
A skót vallásos nevelés története a reformáció óta. 
(Vázlat). 

„Az ú g y n e v e z e t t k e r e s z -
t y é n s é g p u s z t á n t r a d i c i o n á l i s 
ú t j a i t ö k é l e t e s e n c s ő d ö t v a l -
l o t t a k . " 

Dr. Norman Macleod. 

A skót reformáció úgy szellemében, mint történeti ese-
ményeit véve tekintetbe egészen egyedüli jelenség az európai 
történelemben. Másutt a reformáció proklamálása kezdete 
volt egy hosszú harcnak az eszmék elterjedéséért, itt e 
proklamálás már befejezését jelentette a reformált szellem 
vezető körökben és a nép nagy részében történt elterjedésének. 
Ennek okát háromban talál juk: 1. Politikai szempontok. 
Nagy volt az elkeseredés a francia uralom ellen, melyet 
Mária királynő kegyelt, úgy Angliában, mint Skóciában. Mialatt 
Knox agitációs körútjait járja, s nyomában a katholikus 
régi műemlékek, szobrok, templomok vandálokat megszégye-
nítő pusztítása foly, az udvarban annyira kiélesedik a dolog, 
hogy a franciaellenes főurak sereget gyűjtenek s a királynét 
(Guise Mária) csak gyors betegsége óvja meg a dethronizál-
tatástól. Akik halálos ágya köre gyűlnek s hallgatják alázatos 
bocsánatkérését, protestáns főurak, valamint azok is, akik 
kilenc napig hagyták temetetlen, mert Knox nem engedte 
meg, hogy „babonás ceremóniákat" tartsanak fölötte. A szó 
szoros értelmében el kellett lopni, hogy francia földre (Rheims-
be) vihessék. A gyűlölt francia befolyás igy a katholikus 
egyházat is gyűlöltté tette. 2. Skócia és Angolország viszonya. 
Világosan kimutathatók az anglikán hatások már Knox előtt. 
VI. Eduard Prayer Bookja közkézen forog, mikor pedig a 
francia uralom erejében van, az ellenzéki nemzeti párt Ang-
liába fordul segítségért. Ezenkívül a nagyobb és szellemileg 
is erőteljesebb Anglia mindig érezteti hatását a skótokkal. 

Ε kérdés látszólagos nehézségét képezi az a feszült viszony, 
mely később is, ekkor is egy pár ponton megállapítható a 
két ország között (1558—9-ben egy Erzsébet ellen indítandó 
háborúról is volt szó). A megoldás Erzsébet királynő és Knox 
személyes ellentéteiből magyarázható, valamint Skócia 
félelméből, hogy függetlenségét kell föláldoznia az angol 
segítségért. 3. Kálvini hatások. Már az 1549-i zsinat vádolja 
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a papokat, hogy tudatlanságuk miatt terjed az eretnekség. 
Angolországból és Németországból sokan jönnek Skóciába 
terjeszteni az új eszméket. Mindez azonban csak apró, elszórt 
jelenség, mig Knox föl nem lép 1546-ban. Száműzetése után 
is érintkezésben marad itteni híveivel különösen, mikor 
Genfbejut, s onnan Kálvin kátéját elküldi lefordítva. Hason-
lókép el volt terjedve a genfi angol egyház rendtartása 
„approbáltatva ama híres és tanult ember, Kálvin János 
által". A katholikus egyház 1551-ben Hamilton St.-andrewsi 
érsek által már ekkor készen állott kátét elfogadja. Az egész 
káténak alapgondolata, ami jeligéje i s : „contra rationem, 
nemo sobrius, contra scripturam, nemo christianus, contra 
ecclesiam nemo pacificus senserit". (Augustinus). Különös 
nevezetessége, hogy félreismerhetetlenül kálvini gondolatokat 
tartalmaz, amilyenek: a prologus kiemeli, hogy az egész 
keresztyénség alapja belátni az embernek a maga nyomorú-
ságos állapotát, s hogy ebből egyedül Isten szabadíthat ki; 
a kereszt és ereklyék, valamint Máriatisztelet szellemi fölfo-
gása, illetőleg az utóbbi teljes hiánya; a predestináció gondo-
lata („egyedül Istenbe vetem bizodalmamat és üdvösségem 
reménységét, mert δ atyám, ki gondot visel; kétség nélkül 
vagyok bármi sors között, mert δ beteljesíti ra j tam az δ 
kegyelmének igéretőt, hisz az egész világot, azért teremtette, 
hogy az én üdvösségemet mozdítsa elő"); az úrvacsoráról a 
következő gondolat: a kenyér ős bor példázzák (signify) a 
Jézus testét és vérőt, hogy valamint a kenyér sok buzaszemból 
van, a hívek is építessenek egy házzá, (a transsubstantiót 
azért elfogadja). 

Ε példa is bizonyítja, hogy a katholikus egyház némely 
emberei határozottan igen magas műveltségi fokon álltak. 

Ε lassú átformálódás két dolgot eredményezett : 1. a 
nép lassanként elhidegült a papoktól és kath. egyháztól, 2. 
az új, már szervezkedni kezdő egyház pedig erősen hozzá-
látott, hogy a nagy számban hozzája sereglő népet belsőleg 
is áthassa a reformáció gondolataival. 

Az újonnan föl-fölmerülő politikai viták, majd egyház-
politikai krizis nehezítette ezt lépten nyomon, s így csak 
lassan haladhat előre. Ennek a munkának története képezi 
e vázlatos dolgozat tárgyát. 

I. Vallásos nevelés a reformációtól a Westminsteri 
Confessióig. 

A vallásos nevelést itt, mint a többi korszakban is, három 
téren fogjuk vizsgálni: a családban, az egyház által végzett 
intézményes nevelést és azokat a kátékat, melyek haszná-
latban voltak, vagyis az anyagot, mit a nevelésben átadtak. 
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Az egyháznak megalakulásától, illetőleg a parlament 
által való proklamáitatásától a westminsteri zsinatig (1648) 
tartó időszaka a reformált szellem meggyökeresedésónek 
kora. Lassú folyamat volt ez, mert láttuk, hogy külső okok 
voltak a reformáció közvetlen megindítói. Mindamellett, hogy 
az uj egyház disciplinája igen szigorú volt és polgári ügyekre 
is kiterjedt, a nép maga sok régi szokást őrzött meg, míg 
erős kézzel nem fogtak kiirtásukhoz. Ε korszak általános 
jellemét a vasszigorúsággal keresztül vitt disciplina képezi. 

1. A család, különösebben a családfő kötelességót a 
vallásos nevelés terén először törvényileg a „First Book of 
Discipline" (1560) rendeli el (XI. fej.) mondván : „minden gazda 
és családfő tanítsa, vagy taníttassa gyermekeit, cselédeit, 
családját a ker. vallás princípiumaiban, melyek tudása nélkül 
senki se bocsáttathatik az Úr asztalához". Ugyan e fejezet 
rendeli el a családi istentiszteletek tartását egy imádságnak 
„a legtiszteletreméltóbb" egyén által való elmondásával. 
Hogy e rendeletnek milyen erős érvényt tudtak szerezni, 
mutatja, hogy magára a királyra is ráerőszakolták, bár 
maga sohsem vett részt bennük szívesen. 

Melville így írja le a családi istentiszteletek rendjét : 
„evés idején mindig beszélgetés volt komoly dolgokról 
(reasoning upon good subjects) nevezetesen kézenfekvő dol-
gokról, aztán komoly és hosszú ima; azután olvastunk egy 
fejezetet (a bibliából) s mindenki megmondta rá megjegyzé-
seit és megfigyeléseit, akkor énekeltünk egy zsoltárt, melyet 
megbeszélés követett közelfekvő dolgokról, este pedig lefekvés 
előtt komoly és buzgó ima az ügyek állapota szerint". Az 
egész családi vallásosságot egy bizonyos fanatizmus hatja 
át, erre meglepő bizonyítékokat találunk Knox, Melville stb. 
naplóiban. Már itt kezdődik az egyháznak a családi és 
politikai életbe való olyan erős befolyása, hogy a második 
időszakban aztán minden más socialis categoria elveszti 
jelentőségét s az egyház lesz minden, mindenekben. 

2. A vallástanítás két oldalról is folyt. Az egyház 
mint egyház kötelességévé tet te a papnak, hogy híveit 
tanítsa nyilvánosan is amellett, hogy privátim figyelmezteti 
(Book of Common Order Geneva. 1556. I. fej. 1. b.). Továbbá 
kötelességévé teszi, hogy a pap az egyház többi tisztviselőivel 
minden csütörtökön gyűljön össze, számon venni, jó rend 
van-e a gyülekezetben, s figyelemmel kisérjék a pap műkö-
dését is, valamint kiemeli, hogy a pap tartson írásmagyará-
zatot a nép előtt hetenként egyszer. Ezt csak az a különös meg-
jegyzése iktatja ide, mely ekkor a hallgatóság tagjainak is meg-
engedi elmondását annak „ami a szívén fekszik". (V.-VI. fej.) Az 
egyháznak ilyen nevelői tevékenysége az egyházi disciplináról 
szóló törvényen alapúi, mely már az első időkben igen kate-
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gorikusan előtérben áll. (B. o. C. 0. Geneva. VII.) A „First 
Book of Discipline" idejében már a kettő elválik, az egyik lesz 
az egyházfegyelem, mely az erkölcsi állapotokra ügyel föl, 
a másik az az inkább tanító tevékenység, melyet azonban 
még mindig a pap végez. Az előbbit illetőleg látjuk a bűnösök 
számára megszabott hosszú vezeklési folyamatot, a büntetés 
fokozatait az egyszerű megfeddéstől (rebuke) az excoinmu-
nicatió körüli eljárásig. Az utóbbiról elrendeli, hogy a pap 
vasárnap délután gyűjtse össze a gyermekeket és vizsgálja 
meg a kátéból „a nép hallatára, igen szorgalmasan járván 
el a dologban, hogy értesse meg a néppel a kérdéseket, mint 
a feleleteket". Nyilvánvaló, hogy az intézkedés kettős célt 
szolgál; a családatyák ott megtanulják amit gyermekeiknek 
otthon tanítsanak és nem kell külön, rendszeres tanítást 
tartani, a nép oktatására. A II. B. o. D. egyházkormányzati 
jelentőséggel bírván, inkább csak a papok kötelességei között 
emeli ki erősen az egyházi fegyelem gyakorlását, „mert ő 
herald Isten és ember között". A pap által az egyház nevében 
végzett nevelői functió tehát kétoldalú volt: egyházfegyelem 
és tanítói munka a káté magyarázatára. Ez utóbbi későbben 
mindinkább az úrvacsorát megelőző s arra képesítő vizsgá-
lattá lesz. 

Emellett azonban a tanító is végzett vallásos nevelői 
tevékenységet az iskolákban. A parochiális iskolák ekkor 
még nem voltak meg, de folytonos a felső presszió, hogy 
minden egyház állítson iskolát magának. Maga a tanítói állás 
is igen érdekes változásokon ment át. Itt csak annyit, hogy 
rendes „reader" volt, vagyis istentiszteleteken ő olvasta a 
lectiókat s ő mondott előtte és utána imát (reader's service). 
A B. o. C. 0. Geneva IV. fejezete a papok (ministeris) sorába 
osztja be, nevük „teacheris or doctors", kötelességük „tanitni 
az evangeliumi tiszta tant az iskolában, hogy az egyház ne 
hagyassók „barren and waste" az utókorra". Emellett azonban 
„mivel az emberek nem haladnak elő jól ebben a tudomány-
ban, ha nem nyernek oktatást először a nyelvekben ós em-
beri tudományokban (mert Isten ma már nem csodák által 
kormányoz) ', szükséges, hogy Collegiumok állíttassanak föl. 
(Az „emberi tudományokból" itt nyert oktatás rendjót előadja 
Melville naplója). A I. B. o. D. részletes utasításokat tar-
talmaz az oktatás és iskolaügy körül, mely utasítások ér-
dekes képet rajzolnak az iskolaügy akkori állapotáról. Sajnos 
itt az egészet ismertetni nincs hely, csak vázlatosan rajzoljuk 
meg a vallásoktatás számára fölállított ideálját. Miután 
(IV. 4.) buzdítja a tanítókat (readers), hogy képesíttessék ma-
gukat a papságra az ott elsorolt vizsgálatok kiállásával, az 
iskolákról szóló fejezetében (Vll.j kötelességükké teszi, hogy 
vagy ők, vagy a pap gondoskodjék a gyermekek tanításáról 
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„in the first rudiments especialiy in the Catechisme" (ekkor 
még (1560) csak a Kálvin genfi kátéjáról lehetett szó). Szer-
vezni kiván a rudimentális iskolán (grammar school) kivül 
egy magasabbat logika és rethorika tanítására, és „nagy is-
kolákat (great schools) úgynevezett egyetemeket", hol a 
szegények gyermekeit ha ,,the spirit of Docility" találtatik 
bennük, ingyen taníttassák. Legelső tárgyúl a vallástant 
ajánlja „azaz: Isten törvényei ós parancsolatai, hittótelek, 
helyes imádkozás, sacramentumok tana, száma és jelentése, 
Jézus tudománya, személyisége". Az olvasás-irás, valamint a 
káté megtanulására szánt összes idő két év. (VII. e.) Hasonló, 
de sokkal bővebb anyagbeosztást ad az egyetemekről szóló 
fejezetben. Természetes, hogy ezeket már nem mind a „reader" 
tanítná, neki véget érne kötelessége az első kurzus (2 év) 
tanításában. 

Melville pótolja ki a képet az által, hogyan folyt ez a 
tanítás a gyakorlatban. ,.Igen nagy száma a derék emberek 
gyermekeinek, úgy nőtt fel istenfóleleinben, nemes játékok 
között. Tanultuk olvasni a kátét, imádságokat, a bibliát; a 
kátét, és imádságokat könyv nélkül, egyes részleteket a bib-
liából szintén, miután elolvastuk". Emellett francia ós latin 
nyelvet, utóbbiból Vergiliust, Horatiust, Cicerót is. A testi 
nevelésre is volt gond fordítva, futottak, úsztak, víttak, 
minden fiúnak meg volt a maga ellenfele, kivel rendesen bir-
kozott és nyíllal lőni tanultak. „A happie and golden tyme" 
kiált föl Melville. A zenét (egyházi éneket a reformáció egy 
bizonyos mértékben itt elnyomta) és énektanítást VI. Jakab 
egy rendeletében hangoztatja (1579). 

Általában tehát (és az itt elmondottakhoz tekintetbe 
kell venni a lelkiismeretes pásztorációt) az egyház ra j ta 
volt, hogy a maga nevelői hivatásánál úgy a hittótelek ós 
káté tanítása, mint az erkölcs fegyelem fentartása szempont-
jából megfeleljen Ez azonban csak formai dolog, fő, hogy 
mit tanítottak. 

3. Legelső, ami a vallásos tanítás kézikönyvéül szolgáit, 
Kálvin genfi kátéja volt, mely a Book of Common Order 
Genevan-nal egy időben jelent meg (1560) angol nyelven. 
Hivatkozás is történik rá (XI. fej.) ós tanítását elrendelik a 
I. Book of Discipline-ben. Emellett, mely állandó tanítás 
tárgya volt, szükséges volt egy másik, melyből úrvacsora-
osztás előtt megvizsgálják a népet. (L. a I. B. o. D. XI. fe-
jezetét, hol az „instructio" meg van különböztetve a „sharp 
examination"-tól). Ugyanaz a fejezet megmondja mit kellett 
tudni úrvacsora előtt : Uri imát, Credót, a törvény summáját, 
a sacramentumok értelmét és hasznát. Ezen kis vezérfonal 
úgy látszik egészen házilag készült. Bonar, munkájában 
(Catechisms of scottith Reformation) egész sereget sorolt 

15* 
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föl, bár más vélemény szerint nem volt mind használatban. 
Legtöbb a Kálviné után készült, de nagyon kevés eredeti 
gondolattal, dilettantismust és tudományosság hiányát árulván 
el. A legelsők közül való egy névtelenül megjelent tizenhat 
kérdésből álló füzetke („Litth Catechism") melyet termé-
szetesen a papnak kellett kiegészítenie : „A manner to exa-
mine Children beforc the Lord's supper." Ez volt használatban 
egész 1592-ig, mikor a Craig kátéja kiszorította. A Craig 
kátéját 1591-iki zsinat (sessio 12 és 17) majd az 1592-iki 
(sessio 10.) fogadta el egyetemes használatra, melyből maga 
készített egy kivonatot: „Ane forme of Examination before 
the Communion" címmel. Ekkorra már rendeződik a sokféle 
,,katechizálás" kérdése is s ez egyet használják a maga két 
formájában mindkét célra. Még egy kis káté van bevéve a 
Douloup-féle kiadásba (A collection of Confessions of 
Faith . . . Edinb. 1719.) „Summula catechismi; ad piam 
iuniorum educationem apprime utilis", címmel, körülbelől az 
1500-as évek végéről keletkezve. 

Ha most az itt elsorolt vagy nem elsorolt kátékat bí-
rálat alá vesszük, kevéssé van okunk örülni a gazdag tenyé-
szeten. Az, hogy Kálvin után haladnak, még nem érdem, 
mert amit azután maguknak kellene csinálni, az annál ke-
vésbbé kálvini. Például az említettek közül az első a követ-
kező gondolatmenettel bír : először elmondatja a credót, 
aztán rátér, hogy a törvényt magunk nem vagyunk képesek 
betölteni még a szentlélek segítségével sem, mivel pedig 
megszegőire átok vár, a Jézus engesztelő áldozatához for-
dulunk. Ekkor áttér a sacramentumokra, elmondja értel-
müket, s végzi avval, hogy a hit által elfogadót az Isten lelke 
bizonyossá teszi Isten ígéretei felöl. — Vagy vegyük röviden 
a Craige-ét melyről azt halljuk, hogy a Kálviné után készült 
(Milovy: A skót egyház tana ; Story: Church of Scotland. 
IV. k.): A bűnbeesésről átmegy a Jézus váltsághalála fejte-
getésére, mely mysteriumban való hit adja a Krisztus érde-
mében való részesedést. A szentlélek az igehirdetés által 
nyomja lelkünkbe a hitet s a ker. élet drámája utján el-
jutunk arra, hogy Isten képmásai legyünk. A bűnt és igaz-
ságtalanságot a törvény által ismerjük föl. Hangoztatja az 
ige fontosságát és a sacramentumok jelentőségét. A keresz-
tyén szabadság célja, hogy Istent szolgáljuk; ezt azonban 
nem tölthetjük be tökéletesen a törvény szerint, mert újjá-
születésünk nem tökéletes. A test a lélek ellen lázad, mit a 
törvény átkoz, de Jézus eleget tett a törvénynek. A benne 
hivők „ igazak lesznek benne, de bűnösök magukban.'·'· Ezen 
állandó hit és bűnbánat segít. A tudatból, hogy Krisztus el-
vette bűneinket, jön a lélek békessége, mely a sacramentu-
mokhoz készít. Itt elsorolja a sacramentumokat, jelentésüket, 
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egy többe kevésbbé zavaros résszel toldván meg, melyben 
még egyszer elmondja az elmondottakat az úrvacsoráról és 
ker. életről, az előbbit úgy határozván meg, hogy „nem áldo-
zatot mutatunk be, hanem Krisztus egyszer tett áldozatát 
esszük és isszuk" (!) (XI.) végre egy rövid, de kevéssé si-
került összefoglalás. 

A harmadik kátét, melynek korát nem tudjuk már 
sokkal nagyobb joggal lehet Kálvininak tartani. A bűnesetből 
rávezet a kegyelemre, mely Jézusban jelent meg. Ő meg-
szabadítja mindazokat, kik hittel őt felkarolják. Mi a hit ? 
„Cum mihi persuadeo Deum me omnesque sanctos amare, 
nobisque Christum cum omnibus suis bonis gratis donare". 
Elmondatja a credót. Ε hitet munkálja a szentlélek az ige 
és a sacramentumok által ; Az ige („minden, mit az ó és uj 
szövetség tartalmaz") két részből áll: törvény („doctrina 
Dei debitum a nobis exigens et quia non sumus solvendo, 
damnans") és evangelium (doctrina Christum.. . nobis ofer-
rens, debitumque nostrum ab eo solutum nosque liberos esse 
proclamans) A sacramentum sigilla Dei, hogy a szentlélek 
ajándékát vesszük (amor Dei, spiritus sanctus, unio cum 
Christo), keresztség : Krisztussal való egyesülés, beleplántál-
tatás (insitio), úrvacsora: meghalunk a bűnnek, vele lelkünk 
tápláltatik. Ez igaz hitnek gyümölcsei a jó cselekedetek 
(dekalog) összefoglalja a szeretet parancsába. Kötelességünk 
vigyázni és imádkozni (uri ima) s szolgálni Istent. Első pilla-
natra kitűnik ez utolsó fölénye, bár kellemetlenül érint ben-
nünket, hogy a vége már nincs oly jól kidolgozva, mint a 
többi rész. Gondolatmenete: kegyelemből — hit által — ke-
gyelmi eszközök — ker. élet, a leglogikusabb kálvini gondolat, 
bár az, hogy az evangelium „doctrina", kicsit ront a hatás-
ból. Nagy előnye azonban, mit a másik kettőnél nem találunk, 
hogy a subjectiv oldalról vezeti le a gondolatokat. 

Sajnos azonban, az általános forma nem ez, de amazok, 
s így azok szerint foglaljuk össze az ekkori vallástanítás 
anyagát vagyis azt a vallásos tudatot, mely mint a jövő 
nemzedéknek átadandó kulturkincs szerepelt. 1. a vallá-
sosság fanatikus, a vallás szinte az egész terére kiterjesz-
kedik a szellemi tevékenységeknek, mint az egyház a socia-
lisnak; 2. a dögmákhoz ragaszkodnak, de ez nem a Kálvini 
logikus és tudományos dogmatizmus, bár kálvini hatások 
vezetnek; 3. az egész hittudat egy bizonyos ószövetségi 
színt kezd fölvenni és ennyiben egyenesen szembehelyezkedik 
Kálvinnal. 

A vallásos nevelés módszerére nézve pedig e korból 
megjegyezhetjük a következőket: 1. az iskolában és a pap 
által tartott katechizációkon a didaktikus vonás van elő-
térben, mint az természetes az orthodoxia olyan korában, 
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mint az volt; 2. de a családban ezt kipótolja egy rendszeres, 
alapos személyi hatásokon alapuló nevelés, melynek ka-
tonai szigorúsága ismét a kor jellemében nyeri magyarázatát. 

II. A Westminsterigyűléstől az oktatás államosításáig (1872). 

Ezt a két és negyedszázadnyi időt az egyházi dogma-
tizmus középkorának nevezhetjük. A continensen ez időre 
esnek a kálvini és lutheri orthodoxia sivár kora, de erre a 
modern vallásos szellem ébredése is. Míg ott, nem lehetne e 
hosszú korszakot egy füst alatt tárgyalni, hiszen különböző 
eszmeáramlatok apróbb részekre osztják, itt lehet, mert 
Skócia fölött minden nyom nélkül suhant el a modern filo-
zófia megujulása, mint a francia forradalom, vagy az uj hu-
manizmus, csak mindössze is arra ösztönözte, hogy még 
szorosabbra vonja a hálót a hívek feje fölött és ujabb tör-
vényeket hozzon a papok orthodoxiájának szigorú megvizs-
gálása tárgyában (1696 act. XXII. 1697 act. III. 1705 act. XVI. 
1735 act. VI. stb.). A forradalom és Cromwell csak kegyet-
lenebbé és szigorúbbá teszi a rendet s megerősíti állásában 
az egyházat, mely politikai jelentőségre jut. Ami az előbbi 
korszakban kezdődött, itt teljességre ju t ; az egyházban olvad 
föl minden sociális kategória, mely egyedüli hatalom lesz 
égen és földön. A szigorú dogmatizmushoz a protestereknél 
vad fanatizmus járul, mely a saját lángjában való elégetéssel 
fenyegeti az országot. Szerencse, hogy a politikai viszonyok 
jobbra fordulta (III. Vilmos) enyhité e tüzet, és csak kevés 
helyen marad meg a fanatizmus olyan mértékben. Megmarad 
azonban az orthodoxia, s különösen a külföldi hatások reak-
ciójaként éles szemmel őrködik a theologiai tanárok véle-
ményei fölött, s minden téren megtartja az egyházi suvere-
nitást. Az uj szellem angol ós külföldi befolyások nyomán 
mindinkább döngeti az egyház kapuit, míg 1779-ben a katho-
likusok fölszabadítását is ki tudják vinni. Teljes megujulás 
azonban, melytől a vallásos nevelés újjászületését lehet várni 
Skóciában, hosszú vajúdás után, a 19. század 70-es éveiben 
áll elő. 

1. Az egyház csak egyetlen egy sociális kategóriát 
ismer el magán kivül: a családot. Nemcsak, de ennek pozí-
cióját, jelentőségét minden erejével ápolja és erősíti. A zsi-
natok erős határozatokat hoznak a család szentségének, álta-
lában a közerkölcsiségnek ilyen téren való ápolására (1638. 
sess. XXIII-XXIV. act. 3.) 1708. X. sessio végzése részletes 
utasításokat tartalmaz a pap lelkipásztori látogatására 13 
pontban. Az egyh. disciplina különösen a családi élet tiszta-
ságát védi, s a szigorú rend érdekében nem riadnak vissza 
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attól sem, hogy kósza „rumour" után indítsanak vizsgálatot 
és mondjanak ítéletet. A „hír"-re az egyháztanács megbízott 
egy tagot a vizsgálattal, mely mindig titokban folyt. („Alex. 
Baxter, eider was appointed to enquire if the woman that 
eived with Bryce Allan was Iiis wife or not". 1697. mauchline 
c. s. jkvből). A papnak látogatni kellett évenként egyszer, 
a presbyterek között felosztatván a falu, 6k látogattak 
havonként. 1648 ass. végzés kiadja a bizonyságlevelekről 
rendeletét, mellyel mindenkinek bírnia kellett. Enólkül sehol 
sem telepedhetett le, mert ez bizonyította azt, hogy tisztes-
séges ügyben járó ember. Az egyháztanács hetenként és 
havonként maga is összegyűlt komoly elmélkedésre és vizs-
gálatra („privy censures"). Igy elérték azt, hogy egész falu 
egy szigorú mindent meglátó szárszemű intézmény alá volt 
vetve, mely ott trónolt fölöttük, elérhetetlen magasban, mint 
maga a testet öltött ítélet, s törvényt hozott holtak és elevenek 
fölött. Burns, kinek szintén volt baja vele, inquisitiónak ne-
vezi eljárásukat ós közel jár az igazsághoz. Meg kell azon-
ban fontolni, hogy akkor ez egészen más megítélésben része-
sült mint ma. Ε rettenetes hatalmasság alatt a családi szen-
tély falai is nyitva voltak. A még a mult korszakban el-
rendelt családi istentiszteleket most még erősebben követelik, 
különösen, mióta a zsinat ki is adta 14 pontból álló erre 
vonatkozó directióját (1648). Ez érdekes kortörténeti em-
léknek csak igen vázlatos ismertetésére van itt helyünk. 
Szabályozza lefolyásukat: legyen hálaadó imádság, olvasás 
az Írásból, rövid „istenes beszélgetéssel" egybekötve. Hang-
súlyozza, hogy ez a család ünnepe, tehát idegenek ne le-
gyenek jelen. Vasárnap emellett közös istentiszteletben is 
vegyenek részt, mert ez által nevelődnek a hitben. Ezeken 
kivül semmi más gyűléseket, melyek a gyülekezeti istentisz-
telet, a lelkipásztor és egyház megvetésére vezethetnek, nem 
enged meg. Nyilvánvaló ebből, hogy ösztönszerűleg meg-
érezték a skótok, milyen fontos a családi viszonyban az, 
hogy szeretetközösség és hit közösség legyen, s hogy az 
egyház milyen erős támaszt talál nevelői munkájához a 
családban. Ezért már régebben ezek is be voltak véve az 
egyház ellenőrzése alá (1. 1639. mauchline c, s. jkv), az említett 
zsinati rendelet (1708. X.) a pásztori látogatásfeladatai közé 
beiktatja, hogy a lelkipásztor házi istentiszteletet tartson a 
látogatás alkalmával. 

Ε szigorú felügyeletnek meg is volt az eredménye, a 
tiszta családi élet. Az előfordult botrányokért kegyetlenül 
bűnhődtek a bűnösök, lettek légyen bár az egyháztanács 
tagjai közül valók. A kémszolgálatra alapított eme pászto-
ráció azonban természetszerűleg sokszor okozott nagy tragé-
diákat, irigységből, vagy bosszúból származó följelentés stb. 
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folytán, s ez burkolta az egész gyülekezetet egy állandó ret-
tegésbe, és vonta fejére az egymás elleni bizalmatlanság 
sötét föllegét. A gyülekezet nyugalma, erkölcsi színvonala 
biztosítva volt. De milyen áron ! Összefoglalás gyanánt e kor 
családi neveléséről két tapasztalatot tehetünk. 1. a családi 
élet szentsége a legvégsőkig meg volt óva, biztosítva volt 
az a környezet, melyben a gyermeki lélek tisztán fejlőd-
hetett ; 2. de ez az erkölcsi tisztaság nem a keresztyén 
motívumokon alapult, nem azon hogy szentlélek temploma, 
isten gyermekei vagyunk, hanem zsidó erkölcstan motívu-
main, a külső törvény, a felettük csüngő büntető kard 
okozta folytonos rettegésen. A nevelés tehát komoly volt, 
és szigorú és erkölcsös, de nem — keresztyén. 

2. Az egyház nevelői hatását két pontban érezteti leg-
jobban : az egyházi disciplinában és a „katechizálás" néven 
ismert kátótanításban. Az egyházi disciplináról az előző 
korszakban vázoltak itt még sokkal inkább állanak, sőt az 
egyház hatalmának terjeszkedését mutatják. A fegyelem-
gyakorló hatalom most is az egyháztanács („Kirk sessíon"; 
azért nem nevezem presbyteriumnak, mert ez más intézmény 
számára van lefoglalva), s ezt tagjai által gyakorolja. Az 
ellenőrzés annyira megy, hogy a presbyterek Galstonban 
köteleztetnek a sörházak látogatására, s bejelentésére annak, 
aki esteli harangszó után (9—10 óra) még iszik. Az egyli. 
tanács e célra kinevezett tagjait „cívillisers"-nek hívták. A 
kor felfogását különösen jellemzi a következő eset. Mauch-
lineben 1708-ban két letett presbyter kérést ad he, hogy 
helyezzék vissza őket hivatalukba, mert az asszony aki vá-
dolta őket, néhány nappal azután meghalt, s a nép azt 
mondja, hogy a „hamis vád ölte meg". Úgy látszik azonban 
a szigorú felügyelet nem tudta megelőzni a nép romlottságát 
Egykorú történetíró beszéli (Lamont. 1650), hogy Edinburgh-
ban keresztre feszítettek egy embert, akinek hót (7) felesége 
volt; ugyanaz beszól egy nemes lordról, ki ugyan agglegény 
volt, de halála után 67 gyermeke maradt. Ha végig nézzük 
az e korbeli egyházi jegyzőkönyveket, világos képet nyerünk 
a nép erkölcsi állapotáról Itt csak röviden egy pár vonást. 
Kisebb bűnök között szerepel a rágalom ós gyalázkodás a 
pap, vagy egyháztanács tagjai ellen, ami mutatja, hogy nem 
állottak épen közkedveltségben. Súlyosabb beszámítás alá 
jön az esküdözés, átkozódás, házastársak civódása, mely utóbbi 
speciális esetek többnyire arról szólnak, hogy az asszony verte 
meg hol a férjét, hol az anyósát. A lopás kevés esetben 
fordul elő. Ünneprontás azonban nagy számmal és nyilvános 
bűnvallomással büntettetik. A gyilkosság statáriális úton 
toroltatik meg. Nagy százalékot mutat a boszorkánypör, 
olyan alakjában is, hogy valaki az ördög egészségére iszik. 
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(Egy ilyet Mauchline-ban 1681-ben nyelve és arcai kiége-
tésével s a megyéből való kitiltással büntetnek). Az Erskine-
féle szakadás alatt a szakadárok avval vádalják az egy-
házat, hogy kedveznek a boszorkányoknak. (Judicial-Testi-
mony). Erre körülbelől az a konkrét eset adhatott okot, 
hogy mikor egy ember bepanaszol egy leányt, ki szerinte 
„késő éjjel az ördöggel találkozott" erős dorgálásban részesül 
s komolyan megintik, hogy ne hazudozzék (fabricating of 
lies). A szülők átkozása nagy büntetésben részesült. „Minden 
16 éven felüli, ha átkozza szüleit, halálra vitessék irgalom 
nélkül" (1661). Heresist alig találunk, olyat, mely az egy-
háztól való elválásra vezetne tanbeli különbségek miatt, 
alig egyet. 

Az egyház maga azonban nemcsak megítélte és meg-
vizsgálta a bűneseteket, de büntetéseket is hozott és hajtott 
végre. A bíráskodás csaknem teljesen az egyház kezében 
van, kivéve pl. halálbüntetést, melyet a polgári hatóság 
mondott ki. Ennélfogva a büntetés nemei is inkább egyházi 
jellegűek. A zsinat — a régi erre vonatkozó törvényeket 
összefoglalva — 1707. XI. törv. cikkben szabályozza a bűn-
ügyi eljárást (Form of Process) A munkálat áll kilenc 
fejezetből, a következő fejezetcímekkel: I. Egyházkormányzat, 
disciplina, bűnök és büntetések általában; II. bevezető 
eljárás, felek megidézése, tanúk, szökevények ; III. Esküdözés 
átkozódás, ünneprontás, iszákosság ós más hasonnemű bűnök 
esetében követendő eljárásról; IV. Adulteria, formicatió és 
erre irányuló merényletek bűnesetei; V. Fölebbezések az egy-
háztanácstól (kirk session) az egyházmegyéhez (presbyterium). 
VI. Eljárásokról, melyeket a „kirk session" megkezd, de be 
nem fejezhet. VII. Papok ellen indítandó eljárásokról. VIII. 
Eljárás a nagyobb excommunicatió esetén. IX. Az absolutió 
lefolyásáról. 

A legkisebb büntetés volt a megdorgálás, ennek három 
fokozata lévén 1. az egyháztanács előtt; 2. egyháztanács 
előtt, de a gyülekezetnek való utólagos bejelentéssel ; 3. 
gyülekezet előtt. (Burns az utóbbiban részesült, de avval a 
kedvezménnyel, hogy a saját székében ülve hallgathatta 
végig) Az utolsó fok alkalmazásánál a bűnös egy a tem-
plomban e célra föl 1 állított székbe ültettetett (repentance 
stool). Nagyobb bűnök esetén szőrruhában (sackcloth) való 
megjelenésre is kötelezték. Hogy e nyilvános megdorgálást 
elkerülje, sok esetben nyilvános bűnvallomásnak vetette 
alá magát a hívő, mely vagy az egyháztanács, vagy a gyüle-
kezet előtt megy végbe fokozatosan. (Fenwickben egy „bűn-
bánó" asszony a „repentance stool"-ról ünnepnapon az egész 
egyháztanácsot leböcsmérelte bűnbánat fejében. 1645). Az ilyen 
kellemetlen, sokszor kínos jelenetek miatt hamar kimegy a 
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divatból. A súlyosabb büntetés az excommunicatió, melynek 
két formája van kisebb és nagyobb. Az utóbbit ritkán alkal-
mazták, csak egyházmegyei (presb.) jóváhagyással, bejelen-
teni a kisebbet is be kellett. Csak megrögzöttsóg esetében 
alkalmazták. Az excommunicatióhoz átvezető fokozat volt, 
hogy a bűnöst a templomajtóban bizonyos számú vasár-
napokon át állani kényszerítették. Az így eltöltendő vasár-
napok száma a bűn nagyságához volt mérve, s vannak 
konkrét adataink rá, hogy évekig eltartott néha az ilyen 
penitencia. 

A kisebb excommunicatió főjelentősége volt az egyházi 
functiókban való részesedésből kizárás. Ezek közé számí-
tot ták elsősorban az úrvacsorát (a communióra bocsáthatók 
nóvsora mindig meg volt a pap kezében, a hívő pedig egy 
kerek pénzforma fémlap ellenében kapta az úrvacsorát, mely 
lapokat a pap osztotta ki a communióra bocsáthatóknak), 
a keresztséget és esketóst (temetés egészen a XIX. sz. ele-
jéig egyházi szertartás nélkül történt). Emellett a szószékről 
kihirdették, minden vasárnap külön könyörögvén a bűnös 
megjavulásáért, három vasárnapon keresztül. Minden egyes 
vasárnapi imádságról, visszatérésre való fölszólitásról és 
ennek eredménytelenségéről külön jelentést kellett tenni a 
presbyteriumhoz, ezek után foganatosítani lehetett az excom-
municatiót (nagyobb), óván mindenkit ezentúl a vele való 
érintkezéstől (családja és felesége kivételt képez). A kisebb 
excommunicatió csak az egyházi-functiók megtagadásából 
állott s egyszerre foganatosította az egyháztanács utólagos 
jelentés mellett. 

Az excommunicatió legnagyobb formája a Maranthana 
(elátkozás a Krisztus második eljöveteléig), mely azonban 
nem fordul elő a skót egyháztörténelemben kivéve egyetlen-
egy esetet, mikor II. Károlyt átkozzák ki 1680-ban a camero-
nianusok óriási tömeg jelenlétében megtartott gyűlésen. Maga 
a nagyobb excommunicatió sem volt beiktatva az egyházi 
rendtartásba, csak Rutherford kezdeményezésére (1600—1661). 

Amily könnyen, de hosszú processus után történt az 
excommunicatió, époly „sine die" történt az absolutió. Minden 
szigorúsága mellett sem ismer a Form of Process (1707) 
olyan bűnt, melyet absolválni ne lehetne. Érdekes változáson 
megyen át az absolutió fogalma, mert már igen hamar ki-
emelkedik a gondolat, hogy a bűnös a gyülekezetnek tegyen 
eleget és annak bocsánatát kérje. Ezért a bűnvallomás után a 
pap megkérdi: „if they judged anie further to be required for 
their satisfaction and reconciltation of their brother", s Knox 
ezért engedi meg az excommunicatiót csakis az „egyház" 
(gyülekezet), jóváhagyásával. Tehát a gyülekezet erkölcsi 
színvonalán esett folt, a gyülekezetnek, mint Isten gyermekei 
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közösségének szeretetére bizonyította érdemtelennek magát 
a bűnös. Ennélfogva a gyülekezet a bocsánat birtokosa és 
adója. Csak így érthető — bár így is indokolatlan — hogy 
az absolutió teljessé lettekor a pap kijelenti, hogy az illető 
bűnei megbocsáttattak „nemcsak a földön, de a mennyben 
is", ha ezt mint az örök bocsánat megnyilatkozását vesszük. 
Az absolutió ceremonája első időkben egyszerű declarálása 
a ténynek, később (Form of Process. III. §.) a következő le-
folyás állapíttatik meg: Imádság után, melyet a pap tart s 
melyben kéri Istent, hogy segítse a megtérő bűnöst, a pap 
kijelenti, hogy az illető „receaved again to the societie of 
Jesus Christ, to his bodie the church, to the participation 
of his sacraments and to fruition of all his beneflts". Ezután 
,.a pap szóljon hozzá, mint testvérhez, buzdítván őt, hogy 
vigyázzon és imádkozzék és vigasztalván, ha szükség van 
rá. A presbyterek öleljék meg, s az egész gyülekezet tartsa 
fent a közösséget vele, mint közülükvalóval, és az absolutió 
hirdettessék ki mindenhol, ahol az excommunicatió kihirdet-
tetett". (Order of Public rep. and abs. 1567. ós Form, of 
Process. III. §. 1707.) Amilyen általános gyász az excommuni-
catió, olyan általános örömünnep az absolutió. 

Meg kell említeni, hogy ezek mellett a büntetések mellett 
az egyház másokat alig alkalmazott, bizonyos korokban 
azonban igen (pénzbüntetés). A bíráskodást csaknem egészen 
δ bonyolítván le, a büntetések később elvesztették erkölcsi 
javító jelentőségüket és megengedtetett „megváltásuk" pénz-
értékben. Mondani sem kell, hogy úgy ez, mint az egyháznak 
polgári ügyekben való bíráskodó hatalma nagy károkat 
okozott erkölcsi szempontból, mire az egyház nagyobb vezetői 
e korban rá is mutattak. (Baillie.) 

Az egyház e disciplinaris tevékenységén kívül a hívők 
didaktikus irányú vallásoktatása is folyt a pap által végez-
tetve. Csak természetes, hogy mikor a legnagyobb bűnök 
között említtetik a heresis, mikor a keresztyénségnek mint 
tannak felfogása uralkodó,, ennek inkább tanitó, mint nevelői 
jelentősége helyeztetik előtérbe. Erről azonban később, most 
lássuk magát az intézményes vallástanítást. Ide lehet számí-
tani a zsinatnak azon rendelkezését, hogy a papok kötelesek 
„a közönséges katechizálás mellett catechetical doctrine"-t 
prédikálni" vagyis bizonyos napokon a prédikáció keretében 
a keresztyénség dogmáit fejtegetni. (1695. XVIII. act ; 1720. 
VIII. act.) A tulajdonkópeni vallástanítást azonban a katechi-
zálás néven szorgalmasan végzett tovókenység merító ki. 
Maga ez az intézmény eredetében az előbbi periódusra megy 
vissza, de ott még bizonytalan céllal jelentkezik. Tulajdon-
képen bibliamagyarázat, melyet ebben az alakban nem tűrt 
a nép. Irvinben Dickson azt léptette életbe, hogy vasárnap 
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este összegyűjtötte a híveit s elbeszélgetett velük, meghall-
gatta a véleményüket, válaszolt kérdéseikre. Igy fejlődött 
aztán ki ebből a katechizálás, mely csatlakozott a vasárnapi 
gyermekkatechizációhoz, s így lesz hetenként kétszer, vasár-
nap a gyermekeké hétköznap mindenkié. 1747-ben már mind-
kettő „repeating the catechism." (Ayr presb. jkve.) Törvé-
nyileg már 1639-ben elrendelik (sess. XXII.), kijelentvén, 
hogy ez egész éven át folyjék, félbenhagyatván azonban 
„egy kevéssel a communio előtt". Tíz óv inulva kötelezik a 
papot a hiányzók számbavételére s annak szemmeltartására, 
hogy ezeknek legyen alkalmuk megtanulni a „megváltó 
tudomány főpontjait". 1649 jul. 30.) (A communió előtt azért 
kellett „félben hagyni" (put off), mert azt közvetlenül nagy 
előkészület előzte meg, melyek egyike vizsgálat volt.) 

Az iskolában végzett vallásos nevelést illetőleg itt az 
a különbség fedezhető fel a mult periódussal szemben, hogy 
az állam és az egyház együttesen tar t ják fent az iskolákat, 
míg előbb csak az utóbbi egyedül. Ez azt is eredményezi, 
hogy kevesebb lesz az eset, mikor a pap maga tanító és 
kántor is egyúttal. Állami törvény szabályozza a tanítói 
fizetést és rendeli el iskolák állítását minden egyházköz-
ségben (parochial schol-system), mely azonban egy cséppel 
sem épült hamarabb, mintha az egyház rendelte volna el. 
(Még 1752-ben is részesülnek egyházmegyék megrovásban 
iskolahiány miatt.) A nyomorúságos állapotok legmagasabb 
foka található Heriotban, honnan 1795-ben jelentik : „a tanító 
egyszersmind egyháztanácsi jegyző, kántor, egyházfi és sír-
ásó, s összes jövedelme még sem több 8 jg'-nál per annum."1) 
Tény azonban, hogy az egyház folytonosan sürgeti ős kor-
holja érte az egyházmegyéket. A tanítók theologiát végzett 
emberek voltak, kik a papság előtt bizonyos időt így töl-
töttek el. Fölhatalmazásukat az egyházmegyéről (presbité-
rium) kapták, s ha jónak nem bizonyultak, rövid úton 
kitették őket az egyházból. (Dunbarton Burgh. 1670.) Mind-
egyik előzetes vizsgálatot volt köteles kiállani, melyet a pap 
és egyháztanák előtt szenvedett el. (1692. mauchline k. s. 
jkv.) Altalános képesítést az egyházmegye ad, vizsgálat és 
a confessió aláírása után. (1597. ayr. presb. jkv.) A felügyelet 
teljesen az egyház kezében volt, mégis elég panasz van az 
iskolai vallásos nevelés ellen. A zsinat folytonosan hangoz-
tatja, hogy a tanító nézzen utána, járnak-e a gyermekek a 
katechizálásra. A 18. század második felében jön be a vasár-

*) Ez persze nem mindenütt volt így. Ajándékokat fogadott el különösen 
újévkor, ehhez mérvén a tanulók helyét. Egy „half a crown" 2.5 shilling) 
után „vivát", korona (5 sh.) után „floreat", arany után .glóriát·1 járt, a leg-
bőkezűbb fiú és leány az osztály királyának és királynőjének neveztetett ki. 
Ezenkívül az újévi kakasviadalok alkalmával volt szép bevétele. 
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napi iskola systemája. Az egyháztól függetlenül keletkezett 
és gyors elterjedést vett, mit az egyház nem jó szemmel 
nézett. Irvine presbyterium ez ügyben felír a zsinathoz (1798) 
ez elrendeli a vasárnapi iskolában tanítók szigorú megvizs-
gálását, melyet igen szigorúan hajtottak végre. A vizsgálatnak 
négy pontja volt: 1. aláveti-e magát a törvényesen szente-
sített egyházi tannak ós fegyelemnek (az iskolák nagy részben 
camervuianus szakadások által állíttattak); 2. kész-e esküt 
tenni a kormánynak és iskoláját a megye (county) hatósága 
alá bocsátani felügyelet céljából (ez a külföldiek ellen); 3. 
fogad-e el fizetést tanítványaitól, vagy mástól ; 4. áll-e bár-
nemű összeköttetésben valami missziói társasággal vagy vala-
mely más egyesülettel a sajá t egyházközségének határain 
kívül. Általában tény, hogy a szekták használták föl, mert 
az egyház a rendes iskolát tartotta kezei között ós vitte be 
oda a saját tanát. 

Az egész vallásos nevelés céljául, úgy az egyház, mint 
a család és iskola munkájában az úrvacsora látszik lenni. 
Ez az a szertartás, mely legnagyobb ünnepélyességgel végez-
tetik, melyre előkészület gyanánt hosszú istentiszteleteket, 
böjtök, tanítások tartattak. A fegyelem első eszköze az ettől 
való eltiltás, tudatlanokat, bűnösöket szigorúan tartanak 
viszsa. Mégis nem tudjuk megmagyarázni, miért kellett a nép 
oktatását folytonosan végezni, ha nem vesszük fel azt, hogy 
az úrvacsorára s úgy a keresztyén elet legmagasabb fokára 
nem a vallásos élet, az Istennel való szellemi közösség 
képesített, hanem bizonyos tételek, dogmák tudása és elhívé-
se. Erről tisztán megfogunk győződni, ha a vallásos nevelés 
anyagát vesszük a következő pontban vizsgálat alá. Most 
foglaljuk össze az egyház nevelői tevékenységéről mondan-
dóinkat a következőkben: 

A politikai viszonyok még nagyobb befolyást engedtek 
az egyháznak a hívők életére. A korszak első felét a leg-
merevebb szigorúság, valóságos kegyetlenség jellemzi, második 
felében már a politikai viszonyok szelídítik fanatizmusát. 
Föltótlen tiszteletünkre méltó az egyház, mely annyira 
gondoskodik hivei lelkéről, és olyan szilárd erkölcsi alapon 
álló kort teremt. Még nagyobb tisztelettel adóznánk azonban 
neki, ha ezt nem vasvesszővel, hanem a benne lakó erkölcsi 
és szellemi értékekkel tudná kivinni. Elitélni azonban úgy 
is elhamarkodottság volna, hiszen csak a kor szelleme az, 
mely itt kifejezést nyer. A korszak vége már nagy átalakulást 
sejtet, az egyház már itt érez egy kis nyomást az állam 
részéről, de a nevelés és oktatás ügyében még ennek mindig 
mandatáriusa. 

3. Ha magát azt a vallásos szellemet vizsgáljuk, 
melyben a nevelés történt itt is először az egyházi irott 
confessziókat és kátékat kell tekintetbe vennünk. 
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A legelső, amit tapasztalunk, hogy ez időtől kezdve az 
angol befolyás határozottan jelentős szerepet játszik a skót 
szellem fejlődésében. Mikor e befolyás némi tekintetben 
alakit a skót közszellemen, egyúttal az események azon 
véletlen esélye folytán, hogy e kor ép a puritánok kora volt 
— nem nyíltabbá, de még szigorúbbá teszi azt. Mikor tehát 
a Kálvin befolyását az anglikán váltja föl — egy részben —, 
másrészt ez anglikán befolyás akkor szigorúan kálvini. Ez 
eredményre jutunk, ha a kor vallásos termékeit nézzük. 

Az 1638-iki zsinat már nagy idők szelét érzi. Eretnek-
ségek fölött mondja ki az anathemát, melyek enyhíteni 
akartak a szigorú orthodoxián. Nemkülönben állást foglal 
az episcopalizmus ellen, melyet a király minden áron be 
akart vinni Skóciába. Az ellenállás, melyet Anglia hasonérzelmű 
emberei támogatnak, abban nyilvánul passive, hogy megal-
kotják a nemzeti szövetséget („National Covenant"), később 
(1641) megújítják „Solemn League and Covenant" néven. 
A hatalom ekkor már Cromwell kezében van és e perctől 
kezdve a puritánizmus az, mely a „Szövetség" aláírására 
kötelezvén minden jó hazafit, souverain uralmat gyakorol az 
egyesült királyság fölött. A „Solemn League and Covenant" 
az előbbi szövetséget is magában foglalja és a következő 
pontokból á l l : „Solemn League and Covenant for Refuge 
and Defence of Religion the Honour and Happiness of the 
King and the Peace and Safety of the three Kingdoms of 
Scotland, England and Irland". Esküsznek, hogy I. úgy Skó-
ciában, mint Angliában és Irlandban a reformált egyházat 
annak kormányzatát, tanát, kultuszát az Isten igéjével meg-
egyező módon fentartják s a három ország a legszorosabb 
kapcsolatban (in the nearest conjunction and uniformity) 
és egyformaságban fog tartatni; II. kiirtanak (extirpate) 
minden pápaságot és főpapságot, babonaságot, eretnekséget, 
szakadást, gazságot (profaneness) s bármit, ami ellenkezőnek 
fog találtatni az igaz (sound) tannal s istenfélelemmel ; III. 
fentartják a parlament és király tekintélyét; IV. megsemmi-
sítnek mindent, ami a király ós nép közé fúrja magát ; V. a 
bókét megtar t ják; VI. ezeknek mindenképen érvényt szerez-
nek. A munka vége szigorú eskü és komoly ígéret a rossz 
tűzzel-vassal leendő kiirtására. Ez Íratott és elfogadtatott 
két évvel azelőtt, hogy Cromwell egy hosszú háború kegyet-
lenségei végén a király lefejeztetésóvel pecsételte meg szerep-
lését. A skótok keményen megbánhatták, hogy belementek 
a játékba, mert Cromwell valósággal interdictum alá vetette 
az országot. Már az ő befolyása alatt kezdte meg gyűléseit 
a Westminster Assembly (1643—1648), mely a három ország 
egyházkormányzati és tanbeli uniformizálását végrehajtotta. 
Ε zsinatnak köszönhetjük azokat a kátékat ós confessziókat 
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melyek ma is uralkodnak (legalább is papiroson) ezért méltán 
nevezik e kort második reformációnak. Ε symbolikus iratok-
kal, munkánk kereteihez mért rövidségben ugyan, de meg 
kell ismerkednünk. A Westminsteri Confesszió csodálatosan 
egyesíti az analytikus és synthetikus fejtegetési formát. 
Az írásról (I.) adott véleménye után, mely sokkal szigorúbb, 
mint a Knox-féle confesszióó, inspiráltnak jelzi az eredeti 
zsidó ós görög szöveget, mit Kálvin sohsem vallott, de meg-
tart ja bár természetesen igy minden jelentőség nélkül, az 
„interna testimonium spiritus sancti"-t. az istenfogalmat fej-
tegeti a régi dogmatikus állítások elsorolásával (II.) Az örök 
isteni decretumot Kálvin értelmében, a reprobatióval együtt, 
hangsúlyozván, hogy mindezt Isten saját dicsőségére teszi 
(III.) A teremtésről, (IV.) bűnbeesésről (V.) esetről (VI.) az 
ismert dogmákat, utóbbiban a bűn fogalmát mint a törvény 
áthágását határozza meg. Isten két szövetséget kötött ; a 
cselekedetekét ós evangéliumét. Kiemeli az utóbbi tökéletes-
ségét, de a kettő közötti ellentétről, az előbbi abrogálta-
tásáról, az útóbbiról mint szeretet szövetségéről nem tud. 
(VII.) Krisztusról szólva kiemeli, hogy vásárolt (purchase), 
de enyhíti az, hogy szerinte a kibékülést és örökséget vásá-
rolta meg. (VIII.) A szabad akaratról Luther szerint, hogy 
minden képesség elveszett a jóra (IX.); az elhívásról Kálvin 
értelmében, (a kis gyermekek ha kereszteletlenül halnak el, 
de egyébként elhívottak, üdvözülnek). (X.) Megigazulásról 
csak az ó ós ujszöv. keretében tud, de ott a kettő értéke 
egyenlő. (XI.) A bűnbánat kegyelem, mely a bánat őszinte-
ségéről függ. Nincs oly kicsiny bűn, mely kárhozatra érdemessé 
ne tehetne, de nincs oly nagy, hogy meg ne bocsáttathatnék. 
(Kálvin.) (XV.) A jó cselekedetekben a hívő személye fogad-
tatik el, bármely szegények legyenek is azok magukban, 
(XVI.) A kegyelem, melyben részesülünk bizonyossá teszi 
magát lelkünkben „amily igazán hiszünk Jézus Krisztusban, 
és szeretjük őt őszintén, igyekezvén jó lelkiismerettel járni 
előtte, ez életben bizonyosak lehetünk a felől, hogy a kegyelem 
állapotában vagyunk, s reménykedhetünk a Jézus Krisztusban, 
mely reménység soha meg nem szégyenít". Aki így a maga 
üdvösségéről szilárdan meg van győződve e belső bizonyos-
ság által, azt tenni el nem szakítja az Isten szeretetétől és 
üdvözítésétől. (Kálvin.) (XVIII.) A törvény Jézus által való 
betöltöttségéről semmit sem tud, csak mint Isten akaratának 
vezérfonaláról. (XIX.) A szabadságot Krisztus kiszélesítette 
a szertartási törvényektől való szabadság által. (Itt a Kálvin 
gondolata teljesen ellaposodik.) (XX) A vasárnap erősen 
kiemelve (XXI.) Szabályozza az eskü és fogadások (!) körüli 
eljárást. (XXII.) Hangoztatja a polgári hatóság suprematiáját 
az egyházi fölött, mely még a tanbeli megállapodásra is ki-
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terjed. (XXIII.) Óv a pápistákkal való házasságtól, közöl 
egy igen homályos meghatározást a látható és láthatatlan 
egyházról, melyben aligha ismerhető föl a Kálvin gondolatának 
töredéke (XXIV—XXVII.) A keresztelést és úrvacsorát kálvini 
értelemben a Zwinglié és Lutheré ellen. (XXIX.) A zsinatokról: 
ezek döntenek az egyház minden ügyében. Tévedésük nincs 
kizárva, ezért határozataik „nem a hitnek és gyakorlatnak 
zsinórmértékei, hanem csak segítségül szolgálnak (an Help) 
mindkettőben." (Az ellenmondás nyilvánvaló, a gyakorlat, 
mellyel a heresitek üldözését a zsinatok végezték, az utóbbi 
elv ellen szól.) Utolsó paragraphusai (XXXII—XXXIII.) a 
föltámadásról és utolsó Ítéletről, a hagyományos tant tar-
talmazzák. 

Nem sok bölcsesség kell annak belátásához, hogy a 
konfesszió bár kálvini vonásokat tartalmaz, sem koncepció-
jában, sem egyes részleteiben kálvininak nem mondható. 
Az ami leginkább, de óriásilag megkülönbözteti ezt Kálvintól, 
az a latitudinárizmus, mely szerzőjét gyönge dogmatikusnak 
árulja el, és az a módszer, hogy mind e tantételeket objective 
állítja föl, holott Kálvin mind szubjective szokta levezetni. 
Mert hiszen Kálvinnak nem az az érdeme, hogy dogmatikus 
volt, ehez kevés tehetség kell, hanem az, hogy világosan 
látta a dogmák vallásos tartalmát, és arról az oldalról igye-
kezett kifejezni őket. Az előbbihez csak egy kis szűkkeblűség 
és orthodoxia kell, utóbbihoz komoly mély vallásos lélek és 
nagy rendszerező képesség. Ez volt, ami Kálvin ós a west-
minsteri theologusak között a különbséget tette. 

A puritanus hatás a korszak minden vallásos művén 
meglátszik. Sajnálatunkra nem foglalkozhatunk azokkal a 
kísérletekkel, melyek a két zsinaton megállapított káténak 
előfutáraiként nagy számmal keletkeztek a kor legkiválóbb 
embereinek teü^.bó1

 ΝΑΠΙ engedi meg e vázlatos terv, melyhez 
ragaszkodnunk kell, itt csak utalunk Mitchelnek kiváló 
szorgalommal összegyűjtött adataira Catechisms of the 
second Reformation), hol az angol és skót e korbeli káték 
pontosan össze vannak gyűjtve. Ehelyett azonban, magának 
a „Standard"-nak a Kis káténak (Shorter Catechism.), ismer-
tetéséhez kezdünk. (A Nagy Káté gondolatmenetben, tanban 
egykép megegyezik a kicsivel, sőt az utóbbi sokkal sike-
rültebb. Azért vesszük csak ezt tárgyalás alá.) 

Gondolatmenete a következő : az első kérdés után „mi 
az ember főcélja? hogy dicsőítsük Istent, áttér arra, hogy Isten 
erre az Írásban adta meg a zsinórmértéket, mely megtanít 
Istenről és a tőlünk megkövetelt dolgokról tudnivalóinkra. 
Ezután tárgyalja Istent, tulajdonságait, a szentháromságot, 
s hogy Isten decretumait a teremtés és gondviselés munká-
jában hajt ja végre. így eljut a teremtés és bűneset történeté-
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hez, s hogy ebben teljesen megromlott az ember, s így 
szüksége van Isten ingyen kegyelmére. Evégre választotta 
és küldte Isten Jézust, kinek lényegét, megváltói működését 
három hivatalában mint próféta (hirdeti Isten lelkét ós akaratát) 
mint főpap (magát áldozza föl, hogy az isteni igazságszolgál-
tatásnak eleget tegyen) és király (véd és vezet benünket) 
sorolja föl. A megváltás elsajátítását a szentlélekről szóló 
fejezetben, mint kegyelmet, mint elhívást, megigazulást, 
adoptiót és megszentelődést adja elő, ide csatlakozik a meg-
váltás gyümölcseiről (Isten szeretetében való bizonyosság, 
a lelkiismeret békessége, öröm a szentlélekben, a kegyelem 
megnövekedése és kitartás abban a halálig) szóló kérdés. 
Most egy laza kapcsolattal (mi az a kötelesség, melyet Isten 
vár az embertől? — engedelmesség); átcsap a dekalogra és 
ezt magyarázza végig. Azután: ezeket nem tarthatjuk meg, 
tehát szükségünk van a hitre, hogy a megérdemelt átkot 
kikerüljük, valamint bűnbánatra és a megváltás eszközeinek 
(means of Redemption) használatára, milyenek az ige, a 
sacramentumok és az imádság. Az ige hű és igaz hallgatása 
ós a sacramentumok használata, melyek lényegét és értelmét 
megmagyarázza; végre szól az imádságról („a mi vágyaink 
fölajánlása Istennek olyan dolgokra, melyek kedvesek ő előtte 
s megegyezők akaratával a Jézus nevében, bűnvallomás és 
hálaadás kíséretében") az Uri imádságot, mint ennek szabályo-
zóját fejtegetvén. 

Ami a káté koncepcióját illeti határozottan észlelhető 
benne egy kis bizonytalanság. Ugy látszik a credo nyomán 
indúl, s ezért jó gondolat, hogy a szentlélekről szóló részben 
fejtegeti a praedistinációt (mely azonban sokkal tökéletesebben 
van kiemelve a konfesszióban), de később letér az eredeti 
útról, mikor látja, hogy ide sem a törvényt, sem az bri 
imát még nem osztotta be, holott ezek nélkül káté nincs. 
Ezért, mint már megjegyeztük, a törvényre, de ezentúl is az 
Úri imára és a sacramentumokra való átmenetek labilisak, 
az egész egy bizonyos befejezetlenséget mutat, mert pl. az 
egyházról szóló tant egészen elhagyja, nem is említve a föl-
támadásról szólót, mely igen lázán és rossz helyen tárgyal-
tatik. A Kálvin koncepciójának elhagyásával tehát nem sokat 
nyertek. Nem lehet eltagadni egyes kálvini tanok erős ki-
emelését, de azt sem, hogy ezek közül pl. a praedestinációó 
nagyon erőtlenül van interpretálva. Általában inkább tanokat, 
mint vallásos élményeket hangsúlyoz, melyet úgy látszik 
sohsem fognak megtanulni Kálvintól. Ezért van, hogy a 
módszere szigorúan dogmatikus, célja a magyarázat, az intel-
lektuális fölvilágosítás, nem az építés. Megszületésében minden-
esetre a kor legkiválóbb theologusai működtek közre, kik távol 
voltak az ősi hitben való minden ragaszkodásuk mellett is 
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a kor vallásos fanatizmusától s így ez alig nyilatkozik meg 
a munkában. 

A „communió előtti rövid vizsgálat" céljaira ez időkben 
jelent meg egy kis munkálat állítólag (Wodrow szerint) Durham 
és Dickson keze alól. „A megváltó tudomány summája" 
címen. Már az említett zsinati végzés (1649. jul. 30) sürgeti, 
hogy a népnek a keresztyénség főpontjait kell tanítni, s e 
füzet (megjel. 1650) valósággal hiányt pótolt akkor. Célja 
nem más, minthogy a lehető legrövidebb összefoglalását 
nyújtsa a keresztyén „tannak". Négy pontból áll: 1. kifejti 
milyen nyomorúságos a mi helyzetünk, miután a cselekedet 
szövetségét megtörtük; 2. előadja az orvosságát, a Krisztus 
váltsághalálát, melyet Isten a „Szentháromság örök tanácsá-
ban" (counsell of Trinity) elhatározott, 3. az elsajátítás külső 
eszközeit, melyek közé ő egy negyediket az egyházkormány-
zatot is beveszi, végre 4. felsorolja az áldásokat, melyek e 
kegyelem nyomán fakadnak. Mindamellett, hogy rövid és a 
„Shorter Catechism" hibáiban bővölködik, nem lehet eltagadni 
tőle a rendszerességet és pontosságot. Hasonló jellegű iratok, 
mint „A megváltó tudomány gyakorlati használata", „Motívu-
mok a hitre" (warrant s to believe); „Az igaz hit bizonyságai" 
bár kortörténeti szempontból igen érdekesek volnának, e 
rövid cikk keretében nem ismertethetők. A Westminster 
Assembly-nek a családi istentiszteletekre vonatkozó szabályait 
már ismertettük. 

Mindez iratok, mint mondánk, nem tükrözik vissza 
teljesen a kort, melyben Íródtak. Ha igazán látni akarjuk 
azt, a néphez, ennek vezetőihez kell fordúlnunk. Ha azok 
életrajzát, leveleit lapozgatjuk valami rettenetes, szilaj két-
ségbeesés ég ki belőlük, egyesülve a világ legisszonyatosabb 
kevélységével más nép iránt. Hiszen ők voltak a választott 
nép, az egyedüli igaz keresztyén ország. A zsidó nép exclu-
sivitása és büszkesége alázatos szerénység ezekéhez képest, 
mely az ószövetségi szellem föltétlen uralmát hirdette. A 
szószékről politikai eseményeket vitattak meg, két-háromórás 
beszédeik lázító beszédek voltak, valósággal tombolt az egész 
ország a vallásos és politikai rajongásban. Méltán nevezi 
Milroy „vallásos erotiká"-nak e kor termékeit, melyeknek 
Rutherford levelei a kiváló typusát mutatják. Hadd álljon 
itt belőle néhány mondat, melyet fogságából írt gyülekezeté-
nek óván őket az uj liturgiától (1637. jul. 14.) . . . Ne enge-
delmeskedjetek a bitang (bastard) kánonoknak, törvények-
nek, istenkáromlók, babonások azok, utasítsatok vissza minden 
ceremóniát, mely az antikrisztus bolond méhéből (foul womb) 
származik, a paráználkodás amaz ős szülőjének a római egy-
háznak portékáit". Aztán a gyülekezet bűnöseire: „lezárom 
(arrest) testüket és lelküket a mi összemérettetésünk 
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nagy napjára; örök kárhozatuk megvan pecsételve és alá 
van irva az égben a holtak és elevenek nagy Birájának 
kezevonásával és én kész vagyok fölállni ellenük mint 
prédikáló tanúbizonyság, szemtől szembe, ós áment mondani 
kárhozatukra. Az evangelium boszúja (vengeance) keményebb 
(heavy) mint a törvénye, a közvetítő átka és boszúja kettős 
boszú s az ilyen boszú illő sorsa az ilyeneknek". Milyen 
rettenetes Ítélet, a maga tisztaságának tudatában milyen 
irtózatos átok az elesettek ellen, annak a nevében, aki amilyen 
nemesen tiszta jellem volt, époly szeretettel tudta magához 
ölelni és fölemelni az elbukottakat! 

Ez a vad és elkeseredett szellem azonban nem marad 
meg végig. Orániai Vilmos behívásával helyreállott a béke 
s az egyház többsége elhagyta ezt a fanatizmust. Akik ezen-
túl is űzték a szakadárok voltak, kik nem akarták az 
egyház fölötti állami protektorátust elismerni, ezért árulóknak, 
vallássértőknek híttagadóknak tekintették a hivatalos egyház 
hiveit (ép mint kétszáz év múlva a „Szabad Egyház"). 
Lényegében ugyanazon úton haladnak, melyen haladt eddig 
a hivatalos egyház, így részletes ismertetésüket mellőzhetjük. 

Annál érdekesebb maga a fejlődés, melyet az egyház 
szelleme tesz a következő időkben egészen a mult század 
közepéig. Nem lehet mondani, hogy az egyház bármit is 
engedett volna orthodoxiájából és formalizmusából, hogy 
egy percre is elismerte volna a szabad kutatás és vizsgálódás 
jogait, de bizonyos az, hogy csak ezen az úton helyezkedett 
vissza arra az alapra, melyet confessziójában és kátéiban 
megvetett. Hiszen láttuk, hogy azok egyáltalában nem tar-
talmazzák a sanctiót ahoz a magaviselethez, melyet az egyház 
mutat a politikai zavarok e nehéz korában. Ez időtől kezdve 
az egyház ezek alapjára helyezkedik. Ennek következménye 
az, hogy erősebben sürgeti a symbolikus könyvek elfogadását 
és aláírását. A presbyteriumokat sürgetik a censura végre-
hajtására (1707. act. VII.); a szószékbe csak azt eresztik föl, 
aki aláirt a confessziónak (1704. XII.); megtiltatik, „véleményt 
mondani a konfesszió artikulusairól, hacsak nem egyezőt 
avval" (1710. act. XII.); eltiltja újítások behozatalát (1707. 
act. XV.); ezt és a confessziónak való aláírást az ordináció 
előtti kérdésekbe fölveszik (1711. act. X.). Akik akár az 
egyházból kiléptek, akár más egyházhoz tartoznak (különösen 
pápisták) szigorú rendszabállyal fosztatnak meg szabadságuk-
tól, mert a kor dogmatikája úgy értelmezi a keresztyén 
szabadságot, hogy erre csak azok méltók, kik aláírták a 
konfessziót, mert természetesen csak azok az igazi keresztyé-
nek. A szakadárok ellen azért intik a papokat, a népet és 
a presbyteriumok büntető ítéletét hivják föl fejükre (1704. 
act. XVIII.; 1708. act. VIII.), a katholikusok emancipációjáró 
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van ugyan szó, de állandóan protestál ellene az egyház s 
fölhívja a népet a tőlük való óvakodásra. (1708. IX; 1714. 
XI; 1719. IV. stb.). 

Már ez a nagy buzgóság, melyet az egységes hit fen-
tartása közül kifejtenek, sejteti, hogy baj van. Hiszen a 
protesterek idejében nem volt szükség ilyen törvényekre. 
Most bizonyosan megszakadt az egység, a világ ós sátán 
csábítgatni kezdik az örök élet gyermekeit, az egyház tehát 
minden befolyását latba veti a tévelygések ellen. És csak-
ugyan. Mihelyt az egyház nyugodt fejlődéséhez kezd, azonnal 
föllépnek az eretnekségek és egymást éri a sok vizsgálat. 
Nincs itt hely fölsorolni őket egytől egyig, de röviden meg-
említhetjük, hogy bizony a legtöbb közülök a német és 
francia fölvilágosodás és deizmus eszméit akarta propagálni. 
A kálvinizmus legszigorúbb dogmáit kezdették ki ós az 
inkriminált eretnekségek között találjuk a következőket: A 
megváltás egyetemes; a hit lényege a bizalom; a teljes szent-
ség nem szükséges az üdvösséghez (azaz: érezheti magát az 
üdvösség birtokában az ember földi életében is); a büntetés-
től való félelem és a jutalom reménye nem igazi motívumai 
a hivő engedelmességének; a hivő ember nincs a törvény 
alatt. (Marrow of modern Divinity. Eltiltották 1720.) Azután 
Simpson glasgowi tanár állítja, hogy a pogányok Krisztus 
előtt is jutottak valami halvány ismeretére Istennek, s hogy 
a gyermekek, kik kereszteletlenül halnak el, nem jutnak 
kárhozatra. A zsinat 1717. kimondja, hogy a kereszteletlenül 
elhaltak elkárhoznak, s a biblia (nem is Krisztus!) nélkül 
nincs üdvösség. Simpsont még egyszer, most már arianizmus-
sal, meggyanúsítják, de okul annyit az előbbi példából, hogy 
kétségbeesetten tagad, azonban hiába, irgalom nélkül fel-
függesztik. Hasonló eszközt használ Leechmann professzor 
kit az imádság ügyében mondott véleményéért vettek vizsgálat 
alá, s ennek van is haszna a védekezésből, mert fölmentik1). 

A kor szellemének egyik igen hű kifejezése az az 
esemény, amit „Cambuslangi ébredés" néven ismer az egyház-
történet. Eredete homályos, csak ott terelődött rá a köz-
figyelem, mikor már az egész környék vallásos rajongásban 
égett. Érdekes lenne hosszabban ismertetni a történteket, de 
itt csak röviden annyit, hogy az egész egy egyszerű, s korlátolt 
pap (M'Culloch) kezdeményezésére törtónt, aki Ésa. 53 : 1 versét 

*) Hogy ez a mentegetőzés milyen általános volt, mutatja a James Ramsay 
esete, kit szintén vád alá fogtak valami szerencsétlen nyilatkozatáért. Az igen 
gyönge theologus és félénk Ramsay néhány fiatal papot kért meg, hogy 
csináljanak neki egy hitvallást, mit ott felolvasson. De alig végezte el a 
fölolvasást, minden oldalról fölhangzott a rettenetes kiáltás: „heresis, heresis!" 
Ramsay, ki nem vágyott a martirkoszorúra, a legnagyobb nyugalommal tette 
le az irást, kijelentvén: „ha heresis, akkor visszavonom!" 
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idézvén beszédében „fölkiáltott, mint aki nagy fájdalomban 
van". Ettől kezdve rettenetes görcsök, nyavalyatörések, 
vérzések lepték meg a gyülekezetet és ég és pokol megnyílt 
a szemeik előtt. Kedvezett a dolognak, hogy Whitefield ép 
ekkortájban jött át Skóciába és azonnal a csoda helyére 
sietett ott prédikálni és úrvacsorát osztani. Legkülönösebb 
a dologban az, mely egyúttal kóros jelenség voltát is mutatja, 
hogy öt hónap múlva, amily hirtelen jött, úgy elment az 
egész; a nép visszatért rendes munkájához szó sem esett a 
dologról többé. Megjegyzendő, hogy mig a szakadárok 
Whitefield által elidegeníttetve ellene nyilatkoznak az eset-
nek, a hivatalos egyház egyáltalában nem nyilvánít véleményt 
fölötte. 

A minduntalan előforduló kisebb-nagyobb eretnekségek 
között még csak egy nevezetesebb van a Campbell Macleod-é, 
kinek vallásos felfogása a következő : Istenből a természeti 
világ csak hatalmát tükrözi vissza. Igazi lényegét Jézus 
jelentette ki. Ha nézzük a Jézus életét, látjuk, hogy az egész 
élete és főképen halála hozzánk való szeretetének bizonyítéka. 
Mivel pedig ez a legfölségesebb, mit el tudunk képzelni ezért 
mondjuk, hogy Jézusban Isten jelent meg, benne az ő arcát, 
lényegét szemléljük, mely eszerint a szeretet. Ez a szeretet 
irántunk emberek iránt először arra bír, hogy le igyekezzünk 
küzdeni bűneinket s így a szeretetre méltók legyünk, másod-
szor bizalommal tölt el, hogy e törekvésünk nem hiábavaló, 
inert amennyiben mi nem tudnánk teljesen leküzdeni, Isten 
végtelen szeretete elfedezi azokat. Természetesen Campbellt 
letették, mert akkor mindent szabad volt hirdetni, csak azt 
nem, hogy Isten szereti az embert. És mikor idáig eljutottunk, 
már ideje rámutatni, hogy az ilyen heresisek mind gyakoribbak 
voltak, s már nem is állottak egészen védtelenül a zsinatokon. 
Az egyik („moderate") egyházi párt magában egyesité azokat 
a férfiakat, kik a szabadelvűség még alig-alig emelkedő kis 
zászlója alá sorakoztak. Nemsokára eljön az alkalom, hogy 
ezt a zászlót magasabban is lobogtassák, habár nem is a 
győzelem, de legalább az észrevétetés reménységével. Már 
az előbbiekből — melyekben nem az egyházi tan e korbeli 
történetét, csakis a szellemi főbb mozgalmakat volt szándékunk 
vázolni, — kitűnik két dolog: 1. már maga a heresisek föl-
merülése arra mutat, hogy a gondolkozásra jogot igényel 
magának a tudós, ha ez a jog ellentétbe hozza is az egyház 
hitével; 2. a gondolatok azonban, melyek fölmerülnek bár 
határozott szabadelvűsóget árulnak el még ki nem forrottak 
és ami fő, egyházi gyakorlati reformok alakjában nem mer-
nek föllépni. A következő félszázad, vagy 60 év, ezt hozza meg. 

A „mérsékelt párt" folyton nő, s activ föllépésre határozza 
el magát, mikor Robertson a párt feje egyházi elnökségre 
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jut. Az első kérdés, mit fölvet, hogy azokat, kik nem egyez-
nek meg mindenben aWestminsteri Confesszióval, ne kötelezzék 
ennek aláírására. Az indítvány leszavaztatott ugyan, de 
figyelemreméltó módon avval az indokolással, hogy „kell 
lenni valaminek, melyben az egyház tanát kifejezi", mely 
nyilván mutatja, hogy aconfesszió már nagyon sokat vesztett 
tekintélyéből. A másik kérdés sem megy keresztül ebben az 
első esetben, de nem is csoda, mikor olyan dolgot bolygatott 
meg, ami gyökerében érinti az egyház alkotmányát. A kérdés 
a katholikusok emancipációja volt és fölvettetett 1776-ban. 
Hosszú és kegyetlen harc után, a főllázított nép folytonos 
zavargása, a zsinat átkozódása és protestációja (1779. act. VII). 
dacára is a hőslelkű Robertson kieszközli ezt, s a parlament 
törvény be is iktat ja 1779. év végén. Óriási jelentőségű volt 
ez a törvény Skóciára sőt az egész brit királyságra nézve, 
világosan mutatván, hogy a dogmatizmus és orthodoxia 
korlátai, ha ebben az egyetlenegy kérdésben is és csak egy 
pillanatra, de áttörettek. Ε hatalmas, inkább belsőleg, mint 
külsőleg erőteljes mozgalomnak vezetői, akkor az egyház 
legkiválóbb emberei lerakták az alapot és biztosították azt 
a reneszánszot, mely azonban, sajnos, csak ötven évvel 
később kezdődhetett meg, fölmerülvén épen ekkor a skót 
egyház régi átka, az egyházkormányzati háborúság. Evvel 
már nekünk semi dolgunk, csak annak a konstatálása, hogy 
ezen idő alatt a régi szellem nyomult megint előtérbe. A 
skótoknak megvan az a szerencsétlen tulajdonságuk, hogy 
egyházkormányzati, vagy még jelentéktelenebb (itt a patronusí 
jog és lelkészválasztás) kérdéseket dogmatikai kérdésekké 
tesznek, s a szerint átkoznak el vagy áldanak, bocsátnak 
be a mennyországba, vagy zárnak ki onnan embereket, amint 
hozzájuk csatlakoznak, vagy nem. Azt pedig tudjuk, hogy 
ha egyházkormányzati kérdéseket el is lehetne higgadtan 
intézni, hittani kérdéseket sohasem lehet, ennélfogva ők is 
ökölre mentek ezen. Minden liberalizmus, minden szeretet, 
minden vallás belefuladt a patronátus, majd később az állam 
és egyház viszonyának kérdésébe. Mikor pedig ennek egy 
szakadással vége lett, (1843-ban) az egész egyház ott volt, 
ahol azelőtt, sivár, kietlen orthodoxiában, most még fanatizmus 
hiján is, minden dogmájukat, egész vallásos világnézetüket 
ebbe a két jelszóba foglalván össze; szabad egyház — állain 
egyház. A nép pedig, melyet az egyház vezetői hűségesen 
hurcoltak magukkal ennek a vitának minden zavarába, még 
szegényebb volt, mint valaha, mert vallás, erkölcs, egyszóval 
élet helyett kapott két jelszót, melyek közül választania 
kellett, és e választás döntött igazhitűsége vagy pogánysága 
fölött. Ebben a szomorú, sivár helyzetben találta az egyházat 
a reneszánsz, mely lassú előkészítés folytán 1860-as években 
teremtette azt ujjá. 
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Foglaljuk össze most e korszak vallásos kultürkincsé-
nek alapvonásait a következőkben: a kort általában a dog-
matizmus korának nevezhetjük; a vallástanítás tárgya még 
mindig a hittételek és nem vallásos élet. A fanatizmus, 
mely a korszak elején predominál, később megszűnik, de 
csakis az egyház tudósainál ad helyet szabadabb szellem-
nek, a nép maradván régi felfogása mellett, mely orthodox 
és dogmatikus amellett, hogy határozott judaista. 

A vallásos nevelés módszeréről: a nevelés támpontjáúl 
igen helyesen van elismerve a család\ úgy, hogy az egyházi 
hatásokat is — bizonyos körig — a család közvetíti. Magá-
nak az egyháznak nevelése rigorisztikus, nem keresztyéni, 
amellett, hogy szigorú erkölcsiséget biztosít, ezt zsidó indo-
kolással teszi. Bár nagy súly esik a tanítás oldalára, még 
sem annyi, mint ezt a múlt korszakban láttuk. 

III. Vallásos nevelés a jelenkorban. 

Ez a kor határozottan óriási változást mutat a mult 
korszakhoz képest. Ε változást két ok készítette elő. Az 
egyik, külső ok volt a megnövekedő angol befolyás, mely 
politikai és társadalmi kérdésekben egyformán érezteti a 
hatását. Az angol egyház ép különös középútat követő hitta-
nánál fogva, sohasem volt dogmatikus egyház. Ennek meg-
volt a maga rossz oldala, mert (eltekintve természeti tulajdon-
ságoktól) mindenütt azt látjuk, hogy a filozofáló gondolkozás 
a vallásos elmélkedésből indul ki, épúgy, mint ahogy a biblia 
volt minden tudománynak első tútora, onnan meríti a nép 
minden tudományát. Megvolt azonban a haszna is, mert a 
gondolkozás történetében eljön az idő, mikor szükségkép 
bekövetkezik a dogmáktól való különbség, s az egyház, mely 
a dogmákhoz ragaszkodik, vaskézzel szőrit vissza minden 
ilyen véleményt. Ez a vaskéz, hiányzott az anglikán egy-
házban, vele járt, hogy vallási üldözésben a tudomány ott 
nem is részesült, vagy legalább is elenyésző csekély mértékben. 
Ez a szabadabb levegő csak jó hatást gyakorolt Skócia ortho-
doxiájára. Legvilágosabban észlelhető ez ott, mikor a Lee-
féle kultuszreform ügyben a nép minden rétege Lee mellé áll 
úgy, hogy a zsinat engedni kénytelen velük szemben. A 
második előkészítő ok maga a skót egyház schismája volt. 
Ép az, hogy az egyházpolitikai kérdéseket hittani kérdésekké 
szélesítették ki, az, hogy mindenki tudta, hogy itt a kérdés 
fölött két ellenkező szellem áll szemben egymással, kény-
szerítette a legegyszerűbb embert is, hogy az alternatívát 
maga fontolja meg ós saját szelleme szerint csatlakozzék 
egyikhez, vagy a másikhoz. A világnézetbeli különbségek 
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ugyan, mint előbb mondtuk, tulajdonkép egyházjogi különb-
ségek voltak, de a kiélezésnek megvolt az a hatása, hogy 
mindenki személyesen foglalkozni kezdett az üggyel, mely 
előtte volt. A változás ezek folytán a következő : az angol 
szabadabb szellem elterjedt a nép között, lassan, de folyto-
nosan, s aszerint, a mint a régi orthodoxus emberek cseré-
lődtek ki a népből fölkerültekkel az egyházban, vagy azon 
kivül, hódított ott is tért az a szellem. Az egyház tehát, 
amint az első reformáció alkalmával úgy a második és a 
harmadik reformációban a népből ujait meg. Míg a liberaliz-
mus előbb nem képes hódítást tenni, mint rámutattunk azért, 
mert csak egyes emberek és nem a nép maga liberális, az 
u j szellem áttöri a régi korlátokat. 

Mindamellett meg kell jegyezni egy dolgot, mely a Skót 
egyház fejlődése folyamán mindig észrevehető. Állandóan egy 
bizonyos kooperáció áll fent a nép és a vezetők között. A refor-
mációkor a nép eljutott odáig, hogy letörte a katholicismust, 
némely protestáns eszméket átvett, de ez nem volt elég. 
Kellett Knox, Craig, Melville, hogy ezt tovább fejlesszék ós 
egész következetesen keresztülvigyék. így van most is. A nép 
elkészült a szabadabb szellem határaira, nem állott ellene 
neki, eltűrte a művészetet a kultuszban, merészebb nyilatkoza-
tokat dogmatikai kérdésekben, s most a vezetőkön van a 
sor, hogy ne álljanak meg itt, hanem emeljék föl a népet a 
keresztyén, vallásos szabadságnak igazi protestáns színvona-
lára. Erre látunk is határozott, de még igen gyér törekvéseket. 

A szellem ilyen megváltozásával megváltozik a vallásos 
nevelés is, habár nem teljesen és úgy mint kellene. 

1. Az előbbi két korszaknak az volt a különös jellem-
vonása, hogy az egyház központi helyet foglalt el a nevelés 
folyamán, az államot teljesen fölolvasztván magában, a csa-
ládot ugyan nem, de teljesen meghatározván annak szellemét. 
A hatalmas tevékenység, mely e reformációval az egyházban 
társadalmi téren megkezdődött, avval járt , hogy az államot 
és a családot e másik két sociális kategóriát bizonyos mór-
tékig ki kellett eresztenie kezei alól. Az állam teljesen elvált 
az egyház szellemi uralmától, a család részben. Ennek követ-
kezménye volt a családra nézve az, hogy a család vallásos 
nevelése egyéni és változatos lett. A családi istentiszteletek 
hűségesen megtartatnak ugyan legtöbb háznál, de már nincs 
az egyház törvényhozó hatalma alatt, csak a lelkipásztor 
jóakaratú figyelmeztetését és nem ekklézsiakövetést ered-
ményez elhanyagolásuk. Ez az egyéni és változatos nevelés 
megszüntette azt az egyformaságot, mellyel az egyház souve-
rain hatalma ölte ki az egyéni sajátságokat. így történik, 
hogy épen a család utján kezd kihalni a régi szüklátkörű 
dogmatizinus, és ad helyet egy világnézetnek, mely nem 
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tagadhatólag orthodoxus ugyan még, de ez orthodoxia csak 
tradíció és nem jár avval, hogy élők ós holtak fölött elkár-
hoztató Ítéletet vonjon arra, aki más véleménnyel van. A 
családi nevelés egy igen fontos indulatra alapíttatik: a szere-
tetre. Ott megtanulja a gyermek tisztelni a mások meggyőző-
dését és megérteni azt, hogy a saját egyházához való törhe-
tetlen ragaszkodás (mely a gyülekezeti istentiszteletek szor-
galmas látogatásával éretik el) nem követeli meg a gyűlöletet 
más felekezetek iránt, sőt szeretetet parancsol mindenkivel 
szemben. Őszinte örömmel konstatálhatjuk a keresztyón 
szellem e fölóledését a skót családokban. Lehet, sőt bizonyos, 
hogy a diadalra alig fog jutni rövid idő alatt, de minden 
megtett lépése út egy biztos diadal felé. Mert ami vélemé-
nyünk az, hogy a skót családi nevelés nem akkor volt leg-
keresztyénibb, mikor legjobbban ragaszkodott a dogmákhoz, 
s mikor csaknem teljesen kimerült a káté és konfesszió 
otthoni betaníttatásában, mert lebet valaki buzgó hívője a 
dogmának és káténak anélkül, hogy jó keresztyén lenne 
lélekben; de legkeresztyénibb akkor lesz, ha rá tud nevelni 
egy benső, nemes szeretettől eltelt és szabad keresztyén 
személyiségre, ós akkor be fog telni mindaz, amit a régiek 
kátékérdezéssel ós disciplinával el akartak érni; mert nem 
ez az ú t : a dogmáktól a keresztyénsóghez, hanem fordítva : 
a keresztyénségről a dogmákhoz. Akkor könnyen fog menni 
a vallástanítás, mert a dogmák vallásos tartalma, ha alakja 
nem is, világossá lesz e keresztyén személyiség lelkében, 
a megértő és munkás szeretet által, melyről Jézus is azt 
mondja: „ez a törvény és a próféták/" 

2. Ami az egyháznak híveire gyakorolt hatását illeti, 
két motívumot kell figyelembe vennünk: 1. az egyháztagok 
részéről, ők távolabb érzik magukat az egyháztól, mint 
régebben. Ujabb eszmék jönnek fölszinre, különösen az utolsó 
félszáz évben végig zúg Anglián a kor minden divatos jel-
szava, kezdve az egyházi socializmustól a materalizmus 
agnosticismusáig. Még abban az esetben is, ha tényleg közel 
állnának az egyházhoz (mint legtöbb helyen ez is az eset), 
az egyház úgysem fordíthatna elég gondot régi befolyásának 
megőrzésére, hogy megakadályozza a „terjeszkedő atheis-
mus"-t, s kevesbítse azok számát „akik egyáltalában nem 
tartoznak egyházhoz". 2. az egyháznak a maga szempontjából 
sokkal intenzivebb munkát kell kifejteni. Miért ? Mert ezelőtt 
elég volt, ha az igaz egyház ós hitetlen pápizmus, vagy oda-
hajló episcopalizmus között vonja meg és feni élesre a 
különbséget. Most van három egyház, melyek tanban (nagy-
jából), kormányzatban, kulturban megegyeznek, csak némely 
jelentéktelen, de szembeszökő kérdésben térnek el. Most tehát 
az egyház kénytelen annyira kiélezni e különbséget, hogy a 
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felekezeti és egyházi öntudatot ilyen messzemenőleg biztosítsa. 
Az első pont a mai egyházi nevelés formai, a második: 
tartalmi elvét határozza meg. Itt e pont keretében az egyik, 
a következőben a másik jön vizsgálat alá. 

Az 1872-iki „Education Act" mindenféle oktatást kivett 
az egyház kezéből. Magániskolákat tar that fent, de csakis 
állami protektorátussal és még néhány helyen szerződésszerű-
leg biztosíthatta a vallástanítást pár heti órán, de ez ele-
nyésző. Ennek következtében az egyháznak néznie kellett 
más eszköz után, mellyel gyermekei nevelését végrehajthatja, 
így vezette be a már régen meglevő, de most uj szervezetet 
kapott vasárnapi iskolát. Erre vonatkozólag jegyezzük meg 
a következőket: a vasárnapi iskola az egyház vallástanítói 
functióját egyedül végzi egy bizonyos korban, ezért nem 
műkedvelői institúció, melyben otthon idejüket megunt, és 
bizonyos vallásos többlettel rendelkező hölgyek ezt a pluszt 
magukból kiadják, hanem lelkiismeretes, előkészülettel el-
látott, obligatorikus intézmény. A kötelezés ugyan törvénybe 
iktatva nincs, de a lelkipásztorok által szigorúan ellenőriztetik. 
Tanítási anyaga pontosan meg van állapítva, egységesítését 
egy zsinati bizottság ellenőrzi. Ez a tananyag, bizonyos 
bibliai hely elolvasása, magyarázata, bibliai citátum meg-
tanulása, azután következik a „kis káté" egyes, párhuzamosan 
fölhagyott kérdéseinek számonkérése. Evvel azonban a 
nevelésnek nincs vége. A vasárnapi iskolából kikerülteket 
különféle egyesületek jobban mondva ez egyesületek által 
az egyház veszi munkába, vagy a „Boy's brigádé" vagy a 
„céhek" különböző (Women's Guild, Men's Guild) faja. Mind-
ezekben intézményes és szervezett nevelés történik. Sőt 
bizonyos értelemben ez folytatódik azokban a társadalmi, 
jótékonysági, közművelődési egyesületekben, melyeket ismét 
csak az egyház tart fent és vezet. Az egyház ilyen tevékeny-
ségei még folytonosan fejlődőben vannak, ezért nem is lehet 
mindent elsorolni, hiszen számtalan különféle gyűlés, össze-
jövetel, felolvasás van, melyeknek célja, hogy ne csak a hivő 
érezze az egyház folytonos befolyását, szellemét, hanem az 
egyház se veszítsen el egy igen fontos erőforrást azáltal, 
hogy tagjainak véleményért, javaslatait meg sem hallgatja. 
A „fellowship meeting"-eknek, hol a hallgatóság tagjai mind 
hozzá szólhatnak a fölvetett egyházi kérdéshez, ezért van 
nagy jövőjük ott, mert a papot nemcsak bibliamagyarázní 
hallják, de komoly és elvi kérdésekről is hallhatják véle 
ményét, viszont a lelkipásztor is kitudhatja hivei fölfogását. 
Mindezekben két alapgondolatot látunk kiemelkedni: 1. e 
kornak kezdetével eltűnik az egyház disciplináris hatalma, 
sőt jogi befolyásának nagy része is. 2. a mód, melyet az 
egyház ennek pótlására választ az, hogy tagjait sociális uton 
vonja magához közelebb. 
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3. És itt még egy dolog van hátra, hogy beszámoljunk 
arról a szellemről, melyben a vallásos nevelés megy. 

Legérdekesebb tanúságot szolgáltatja e célra az a tudó-
sítás, mely az első „Egyházi Értekezlet" közgyűléséről (1899.) 
számol be. Egyik tárgy volt „Az egyház ós kötelességei az 
ifjúság körül." Az első felolvasó J. Crawford volt, ki a követ-
kezőket mondja. Megfigyeli, hogy az iskola úgy ott, mint a 
kontinensen egyházellenes, vagy legalább is independens 
törekvést mutat. Az egyház sectarius megoszlásának tulaj-
donítja, hogy az 1894-iki jelentésben, melyet a „Royal Com-
mission, on Secondary Education" (középiskola) adott ki, a 
vallástanítás meg sem említtetik. A vallástanítás (education) 
célját így határozza meg: „előkészítni a gyermeket, aki 
már az egyház tagja, az abba való beletaglalódásra élő és 
hűséges hit által". Két mozzanatot talál, melyek döntőleg 
határozzák meg azt, egy igazi (genuin) vallásos reneszánsz, 
(„de nem modern hysterikus utánzat"), milyen volt Luther, 
a pietizmus, a jezsuitizmus. A másik ilyen a paedagogia el-
méletének fölujulása, hol Herbart leverte a deista irányú 
Pestallozzit. Hangoztatja, hogy a születéstől adott dispositiót 
kell feloldani (unfold) és ezt ő „a lélek megváltásáénak 
nevezi. Végre kiemeli, hogy a vasárnapi iskolák a lelki-
pásztor kezébe adassanak, s kevesebb geográfiát és történetet, 
s több vallást adjanak. — Világos, hogy Crawford alapelveiben 
helyesen határozza meg a szellemet, melyben a vallásos 
nevelés történjék. (A paedagogiáról mondott véleménye fölött 
lehet vitatkozni, ez azonban nem tartozik ide). Jobban ki-
fejezi ezt Sir J. N. Cuthbertson, mikor kiemeli, hogy a 
gyermek természettől vallásos, tehát a vallástanításnak alap-
jai vannak. Mr. Colin G. Macrae négy pontban látja a 
vallásos nevelés feladatát: 1. a gyermekek adequate ismerete 
az írás történeti tényeiről; 2. a ker. tan generális tételei; 3. 
keresztyenekhez illő magaviselet alapjai ; 4. könyvnélkül 
megtanulandók az írás egyes részei. Hangoztatja, hogy a 
jellem kiformálódása (melyet ő körülbelől az elsorolt négy tétel-
ről vár) a rendes iskolában nem érhető el anyira. Rev. John 
Smith abban a véleményben van, hogy a jelen vallástanítás 
túlságosan pragmatikus és elveszti a gyermek lelkét. Ellen-
szerül a biblia fokozottabb magyarázatát, olvastatását ajánlja, 
ettől várván, hogy fölkelti a kötelességérzetet, alázatosságot, 
szeretetet, lelkesít a tökéletesség fele haladni, miket ő a 
vallásos nevelés cóljáúl ismer föl. Rev. Prof. Robertson az 
ószövetség használatát hangoztatja, azt a régi kort rajzolván 
példaképen, mikor „az emberek avval űzték el álmatlan éjeik 
hosszúságát, hogy a Dávid zsoltárait ismételgették órahosszat," 
és fél, hogy ez a nemzedék már elmúlt. (Magunk részéről 
egyáltalában nem tartjuk ez eljárást követendő példának.) 
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Összefoglalva a mondottakat, azt találjuk, hogy az 
említett férfiak mind abban találják a vallásos nevelés célját, 
hogy az egyház, mint a vallásos kulturkincs hivatott hordo-
zója átéléssé magát a gyermekekkel, azaz ezt a kulturkincset 
személyes, benső tulajdonná tegye és ezáltal egy bizonyos 
nemesebb jellemet alakítson. Ami mármost ennek a módszerét 
illeti, két dolog jön tekintetbe: a gyermek egyénisége, dis-
posítiója, és a vallásos élettartalom, mit adnunk kell. Az 
előbbit vajmi kevéssé hallottuk hangsúlyozni, kivéve az egy 
Cuthbertsont, de ez sem mondta meg mit ért alatta és miben 
látja ez alapokat Az utóbbiról annál bővebben adja elő 
mindenik a maga véleményét, bár ami az egész dologban 
legfontosabb volna, egy kész tervezettel egyik sem áll elő. 
A Maccrae által fölsorolt négy pont oda megy ki, hogy tanítni 
kell bibliai történetet, hittant, erkölcstant ós végre be kell 
tanítni bizonyos lokusokat. Ez azonban vajmi kevés, mert 
ötletszerű felsorolásnál egyébnek alig vehető. Ha összevetjük 
a többiekkel, kik majdnem kivétel nélkül a biblia olvasta-
tását, tanítását hangsúlyozzák, annyira kétségtelenül elég, hogy 
megállapítsuk belőle azt az ingadozást, melyet a vallásos 
nevelés módszerének kérdésében a skót egyház ma mutat. 
A régi dogmatikus nevelésnek egy bizonyos maradványa még 
nem engedi, hogy teljesen uj útra lépjen, másrészt azonban 
már határozott emelkedés észlelhető az előbbi hagyományos 
vallástanítás fölé. 

Sokkal határozottabb irányt mutat az a nevelés, mit 
az egyház az egyesületekben végez tagjai között, kik a 
gyermekkorból már kinőttek. A „céhek"-ben (Guild) nemcsak 
sociális nevelés, de ennek alapjáúl intellektuális tanítás is 
van fölállítva. A kézikönyvek („Guild-libray") rövid, compen-
diumszerű összefoglalásban tartalmaznak vallástörténetet 
(összehasonlító), bibliai és egyháztörténetet, egyes könyvek 
magyarázatát a bibliából, egyszóval a vallást és egyházat 
illető mindenféle tárgyakat. Ezek tervszerűen adatnak elő 
és bizonyos könnyű vizsga bizonyítványa előnyben részesít, 
ha vasárnapi iskolában óhajt az illető tanítni, vagy az egy-
ház más ilyen nevelői egyesületében (Boys brigádé stb.) 
működni akar. A munka itt sokkal világosabb, mint a még 
sok helyen idegen kézben levő és nem egységesített vasár-
napi iskolánál, valamint világos az egész nevelés célja: az 
egyház maga számára olyan tagokat neveljen, akik az ő 
vallásos tartalmát teljesen átélve, tevékeny részt vegyenek 
az egyház építésében. Minden egyesület, kör, bizottság az 
egyháznak ez egyetemes, nagy célja előmozdítására törekszik, 
hogy a saját tagjai komoly és buzgó munkája által ujuljon meg. 

Még egy fontos ágáról kell megemlékeznünk az egyház 
nevelői munkásságának, s ez a sajtó. A vallásos irodalom 
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az utóbbi félszázad alatt óriási mérvet öltött az egész egyesült 
királyságban. Erre a nagy munkálkodásra ösztönszerűleg 
az vezette rá az egyházat, hogy terjedni kezdtek az ujabb 
socialistikus ós materialista filozófiának eszméi ép a sajtó 
útján. Az ujraéledett egyháznak első dolga volt, hogy ezt 
visszaszorítsa. Ε buzgalmában azonban tovább ment a kellet-
ténél, mert tudományos színezetű könyveket is akart 
„termelni", hogy azokkal a tudományos eszmék („sceptikus 
filozófia") terjedését meggátolja. Sajnos azonban, nem voltak, 
még most sincsenek olyan emberei, akik mással, mint a 
dogmák és közfelfogás régi, de már kicsorbult fegyverével 
menjenek neki Spencernek, Haeckelnek, vagy más ilyen 
„destruktiv" filozófusnak. A tudomány ilyen dogmatikus, 
haszon szempontjából való értékelése igen kedves ós két-
ségtelen hogy másik módszerével együtt, mely nem más, 
mint a tudományos jelszavak eltulajdonítása és fölhasználása 
(Drummond : Natural law), igen sikeresen működik mindenütt, 
ahol arról van szó, hogy valaki kétségeit oszlassa el a biblia 
egyik vagy másik helye felől. Emellett megbecsülhetetlen 
szolgálatot tesznek a kisebb-nagyobb, de egytől egyig vallásos 
motívumokkal ellátott ifjúsági regények, elbeszélések. 

Ami tehát a jelenkori vallásos nevelést illeti Skóciában 
a következő képet nyertük róla: 1. a vallásos szellem, mely 
az oktatás alapját képezi, nyíltabb, a dogmákhoz ragaszkodik 
ugyan, s nem tagadható benne egy bizonyos tradicionalizmus, 
de közelebb áll az igazi keresztyén vallásos szellemhez, 
mint valaha. A dogmák még most is nagy tekintélyben 
állanak, jelentőségük nem is fog megtagadtatni Skóciában 
sohasem, ha a nép jelleméből következtetni lehet. De a vallás 
szempontjából ez teljesen közönbös, akár orthodoxus valaki, 
akár liberális. A vallásos nevelés szempontjából mindennél 
nagyobb, sőt egyedüli jelentőségű azonban, ha el tudjuk 
érni azt, hogy az emberek épolyan szemmel néznek arra, 
aki másként vélekedik a vallás kérdéseiről, mint arra, aki 
egy meggyőződésen van velük. Mert olyan idő sohasem lesz 
a földön, mikor mindenki liberális, vagy mindenki orthodox 
legyen és nem is ez az ideálja sem a keresztyénségének, 
sem a vallásnak, s ameddig az orthodox részről épúgy mint 
a szabadelvűek táborából anathemát kiáltanak át a másik 
részre, addig még igen messze vagyunk a keresztyénség 
eszméjétől. Sokkal mélyebben, egy világnézet, egy természet-
től adott dispositió mélyeiben rejlenek a liberalizmus és 
orthodoxia kérdésének nehézségei. Ha azonban mindakét 
fél megtanulja tisztelni egymásban a meggyőződést, méltá-
nyolni a különbségeket, akkor mondhatjuk, hogy közel 
vagyunk a célhoz. — 2. Ami a nevelés módszerét illeti, a 
skót egyház határozottan jó irányban halad. Az egyháznak 
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első kötelessége, hogy a maga erkölcsi és vallásos értékeit 
tagjaiban munkává változtassa át. Az egyház keletkezése 
óta már igen sok hivatást töltött be, volt tudományos intéz-
mény, biró, gazdasági institúció a racionalizmus, inquisitor 
az orthodoxia, misszionáriusképző a pietizmus korában, ma 
hol szakszervezetet akarnak csinálni belőle, hol meg azt 
akarják, hogy elpusztuljon, de mindebben igazi hivatását 
meg nem kapta. Az egyház nevelői intézmény ós célja, hogy 
az a szeretetközösség, mely tagjait összefűzi, munkaközös-
séggé változzék át a sociális téren. Lehet, hogy az idő 
már kevés teret hagyott, ahol e munkáját végrehajtsa, de 
amit hagyott, meg kell ragadnia ott, ahol lehet. A munkára 
pedig elő kell készíteni tagjait gyermekségüktől kezdve. Az 
iskolából ide s tova ki kell vonulnunk. Jaj nekünk, ha nem 
gondoskodunk róla, hogy szellemi kötelékekkel vonjuk 
magunkhoz a tagjainkat. Az inkvizíció, eretnekítós kora le-
járt , még Skóciában is, ez nem fogja többé a kezünk alatt 
tartani az embereket, s talán jobb is így. Talán kegyesebb 
lesz hozzánk a sorsunk fölött itélő jövő nemzedék. 

* 
* * 

Elmondtuk azt is, amit befejezéseül szántunk e vázlatos 
dolgozatnak. A skót egyház történetében voltak sötét idők, 
de kétségtelen, hogy ma a haladás biztos jeleit tünteti föl. 
Helyzete igaz, más, talán könnyebb, mint a mienk, de a 
helyzetet megértette, előnyeit kihasználja, hátrányai ellen 
védekezni kész. A feladatot, mely előtte van, fölismerte és 
tudja, hogy mivöl sokat aludt a múltban, sokat kell dolgoznia 
a jövőben. Hát mi, kik nem telünk be ősi multunk emlegeté-
sével, kik még most is főórvül használjuk hibáink védelmére 
az üldözéseket és evvel még jobban mélyítjük a szakadékot, 
vagyunk-e annyira, hogy látnók a feladatot legalább, mely 
előttünk van és ha a jelen bizonytalan, nehéz, gondoskod-
nánk róla, hogy biztosítsuk — a jövőt?! 
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