
és mindennapi élet követelményei szerint, azt igye
kezem, e kis dolgozatban, kimutatni, hogy a mai 
lelkésznek és általában az eljövend ö lelkészeknek, 
többet tanítsunk, az életre elökészitö tudományokból 
és ismerete kb ö!. Mit, hogyan és miért? 

E kérdésekre lesz feladata, rövid tájékoztató 
feleletet adni, e dolgozatnak. Nagy tudományos 
külszint hiába igyekeznék adni, mert eZ gyakorlati 
munka. Rendelkezésemre is csak azok a munkák 
állottak, melyeket, szerény anyagi helyzetemhez 
mérten áldozatokkal, beszerezhettem. 

Vallom és hirdetem most is, hogy a lelkész
képzésnél, minden lehetöt el ke!! követni arra nézve, 
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hogy lehető legjobb és legalaposabb tudományos 
készültséggel lássák eI a növendékeket és ök is 
láthassak el magukat; de, midőn az életbe kílépen
dök, az utolsó évben, a gyakorlati élet e1öismereteiröl, 
böv és részletes tájékozás nyújtandó számukra. 
Lelkipásztori gondozás irodalmának ismertetése 
mellett, e célt szolgálja, e dolgozat. 

• 

-r , , 

• 

BEVEZETÉS. 

Az evangéliumi kereszténység és a gazdasági 
szociális kérdés. 

Szükségesnek tartom annak megvizsgálását, 
hogy a gazdasági szociális kérdés, kapcsolatba hoz
ható-e az evangéliumi elvekkel illetve a lelkipásztori 
gondozással és a szociális kérdésnek melyik ága az 
föleg, melyet a lelkipásztori gondozással kapcsolat
ban, elsö helyen figyelembe véhetünk? 

A szociális kéráés egész csomó olyan feladat
nak gyüjtöve, a melyek megoldását az emberek 
társas együttélése követeli. 

Ennélfogva a hányféle megnyilatkozása vagy 
alakulata volt és van a társas együttélésnek, any
nyíléle a szociális kérdés is. Azt is mondhatjuk 
általánosságban, hogy mióta az emberek társada
lomban együtt élnek, minden kornak megvoltak a 
maga szociális kérdései. Igy például a jobbágyfel
szabadítás ís szocíális kérdés volt, stb. 

Napjainkban, különösen az utolsó évtizedben, 
fokozottabb erőv.!!, ugyszólván rohamosan, tört 
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eIő re e kérdés; ugy, hogy akik ez időben léptünk 
ki az életbe, az életnek ujabb és ujabb követel
ményeivel találtuk szemben magunkat és amely, 
hivatásunknál fogva, magával ragadott s ha a kor 
követelményei szerint való lelkipásztorok akartunk 
maradni, haladnunk is kellett vele. 

Mi okozta a szociális kérdések tömegének, oly 
hirtelen elötérbe jutását? Röviden azt felelhet jük, 
hogy a társadalom alsóbb osztáfyainak öntudatra 
ébredése és ébresztése, a kézsákmányolással és el
nyomatássa! szemben. 

Ugy az ipar, mint a mezőgazdaság terén a 
20-ik század találmányai és tanulmányai újabb és 
újabb vivmányokat hoztak létre. 

De ez az óriási méretü haladás, nem vett szár
nyaira minden társadalmi osztályt. Sőt némelyeket 
teljesen pusztulás elé állitott vagy ha éppen ezt 
nem tette, de nagy mértékben megnehezítette a 
megélhetését. 

Egyik oldalon villamvilágitásban ragyogunk, 
a másik oldalon középkori rongyok lógnak alá. 
Egy pár társadalmi osztályunk, a 20-ik században 
van, a többi még a nyomor, tudatlanság, elmara
dottság keserveit nyögi I 

A vezető társadalmi osztályok, a tőkések, ha .. 
talmas erejükkel, mindent megcsináltak, a mi saját 
kényelmük, biztatásuk szempontjából elönyös és 
szükséges, de ugyanakkor elfeledkeztek az alantabb 
l,vö osztalyok teher\lirQ képessé!;éröl, vágyairól, 
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megélhetési szükségeiről. Ezeket mintegy eszköznek 
tekintették. A tőketulajdonos (kapitalista) gyáripa
ros elnyomással fenyegeti egyfelől a kis ipart, más
felől meg mérteken felül hasznalja ki munkasának 
munkaerejet, a tökegyüítésre. Az itt szarmazó el
lentétekböl és törekvésekböI fejtődött ki az ipari 
szociális kérdés. Ez megfelelő apostolai s főleg a 
helyes és ügyes összdartással szervezett szociál
demokrátizmus segélyével halad elöre. Ujabb időben, 
különösen aZ utolsó évtizedben mar a mezögaz
daságot is gyámsága alá akarta venni. Azonban a 
mezőgazdasági szociális kérdés-nek is akadtak önálló 
fejtegetői és szervezői, kik bár más és más néző
pontból, de azt igyekeznek bebizonyítani - mi 
könnyen is megy - hogy az ipari szervezet min
tájára nem lehet a mezőgazdasági kérdést rá alkal
mazni, mert ez utóbbi az alap, amelyen nemcsak 
az ipar, hanem az egész társadalom élete, fejlödése 
felépül, léte vagy nem léte függ! 

Tekintve azt, hogy mezögazdasági ország va
gyunk és azt is, hogy lelkészeink 90°/" falun, föld
mívelő, birtokos és munkás népek között él és 
teljesíti hivatását, elengedhetetlen kívánalomnak 
tartom, hogy a mezögazdasági szociális kérdés föbb 
irányaival a jövendö papok megismerkedjenek. E 
dolgozat célját iS7 leghasznosabb írányunak ugy 
gondolom, ha ez főleg e kérdés ismertetésével fog
lalkozik. Annyival inkább, mert e kérdéssel kap
csolatban, a szocíáliskérdésnek más és más alaku-

• 



8 

latai is, összeköttetésbe jönek. Ugyanis faluhelyen, 
nem lehet határvonalat huzni a vezetök szamára, 
hogy csak mezőgazdasági kérdéssel foglalkozzanak, 
hanem általában foglalkozniok kell, a falu vagy a 
vidék társadalmi életének kérdéseivel. 

A mezőgazdaságí szociális kérdés tárgyalását 
megelőzően lássuk röviden, hogy ennek fejtegetése 
kapcsolatba hozható-e az evangéliumokkal és a 
lelkipásztori gondozással ? 

Számos író müvében olvastam azon kérdés 
fejtegetéset, hogy vajjon Jézus, korának szoczüilis 
kérdéseibe beleavatkozott-e vagy nem? A társadal
mat akarta-e reformální vagy az egyént? E kérdés 
tárgyalásának, itt nem lévén tere, igen helyes me
goldásnak találom azt a feleletet, mely azt mondja: 
"Mindenek előtt az embert akarta átalakítani, hogy 
a társadalmat átalakíthassa.u Tehát az egyénen 
keresztül a társadalmat. 

Az evangéliumok tanulmányozása arra a biz
tos meggyözödésre vezet, hogy Jézus a gazdasági 
foglalkozásnak, a földmívelésnek, a pásztorságnak 
értékelöje és becsülöje volt. Az evangéHumoknak 
a mezőgazdasággal foglalkozó hasonlatai és példá
zatai, különösképpen, erröl tesznek bizonyságot. 

Az aZ eljárása Jézusnak, hogy legszebb ha
sonlatait a mezögazdasági foglalkozas köréből veszi, 
mutatja e munkaknak kivaló jelentőségét és fon
tossagát. 

A magvetőröl való példázata, nem élesen tün,-

• 

" 

• 
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teti-e fel, hogy csak a jó minőségű és jól gondo
zott szan tó föld hoz jó termést (Maté 13{1-23)? 

A magvető és konkoly ról szoló példazat, mily 
világosan jelzi, a vetömag tisztaságának fontosságát. 
(Máté 13{24 - 30). 

Vagy mily közvetlen szemléltetése a löld bel
sejében munkálkodó természeti erönek, a vetés {el
növéséről való eme rövid kis példázat: "Ugy van 
az Isten országával, mint mikor valaki a fölábe 
veti a magot, azután fekszik és kel éjjel és nappal, 
a mag meg kihajt és felnő, maga se tudja hogy? 
fMert magától terem a {öM előbb szárat, azután 
kalászt, azután teljes szemet a kalászban. Mikor 
aztán a szem engedi, hamarosan ráveti a sarlót, 
mert itt az aratás. (Márk 4{26-29). 

Vagy kit ne hatna meg a hasonlat szépsége 
nagyszerűsége és igazsága, a mellyeI ő azt a köz
vetlen benső életet és ragaszkodást rajzolja, amely 
volt és van ma is, a pásztor és a nyája kőzt! . . 

A telhetetlen emberi elbizakodotságnak, mily 
alapos jellemzése az oktalan gazdagról való példá
zat. (Lukács 12/13-21). 

Mily ügyes, a sáfár-rót való példázatban, ;a
vainknak, a jövő érdekében való helyes felhaszná
lására szoló (Lukács 16{1-13.) intelem. 

A terméketlen fügefa, (Lukács 13:6-9.) a 
szőlő munkások (Máté 20/1-16.) stb. hasonlatai, 
mind azt bizonyítják, hogy alapos ismerője volt a 
mezőgazdasági munkák minden ágának, azokat 
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sokra értékelte, mert különben nem használta volna 
fel, egy oly magasztos szép eszme megértetésére, 

~ mInt nIsten ors&ága", nmennyország. u 

Vajjon ez eszmének hátrányára vagy lekicsiny
lesere szoIgáI.e, ha az evangéliumi nyomdokokba 
lépünk? Sokan mondhatják erre, hogy a mester 
csak az eszme éráekében mondta a hasonlatokat, 
de ugyanakkor hangoztatta: nAz én országom nem 
e világból való." Helyes I De vajjon, mikor e ha
sonlatokat elmondotta, nem állott-e fenn két eshe
tőség? Egyik az, hogy magának a Jézusnak is az 
élettapasztaIatból kellett megismernie, megtanulnía 
mindazt, a mit példázataíban a gazdasági tletre 
vonatkozóan felhasznált; a másik az, hogy midőn 
ő ezeket elmondotta, - a lelki épülés mellett
ugyanakkor nem tanulhatott-e egyik vagy másik 
hallgatója a reá/ís gazdasági életre vonatkozólag ;s ? 
Hiszen a Jézus az eszme érdekében ugyancsak ki
emelte tanításaiban, hogy a jó föld hoz jó termést; 
a Uszta mag után lenet tiszta huzátvárni; az okos . 
gazda igy és igy lesz stb. l 

Isten országat hírdetjük mi is. H ogy az elkö
zeHthessen, itt a földi országban szükséges, hogy 
munkálj unk annak eljöveteléért I Az Isten országa 
eszméje szerint alakitsuk át az emberi társadalmat, 
hogy a Krisztus lelke éljen és munkaljon miben
nünk, a szeretet altaI. Mindaz a mit az embersze
retet érdekében önzetlenül teszünk. munkálunk, 
szószéken és ezen kivül a társadalmi, családi élet-

i 

• 

JI 

ben és népünk körében, nem ellenkezhe/ik az evan
géliummal és Krisztus elveiuel; mert a Krisztusi 
evangélium nagyszerüsége és hatása éppen abban 
áll, hogy abban nincs kötöttség, nincs mozdítha
tatlanság, hanem minden idők gyermekeinek szól. 

Ha ez még mindig távol van, nem az eszme, 
nem is az evangélium a hibás, hanem a keresztény 
egyházak. Igen közvetlen igazsággal és megfelelő 
meggyőző erövel mondja a kálvinista egyház kiváló 
prédikátora erre vonatkozólag: "Az egyház abban 
a végzetes tévedésben ringatta magat, hogy neki 
csak az örökkévaló igazságokkal kell foglalkoznia 
és a napi élet kérdéseit, a napi élet kérd éseinek az 
örökkévaló igazságokkal való megvilágitását, elha
nyagolhatja. Az egyház prédikátorai egy ígazi csá
szármetszéssel kioperálták az élő emberből a hal
nalallan lelkel és kizárólag ezze! foglalkoztak ; ahe
lyett, hogy ezt a halhatatlan lelket a halandó testte! 
való élő kapcsolataban, szoros viszonyában tették 
volna gondoskodásuk tárgyavá és töröd tek volna, 
éppen a halhatatlan lélekért, ennek lakóhe!yéve!, 
templomával, a halandó testtel ís; a csontból és 
húsból is álló emberekkel, ugy, amint e földön 
élnek: kereskedökke! és hivatalnokokkal, az iparo
sokkal és a földmive!ökkel, a munkaadókkal és a 
munkásokkal, a családtalan és a családos embe
rekkeL" I 

I Jánosi Zoltán Papi dolgozatok. D~br~t~n. 1914. VII1. kót. 
9. old"l. 

• 
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Az evangéliumi kereszténység, maga alatt vagja 
el a. fat, ha a testveríséget hirdeti, az egy Atya 
gyermekei vonatkozásában s ezért a testvériségert 
közvetlenül nem munkálkodik. Azok a látszólagos 
és meglevő jótékonysági intézmények, melyekre a 
ker. egyha.zak hivatkoznak, ma mar nem elégsége
sek. Ezek csak begyógyitják némileg a sebeket, de 
a betegséget alapjában elmulasztani nem tudják! 
Ide most mar, a Keresztelő János-féle módszer há
tor eljárása szükséges, hogy a fejsze a fának gyö
kerére (a bajoknak forrására) vettessék! A társa
dalom megüjulásához illő gyümölcsöket teremmí, 
hogy a dúsgazdag és a nyomorult koldus Lázár 
példázata, ne legyen míllíószor valóság! 

Ha ezt nem tesszük meg, mi valljuk kárát. 
A mi az ipari proletárizmus terén részben bekövet
kezett t. i. az egyházak az áJtalunk hirdetett eszmék 
közül, a testvériségért nem sokat tettek illetve nem 
tettek eleget; ellenben az egyházon és a keresztény
ségen kivül társulatok, szövetségek alakulnak, me
lyekben, ha szigoru pártfegyelemmel is, de támo
gat jak egymást, boldogulnak; igy könnyen felejtik 
és hagyják oda az egyházakat, mely érdekükben 
édes keveset vagy éppen csak annyit tesz, hogy a 
boldogságat átutalja a íövő életre. Igy fog történ- -
hetni könnyen, a stagnáló mezőgazdasági kisbirto-
kos és a nincstelen munkásság körében is, bár
mennyire sikerül most még, hallgatóla~os szenve
désükben, tartani öket. 

1 

I 
i 

II 

De ezenkivül is, a kívandorlás ijesztő nagy 
összege (évi 137000) figyelmeztetésül szolgalhatott 
volna eleddig is, hogy e téren, tenni való nagyon 
sok van s a falu vezetőít reá- vagy bele kell ne
velni ezekbe a tenni valókba I En legalább ugy 
hiszem, hogy jól rendezett, tisztességes boldogul
hatas utjain haladó társadalomban és nép között, 
hamarább építhető Isten orszaga, a boldogsag és 
megelégedés I Ez az építés pedig csak ugy lesz si
keres, ha az építő ismeri a munkaeszközt, a terve
zelet, ismeri az utakat, melyen vezetnie kell, nehogy 
"vak vezeti világtalant" elve következzék be. Vala
hányszor tehat felvetődik a kérdés, részt vehet-e a 
pap a czociális munkában? Mindig vezető-munkás 
szerepre szeretném e téren is allítani őt, hogy a 
szociáHs munkamezön is alljon olyan magaslaton, 
mint amilyenre a szószéki elhivatas és munkál ko
das képesíti! Nem osztom annak lelkésztarsamnak 
nézetét ki igy nyilatkozott: "Ha én aszószékből 
a Krisztus örök evangéliumával nem tudok hatni, 
én azontul nem bajlódom a néppel/ t Milyen saj
nálatosan téves alláspont és nyilatkozat az ílyen, a 
20-ik században! Hiszen éppen azokkal az örök 
évangéliumi elvekkel szükség hatnunk népünk gon
dolkozásának serkentésére, haladására. Hiába hir
detem én a szószékböl, hogy előre a haladó idővel, 
ha én magam vagyok az, ki helyben maradok és 
elzárkozom a kor kivánalmai és követelményei elöl! 

Erdektődnünk kell népünk kenyérszerzési kér-
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dései és módjai iránt, minthogy ennek szükséges
sége elöl Jézus sem zárkozott el, mert az "úri imába u 

is belefoglalta "a mi mindennapi kenyerünket.u 
Logikus következetességgel fejti ki egyik jeles egy
házi író, hogy midön Jézus azt mondotta: "Nem 
csak kenyérrel él az ember/4 ebben egyszersmind 
az is ki van mondva, hogy azzal is. 

Az a felfogás, hogy a szocíalís kérdésekkel s 
köztük a mezőgazdaságiakkal kell az egyh_zaknak 
is foglalkozni, nem legujabb keletű. Hogy még sincs 
meg ennek a kivánt eredménye, annak tulajdonít
ható, hogy ezt az éIeUudományt nem teszik rend
SZeres tantárggyá, föleg a protestáns teológiákon 
és tanítóképző intézetekben. Mert csakis igy fejlőd
hetne ki ez a szép gyakorlati tudomány, melyet a 
barcasági "szász gazdasági egyletH lelkész-elnöke 
igy fejezett ki: It Uraim, a mi munkánk vallásos 
agronomia. u 

A gazdasagi szocíális kérdéseknek az evan
géliomokkal és az egyházakkal való kapcsolatáról, 
a protestáns theológiai irodalomban, több kiváló 
és jeles tudós foglalkozott. Igy például Harnack 
"a szegénység vagy a szociális kérdésu címü feje
zetben ezeket mondja: "Hogy mí az emberhez 
méltó lét, aziránt az idők folyamán, hála Istennek I 
nagyon megfinomultak és megvaltoztak a felfogások. 
De Jézus is ismerte. ezt a zsinórmértéket. Hiszen 
egyszer, csakne.:n elkeseredve, így nyilatkozott a 
sajat helyzete felől: HA rókáknak van barlangjok 

S áz égi madaraknak fészkök, de aZ emberfiának 
nincsen fejét hova lehajtania. <I A lakás, aZ elégsép 

ges mindennapi kenylÍr, a tisztaság - mindezeket 
a szükségleteket érinti alkalmilag s kielégitésöket, 
mind a földi élet föltételét szűkségesnek tartotta. 
Ha valaki nem képes öket magának megszerezt1i, 
a többiek lépjenek az ő érdekében sorompóba. Ezért 
nem lehet kétség aziránt, hogy Jézus ma azok pártp 

ján állana. akik erőteljesen munkálnak ~zon, J:h::o;';gy==---
a szegény nép súlyos inségét enyhitsék s számára 
kedvezőbb megélhetési feltételeket teremtsenek. 

Az erők szabad működéséről, az "élésrőt és 
élnihagyásróf,44 melyet ugy helyesbít, hogy "élni 
és meghalnihagyníU csalókra elvéröI, az evangéHum 
semmit sem tud. 

Sőt nem tartja eIdőnthetönek, de inkább meg
engedhetönek azt a föltevést, hogy Jézus lehe/őnek 
tartott volna az emherek közt olyan szövetséget, 
a melyben a gazdaság mint magánhirtok, a sZó 
szoros értelmében nem létezik. l 

Korunk másik ragyogó tehetségü gondolkozója 
Prohászka O. "Az evangélium és a szociális fejlő
dés" címü fejezetben következő gondolatmenettel 
nyilatkozik: Jézustól pontokba szedett, befejezett 
szocialis programmot ne varjunk ; ö közvetlenül 
nem szabadította fel a rabszolgakat. Az evangélium 
sehol sem ösztönöz lázadásra, fölkelésre s belépé
sévei nem teremt rögtőn uj tarsadalmi szervezetet. 

I Horo.a.k. A kereuttnytéi Ito.yeit'. 73 - 75. olda.l. 
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Jézus feláUitja a római és barbár világban lsten 
országát S azt kivánja, hogy a meggyujtott tüz ég
jen. A fejlődő ker. társadalom megteremtí majd 
magának a megfelelő formát. Az evangéliumot nem 
tarja olyan tökéletes eszköznek, mely fölöslegessé 
tesz minden társadalmi alakulást s megalakítja a 
mindenkorra érvényes társadalmi rertdet. 

A szociális kérdést sem képes az evangélium 
egymagára megoldani, hanem csak szoIgáltatni fogja 
az erkölcsi és ideális elemeket, melyeket a szocíális 
kérdés időnkénti rnegoldásánál érvényesíteni kell. 

A J9. és 20-ik század szociáHs mozgalmát, 
ídeálís rokonságban látja állani az evangéliummal, 
mert két fő jellegzetes vonást lát benne: "Maga
sabb foku szabadsága és magasabb foku müveltsége 
az egyénnek. II Beismeri, hogy ekét kivánalom meg
változtatja a társadalom belső alkatát, nehézzé teszi 
a társadalom új alakulását, társadalmi rétegek uj 
elhelyezkedését, de hat nem mondhatjuk azt, hogy 
Jézus megteremtette volna a társadalomnak eszmé
nyi "non plus ultrau állapotát. Nem tette ezt, ha
nem fölszitotta bennünk a lelket, kiárasztotta ránk 
kegyelmét, buzditott, hogy imádkozzunk s tegyünk 
is róla, hogy jöjjön el hozzánk az lsten országa. 
A földi ország s annak fejlődése és tökéletesbbülése 
elé nem görditett akadályt, sőt Isten atyasága és 
ezáltal a testvériség eszméjéve1 utat, irányt mutatott, 
a lehetö legjobb és legméltányosabb társadalmi 
á[[apotok teremtésére. 
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Bizonyós toku sajnálattal vallja be, hogy a 
társadalomnak uralkodó osztályai nehezen értik 
meg (sic! vajjon akarják-e?) az evangéliumnak ezt 
az alkalmazását s a társadalmi alakulásokat ezért, 
rajtok kivül, az osztályharcok intézik. De mikor 
ezek elmulnak és aZ átalakulás megtörtént, mégis 
csak közelébb érünk az Isten nagy gondolatainak 
nemcsak aZ örökkévalóságban, hanem az időben 
való kialakulásához. 

Jöjjön el a földön is a Te országod II 
:frank crhomas genfi theol. tanár "EvengéHum 

és a szociálizmusH dmű munkájában, mint címe 
is mut"tja, foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy az 
evangéliumi kereszténységnek szociális hivatása is 
van. Ezeket a hivatásokat részletesen tárgyalja a 
társadalmi kérdések: tulajdonjog - munka - nyo
mor stb. eimekkel kapcsolatban. Munkajának álta
lános alapelvei föbb vonásokban ezek: Az evan
gélium világánál, minél inkább tudatára ébred az 
emberiség saját értékkel biró egyéniségének, annál 
kevésbé tűrhet meg olyan állapotot, a mely egyfe
lől egyesek jóllétét, boldogságát, másfelől mások 
szerencsétlenségét és szenvedés~H eredményezi. 

Tiltakozását fejezi ki ama felfogás ellen, hogy 
a miért az elfogult vallási fanatizmus, a Krisztus 
nevére való hivatkozással, annyi kegyetlenséget tett, 
annyi bűnnek, visszaélésnek volt az okozója, azért 
a kereszténység a maga egészében elvetendő volna! 

I Proh.hzka O. A diadalmas viUgné.u:t. 
286-297. oldal. 

Eutergom, J9 J J. 
2 
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Az ilyen gondolkozasuak, ha kevés jóakarattal és 
figyelemmel megvizsgálnák az evangeIíumot, meg
bízonyosodhatnának, hogy az előbb emlitett elnyo
matások teljes eHentétben áHanak az evangéliummal. 

Ha pedig még most is sok-sok igazságtalan
ság és elnyomatás észlelhető az ugynevezett ke
resztény társadalomban, az nem azért van, hogy 
azok keresztények, hanem azért, hogy csak névleg 
keresztények, de lélekben, érzületben és gondol
kozásban még nem eléggé keresztények. 

Isten országáról beszélve kifejti, hogy az evan
géliumnak a társadalmi kérdésekkel való kapcsolata 
végeredményben igy foglalható össze: "Istén földí 
országa." Melyhen érvényesül a kereszténység esz
méje, megvalósul a Krisztus programmja és érvé
nyesül az emberi tevékenység. 

Még nem is olyan régen (talán jórészben még 
ma is) az egyház általános tanítása, szüntelenül a 
menyre irányult, mintha a földet el kellene hanya
golnunk. A bibliai fölfogásnak - mely főleg a 
Jelenések 20/4- j O) könyvére hivatkozik - ez a 
megnyilatkozása a görög bölcselet maradványa, 
mely a lélek halhatatlanságán ábrándozva, elfeledte 
vagy megvetette a földet. A természetes sziv meg
találta a magáét ebben az elméletben. Altalános 
emberi vonas, hogy a távoli kötelességeket mindig 
többre becsüli, mint a közeHeket : szívesebben eláb
rándozík a természetfölötti dolgokon, mint az elötte 
álló földiekkel foglalkozzék I Igy volt és igy van a 
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nagyobb rész Krisztus 'személyiségével. Fölmagasz
talja, közbenjáróva teszi, imadás targyául allitja a 
helyett, hogy az emberi tökéletesség példanyképéül 
tekintene, kinek nyomdokaiba lépni emberi köte
lességünk: "Példát adtam, hogy ugy cselekedjetek 
miként én,u e helyett, az elöbbi módszer könnyebb, 
mert ürügyül szolgálhat, hogy oly magasan áll 
felettünk hogy nem követhetik. 

Szerencsés körülményeknek tartja, hogy e te
kintetben, az utóbbi ídöben visszahatás észlelhetö, 
mely némileg aztán a másik végletekbe megy. Ugya
nis akadtak gondoikozók, bölcsészek, theologusok 
pl. Renouvir, ki azt állítja, hogy az ember egész 
célja a földre szoritkozik, továbbá Monod W. lel
kész, ki a földre vagy legalább is az emberi nem 
körére korlatozza Isten országának felépítését. Ezt 
a felfogást tulzásnak tartja Frank Th., ö azt mondja: 
"Egyformán hiszünk mind a földben, mind a meny
ben, ez utóbbi dícsö valóságát tagadni, nem lehet 
okunk." E hite mellett azonban boldognak mondja, 
magával együtt, a jeleni emberiséget. hogy oly kor
ban élünk, melyben mindig több és több ember 
érti meg azt a szerepet, melyet földünk hivatott 
teljesíteni Isten országa érdekében. l 

Ennek az országnak az elmélete sokkal inkább 
megfelel korunk szívettépö szükségleteinek, mint a 
földfölöttí kizárólagos mennyé. 

Az uj testamentum menybeIi boldog igéretei 

I Fu,nk :rhomas. I. m, 230- 235. oldal. 
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is a földi átalakulásokban gyŐkereznek, mert magá 
Jézus, midőn tanítványaira ruházza az evangélium 
hirdetését, azt mondja: "Legyetek az én tanubi
zonyságaim a (ölá végsö fzafáráig. u A miatyánk
ban is azt tanítja: "Szenteltessék meg a te neved, 
jöjjön el a te országon, legyen meg a te akaratod, 
mint a menyben, ugy itt a földön ís/' Nyilván
való, hogy a (ötáön ke!! Isten nevének megszen
teltetnie, országának e föláre kell eljőnie, mert a 
meny ben már megvan és ott már mindenki meg
szentelte a nevét. I 

Csiki L. teológiai tanár "Lelkipásztorkodásu 

cimű munkajában II megemlékezik a szociális kér
áés anyagáról, mint olyanról, melyet a jövendő 
lelkipásztoroknak megismerni szükséges. Föbb vo
násokban ismerteti a szoeiális kérdés jelentőségét, 
a szociálizmus s föleg a szociáldemokrácia prog
rammját; az agrár-szociálizmus terjedését megaka
dályozó eszközöket: a munkás bérszerzödések föl
tételeinek javitasát, kisbirtok, kisbérlet kiterjesztését; 
a gazdasági műveltség emelését; helyes cseléd tör
vény létesitését stb. stb. 

Mondanunk sem kell - irja tovább, - hogy 
ezen felsorolt követelmények és orvosságok közt, 
akárhány van, sőt a legtöbb olyan, mellyel az 
egyhiiznak és az egyhiiz szolgáinak lehetetlen nem 
rokonszenvezniök, a honnan egyedül csak arról 

I Frank Thomas. i. m. 241 - 242. oldal. 
l Dltbrec:en. I!107. 
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lehet szó, hogy ki kelt a szociális ügyek vezetését 
venni a tudatlan, rosszakaratu izgatók kezéből; 
meg kell a szóbanforgó irányzatokat, törekvéseket 
tisztítani, minden reájuk rakodott szennytől s ebben 
az értelemben, minden lelkipásztornak foglalkoznia 
kell a szociális kérdéssel. I 

Unítárius egyházi életünkben is felvetődött sok 
ízhen a szociatís kérdéssel való foglalkozás szük
ségessége. több-kevesebb javasIaUal kapcsolatban. 
Igy például Dr. Boros György: nSzociálizmus és 
teendőink a magyar társadalomban, II cimű felolva
sása, azokról a módozatokról szól, meIlyel a falusi 
társadalom székely vezetöi, a szociális kérdések 
munkálásával megeIözhetík a romboló szodálizmust. 

Dr. György János: "Jézus és az ujszövefség U 

eimű értékes munkájának IV. részét "Az ujszövet
ség és a mai szociálizmus" eimen, annak megmu
tatására fordítja, hogy igenis Krisztus elvei s álta
lánosságban az evangélium tanitása, szemelött tar
tandók, a társadalom bajainak orvoslásánál. Egy 
amerikai iró ídézetében azt mondja, hogy: "A he
gyi beszéd a társadalom tudománya; nemzetgazda
sági fejtegetés. A gazdasági demokrácia a keresz
ténység megvalósitása lenne." 

Annak az árnak feltartóztatására, - melyben 
a materiálista szociálizmus Isten és vallasellenes 
ágitaciója által, az emberi műveltséget eIposvanyo
sitással fenyegeti - egyik legerösebb gat annak 

l Csiki L. I. m. 121 . oldal. 
~ P'dolva.'hok D. F. E~ylelben. Kolozsvár, 1?06. 
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kimutatasa, hogya keresztény vallás gyakorlati, 
társadalmilag rnegvaItó és gazdaságilag valósítható. 

"Papnevelésünk követelményeiU-röl írt cikké
ben,l arra hivja fel a figyelmet, hogy a társadalom 
fejlődése, a társadalom bajainak és e bajok orvosló 
eszközeinek ismerete, elengedhetetlen követelménye 
a papnevelésnek. Ezek nélkül ma az egyház élet
képessége veszélyeztetve van. Ezt az orthodox egy
házak belátták és papnevelő infézefeikben a nem
ze/gazdaságtan és a szociológia több helyeA rendes 
tantárgyat kepez. A külföldi példák után hazánkban 
a róm. kath. egyházra hivatkozik, mint a melynek 
teológiai akadémiáin. e tárgyak taníttafnak. Közöl 
egy részletet a gyulafehérvári róm. kath. theol. aka
démia társadalom fan tanárának hozzá intézett leve
léből, melyben a professzor ur többekközt ezek'et 
irja : ..• inkább gyakorlati szociológiával foglalko
zom, mivel az elméleti részt a társadalmi jogböl
cselet tanára adja elő. Előadásaimban ! a munkás
kérdés, szövetkezeti kérdés, egyesületek alapítása 
és vezetése, bérszerződések megkötése, felbontása, 
a bérharc és a különböző szociális irányok, poli
tikai programmok és törekvések ismertetését tar
tottam és tartom szemelőtt. Vonatkozó magyar 
törvényeket szintén ísmertetéseim tárgyává teszem, 
valamint a munkásbiztositó pénztár müködését 
,'s II !l • • • 

Benczédi Pál "Teendőinek hítéletünk fejlesz-

I Unitárius I:~ybá:. J 908, ;\.prilbi IZ. 

1 " ,,1913. juliud u. 
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téseU CÍmű közlemény ében, hacsak futólag is, de 
elismeri a szociális kérdéssel való foglalkozás szük
ségességét. Bár nem á11itja ezt fel, mint követel
ményt, mert a valláserkölcsi élet terén a munkás
ságra oly tág tér nyilik, hogy azon egy élet mun
kássága kimerülhet, de tekintettel arra, hogy né
pünknek más irányban is szüksége van reánk, 
onnan sem huzódhatunk vissza. I 

E dolgozat írója is foglalkozott e kérdéssel 
egyik folyóiratunk hasábjain : "A mai cura pasto
ralis" cim alatt. 2 

Egyházi Főhatóságunk is már régebb átérezte 
e teendönek fontosságát, a mennyiben a papnevelő 
íntézetünk fejlesztésére vonatkozó javaslatok közt, 
aZ 1909. évi Főtanácsi jegyzőkönyvben ez áU: "A 
szociologiára óhajtunk figyelmet fordítani s a gya
korlati teológia körében, de mindenik rendes tan
szék körében is, foglalkozni kell vele. Nagyon szük
séges. hogy a leendő pap ismerje meg a mai tár
sadalmat uraló és irányító eszméket. Kivánatos, 
hogy figyelme fölhívassék mindarra, ami a nép 
lelkét foglalkoztatja," Sajnos, hogy anyagi tehetség 
hiányában mindezideig mulasztást szenved e fontos 
positió rendszeres szervezése és betöltése, egyhá
zunk és népünk kárára. 

BoIdogemlékü Berde Mózes nagy jóltevönket 
is, bizonyára a papnak és tanítónak a mezőgaz
dasági kérdések íránt való érdeklöáése késztette 

I Vnltár,us egyH: • .1913. JuIiusi u. 
~ " ,,1913, majus! és Juniusi a:;:, 
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arra, hogy végrendelete ben jutalmat biztosítson az 
olyan vezetök számára, kik a népet ggümölcsészeti 
és méhészeté dolgokban tanítják és azokban pél
daadást mutatnak. 

Ezekben vázolva a mezőgazdasági szociális 
kérdés, az evangéliumok és a gyakorlati teológia 
tudományok közötti szükséges kapcsolatot; vizs
gáljuk meg, hogy a "Lelkipásztori gondozással" 
kapcsolatba hozható-.? 

• 

__ "n .. ___ '~' ___ "" _ _ _ ~--____ _____ ~ ___ _ 

• 

I. 

A lelkipásztori gondozás fogalma és köre. 

Kötelességemnek tartom, első sorban feleletet 
adni arra a kérdésre, hogy miért tárgyalom, a gya
korlati teológiának éppen ez ágával kapcsolatban, 
a szociális kérdést? Igaz, hogy eIég volna a fe1e
letben megimlitenem azt a tényt, hogy a bevezetés
ben emlitett tudományos férfiak csaknem mindenike 
szükségesnek ismeri el a szociális kérdés bevoná
sát, e tárgy körébe. De e jelesek nézetének tiszte
letben tartása mellett, még egy nagy tanítómester 
sugallmazta nekem e tárgy fontosságát: az élet
tapasztalat. 

A "cura pastoralis" tudományos ismeretét 
tanultam a teológiai elöadások során, de annak 
más és más ágával vagy mondjuk részeivel ismer
tetett meg a haladó és fejlődő élet, mely szintén 
tanitómester és tárgya az életfuáomány! 

Ha marmost, áll az az axioma: "ecclesia se 
semper reformari debet", akkor ez újitásba bele kell 
vinnünk a tudománynak ezt a részet is, meIy 
tnéItán és jogosan kér helyet Jtlagának a teológiai 
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