
KÜLFÖLDI EGYHÁZI SZEMLE. 

Külföldi egyházi élet. 

Szocziálizálódunk. Hódít erősen nálunk is a szocziális 
gondolat s vele együtt terjed a szocziálizmus. 

Már nemcsak az ipari és gazdasági munkások szervez-
kednek, hanem sorompóba lépett a szellemi proletáriátus is. 
A tanítók kezdették s a református lelkészek folytatták. Amazok 
a tanítói fizetésrendezés késedelmezésekor kezdettek szocziá-
lista húrokat pengetni és egy budapesti népgyűlésen ki is val-
lották a szocziáldemokrata párt támogatási készségét. Az utób-
biak megalkották az országos református lelkészegyestiletet — 
szakszervezeti alapon. Azonban tartunk tőle, hogy az ő támo-
gatásukra aligha fogja a Tattersall a munkásság ezreinek 
gyülekezetét falai között látni. 

A református lelkészegyesület jogosultságát mindig val-
lottuk s valljuk ma is. Még a szakszervezeti forma ellen — 
melynek szükségét az elnökség olyan ékesszólóan hirdeti — 
sem volna kifogásunk. De a mennyire a hazai és külföldi 
hasonló szellemű egyesületeket ismerjük, be kell vallanunk, 
hogy ez a mienk valami újszerű. A mi ORLEnket illeti a 
dicsőség, a kezdeményezés dicsősége, a világ összes lelkész-
egyesületei között abban a tekintetben, hogy bár tudja, ismeri, 
sőt talán éppen azért, mert tudja és ismeri a szocziáldemo-
kratáknak a vallásra, egyházakra, egyházi szolgákra vonat-
kozó programmpontját, egyenesen tőle kölcsönzi fegyvertárát, 
harczmodorát s propagandájának eszközeit. Cogit intrare 
omnes. Mindenkit belépésre kényszerget. Előbb szép szóval 
hívja azokat, kikben hajlandóságot lát a belépésre. Azután 
bojkottal fenyegeti a megátalkodott burzsoát s a csatlakozásra 
rest proletárokat. Végül kegyesen kilátásba helyezi, hogy a 
bojkottáltakat, ha „hibájukat belátva" laudabiliter se obmise-
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ront, mégis cA&k kebelére fogja zárni. Ez a „párttaktika" — 
őszintén megffclljuk — nekünk nem tetszik. Az „osztály-
harczot", ha Ittár nem tud róla az ember letenni, legalább a 

' lelkész mérsékeltebben hirdethetné. 
A mi ORLE czéljait illeti: sze.rettük volna, ha keve-

sebbet markol* A külföldnek annyi virágzó, az egyház lelki-
pásztoraiból éfe buzgó világi híveiből alakult, sok-sok ezer 
tagot számláló egyesületei sem helyezkednek világbíró Nagy 
Sándor álláspontjára. Hagyján, hogy a lelkészegyesületek meg-
kísérelnék a2 egész egyház, az egyházi társadalom, az egyház-
politika megánnyi fontos kérdései complexumának kisajátítását 
Az utóbbiak őszintén bevallják, hogy ők a lelkészek szellemi, 
erkölcsi s Anyagi érdekeinek istápolását tűzik czélul maguk 
elé, abban á reményben, hogy eme czélok előmozdítása javára 
fog szolgálni az egyház és társadalom egyetemes érdekeinek 
is. Azért náluk az egyesület igazi rendeltetése nem pendant-
képen „Végül" jő, mint a mi ORLE-nknél, hanem egész őszin-
tén előfe helyeződik; 

Végül nem lesz felesleges arra sem reámutatni, hogy 
eszktfzeik kőzött a harcz nem áll homloktérben. Mint lelké-
szek nem helyezkednek a diplomaták álláspontjára s nem 
háborúság kezdésével akarnak békét szerezni. 

Hogy a lelkészek a maguk anyagi érdekeiről ott sem 
feledkeznek meg, azt má!r említettük. íme, a német birodalmi 
lelkészegyesületnek szeptember 10—12. napjain Hannoverben 
tartott nagygyűlésén, az általános tárgyalások megkezdése 
előtt, az egyes porosz tartományi egyesületeknek képviseleti 
gyűlése egyenesen a lelkészi fizetések rendezésének kérdésé-
vel kezdi meg tárgyalásait. Az elnökség ugyanis beszámol, 
hogy az egyházi főtanácshoz intézett beadványában azt kérte, 
hogy a lelkészi fizetés minimuma 2700, maximuma 6000 márka 
legyen s hogy közben háromévenkint, hét fokozatban, emel-
kedjék a fizetés, míglen 21 évi szolgálat után a lelkész elérje 
a 6000 márkás maximumot. Említi az elnökség a többi kíván-
ságok között, hogy a fuvarok, vagy ezek dijai ne legyenek 
felszámitható jövedelmek, — hogy a lelkészi állás, a java-
dalom emelkedése vagy csökkenése mértékéhez új osztályba 
soroztassék s hogy új lelkészi állomások is részesüljenek 
fizetéskiegészitésben. A gyűlés úgy ezen, mint az elnökségnek 
a lelkészek nyugdíjigénye emelésére, a lelkészi özvegyek és 
árvák gyámilletékeinek javítására vonatkozó javaslatait is tár-
gyalta 8 azokban határozott. 

Hasonló természetű tárgyak közül emeljük még ki a 
következőket: felemelték szavukat amaz állítólag készülődő 
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törvénytervezet ellen, mely szerint a lelkészt egyházi főható-
sága szolgálati érdekből áthelyezheti. Nyilatkoztak arra nézve, 
hogy a segédlelkészi állomásoknak rendes lelkészi állásokká 
változtatását mindaddig károsnak tartják, mig lelkészjelöltek-
beii oly nagy hiány van, mint jelenleg. Megbeszélték a lelkész-
választási törvényt és eljárást. Kiemelték ama hiányokat, 
melyeket a törvényben az élet felmutatott s ezekre reámutatva, 
felhívták az egyházi illetékes hatóságok figyelmét az orvoslás 
végett szükséges intézkedések megtételére. 

Ezek és némely más tárgyak a lelkészek anyagi s erkölcsi 
érdekeivel nemcsak kapcsolatosak, hanem tényleg a lelkészek 
eminens anyagi <és erkölcsi érdekei. 

Nincs tehát mit szégyenkezni a miatt, hogy a lelkész-
egyesület a lelkészek szeŰemi, erkölcsi és anyagi érdekeit 
képviseli első sorban. És nem kell má$ nagy, bombasztikusán 
előadott czélok árnyékába elrejteni nálunk sem. 

Azonban, mint említettük, a lelkészegyesületek nemcsak 
fizetésrendezéssel, nemcsak az állás dekóruma kérdéseivel 
foglalkoznak. A már nevezett lelkészi nagygyűlésen beható 
megbeszélés tárgya volt a, konfirmáczió kérdése is. Ez alka-
lommal ugyan első sorban annak időpontjáról hoztak határo-
zatot, de más alkalommal bőven tárgyalták annak előkészítését, 
a tanítás anyagát, terjedelmét, időtartamát. Beható megbeszélés 
tárgya volt, vájjon a papjelöltek katonai szolgálatánál a fegy-
veres szolgálatot nem kellene-e katonai lelkészek mellett s 
vezetése alatt végzendő kórházi, fogházi s laktanyai lelki-
pásztori szolgálatra átváltoztatni. S a lelkészek egyesülete 
kimondotta, hogy a haza és a lelkészi kar tekintélye érdeké-
ben állónak tartja, hogy a papjelöltek, felavatásukig, tényle-
ges katonai szolgálatot teljesítsenek s csak ha felavatásuk 
után hivattatnak be, akkor legyenek mentesek a fegyveres 
szolgálat alól. 

Több határozatot hoztak, melyek az egyházi s a nép-
élettel állanak kapcsolatban. Tárgyalták az ausztriai protes-
táns mozgalomra tekintettel azon kérdést, hogy miképen lehetne 
az ausztriai protestánsok, különösen az újonnan alakult gyüle-
kezetek lelkipásztori szükségletét akár egy, éppen Ausztria 
számára állítandó szeminárium útján fedezni. Megbeszélés tárgya 
volt a húsvét mozgó ünnepének bizonyos napra való leszöge-
zése. A népjóléti intézmények központi vezetősége számára 
segélyt szavaztak meg. Sőt foglalkoztak ezeken felül még egy 
egyházpolitikai kérdéssel is, t. i. azzal, hogy a vallások védel-
mére minő büntetőjogi intézkedések volnának czélirányosak. 

íme nagyjából egy nagy birodalmi lelkészegyesület tár-
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gyalásai a közelmúltból. A tárgyak mutatják, hogy lelkész-
egyesület közgyűléséről van-szó. De még inkább mutatja a 
tárgyalások folyamata, a határozatok, illetőleg már az előter-
jesztések hangja. A lelkészegyesület valóban lelkészek egyesü-
lete. Több ilyen vidéki és országos egyesület tárgyalásairól 
olvastunk már. Láttuk nem egyszer, hogy a szenvedély olykor-
olykor még a lelkészben is uralkodik az emberen, de arra még 
példát nem olvastunk sehol, hogy az elnökség előterjesztése 
vád ós riadó legyen az egyházi hatóságok ellen. Pedig öreg 
egyesületekről van szó, melyek sok vészes, viharos napokban 
védték tagjaik és az anyaszentegyház érdekeit. Mivé is lettek 
volna, ha már születésük perczétől fogva fegyvert támaszta-
nak saját dajkálójuk, egyházuk, hivatalos képviselete ellen?! 
Lehet, hogy mint egyesületek fennállanának, de azt ugyan 
senki sem hinné el, hogy ezek a tartományi vagy országos 
egyesületek lelkészek egyesületei. 

Vannak a külföldön a sok mindenféle egyesületek között 
olyanok, melyek éppen nem lelkészi egyesületek, de a melyek-
ben a lelkészeknek igen jelentékeny szerepük van s a melyek-
nek czéljaiból egyeseket nálunk, hol az egyesületi szellem nem 
oly élénk hogy azok számára megfelelő egyleteket létesíthes-
sünk, igen sikeresen lehetne az ORLE czéljai közé besorozni. 
Különösen kiemeljük e tekintetben a belmissziói egyesületeket. 

A mi ORLE-nk czéljai között ott olvassuk: „különösen 
az egyháztársadalmi munka felkarolása által a református egy-
házi élet valláserkölcsi ós anyagi felvirágoztatása", t. i. czélja 
az egyesületnek. No hát ezen a ponton igen jól lehetne bekap-
csolni a lelkészek tudományos és gyakorlati továbbképzésének 
ügyét s az utóbb említettel kapcsolatban a lelkészek belmissziói 
munkásságának megalapozását. 

Sokszor használjuk magunk is az „egyháztársadalmi 
munka" kifejezést. De be kell vallanunk, hogy a kifejezés 
alatt rejlő fogalom elasztikusabb, mint bármely Reithoffer-féle 
pneumatik. Az egyesekkel törődő kezdetleges belmissziótól, 
sőt az egyszerű jótékonysági munkától elkezdve az evangé-
liumra ütő szocziálista agitáczióig minden belefér ebbe a kije-
lentésbe, hogy „egyházi társadalmi munka". író, szónok azért 
használhatja, mert egyéb mondandóiból kitűnik, hogy mi is 
legyen szerinte in concreto az a bizonyos munka. De egy 
alapszabályban ezt az Andromeda ködfoltot odaállítani s hívni 
eme „szép fényes hajnalcsillag után" — kissé naiv dolog. 

Az egyháztársadalmi munkának legtágabb, s az egyház 
által elfogadható köre: a belmisszió. Ezelőtt egy évvel még 
nem mertük volna ezt állítani, de mióta a belmisszió szülötte 
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földjén s hazájában a 34-ik belmissziói kongresszus esseni 
gyűlésén kijelentette, hogy a nemzeti szellemű s keresztyén 
lélektől áthatott munkásmozgalmat az egész népélet erősíté-
sére és gyógyulására alkalmas folyamatnak s támogatandónak 
tartja és ilyennek elősegítését feladatai közé sorolja: semmi 
kétség sincs az iránt,, hogy a belmisszió az egyháztársadalmi 
munka fogalmát is magában foglalja s így ennél teljesebb. 

Különben e folyóirat olvasói előtt nem kell hangsúlyoz-
nom. hogy a belmisszió már szépen kilépett a gyermekkorból, 
midőn tevékenységének tárgyát az egyénben szemlélte. A nagy 
Wichern is reámutatott már a belmisszió társadalmi szerepére, 
illetőleg a társadalomra, a maga egészében, mint a belmissziói 
munkásság egyik tárgyára. Egy ideig ugyan a mester eszméi 
nem kelthettek visszhangot. De a normális fejlődés, a társa-
dalomnak, az összeségnek, az egyénnel és egyénivel szemben 
fennálló jogosult igényei s érdekei általános elismerése a bei-
missziót is kiragadta az egyénre irányuló szükkörű munkásság 
köréből s a társadalom felé terelte. 

Az emiitett esseni kongresszusnak utolsó határozata volt 
az, melyre fentebb hivatkoztunk. De már az elsőnél is látszik 
a belmisszió egyháztársadalmi színezete. Az első főtárgy 
ugyanis, mely megbeszélés alá került, azzal a kérdéssel fog-
lalkozott, hogy „miképen őrizheti meg és töltheti be a bel-
misszió azon feladatát, hogy népünk életét az evangélium 
erejével megújítsa?" 

És ha elolvassuk a gyűlés megállapodását, azt látjuk, 
hogy a legszerencsésebben egyesíti magában az egyéniségnek 
elvét a szocziális gondolat jogosultságával. A határozat szerint: 
„A belmisszió az ő főfeladatát, t. i. hogy népéletünket az evan-
gélium erejével megújítsa, abban a mértékben töltheti be, a 
melyben összes munkatársait, valamint mindazokat, kikhez 
működése elér, áthatja annak teljes átértésével, a miben tulaj-
donképen az evangélium ereje is van. Ezen átértértés csakis 
saját belső személyes tapasztalás által, s a Szentírás gondolat-
világába való újonnan és ismételt elmerülés útján sajátítható 
el. Csakis ez, t. i. a Szentírás gondolatvilága az, mely Isten-
nek a Krisztusban megnyilatko/.ott üdvtényeit egész erkölcsi 
és szocziális életünk számára hatásossá teszi. 

A német birodalom valamennyi protestáns belmissziói 
egyesületének eme hivatalos organuma, a belmissziói kon-
gresszus, mely a dolog természeténél fogva inkább világiak-
ból, mint lelkészekből áll, vallást tesz az evangéliumról, mint 
Istennek erejéről. Nem tudjuk ezt eléggé figyelmébe ajánlani 
a mi ORLE-nknek, melynek alapszabályaiban csak a lelkek, 
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vallás és egyház szavak sejtetnek valamit arról a csillagról, 
mely felé mutat az egyesület kétárboczosának iránytűje. 

A kongresszus második napját az a kérdés foglalkoztatta, 
hogy minő feladatok hárulnak a belmisszióra a nagy városok 
serdülő ifjúságára tekintettel. — Kétségtelenül alig van egy-egy 
fontosabb és kevésbbé gondozott ügye a társadalomnak, mint 
az iskolát elhagyott, vagy felsőbb iskolába járó ifjúságnak 
továbbnevelése, sőt az elsőknél még a továbbtanítás is. Müy 
óriási munkamező nyilik itt meg egy ország lelkipásztori 
„szakszervezete" előtt! De mennyi teendője lenne az államnak, 
mely nálunk egy miniszteri rendelet erejéig megemlékezett 
ugyau az ifjúsági egyletek szervezésének ajánlásával a ser-
dülő ifjúságról, a jövő Magyarországról is. Vajha mi legalább 
ennyit tettünk volna. Hogy németországi hitsorsosaink mi min-
dent tettek már e tekintetben, arról kötetek szólanak és mégis, 
mégis elégedetlenek s többet kívánnak cselekedni. 

Ugyanezen alkalommal specziál konferenciákon az ifjú 
gonosztevők gondozásának s a nők belmissziói munkásságának 

. kérdéseit beszélték meg. 
A kongresszus harmadik napján került sor a munkás-

mozgalmak jelentőségének s e tárgyban a belmissziói kon-
gresszus állásfoglalásának kérdésére. És minthogy még Német-
országban is félnek a munkásmozgalmaktól, hol ezt az ügyet 
pedig alaposan ismerik, hol az evangéliumi szellem a társa-
dalmat jobban áthatja, éppen azért itt a kongresszuson is 
felettébb élénk volt a tárgy körül kifejlett diszkusszió. 

Az evangélium fegyver volt a jobb és baloldal kezében 
egyaránt. Mig főleg a keresztyén szocziális mag barátai s 
munkásai a gazdasági egyenlőtlenségnek, az ebből származó 
lelki, erkölcsi s anyagi nyomornak evangéliumellenes voltát 
hangsúlyozták, addig ellenfeleik a keresztyén szocziálistáknak 
a keresztény szocziálistákkal, vagyis az ultramontáuokkal való 
gyanús barátkozására, a szocziáldemokratáktól elsajátított 
harczmodornak, de különösen a sztrájknak evangéliumellenes-
ségére fektették a súlyt. Többek között Zillessen berlini lel-
kész határozottan kijelentette, hogy a sztrájk össze nem 
egyeztethető a keresztyén morállal s az ő keresztyén lelki-
ismerete tiltja, hogy a sztrájk erőszakos eszközének helyeslői 
közé beálljon. 

Pártolók és ellenzők egyaránt hevesen küzdöttek állás-
pontjuk mellett, de a többség mégis azok pártján volt, kik a 
munkásmozgalmak üdvös voltát vitatták, természetesen akkor, 
ha ezen mozgalmak nemzeti és keresztyén irányúak. Ily érte-
lemben is hozta a kongresszus fentebb már említett határo-
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zatát, melyben a továbbiakban kimondja, hogy a munkásságot 
a nép minden más tagozatával egyenlő tagnak s arra jogo-
sultnak tartja, hogy saját ügyeit önmaga képviselje és külön 
érdekeit, a mennyiben azok a népösszeség egyetemes javá-
val összhangban vannak, érvényesíteni is törekedjék. Kifejezi 
azon reménységét, hogy a hazájához s vallásához hú mun-
kásság ezen érzelmeit jövőre is fenntartja, s hogy úgy a 
munkaadók, mint a vállalkozók a jogosult munkásmozgalma-
kat, a mai társadalmi kereteken belül (I) szintén jogosultak-
nak ismerik el. Végül kijelentette a kongresszus, hogy a tisztán 
gazdasági kérdésekben való állásfoglalástól tartózkodni fog. 

A kongresszus határozata a keresztyén szocziálizmus hívei 
körében nagy lelkesedést keltett. Mindazonáltal a Kirchlich-
soziale Bl&tter jónak látja megjegyezni: vajha a kongresszus 
határozatait az egyes egyesületek és körök is irányadókul 
fogadnák el magukra nézve. 

Az elmondottakban néhány példával arra kívántunk reá-
mutatni, hogy egy lelkészegyesület, lelkészi jellegének töké-
letes fenntartásával, kétségtelenül sok, igen sok hasznos, áldásos 
munkát végezhetne a mi tespedésnek indult Sionunkban. Ellen-
ségeink : a klerikálizmus és á szocziáldemokráczia, két oldal-
ról fogtak közre bennünket. Velők fel kell vennünk a harczot 
és azt jneg is kell harczolnunk. De a harcznak módja nem 
szabad, hogy az legyen, a melyet az ORLE bevezetett, a mely 
nem is annyira ellenségeink, mint saját erősségeink ellen 
irányul s a melyben a vezetők az ő czéljaikkal, eszközeikkel 
mindenben egyet nem értők ellen a pápától a Syllabust, a 
szocziáldemokratáktól pedig a bojkottot vették kölcsön. A mi 
fegyvereink eddig a tanítás és az építés voltak. Ezek eszköze 
pedig az evangélium. Miért cseréinők fel az örökkévalót, a 
szentet, az igazat az ideiglenessel, a tisztátalannal, a hamissal ? 

p-f. 




