
Tanulmányok a skót vallásos nevelés történetéből. 
Skót egyházi élet a XVII. században. 

Ε cím alatt nem tisztán a szorosabb értelemben vett 
egyházi életet fogjuk fejtegetni. Az egyház, mint egység, 
nevelői intézmény, célja tagjait a keresztyén élet fejlődésében 
a közösség nevelői erejével támogatni. Ennélfogva munkáját 
is egységnek kell felfognunk. Ez egységes munka központi 
gondolata a nevelés, azaz az egyháznak olyan tevékenysége, 
mellyel tagjainak vallásos kulturkincsét részben átadja, rész-
ben őket ennek birtokában megerősíti. Az egyháznak e mun-
kája azonban a vallásos személyiségeket tételezi föl. A sze-
mélyisegek hite proiciálódik közös hitté, hogy az a közös 
hit egyének nevelő erejévé változzék át. így kapcsolódik 
elválaszthatatlanul, de összeelegyithetetlenül az egyéni vallá-
sosság a közös épüléssel, vagyis az individualizmus a vallásos 
szocializmussal. 

A skót egyházi élet még az általános elvi alapok mellett 
egy külső oknál fogva is jó példa az egyház egységére. Azt 
tapasztaljuk ugyanis, hogy az egységet két oldalról fenye-
getheti veszedelem. Az egyik, ha az egyház személyiségképző 
erejét háttérbe szorítják, és helyette a szociális vonás nyomul 
előtérbe. Ilyenkor az egyház keresi a módot, mellyel tekintélyét 
biztosíthassa tagjai előtt ós azokat magához kösse, és meg-
találja az egyházkormányzat, vagy konfesszió kötelező vol-
tában. A másik oldalt az individualizmus túltengése mutatja. 
Ilyenkor az építés célja: a közösség, feledésbe megy, és 
egyének építését tűzik ki célul. A gyülekezet jellege elho-
mályosul, külön társaságok keletkeznek, melyek megbontják 
azt és helyébe a korlátlan rajongásnak és szent tobzódásnak 
mértéktelen űzését teszik. Például ez volt az eset Korintusban 
a Pál idejében, mely alkalmat adott az apostolnak kikelni 
'a nyelveken való beszéd őrjöngése ellen : „azonképen ti is, 
minthogy lelki ajándékokat kívántok, a gyülekezet építésére 
igyekezzetek". Bármelyikre is a kettő közül, alig van példa 
a skót egyház történetében. Ennek oka a skót népjellem 
két alapvonásában keresendő. 
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A merev formalizmus végső következményeitől megóvta 
mysticismusa. Valahányszor egyházkormányzati viták, poli-
tikai harcok, dogmatikai nézeteltérések azzal fenyegették, hogy 
az egyházat a sivár és terméketlen dogmatizmus puszta-
8ágába űzik, mindannyiszor azt tapasztaljuk, hogy mindezek 
a nép jellemében gyökerező mystikus megújulásokkal lépnek 
kapcsolatba. A XVII. század politikai harcaiban élénken elő-
tűnik az a rajongásig menő, vak fanatizmus, mellyel a király 
minden alkotmánysértését az Isten ellen való merényletnek 
minősítették. A XVIII. században egészen egyházkormányzati 
kérdések uralják a teret, ezek közül egy, a patronatusi jog 
kérdése tisztán egyházjogi kérdés, és az egyik fél mégis úgy 
állítja oda a dolgot fanatikus lelkesedésében, hogy a Krisztus 
egyházfői jogának megsértéséről van szó. A XIX. század 
elején idegen theol. eszmék befolyása alatt dogmatikai viták, 
eretneküldözések provokáltatnak, úgy látszik, mintha az 
egyház most csakugyan belemerült volna a dogmatizmusba, 
mikor a század harmadik harmadában a reneszánsz egészen 
uj életet teremt, összekötve a vallásos rajongás elrettentő 
és Ízléstelen jeleivel. Ennek az egyháztörténeti jelenségnek 
okát lélektani úton és a skót nép természeti befolyásolt-
ságában kell keresni. A tenger, ez az ismeretlen hatalom, 
melynek lebilincselő, elragadó és megrázó titokzatosságát 
olyan gyöngörüen festi Ibsen „a tenger asszonyáéban, jelentős 
faktor volt mindig a skót nép lelkében. Az ország körülzárt-
sága, a nép foglalatossága, a szeszélyes, változóy zord idő-
járás, mindezek külsőleg megerősítették és fejlesztették azt 
a mystikus hajlandóságot, mely a nép lelkének évszázakon 
át kialakult vonása. A nép egyenlőtlen műveltségi állapota, 
a felföldek babonás pogánysága, az egyház által tartott és 
elősegített „ébresztő" munka, mind e mysticismus kétségbe-
vonhatatlan tanúságai. 

A csapongó, szektáskodásba menő individualizmustól 
tradicionalizmusa és formalizmusa, óvja meg. Ide értendő az 
intézmények és hagyományos formák iránti tisztelet, moly 
a skót vallásos jellemben döntő fontosságú tényező. Nyil-
vánvalóan kitűnik ez egyetlen egy tényből is : a skót egy-
háztörténet eleitől végig nem más, mint folytonos küzdelem 
az egyházkormányzat egy formája, az episcopalizmus ellen. 
Már a reformáció tradicionális alapokon szervezkedett, bár az 
egyházkormányzatnak olyan formája nem marad meg, az uj 
forma, a presbyteránizmus alig 30 évvel a reformáció végre-
hajtása után keletkezik, és pedig Kálvin genfi egyházszervezete 
nyomán. A tradíció mozgató elve az egyházpolitikai viták-
nak, a tradícióhoz való ragaszkodás okozza a szakadást a két 
egyház között, a mai skót vallásosság legynagyobb része bizo-
nyos formák követése, melyek bibliai megalapozással birnak, 
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vagy látszanak bírni. És akik θ formák és tradíciók mögött 
nem látják a skót kálvinista népjellem egész gazdagságát, 
hajlandók átvenni a formákat, és használni azokat állandó 
értékek gyanánt! 

A két antagonális elv, mint a centripetáció és centri-
fugácicó, melyek közül egyik is föltétlen veszedelembe vinné 
az egyházat, így egységben egy közös elv: az egyháznak 
mint üdvközösségnek alapelve utján összefoglalást nyer. 

Ami tehát elvileg jogosulatlan, az egyház egyes funk-
cióinak különválasztása és függetlenítése, itt gyakorlatilag 
lehetetlen. Mindezeket tehát itt tárgyalni fogjuk mint egy 
egységes elvnek megnyilvánulásait. 

Csak természetes, hogy az elv alkalmazása ós kifejezése 
egyes korok szerint különböző. Ha a vallásos élet minősége 
és érteke az Istenfogalomból vezethető le, épenúgy az egyházi 
élet vezérelve az egyház fogalma nyomán igazodik. Minél 
világosabban megértjük egy vallásos közösségnek az egy-
házról vallott elvét, annál nyilvánvalóbb előttünk annak mű-
ködési iránya. A római katholikus egyház minden inkvizícióját, 
minden reactionárius hajlamát és minden intranzigenciáját 
meg lehet érteni abból a dogmatikus felfogásból, melyet az 
egyházról, mint az Isten országa megvalósulásáról táplál. És 
valahányszor a prot. egyház közeledett e felfogáshoz, akár 
az orthodoxia, akár a pietizmus korában, mindannyiszor ennek 
kikerülhetetlen következménye az egyház munkálkodásában 
való közeledés volt. Ezt a közeledést bizonyos mértékben 
szemléljük a skót egyházban is. Knox Kálvin tanítványa volt, 
de nem bírt dogmatikai és filozófiai meghatározásokban olyan 
congenialitással, mely biztosította volna az elvi alapokat a 
gyakorlati munkához. Ő lerakta az alapokat egy bizonyos 
mertékben, aztán egyházpolitikai és egyházkormányzati kér-
désekre adta magát, utána Craig és társai, majd a Westminsteri 
theologusok a skót gyakorlati érzékkel nem sokra mentek 
akkor, mikor nem gyakorlati irányelvekről, hanem a vallásos 
tapasztalat ós filozófiai tudományos elme áttekintő, objektiv 
ós szigorúan tudományos megállapításainak theoretikus kér-
déseiről volt szó. Igaz, a kor sem volt alkalmas ilyen mun-
kára, de tán lehetett volna evvel útját állani az ingadozásnak, 
mely a skót egyházi felfogásban még ma is uralkodik. 

I. A század, melyről szó van, Skócia és Angolország 
életének legviharosabb korszaka. Alig Európában a harminc-
éves, utána a hétéves háború dúl, mindkettő vallásháború, 
mig szemben állnak egymással a protestantizmus és katho-
licizmus, Skóciába alig jut el a szele ennek. Mégis, ez elég 
volt lángra lobbantani egy olyan tüzet, mely másfél századig 

1* 



4 Imre Lajos. 

izgalomban, és hozzátehetjük, idegbontó izgalomban tartotta 
az országot, ós nyitott utat a legkülönösebb és legérdekesebb 
fejlődésnek az egyházban. 

Ha meg akarjuk érteni a kifejlést, egy pár szóval meg 
kell említni a dolgok kezdetét is. A reformáció, mely eleinte 
úgy, mint nálunk a katholikus egyház szervezetének kereteibe 
illeszkedett bele, lassankent ebben is változást kezdett köve-
telni. Ennek két oka volt. Az egyik az a törekvés, hogy a 
Kálvin genfi egyházszervezetéhez csatlakozzanak. A skót refor-
máció eleitől kezdve kálvini nyomokon haladt, s most mikor 
a Knox helyébe a heves és mozgékony Melville lépett az 
egyház szellemi vezéréül, lassanként kezdték fejleszteni az 
egyházkormányzat reformjára irányuló törekvéseket. A másik 
ok körülbelül az ország politikai helyzetében rejlett. A király 
akarva, nem akarva szentesítette a parlament reformáló vég-
zését, mióta azonban VI. Jakab az angol trónra lépett, a két 
testvéroszágban általános lett az érintkezés. A skótok sohsem 
nézték jó szemmel az angol törekvéseket és befolyást, külön-
böző jellemük ezt egészen jól megmagyarázta, most külö-
nösen rosszul esett volna nekik gyámkodást tűrni az anglikán 
papoktól ós püspököktől. Körülbelül ez volt a külső ok, hogy 
a nép, mely formákhoz úgyis mindig nagyon ragaszkodott, 
teljes erejéből a presbyterianizmus behozatala mellett foglal 
állást, mi az 1596. évben meg is történik. Ettől kezdve 
az egész küzdelem a presbiteriánizmus védelmezósónek indo-
kolt vagy indokolatban ürügye alatt történik. Hogy ebben 
világosan lássuk a vezető motívumokat, megkell vizsgálnunk, 
milyen hivatása volt a presb. kormányzatnak a skót egyház 
ós nemzet történetében, ós másodszor, hozzá illett-e az a 
skót népjellemhez. 

Először is egész világosan megállapíthatjuk, hogy az 
egyházszervezet kérdése nem volt azok között az ütköző-
pontok között, melyek a katholikus egyház és protestantiz-
mus közt heves vitákat provokáltak. A pápa isteni jogairól, 
cealhatatlanságáról van szó, kétségbe vonják döntő tekintélyét 
a dogmatikai kérdések terén, sőt egyházfői mivoltát is, de 
az egyházszervezet kérdésének vitatásába, vagy ép annak 
vallási kérdéssé tételébe ós bibliai idézetekkel támadásába 
vagy támogatásába nem mennek bele. Maga Kálvin, aki a 
presbyteri egyházkormányzat megalkotója volt, nem származ-
tat ja külön isteni kijelentésből, vagy a biblia helyesebb meg-
értéséből tanítását. Aki csak elolvassa Institutioi utolsó 
részét a keresztyén szabadságról, be fogja látni, hogy az 
állam és egyház viszonya és az egyházkormányzat szabadsága 
a legnagyobb mértékben meg van óva. Evvel szemben már 
ez iránt a skót kálvinistáknál különös fanatizmust tapasz-
talunk. A két ok, melyet az imént elősoroltunk csak magya-
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rázza, de nem oldja meg a kérdést. Később a fanatizmus 
még emelkedett. Alkalmunk lesz rámutatni korokra, mikor 
az egyház és állam Kálvin által olyan szabatosan körülirt 
viszonya a skót történelemben a fékevesztett anarchia ere-
dete lett. 

Mindemellett azonban már az előbb láttuk, hogy a kér-
dést egy másik oldalról is kell szemlélni és ez a skót nép 
speciális helyzete. Az angol befolyás visszaszorítása volt a 
cél, mellyel, különösen a király útján a francia befolyás is 
járt. Való igaz, hogy a király tulajdonkép a skót egyház 
katholizálására tört, tehát a kérdés épúgy volt felállítva, mint 
nálunk a nagy vallásháborúk alatt. 

Ha most azt kérdezzük, mi az oka, hogy a skótok épen 
az egyházkormányzat kérdését állították oda az idegen törek-
vésekkel szemben, akkor erre a felelet csakis a skót nép-
jellem azon vonásában kereshető, melyet az előbb a forma-
lizmusban ismertünk föl. A forma volt az az állandó elem, 
melyhez kaptak akkor, mikor a maguk nemzeti és vallási 
szabadságát biztosítani kellett. 

így teljesen meg fogjuk érteni, hogy a kitört és itt 
ismertetendő harcban a király és nemzet mint a vallás-
szabadság támadója és védője állnak szemben egymással, az 
episcopalizmus és presbyteranizmus jelszavainak leple mögött. 

A formalizmusnak azonban volt egy igen nagy hátránya, 
mely a harc későbbi folyamán kitűnt. A formák iránti fana-
tizmus sohsem vezet jóra, hátha még olyan mértékével kap-
csolódik az a mysticismusnak, mint a skót népjellomben. 
De míg ide jutnánk nézzük az előbbi eseményeket. 

1. A tulajdonképení harc I. Károly alatt tört ki. Ez a 
francia műveltségű, nagy katholikus király, akiben a skót 
vér utolsó csöppjét is, úgy látszik, fölszivta a francia nevelt 
udvaroncé, teljes erőből megragadta az alkalmat, hogy 
Skóciával még lazábbá tegye a viszonyt és a katholícizmus, 
legalább is az anglikán egyház befolyását érvényesítse a 
skót egyházak fölött. A befolyás három irányban folyt: 
egyházkormányzat tekintetében az episcopalizmus, tan tekin-
tetében az arminianizmus és kultur szempontjából a térdeplés, 
Signum crucis, stb. katholikus és anglikán szokásai hozattak 
be. A protestálás, mellyel a skót rendek és papok egyaránt 
fogadták, egészen érthető volt, lévén a vallás szabadgyakorlati 
formájáról szó, melyet ők sajátjukká tettek. Mivel pedig 
Skóciában már akkor az egyház a nép egész zömére kiter-
jedt, világos, hogy itt I. Károly a skót néppel áll szemben, 
és a skót nép saját vallásos és nemzeti létéért vívott küz-
delmet. 

Ε küzdelem külső eseményei is igen sok jellemző dolgot 
tartalmaznak. Mikor a presbyterianizmus biztosíttatik, a 
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király nem tud mást tenni, mint elfogatja a vezérét, Melville-t, 
mikor az küldöttségbe megy hozzá. (1610.) A vallást a „High 
Commission" hatásköre alá helyezi, és az ugyanez évben 
összegyűlt zsinat (királypárti) statuálja az episcopalizmust, 
megállapítja a király főkegyúri jogát, és a kinevezett püs-
pököket installálja is. Tizennyolc óv múlva egy hires zsinat 
Perth városában ismét ez értelemben határoz, határozatai öt 
pontját ide ikta t juk: 1. Az úrvacsoravételnél terdeplés köte-
lező; 2. betegség esetén magános úrvacsoravétel is megenged-
hető (a skótoknál ezt nem lehetett); 3. privát keresztelés 
hasonlóképen; 4. konfirmáció 8 éves korban kötelező és a 
püspök végzi (azelőtt kézrátétellel a presbyterek); 5. az öt 
nagy keresztyén ünnep (virágvasárnap kimarad) megtartandó. 
Ε sérelmes pontok ellen föltámadó oppozíció tekintetbe vé-
tele nélkül jelenik meg az uj királyi leirat, vele a király 
által kiadott vezérkönyv : „Canon and constitutione Eccle-
siastical gathered and put in Form for the Governement 
of the Church of Scotland. Aberdeen 1636." A kánonok Laud 
érsek hatása alatt készültek és a kormányzat és kultur 
gyökeres reformját tartalmazták, főként avval a tétellel 
(1.), hogy a „király ép olyan hatalommal bír egyházi ügyek-
ben, mint a régi zsidó királyok, vagy az első ker. századokban 
az uralkodó." A zavargás olyan nagy lett, hogy az edinburghi 
főtemplomban a nép megdobálta a kihirdető papot, maga 
pedig üvöltözve kivonult a templomból. Aberdeenben két 
forrongás is tör ki, Sydserfet GalloAvay püspökét „jezsuita, 
árúló, pápista" nevekkel illetik. Az egész forgatagban egy 
ember van, aki helyes úton tudja vezetni a felbőszült tömeget, ez 
Henderson, a skót egyház 1638-ban moderatora. Őt azonban 
a király keresteti, s igy a lázongás folyik, egyik fölirat a 
másikat éri a királyhoz, államtanácshoz (privy council), 
közülük egyik igen érdekesen a következő címet viseli: 
„Petition of Noblemen, Gentlemen, Ministers, and Burg-
hesses against the service book and book of canons." Innen 
ered a későbbi forradalomban az ismert megkülönböztetés. 
Mindez azonban nem jár t sikerrel. A nép izgatottan köve-
telte vissza egyházalkotmányát, a király és államtanács min-
den kérvényt visszautasított, és ekkor a skótoknak úgy 
tetszett, hogy saját magukra van bízva az egyház megvédel-
mezése, megalakították (1638. febr. 28) hát a „National 
covenantotu vagyis nemzeti szövetséget, mely írásba foglalva 
így hangzik: „The National Covenant, or The General Con-
fession of Faith of the Kirk of Scotland." Ez csatlakozik 
ahoz a régebbi szövetséghez, melyet 1589. ill. 1590-ben 
statuáltak. A Covenant követeli, hogy a régi törvények, a 
bálványimádás és pápai főhatóság lerontására, a tiszta vallás 
statuálására, újra érvénybe helyeztessenek, a király irja alá ós 
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tegyen esküt rájuk. Mindebben őket az igaz vallás, és a 
király tekintélyének megóvása vezeti. „Mi, alólirott főnemesek, 
nemesek, papok és polgárok, meggondolván számtalanszor 
azelőtt és különösen most, az igaz reformált vallásnak, á 
király tisztességének, az ország közbekéjének veszedelmét, 
a számtalan újítás és bűn miatt, melyet általában tartal-
maznak és egyenként fölemlítnek régebbi könyörgéseink, 
panaszaink és tiltakozásaink: itt bevalljuk és Isten, az 5 
angyalai és az egész világ előtt ünnepélyesen kijelentjük, 
hogy teljes szivünkbői egyezünk és egész életünkben elhatá-
roztuk állandóan ragaszkodni az igaz valláshoz és védelmezni 
azt . . . ezért Ígérjük és esküszünk, az Urnák a mi Istenünknek 
nagy nevére, hogy megmaradunk az engedelmességben a 
vallás iránt ós hogy meg fogjuk azt védelmezni és ellenállunk 
minden tévelygésnek és rombolásnak."1) 

A következő évben tartott zsinat elfogadta ezt és abro-
bálta az episcopalizmust és a perthi zsinat öt tételét, valamint 
elismerte, hogy a zsinat a „király beleegyezésével"· gyül 
össze, minden egyes esetben. A kitörőben lévő háborút csakis 
ez akadályozza meg, mely azonban az utolsó ponttal szintén 
vitaanyagot hozott az országra. Az aláírást erőszakolni 
kezdték, az egyházak és városok, melyek alá nem írták, 
papjaik elbocsátásával bűnhődnek, ezek megalakítják a 
,,Solemn Leagae and CovenanP'-ot, mely a királlyal szem-
ben még aggresszivebb állást foglal el. Hat pontban indokolja 
és fejti ki célját, mely az igaz vallás és Isten igéjének fen-
tartása minden babona és szektáskodás ellen, a papi hirarchia 
kiirtása, a parlament és király tekintélyének föntartása, 
mindennek, ami király ós nép közé fúrta magát, megsemmi-
sítése ós ezek megtartása.2) Csaknem kétségtelen, hogy a 
király előre érezhette, mi fog vele történni ilyen sok védel-
mező között. 

A „Solemn league"-el Skócia a fanatizmus és kegyet-
lenség hazája lett és itt vagyunk egy kornál, mikor a fana-
tikus rajongás egy egyházjogi kérdésért, egész Skóciát lángba 
borította. Láttuk, hogyan fejlődött ez a kérdés a nemzetiség 
és vallásszabadság kérdésétől idáig, ahol már sem idegen 
liturgiáról, sem arminianizmusról, sem betegek communiojáról 
nincs szó, egyedül a püspökségről és a király suprematiájáról. 

A periódusban, melynek Károly halála vet véget egy 
zsinat van, melynek jelentősége itt korszakalkotó, a West-
minsteriz-Siflaí (1643—48.). Ennek vallásos reformjáról később, 

') A Collection of Confessiong of Faith, Catechisms Directories . . . 
of publ. Authority in the Chureh of Scotland. Edinb. M. D. C. C. XIX. 
(II. 1 2 0 - 1 2 7 . 1.). 

!) The Confession of Faith . . . Printed by Authority. Edinb. Johnson. 
Humter and Co. 1876. (276. 1.). 
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most csak annyit, hogy ez hozott egy pillanatra csöndet, 
de nem békességet a hevesen küzdő pártok közé. Az Ang-
liában uralomra jutott puritanizmus édes testvérére talált a 
skót covenanterek elvakult csoportjában és innen magyaráz-
ható, hogy a két ország legkiválóbb tudósai gyűltek össze 
a zsinaton, mely közös alapot teremtett az angol és a skót 
protestantizmus között. Mindkét ország legkiválóbb tudósai 
működtek közre létrejövetelén és munkáját kölcsönös meg-
nyugvás követte. Általában sokkal fejlettebb mint a korabeli 
ós előbbi skót vallásos felfogás, itt a két kátéból, konfesszió-
ból és más okmányokból, amott az egyházszervezeti szabá-
lyokból (Book of Common Order) és skót kátékból Ítélve. 
Theologiai felfogása szabadabb, egyházpolitikai kérdésekben 
csak néhol mutatja a formalista és fanatikus skót felfogást-
A zsinatnak a király lefejeztetése és a köztársaság proklamál-
tatása vet véget, melyet a jobb érzésű hazafiak hiában 
akartak megakadályozni a felbőszült puritanus-covenan-
terekkel szemben. 

A covenant idejében határtalan fanatizmus tombolt a 
nép között úgy politikai mint vallási tekintetben. Burnet 
püspök említi, ki maga is szemtanuju volt a kegyetlenségeknek, 
hogy mikor Montrose marquis I. Károly seregével Uxbrid-
geben vereséget szenvedett, a covenanterek izgatására a 
menekülő katonákat hideg vérrel verte agyon a nép.1) 
London grófját megfenyegette a felesége, hogy ha a cove-
nantot alá nem írja, házasságtörés vádját fogja emelni ellene 
a gyülekezetben. így a lord kénytelen volt nyilvános vezek-
lésnek vetni alá magát az edinburghi templomban és bejelen-
teni, hogy a szövetséghez csatlakozik.2) Ebben az időben 
csak egyetlen egy megyében (Fifeshire) pár hó alatt több mint 
30 egyént vittek máglyára boszorkányság vádjával, többnyire 
szegény vén asszonyokat.8) 

2. Cromwell ezalatt vas kezekkel uralkodott a skótokon 
is. A zsinat néhányszor összeül, a lord protektor mind-
annyiszor szétugrasztja. Mégis, Cromwell maga nem nézte 
jó szemmel a republikánusok törekvéseit, különösen akkor, 
mikor azok Angliában a deizmussal egyesülve anarchiára 
és vallásos forradalomra akartak vezetni. Cromwell könnyek 
közt mondta nekik, hogy „bár nagy a bánata afölött, mit 
tennie kellett, mégis szükséges volt a nemzet ellenségeinek 
megsemmisítésére ós Isten parancsolta neki, hogy közbevesse 
magát, s ha eljön az idő, leteszi a hatalmat, bizonyára több 
örömmel, mint fájdalommal." Ide még csak egy hosszú ima 

') Burnet: History of his own time. Staekhouee kiad. London. 1906. (12.1.) 
s) U. o. 13. 1. 
*) Cunningham : Churchhistory of Scotland. II. 49. 1. 
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kellett, a nép el volt ragadtatva a lord protektor önmeg-
tagadása által és a deista templomromboló ós egyházellenes 
párt alól ki volt húzva a talaj.1) 

Skóciában ezalatt újra szakadás áll be. A resolutionisták 
a király visszahívása mellett vannak, a remonstransok ellene 
kezdenek izgatni. Természetesen mindkettő egyházi keretek-
ben, vallásos jelszavak alatt. Mégis a többség az első párthoz 
csatlakozott, ami a protesterek részéről a legelkeseredettebb 
vitákra adott alkalmat. A resolutionisták a nemzet intelli-
genciáját hódították meg, vezéreik Baillie és Henderson, nem 
csoda, ha ki voltak szolgáltatva a nép gyűlöletének. Baillie 
írja egy levelében: „Az ország állapota igazán kétségbeejtő. 
Legjobb emberei vagy elvonultak, vagy lefejeztettek." 

Cromwell halála után a restauráció kérdése még aktu-
álisabb lett. A szakadás teljes vonalon megtörtént és az 
ingerültség kölcsönös volt. Az izgatás különösen a protesterek 
által folyt teljes erővel. Minden más kérdés háttérbe szorult 
az egy mellett, melyből — híven a skót népjellemhez — 
vallásos kérdést csináltak. Burnet így adja meg a kor vezető-
inek képét : „A protesterek nagyobb kegyben állottak a nép 
előtt. Beszédeik hevesek és féktelenek. Az úrvacsorát havon-
ként kívánják, de a gyülekezet felét visszakergetik, hogy 
nem érdemes rá, sokszor senkit sem kaptak méltónak s így 
az űrvacsoraosztás szünetelt. A sacramentális böjt idején 
beszéd beszédet követett, naponként 8—10 óra hosszat. Az 
úrvacsora celebrálásakor ez az egész napot lefoglalta, ilyen 
esetekben 8—10 pap szolgált egyszerre, mert a nép a szom-
széd falvakból összesereglett úgy, hogy a cinteremben voltak 
kénytelenek tartani az úrvacsoraosztást." 

A kor protestereinek képét csak egyetlenegy alakban 
fogjuk bemutatni és ez Ratherford Sámuel. Igazi typusa a 
remonstransoknak. Heves vérű, tüzes. Emésztő gyűlölet ól 
benne az uralkodó és a kath. egyház iránt, mely vad elkese-
redéssel párosul látva hazája veszedelmét. Világnézete sötét, 
mint azoké az embereke általában. Meggyőződése egy ószövet-
ségi prófétáé: a népet bűneért látogatja Isten, kínok törvényét 
elhanyagolták; de a próféta vigasztaló ereje és megujulást 
hirdető szava nélkül. Ajka csak vádat és átkot szór ellen-
ségeire, a megbocsátás és szeretet evangéliumát nem ismeri. 
Kitűnő szónok, hevével, művészi fogásaival elkápráztatja és 
magával ragadja az embert, beledobja a keserű önvád és 
marcangoló lelkiismeret furdaláséjjelébe, hogy ott mondhassa 
neki: bűneid büntetése ez. Prédikációi ós levelei valóságos 
dithyrambok, a vallásos, de nem keresztyén szellem kápráz-
tatóan tömör, erőteljes, de megdöbbentően vádló termékei, 

' ) B u r n e t i. m . 2 3 - 2 4 . 1. 
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melyek lesújtanak ahelyett, hogy fölemelnének. Egy alka-
lommal már idéztünk leveleiből néhány mondatot, most csak 
az egyet: „Az evangelium bosszúja nagyobb, minta törvényé, 
a közvetítő átka és bosszúja kettős bosszú és ez illő sorsa 
a bűnösöknek."1)2)3) Valami különös gyönyörűséget okoz 
neki, hogy szenvedhet meggyőződéseért, a vallásos hedoniz-
mus klasszikus példájaképen. 

Még súlyosabbá lett a helyzet II. Károly visszahívásakor. 
A restaurácivó pártja csalatkozik. Az üldözésekre ujabb üldö-
zések jönnek, hogy megtoroltassék az előbbi mészárlás. 
Elvitathatatlan, hogy, ha eddig a presbyteránusok voltak a 
sértő fél, kik hazájuk védelmére támadták a királyt, most 
a király az, aki támadja a skótokat. 1661-iki pari. végzés 
megállapítja a király suprema inspectiójának jogát, egy évvel 
később ugyancsak parlamentileg állítják vissza: „ancient 
governement of the Church by Bishops and Archbishops," 
lemondottnak jelentvén ki az ellenszegülő papokat, helyüket 
másokkal töltvén be. Az elűzött papokról írja Burnet: „ezek 
komoly és tiszteletreméltó emberek voltak. Vad természettel 
és heves mérséklettel rendelkeztek, de megjelenésük tisz-
teletet parancsolt. Rokonságban voltak az ország legnagyobb 
családjaival, vagy vérrokonság, vagy házasság útján, s úgy 
éltek, hojíy köztiszteletben állottak a nép előtt. Sokat láto-
gatták hiveiket, velük bizalmas lábon állottak és vallásos 
ügyekben támogatták . . . hibáik és hiányaik nem voltak 
szembeötlők, pedig nem voltak tanult emberek, kis tehet-
séggel rendelkeztek, de sok szenvedéllyel; elfogultak saját 
maguk iránt, hamar készek elitélni az ellenfelet, modorukban 
babonások és gőgösek, de azok iránt, akik csodálták őket szol-
giak és hízelkedők. Ezek a papok sok idővel kikergettetésük 
előtt elhitették a néppel, hogy ami változás az egyházkormány-
zatban elő van irányozva, mindez csak lerontani készül 
az istenfélelem (godliness) hatalmát ős előmozdítani a bűnt, 
hogy az episcopalizmus egyértelmű a tyranizmussal, hirdetői 
csak fényűzésre és hatalomra törnek és hogy maguk köré 
egy olyan pártot akarnak gyűjteni ; mely gonosz és erkölcs-
telen (impious and immoral)."4) Ezzel szemben az uj papok 
gyengék és rosszak voltak. „Tudatlanok a feddésre (ignorants 
to reproach), sok közöttük nyilvános gazember, s némelynek 
közülük, kik közgyűlöletet is vontak fejükre, olyan erőszakos 
modora volt, hogy annyira gyűlölték őket, mintahogy szerették 
elődeiket."5) El lehet képzelni mekkorára nőtt a fanatizmus 

1) Story". Ch. o. Scotl. I. Rankin: F rom Reformation to. Revolution. 
2) Burnet : i. m. 22. 1. 
») Th. Smith: Letters of S. Rutherford (1639-1661.) Edinb. 1875. II. letter. 
*) Rurnet. 74. 1. 
') U. o. 76. 1. 
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ez úgyis erre hajlandó nép lelkében. A jelszó volt: „no King, 
but Christ" és sokan azt hitték, hogy Krisztus el fog jönni, 
hogy uralkodjék rajtuk.1) A kormány erőszakoskodással 
próbált segíteni a bajon, különösen Sharp érsek tanácsára. 
Mindez hiába. Angliában is általános zavar között lép föl 
Shaftesbury lord és Hobbes, utána Cudworth, More és ujul 
meg az angol igehirdetés Tillotson, Parker ós Lloyd vezeté-
sével. A fanatizmus ez embereket sem kímélte; „mivel nagyobb 
szabadságot vettek maguknak, mint elődeik, szűk látkörű 
emberek latitudinariusoknak, mivel érdeklődtek a dolgok 
értelme iránt, ellenségeik socinianusoknak, mivel pedig har-
coltak a pápizmus ellen és támogatták a reformációt, a 
katholikusok atheistáknak, deistáknak és moderneknek kiál-
tották ki őket. Ilyen hálátlan munka — sóhajt föl Burnet, 
ki kora egyik legműveltebb embere volt — fölkelteni a vizs-
gálódás szellemét, vagy uj világosságot mutatni egy olyan 
népnek, melyet előítéletek vakítnak el.2) 

Mint a megváltás e szörnyű helyzetből, úgy hatott 
Sharp érsek meggyilkolása Gyilkosait ugyan kegyetlenül 
végzik ki (egyiknek kezeit és lábait levágták, szivét kitépték 
és úgy akasztották föl), de a király amnestiát hirdet azoknak, 
akik elismerik az egyház fölött főkegyúri jogát. Természetesen 
alig akadtak ilyenek, ellenzői közül a legvadabbak vezérükről 
Cameronianusoknak nevezik el magukat. Az elűzött papok 
apró conventiculumokba gyűjtik a népet, melyeket 1670-ben 
törvény tilt el fő-és jószágvesztés terhe alatt. Egy másik 
törvény büntetendő cselekvónynek tartja, ha valaki három 
egymásra következő vasárnap elmarad a templomból.3) 

VII. Jakab alatt sem szűnik meg az üldözés. A fel-
ajánlott engedményeket visszautasítják, s most, hogy a 
katholicizmus ellen is kell küzdeniük (VII. Jakab bevallott 
katholikus) a skótok vallása egészen ószövetségi vallás lesz. 
A katholikus felfogással való ellenkezes szükségkép vitte 
őket a zsidóságba. Cunningham emlit egy röpiratot ebből 
a korból, melynek poétikus címe így hangzik : Isachar sza-
mara ordít a kettős teher alatt". (Isachar's ass braying under 
a druble bürden). Ε pamflet 99 citátuma közül 84 ószövetségi.4) 

Végre az angol egyház is elidegenedett a királytól és 
1688-ban vejét, Vilmos orániai herceget hozták be, aki alatt 
1690-ben az episcopalizmus törekvései, a gyűlölt Stuart-ház 
regimejével egyszerre értek véget. 

3. A harmadik periódus, mely Vilmos és Mária ural-
mába esik, a rendeződés ós békiilés periódusa. Természetes, 

l) U. o . 37 . 1. 
") Burnet i. m . 45. 1. 
s) Story-Ranhin i. m . I. k. 
*) Cunningham i. m. 150. 1. 
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hogy ez sem történhetett meg békességben. Még igen sokan 
voltak a Jakab hivei, és túlságos nagy a katholikus befolyás. 
Csak most fordult a kocka, ós húzták a rövidebbet. Hogy 
milyen nagy volt az elkeseredés, kitűnően mutatja a követ-
kező eset: a Vilmos idejében egy úri hölgy ment az edin-
burghi templomba. Hogy ne a földre térdepeljen, egy mellette 
álló ember a kabátját téritette le; mikor azonban az isten-
tisztelet rendén a kollekta, s vele a királyért mondandó imád-
ság következett, az idegen bosszúsan húzta ki kabátját a 
bámuló leány térdei alól, mondván: „az ördög imádkozik 
értük az én kabátomon !" 

A király óvakodott emlegetni az episcopalizmus és pres-
biterianizinus ellentétét, a Claim ofRight csak ennyit mond: 
„az egyházban a presbyterium fölötti bármily főpapság vagy 
felsőbbség, mint régebben, ma is, a reformáció óta a nép 
iránt sérelem és törvénytelenség ezért mellőzendő". Az epis-
copalisták azonban megzavarták a dolgot, Jakab visszahívását 
kezdték emlegetni, és különbséget tettek, mondván, hogy 
Vilmos nein de jure, csak de facto király. Az 1693-iki „Oath 
of Assurance" az előbbit állapítja meg, ami kínos zavarokat 
okozott különösen, mert aláírását mindenkitől követelték. 
A „privy counal" (államtanács) az aláírási kötelezettséget 
nem akarta elejteni, csak Vilmos közbeléptére, az utolsó 
pillanatban történt meg. Az egyházi zsinatok eltörölik az 
episcopalizmust. elfogadják a „Confession of Faith"-t (1560) 
és mindenkit köteleznek ennek aláírására. 

így a béke helyrejött és az egész nép hozzáláthatott a 
külső harcok után a belső építő munkához. 

Mielőtt átmennénk ez idő alatt az egyház főtevékeny-
ségeinek ismertetésére, nézzük meg röviden, micsoda elvek 
vezették a harcokat és milyen eredményeket produkáltak. 

a) Már az imént láttuk, hogy a harc megindulása egy 
formai kérdés, az egyházkormányzat fölmerülésének tulaj-
donítható. Most, hogy végigtekinthetjük az egészet, azt is 
kimutathatjuk, hogyan változott az a kérdés a skótok kezében 
a küzdelem folyamán. A Knox-féle reformációban halvány 
árnyalata sem volt az independentizmusnak az egyház és 
király között. Knox a királyné udvari papja volt, igaz. hogy 
ő kormányzott ós δ uralkodott, de a királyné nevében. Mi-
óta a két országnak egy királya lett, és mióta a presbyteria-
nizmus bejött, kezdődött a harc. Magában a presbyteri kor-
mányzatban nem volt ilyen törekvés. Ami kiváltotta, az, hogy 
a király a püspöki egyházszervezet visszaállításával elide-
genítette magától a skót presbyteránusokat. Mikor VI. Jakab 
és I. Károly üldözésekkel akarnak érvényt szerezni törek-
véseiknek, a parlament és zsinat egyhangúlag szólal föl ellene. 
Károly későbbi éveiben mindjobban érvényesül a püspöki 
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befolyás, mindaddig, míg a nemzet meg nem alkotja a szövet-
séget a király ellen (bár ők annak „megvédéséről" beszélnek). 
A szövetség lényege ez: a király ellenszegült az egyházalkot-
mány főelveinek, így megsértette az egyházat; mivel pedig 
az egyház nemzeti egyház, az egész népnek képviselője ós 
egyik szerve, ezért az a sérelem a nemzeten esett. Ha pedig 
a király a nemzet koronás feje, tekintélye és hatalma attól 
van, akkor Károly méltatlanná tette magát e hivatalra, és 
nekik meg kell védeniök a király igazi tekintélyét a Károly 
hatalmaskodásától. Itt tehát szemben áll egymással, nem a 
nemzet és annak koro'nás feje, hanem a nemzet ós a királyi 
hatalommal visszaélő Károly. A parlamenti szentesítés nyilván 
kifejezi, hogy itt az egész nép cselekedetéről van szó. 

Ez Károly alatt, és annak haláláig. Fordúl azonban a 
dolog az angol forradalom ós a restauráció idején. A cove-
nanterek jelszava: „no king, but Christ," mutatja, hogy itt 
nagy dolgokról van szó. Ε jelszóban a gyűlölet már nem a 
király személye, hanem hivatala ellen irányúi. Az angol 
republikánizmus epidemiája átjön, és hódít. A visszahívás 
ellen nyilatkozik az ország többsége, mellette a vezetők. A 
protesterek elvakultságát az imént próbáltuk szemléltetni. 
Ezekből nyilvánvaló, hogy itt a vita már a királyi hatalom 
és egyház között áll fent. Nehezedik a helyzet II. Károly és 
VII. Jakab idejében. A parlament, tehát a nemzet képviselője 
itt már teljesen royalista. Harcol az episcopalizmus ellen, de nem 
a király személye és hivatala ellen. Egyszóval, a helyzet 
ugyanaz, ami volt az egész forradalom előtt, kivéve — és 
itt az a fő — hogy az ország és a egyház jelentékeny kon-
tingense megmaradt protesternek, sőt immár cameronianussá 
lett. A helyzet tehát a következő: az egyháznak, mely most 
is, mint azelőtt kétségtelenül államegyház, egy nagy része 
szemben áll az állammal és annak kegyúri, sőt fölügyeleti 
jogát kétségbevonja, sőt attól el akar szakadni. Csak a poli-
tikai körülmények nem engedték meg ez utolsó, Skóciára 
vonatkozólag föltétlenül végzetessé való lépést, és az, hogy a 
skót forradalomkor az államegyház állampárti része is kész-
séggel ment bele a személy változásba. Az ellenmondás tehát 
itt nyilvánvaló. Az az egyház, melynek reformációját parlament 
pi'oklamálta, mely szorosan államegyház volt, melynek fő-

kegyura egész világosan a roformációig és azután is az állam, 
most — nagy részében — megtagadja azt a patronusi jogot, 
nemcsak, hanem a jus supremae inspectionist is, melyet pedig 
egy dissenter egyháznak is el kell ismernie. További történet 
folyamán meglátnánk, hogy az ellenmondás hogyan válik 
komplikációk szülő okává egyetlen egy, jelentéktelennek 
látszó eseményből kiindulva, és hogyan lesz okozója 1843-ban 
a nagy disruptiónak, mely a Szabad Egyháznak léteit adott. 
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A Szabad Egyház mindegyik formájában az állammal ma is 
ugyanezen viszonyban áll, és az „államegyház'4 névről való 
lemondás csak e régóta forrongó elégedetlenség kifejezője volt. 

b) Jogosúlt a kérdés, hogy, ha az egyház és állam 
között ilyen feszült volt a viszony az állami patronatus és 
felügyeleti jog kérdését tekintve, mi az oka, hogy kisebb, 
máról holnapra magától is elmúló, vagy erőszakkal elfojtott 
eretnekségektől eltekintve, ez az ellentét nem okozott egy 
nagy szakadást, épen a legforróbb időben, az egyház tagjai 
között. 

A kérdés megfejtését a skót egyháznak az egyhá/ról 
alkotott fogalmában bírjuk. Sajnos, nincs rá hosszabb időnk 
ezt történetileg levezetni, máshol főpontjaiban a változást 
már jeleztük1), itt csak egy dokumentumot a kor fölfogására: 
Rutherford kátéjában így ír: ,,Ki az egész (értsd: látható 
és láthatatlan) egyház feje és főkormány zója ? Egyedül Krisztus, 
aki az egyház királya".2) Az az egyház tehát, mely a földön 
van, mely látható, és áll „Isten népéből akik választattak 
örök életre az ő igéje és lelke által, bűnből kegyelemre és 
dicsőségre1', egyedüli fejét Jézusban bírja, és mint ilyen kettős 
kötelessége van: egyik, hogy megvédelmezte szabadságát a 
világi hatóság ellen, mely „amennyiben keresztyén, bír ha-
talommal az egyház testében, mint egy tag, de mely nem 
kormányozhatja az egyházat, még ha keresztyén is, mert a 
kormányzat „az egyházban magában, Krisztus mátkájában 
van ura és parancsolója alatt", másik, hogy „hallja meg a 
pásztornak, Jézus Krisztusnak igejót és hangját, és kövesse 
őt", a hivők tartsanak össze „mint a hogy összetartja a 
király seregét a zászló és a jelszó." Nyilvánvaló mindebből, 
hogy az egyház egységének gondolata akkor is — mint mindig— 
a skót egyházban nagyon előtérbe volt nyomulva. Rutherford 
írja egyik levelében egy ismeretlennek, aki tőle a magán-
istentisztelet ügyében két tanácsot : „nem tudom, a magán 
istentisztelet összeegyeztethető-e a nyilvános istentisztelettel. 
Nem ismerek egy tagját sem az egyháznak, aki in specie 
más kultuszt tartana, mint az egyház, és így nem látom a 
törvényszerűségét a privát imádságnak akkor, mikor nyilvános 
imádság, éneklés, vagy bibliaolvasás történik. Kétlem, hogy 
egyetlenegy rósz lenne a kultuszban, melyre a hallgatók nem 
mondhatnak mind áment, még a műveletlenek és hitetlenek is. 
De ki mondana áment a magán imádságra a gyülekezeti 
imádság alatt. Azt hiszem, hogy ha a gyülekezet kezdhet 

') Tanulmányok a skót vall. nevelés történetéből I. Hamilton kátéja . 
Theo'l. Szaklap. 1912 113 1. 

2) Rutherford: The Sourne of Christian Religion. 17—18. fj. Mitchell: 
Catechisms of second Reformation. London 1886. 168. köv. 11. 
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bibliát olvasni vagy imádkozni, mikor a lelkipásztor imád-
kozik, az is kezdhet imádkozni, mikor amazok énekelnek. 
Nem merem mondani, hogy farizeus-módon cselekesznek, 
akik nyilvánosan imádkoznak, s nem csatlakoznak az egyház 
kultuszához, de in natura operis sokkal farizeusabbnak látom 
ezt, mint a brownisták módszerét. Azoknak egész élete egy 
elvonúltság; de a magán imádkozás, mikor a gyülekezet 
énekel, vagy az igét hallgatja, az én véleményem szerint 
olyan törekvés, mely separatiot hoz létre." (1640. jan. 16.)') 
Talán soha a skót egyháztörténetben ki nem jelölték jobban 
a nyilvános istentisztelet feladatát és helyét, és talán senki 
eem mutatta föl ilyen világosan a szektáskodó, elvonuló, 
éjféli miséken ós reggelig tartó „zártkörű bibliaórákon·' nyö-
szörgő, protestáns keresztyónséget megszégyenítő korcs-
S B Ü l ö t t e t . 

Heresisre, pedig a dogmák és egyházszervezet elég 
alkalmat adtak volna rá, alig volt eset, és ahol volt, som-
más úton végeztek vele. Az egyházfegyelem tárgyalásánál 
látunk eljárási módokat ezek lehetetlenné tevésére, 
most csak egyet. Az edinburghi halálozási register ez idők 
egyik évéről jegyzi föl: „Hugh Campbell, seceder, cut his 
own throat" január 3.2) Hogy pedig ez, nem valami kedv-
telésből metszette torkát, az egészen bizonyos. 

A skót egyházat tehát az a centrifugális ereje megóvta 
a szakadásoktól. Az egyháznak, mint hit és pedig tanközös-
ségnek fogalma olyan erős összetartást teremtett az egyház 
kebelében, mely szinte példátlan. 

c) Ennek adja magyarázatát a harmadik jelenség, mely-
ről már szóltunk, itt csak e korbeli nyilvánulását kell össze-
foglalnunk, ez a fanatizmus párosulva a mysticismussa 1. 

Pedig ez a kor másutt alig nevezhető a rajongás korának. 
A vallásháborúk lecsendesedtek, legalább egy időre, a west-
fáli békében, egyébként az egész skót háború alatt alig történik 
utalás más népek harcaira. Igaz, hogy az angol forradalomban 
a fanatizmus ül diadalt, igaz, hogy ez időre esik az angol 
igehirdetés megujulása, mindez azonban össze sem hasonlít-
ható avval, ami Skóciában folyik. A politikai helyzet zavarai 
is hozzájárúltak a nép fanatizmusának növeléséhez, de azt 
mégsem lehet egyedül e zavaroknak tulajdonítani. Cunning-
ham így szól a skót jellemről: „A skót kegyesség most és 
mindig sok szempontból sajátságos és a sajátság részint a 
skót elme (mind) jelleméből, részint a skót egyház történe-
téből magyarázható. A skót jellem inkább intellektuális, 
mint kegyes (devotional). A skót elme megvet minden külső 

>) Letters of S. Rutherford, part : IV. letter II. 
') Edgar Andrew: Scottish Churchlife I. series 282. 1. 
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formát, és ez talán az episcopalizmussal folytatott küzdel-
méből ered. Néhány ilyen jellemvonás ép ebben a periódusban 
volt a skót lélekbe írva, és mélyen égett benne az üldözések 
között."1) Ugyané lapon másutt szól: „A kálvinizmus illett 
a skót jellemhez. A kálvinizmus a puszta észhez appellál, bár 
néhány pontban érinti az érzelmeket is. A föld, mely annyi 
metafizikust termelt, alig elégedhetett meg a plausibilis, de 
íilozófiátlan arminianus, rendszerrel. Az arminianizmus az 
érzelmekhez szól, elvei közül, sok ép erőszakot követ el az 
értelmen. A skót intellektuálizmus a kálvini reformációt'fogadta 
el, mint a törvény és rend apotheosisát." 

Nyilvánvaló, hogy Cunninghamot félrevezette az ortho-
doxia és intellektuálizmus kapcsolata. Mi tárgyaltunk, csak 
egy igen kis, bár a legjellemzőbb fejezete a skót egyháztör-
ténetnek, de mi ebben egyáltalán nem tudjuk fölfedezni, hogy 
megvetne minden külső formát. Nem tudjuk azt sem megérteni, 
hogyan követelheti Cunninghani a skót népjellem számára 
azt, hogy „nem elégedhetik meg a plausibilis, de íilozófiátlan 
arminianizmussal." Hiszen a skót nép életében sohasem volt 
filozófus nép, viszont a kálvini dogmarendszer egy cseppel 
sem filozófikusabb, mint az arminianizmus. 

Hogy pedig a fanatizmus megnövekedése nemcsak a 
történeti viszonyoknak tulajdonítható, nyilvánvaló abból, hogy 
állandó fanatizmus kiséri végig a skót egyház történetét. 
Azt pedig Cunningham is elismeri, hogy a „babonaság és 
rajongás hallatlan módon megnőtt a covenant idejében."2) 
Erre mutat a Bourignon Antonia esete is, mely ugyan már a 
XVIII. sz. elején ütötte föl magát, de magán viseli a forradalom 
bélyegét. A quäckerekhez hasonlító heresisnek még a papok 
között is akadtak védelmezői, még a zsinat a négy már be-
foglalt heresis közé (popish, arian, socinian, arminian) nem 
iktatja és papi esküt nom statuál ellene. 

A fanatikus inisticizmus terjedésére és föntmaradására 
kitűnő szolgálatot a felföld lakossága tett, amelyet még ma 
is a legelmaradottabb állapotban találunk. A hegyvidék e 
lakói vadak, babonások, bár természetesen sok jellemző vonást 
őriztek meg természeti állapotukból. Meglepő olvasni naiv, 
gyermekes babonáikat, melyek a mythosoknak és polytheis-
musnak a világából maradtak fönt. Népszokásaikat részben 
Ramsay gyűjtötte össze,3) közülük hadd idézzünk egyet, mely 
arról szól, hogy az elhunyt fölött a hozzája legközelebb álló 
szokta tartani a verses búcsúztatót (coronach). Egy ilyen 

') Cunningham i. m. II. k. 49. 1. 
') I. m. 4«. 1. 
3) John Ramsay-Alex. Allerdyce: Scotland and the Scotsmen in XVIII. 

cent. London lS8á. 
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coronach, melyet egy ifjú asszony mondott szikláról, madár-
fószekkeresés közben lezuhant és meghalt férje fölött, így 
hangzik: „Ott, a Soan1) hagytam az ifjút, kit szerettem. 
Kúszott szikláról sziklára. Ügyesen készített bármilyen eszközt, 
amire a háztartásban szükség van ; szorgalmasan hozta haza 
a nyájat. Elmentel, szerelmem, arra a magas sziklára, de nem 
fontoltad meg lépteid. Csak megcsúszott a lábad, leestél, hogy 
sohasem kelj föl többé! Véred kiömlött a piszkos sziklára, 
agyvelőd szétzúzódva hevert körüled, minden sebed egyszerre 
vérzett ki. Mikor kiáradtak a melység színére, a kegyetlen 
hullámok szétszakgattak. Jött anyád; ősz haja födetlen, jött 
húgod, együtt gyászoltunk téged. Jöt t testvéred, nem csilla-
píthatta a fájdalom jajszavait. Sötéten és szomorúan néztünk 
téged messziről, aki kétszeres áldása voltál barátaidnak, 
erős kötél2) megtartásukra! És most, a nekem szánt ma-
darak a levegőben visongnak, a nekem szánt tojásokat el-
szedi az erősebb. Ott, azon a sziklán maradt az ifjú, kit 
szerettem!"3) Ez a szokás, ós a babonák legtöbb része, még 
a keresztyénség előtti druida korból mai'adt. Még egy esetet 
a babonára. A Fife-vidéki halászfalvak egyikében egy idegen 
pap prédikált, aki elhatározta, hogy a babonát a szószékről 
fogja eloszlatni. A disznónak, mint tisztátalan állatnak fel-
fogásaellen irányulván a beszéd éle, lekcióképen azt az evan-
géliumi részt vette föl, ahol Jézus az ördögöt a disznócsordába 
üzi. Mikor a lekcióban először jött elő a tisztátalan állat 
neve, moraj fut végig a gyülekezeten, mindenki kotorász a 
padon, vagy a pad alatt. Második említéskor suttogás hallik 
az egész templomban, mindenki keres egy vasszöget, vagy 
vasdarabot a padban, vagy a csizmája patkóját fogja; akinek 
nem jutott, hangosan követeli: hideg vas, hideg vas (a 
gonosz lélek ellenszere). Mikor pedig arról van szó, hogy a 
disznócsorda a tengerbe rohan, az egész gyülekezet fölkere-
kedik és az utolsó szálig kimenekül a templomból.4) 

Mindezt annak bizonyítására hoztuk föl, hogy a skót 
nép intellektuális karakteréről, babonák, és külső formák 
megvetéséről beszélni sem lehet. Ha most meggondoljuk, hogy 
a covenanterek és camerionianusok zöme e vidékről került 
ki, megérthetjük, hogy saját lelkük ez alap dispoziciójától nem 
tudták függetlenné tenni az egyház általános fölfogását sem. 

Miután így a történeti viszonyokból megértettük a skót 
népjellem e két, alapvető karakterét, a formalizmust, mely a 
tradicionalizmusban, ós a mysticizmust, mely a rajongásban 

') Soa egy magas sziklacsúcs Skócia északi partvidékén. 
') L'on = az a kötél, amelyikkel egyik ember, egy szikla tetejéről 

föntarija a másikat. 
s) Ramsay-Allerdyer i. m. 432. 1. 
4) Ramsay: Reminiscences of Scottish Life and Character. 42. 1. 

Theo!. Szaklap X I . é v f . 2 
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nyilvánult, most kisérj ük végig az egyház többi tevékeny-
ségeit is, keresvén, hogyan jelentkezik ez bennük. 

* 
* * 

II. Az egyház első tevékenysége, melyet vizsgálnunk kell, 
az igehirdetés. Angolországban ez időre esik az igehirdetés 
megujulása Laimer, majd Tillotson vezetésével. A skót ige-
hirdetést nem hagyhatta befolyás nélkül a kor állapota, mivel 
pedig ez nagyrószben Angliával rokon volt, az angol igehir-
detés fölujulása sem. 

A reformáció igehirdetése általában mindenütt a doctri-
nalis elem előtérbe nyomulását jelentette. A reformáció dog-
matikai alapokra helyezkedett, annál inkább kiemelte ez 
alapokat a skót népjellem. Mivel a kálvini iránynak voltak 
hívei, nagyobb volt a hajlandóságuk a systematizálásra, erro 
vonatkozólag elég áttekinteni a skót káték egész sorát. Csak 
természetes, hogy ez a rendszerezés az igehirdetésben is meg-
volt, mint még ma is uralkodik. 

A doctrinalis igehirdetésnek még egy másik okát is 
megtalálhatjuk, ezt pedig az egyház állásában. A XVII. század 
a kontinensen is az uj egyház liittani megszilárdulásának 
százada volt. Ide ugyan kevéssé hatott el a közvetlen zaj, 
de annál több az anglikán egyház vitáiból. Arminianizmus, 
erastianizmus, latitudinarizmus, kálvinizmus jelszavai röp-
ködtek a levegőben, és az egyháznak, mely úgyis harcban 
állt, bár dogmatikai okokból, jól kellett vigyáznia, hogy 
el ne essék. Az egyházjogi és egyházpolitikai viszonyok így 
jutottak be lassanként a igehirdetésbe és így tették azt egészen 
dogmatikussá! Hogy pedig az legyen, ellenőrizte az egyház, 
mely minden papjával aláíratta a covenantot. 

Emellett nagy éket vert az egyház állapota az episcopalis 
és presbyterialis igehirdetés közé. Előbbiek az anglikán 
mintán haladtak. Jellemvonásuk, hogy inkább erkölcsi kér-
déseket fejtegettek, formájuk az egyszerű beszélgetés, hangjuk 
előkelő, választékos, theologiájuk a francia udvari prédiká-
torok pelagiánus, frivol theologiája. Velük szemben a skót 
presbyteriánusok (az angolokéi is) beszédei nehézkesek. Bennük 
túlteng a rendszer, és a merev dogmatikus theologia. Alapjuk 
szigorúan írásszerü. Nem is keletkezett soha annyi kom-
mentár meg exegesis a világon, mint a skótoknál ekkor. Nagy 
igehirdetőik mind nagy exegeták, nyelvtudósok. Broyd beszél 
két modern nyelven kivül folyékonyan latinul, egy barátja 
azt mondta róla, hogy franciául szebben fejezi ki magát, mint 
anyanyelvén. Legszívesebben azonban görögül beszélt, mely 
nyelv minden finomságát bírta. Kommentárai óriási anyagot 
gyűjtenek össze, hozzá tanulmányozta az egyházi atyák írá-
sait Iustin martyrtól Canterbury Anselmig, a nagy theologu-
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sokét Calvintól Bellarminig. A keresztyénség egész hittanát 
adja az efézusi levélhez irt magyarázataiban. Mint a glasgowi 
egyetem principálisát hívják haza Saumurból, hol egyetemi 
tanár volt, igehirdetésében buzgó, de sohasem rajongó pres-
byterianizmus tükröződik. Livingstone talán a legrokonszen-
vesebb személyiség a skót igehirdetők közül e korban. Nagy 
tudománya mellé (folyékonyan beszélte a syr, chald, zsidó 
nyelveket, olvasott arabúi, járatos volt a francia és olasz 
nyelvekben, korrigálta a biblia latin fordítását), nemes, buzgó 
szív csatlakozott. Igehirdetői technikája mesteri lehetett, azt 
mondják róla, hogy a szomszéd falukból több mértföldre 
elmentek meghallgatni, és beszédére egy alkalommal 600, 
máskor 1000 lélek tért meg. Negyven éven át ő volt a skót 
covenanterek kedvelt szónoka, az ő nevéhez fűződnek a skót 
vallásos megujulás ez időbeli emlékei. Mégis különös, hogy 
az a lánglelkü fanatikus a saját bevallása szerint „nem em-
lékszik, hogy meg tudna jelölni egy időt a megtérése idejeül, 
vagy olyan időpontot, amikor rendkívüli módon leveretést, 
fölemelkedést érzett volna." Halálos ágyán úgy nyilatkozott, 
hogy életében az egyedüli békességet a Jézus Krisztus predi-
kálásában találta. Cameronnak, ennek a heves, szinte gyűlö-
letig menő buzgóságú embernek ajkáról órák hosszat hall-
gatta a nép az igét, müközben „csöndes sírással zokogott." 
Igehirdetői modora aggressziv, pathetikus, személyiségében, 
mint mindegyikben közülük van valami aszketikus, prófétai. 
Még egy embert, akiről már szóltunk, s akit itt mint ige-
hirdetőt kell pár szóval méltatnunk, ez Rutherford Sámuel. 
Mint st-andrewsi professzor egész seregét hozta létre a külön-
böző munkáknak, melyekben mind az arminianizmus, anti-
nomizmus, vallásszabadság mételyei ellen tör ki. Maga nem 
is csoda, ha nem tudta mi a mások szabadsága. Levelei és 
prédikációi erőteljességben szinte fölülmúlják a Lutheréit, 
az eretnekek és anglikánok ellen hirdetett pusztító dühe 
pedig ma is égeti az olvasó lelkét három század viharán 
keresztül. Nagy előnye volt kiváló képzettsége, erős intel-
lektusa, és jó gyakorlati érzéke, melyekkel épúgy otthon 
volt Aquinoi Tamás kötetei, mint az egyszerű gyülekezet 
között. Bailleivel és Gillespievel ő vezette az egész forra-
dalmat, maga a végletekig menő harcot, Bailleia. békét és 
kiegyezést prédikálva. Mikor haldoklott, 1661. márc. 28-án 
így szólt, „ez az éjszaka be fogja zárni az ajtót, és megerősíti 
horgonyomat a fátylon túl, és elmegyek alvás közben reggel 
5 órakor." És úgy lőn. Prédikációi három kötetben adattak 
ki, ezenkívül levelei holland ós német fordításban jelentek 
meg. „Néha két embernek tűnik föl — mondja egyik életírója 
— az egyik a leveleiből: heves, törekvő, világmegvető, mint 
aki egy láthatatlan arc folytonos szemléletében van elmerülve, 

1* 
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mely után rajong ós a maga történetét annak változó arc-
vonásaiban, boldogságát mosolyában találja. A másik a tudós 
gladiátor, a könyörtelen logikus, a kitartó vitázó, a követ-
kezetesség, rend és systema bámulója, mintha rajta kivül 
lenne az egész világ melyet ő egy argumentumból szemlél." 
A skót egyház igazi typusa és megszemélyesítője.1) 

Ezekből világos tehát a XVII. század skót igehirdeté-
sének képe. Még csak a módszerről egy pár dolgot. A rend-
szer itt sem hagyta nyugodni a skótokat. Nem hiába követelik 
mindig a zsinatok és presbyteriumok ( = egyházmegye) a 
„doctrine teaching"-et, „catechetical doctrine"-t, de az ige-
hirdetés csakugyan fel is vette a dogmatika methodusát. 
Burnet2) ezt mondja róluk: „a papok annyira benne voltak 
az írásban (füll of Scripture), hogy az extempore imádkozás 
után az extempore prédikációt is megpróbálták, methodusuk 
az igehirdetésben olyan világos volt, hogy a nép világosan 
tudta követni a beszédet minden megerőltetés nélkül. A mód-
szer volt, hogy a textusból kivontak bizonyos tantóteleket, 
ezeket fölmutatták és bebizonyították az értelem előtt, aztán 
föltárták, hogyan lehet használni ezt nevelésre ós fegyel-
mezésre, buzdításra és vigasztalásra, saját magunk megpró-
bálására ós mások segítségére." Emellett a külső módszer 
mellett volt más, magából a tárgyból, mely rendesen a keresz-
tyén élet, vagy az üdvtörténet fő fázisait tartalmazta. A fel-
osztás olyan kaptafaszerü volt, hogy a gyülekezet éppenséggel 
nem érezte ki, melyik textusról prédikál, mert mindegyikből 
egyformán ugyanezt erőszakolta elő. Ilyen felosztások voltak: 
bűnbeesés, megváltás, megigazulás, ker. élet; vagy: justi-
ficatio, adoptio, sanctificatio. Helyesen mondja Ramsay, „ezek 
nem annyira expositiók, mint inkább impositiók voltak. A 
textus erőszakolására ő említ egy példát. Egy lelkipásztor 
Hos. 11 : 1—4.-ről beszélve így állította föl a kérdést: „Kedves 
flam-e nekem Efraim?" — felelet: igen, mert: 1. megigazított; 
2. felfogadott; 3. megszentelődött gyermek. Klassikus példa 
azonban a következő: Egy gyülekezet már megunta a lelki-
pásztor beszédét, aki mindig a megszakadt és helyreállított 
szövetséget gyötörte. Egy nap felveszi a lelkipásztor a tex-
tust: I. Mózes 44:13.-ból ós József testvéreiről beszélt, akik 
közül Benjamin zsákjában megtalálták a poharat. A gyüle-
kezet örvend, hogy ujat hall, de a felosztás jön evvel a be-
vezetéssel: „a Benjamin zsákja elszakadt és benne találtatott 
a serleg; így a ti ruhátok is meg fog szakgattatni az ítélet 
napján, tehát első részben szólunk a megszakadt, másikban 
a helyreállott szövetségről."2) 

J) Mitchell: Catechismus of second Reform. London. 1886. LXIIl. I. 
3) Ramsay: Reminiscences 3 0 - 3 2 . 11. 
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Különben a nép maga szerette az ilyen beszédeket, és 
megkülönböztetve a „legalis"-tél „doctrinalis"-nak nevezte. 
Az episcopalisták és liberálisok (kevés számmal) ,.legális'1 

beszédei inkább morális, praktikus beszédek voltak, a dogma-
tizmust és rendszert kizárták belőlük. A későbbi fejlődésben, 
melynek követése már tárgyunkon kivül esik, látjuk a két 
irány elválását és egymással szemben megszilárdulását. A 
szabadelvüség növekedésével, a dogmatikus viták lezajlásával, 
az egyházi felfogás a vezetők között mindinkább tágul, emel-
kedik, és a XVIII. század végén már kifejlődik a két párt : 
az „evangelical," mely a régi orthodoxia letéteményese, a 
dogmák védelmezője, egyházjogi harcok kiváltója és a „mo-
derate'· vagyis mérsékelt, liberális párt, mely az eretnekül-
dözóseken átküzdve magát, kivívja a katholikusok emanci-
pációját, és a XIX. század ,közepén vezeti a vallásos rene-
száncot. 

Végig tekintve a század igehirdetésén, első pillanatra 
megkapjuk a skót jellem két megállapított alaptulajdon-
ságának jelentkezéseit. A formalizmus a dogmatizmusban, a 
rendszerezésben ül diadalt, mint láttuk, magánál a népnél, a 
mysticizmus az „ébredésekben", különösen Rutherford szemé-
lyében, ki úgyis mint politikus, úgyis mint igehirdető, kora 
egyedüli és karakterisztikus jelensége. 

* 
* * 

III. A másik tevékenység a katechesis. Ε kategória alá 
lehetne vonni tulajdonképen az összes egyházi funkciókat, 
itt azonban a katechesis tulajdonképeni értelmét, mint intéz-
ményes vallástanitást és vallásos nevelést próbáljuk figye-
lemmel kisérni. Először is megjegyezzük, hogy ennek tulaj-
donképen három faktora van : Vallásos nevelés a családban 
egyházban, államban. Skóciában azonban már láttuk, hogy 
az állam hogyan olvadt föl egészen az egyházban, most 
megjegyezzük, hogy az egyház a családot is abszorbeálta. 
A viszony tehát nem az, hogy a három, vagy legalább is 
két faktor (egyház és család) külön-külön, de egyenlő értékű 
vallásos nevelést ad, hanem az egyház, mint egyik szűkebb 
körű intézményt, a családot önállóságától és szabadságától 
teljesen megfosztva, megbízza és kötelezi a katechesis vég-
zésére. Az emberek nem családtagok, hanem először egy-
háztagok, azután tagjai az államnak és családnak. Ez a 
folytonos protektorátus, melyet az egyénnek el kellett tűr-
nie, természetesen sok bajnak lett okozója, de hozott magá-
val egy előnyt is, azt tudniillik, hogy az egyháznak mint 
nevelői intézménynek fogalma mind erősebben nyomult elő-
térbe és érvényesült. Most, hogy az egyház teljesen magába 
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olvasztotta az államot, az iskolák fentartását is kettős 
alakjában, mint állam és mint egyház végzi. 

Mielőtt a speciális vallástanítás kérdésére átmennénk, 
nézzük röviden a skót iskolázás történetét e korszak folyama 
alatt. 

Az első korszak nyomorúságos állapotai itt sem javul-
nak eleinte. Az intézkedések megvannak, de hiába. A zsinat 
1616-ban abból az esetből kifolyólag, hogy némely asszonyok 
egyetértve (traffiquing) pápista és jezsuita papokkal, elcsa-
varják az ifjúság fejét „in their growing and tender age," 
rendeli, hogy „ne legyen szabad semmiféle személyeknek 
vagy egyes személynek iskolát tartani fent az ifjúság nevelteté-
sére. csak, ha először birják a püspök jóváhagyását, és aztán 
megvizsgáltattak az egyházmegye lelkipásztorai által, ahol tar-
tózkodnak".1) Rendes körülmények között a lelkész volt a 
tanitó is, nem egy helyen maga állított egy iskolát, mint 
Henderson Lencharsban es Creichben, Semple Kilkpatrick 
papja pedig 2000 merk-ot ajánlott fel egy tanitó tartására.2) 
A parlamenti végzések egymásután jönnek, hangoztatván a 
gramatika tanítását, mert a latin nagyon megfogyatkozott 
(greatlie diminischit.) 1626-ban maga a király utasítja a 
püspököket (ez az episcopalizmus virágkorában), 1627-ben 
pedig legfelsőbb helyről kívánnak jelentést a papoktól az 
iskolák állapota felöl. A jelentések legnagyobb része csak 
negativ eredményt mutat, egy helyről igy: „a községben 
nincs iskola, soha nem is volt, mert a nép szegény földmi-
velő ós megelégszik vele, ha gyermekei is ugy nevelkednek 
föl, ahogy δ nevelkedett".3) Másutt ez a lakonikus válasz: 
„a községben nincs senki, aki Írni-olvasni tudna, a papon 
kivül." 

A presbyterianizmus győzelme után a földesurakkal akar-
nak iskolát állítani, 1642-ben a zsinat rendeli, hogy minden 
helyen az egyházközség ós földesúr közösen tartsanak fent 
iskolát, a tanitó fizetése 100—200 merk lehet. 6 év múlva a 
helyzet csaknem ugyanaz. A periódus le is záródik siker nélkül. 
Pedig az 1642. XI. t.-c. (zsinati) még a tárgyat is beosztja. Rendeli, 
hogy: 1. minden egyházközség tartson egy olvasót (reader): 
aki az istentiszteleten a lekciókat olvasta), egy iskolát ahol 
a gyermekek tanuljanak irni, olvasni, tanulják a vallás alap-
jait, ahol grammer schoolok állíthatók, állítsanak; 2. az 
egyházlátogatásnál a papot vonják felelőségre a vénekkel 
együtt az iskolák felöl, a bizottság tegyen jelentést a zsinat-
nak; 3. ajánltatik Őfelségének és a parlamentnek, hogy az 

») A. Edgar : Old church life in Scotland. London. 1886. II. k. 65. 1. 
') U. o. 68. 1. 1 merk = 16 kor. 
' ) U. o. 70. 1. 
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előbb fölsorolt iskolák fölállittassanab, hogy a szegény embe-
rek gyermekei, ha jó tehetségüek, neveltessenek föl a hely 
szüksége és lehetősége szerint; 4. bizottságok neveztessenek 
ki az iskolák látogatására ős a grammatika tanítására szol-
gáló legjobb eszközök megválogatására és e bizottságok 
sürgősen tegyenek jelentést munkálataikról. A gramatikai 
iskolák és kollégiumok rendszeres vizsgálatára és a képesí-
tések ellenőrzésére csak 1705-ben történik zsinati intézkedés.1) 

Iskolamesterek theologiát végzett, állással nem biró 
egyének voltak, kiket a lelkész, és az egyháztagok közíil-
azok jelöltek, akiknek legalább 100 £ vagyonuk volt, de 
a zsinat 1638-ban kimondja, hogy senkit a gyülekezet aka-
rata ellenére nem lehet nyakába varrni (intrude upon). Meg-
kívánják a vizsgálatot. 1697-ben egy ember jelenik meg az 
Ayr presbyterium előtt és „bizonyságot tévén képességeiről, 
vallást tett elveiről, hogy azok megegyeznek az egyház tanaival 
és kormányzatával, felajánlotta, hogy alájegyzi a Confession 
of Faith-t, folhatalmaztatott tanításra a New-Cumnock-i isko-
lában, ahová meghivattatott." Magániskolák hasonló vizsgálat 
kiállásával engedélyeztetnek. A szegény gyermekek tanítására 
ösztöndijakat alapítanak, de a vizsgálat igen szigorú. Érde-
kes, hogy a reális oldal is csakhamar előtérbe jut. 1641-ben 
egy technical collégé felállítását rendelik el minden megyé-
ben, ahol szőni ós harisnyát kötni tanulnak. 1661-iki zsinat 
szerint: „szegény gyermekek, csavargók és más korhelyek 
szőni és varrni tanuljanak."2) 

A tanítás főtárgya természetesen a vallás volt, 1698-ból. 
olvastunk egy rendeletet, mely az iskolamesterek kötelessé-
gévé teszi, hogy „tanítsák tanítványaikat a vallás főelveiben, 
egyet se engedjenek csavarogni, az osztály imádsággal kezdje 
ós végezze munkáját." (Ayr presb.) 

Ez vezet át bennünket a tulajdonképeni katechesisre, 
melyet két téren fogunk szemlélni: családban és egyházban. 

A családi vallásos nevelés, vagy vallástanítás gondo-
lata igen régi keletű. Részletes történetére nem térhetünk 
vissza, csak röviden kell tárgyalnunk e korbeli történetét.3) 

Az egyházpolitikai zavarok még szükségesebbé tették 
azt, hogy az egyháznak a családban egy olyan faktora legyen, 
mely minden vihar és veszedelem dacára is az δ szellemében 
neki neveljen egyháztagokat. így az egyház olyan eszközöket 
léptetett életbe, melyek ezt biztosították. Első és legfonto-
sabb ezek közül a családi istentisztelet volt. Tulajdonkép 

') Abridgement of Acts of G. Ass . of church of Scotl. 1 6 8 3 - 1 8 1 0 . 
Etiinb. 1811. 

' ) Edgar : 1. m. 1 0 9 - 1 2 3 11. 
*) L. ehcz : A skót vall. nevelés története a ref. óta. Tlieol. Szaklap. 

IX. évf. 
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két elemből állott: egyik építő, a kultusz, a másik doctri-
nalis, a katechizáció. A kettő később összeolvadt, épugy 
mint az egyházi katechizáció tutajdonképen kultikus cselek-
vényből fejlődött ki. 

Ε periódus első intézkedése a családi istentiszteletre 
vonatkozólag az 1639. zsinat határozata, mely szerint „min-
den családban istentisztelet állittassék be, ahol még nincs, 
reggel ős este, és a gyermekek és cselédek taníttassanak 
(catechised) otthon a családfők által, melyről bizonyságot 
szerezzenek a lelkészek és presbyterek, minden család meglá-
togatása alkalmával."1) Ezt tehát ugy kell elképzelni, hogy 
a családi istentisztelet után a családfő a gyermekeket és 
cselédeket tanította a kátéból. Először nézzük magának a 
családi istentiszteletnek formáját. 

Legteljesebben és legrészletesebben szabályozza ezt a 
Westminstert zsinat, melynek erre kiadott „Directory"-ja a 
következőket mondja ki: Érdekes maga a cim: „a kegyes-
ség ápolása, egység fönntartása ős szakadás és megoszlás 
kikerülése céljából." Egyes pontjai röviden a következők: 
1. Szükséges, hogy mindenki imádság és elmélkedés által 
hálát adjon Istennek, és erre a papok és a családfők kény-
szerítsék a népet (press). 2. A családi istentisztelet módjai: 
először ima és hálaadás különös tekintettel úgy Isten egy-
házának állapotára, mint a családnak és egyes tagjainak 
helyzetére. Aztán írás olvasás egyszerű katechizálással, hogy 
az együgyüek képesek legyenek résztvenni az istentisztele-
ten, megértsék az Írásokat, melyeket olvasnak; együttes is-
tenes beszélgetés (godlie conferencis) a tagok nevelése céljá-
ból a legszentebb hitben, valamint figyelmeztetés és dorgálás 
igaz okok miatt azok által, a kiknek erre a családban tekin-
télyük van. 3. Amint a szent írások magyarázatának köte-
lessége és hivatása a lelkipásztor hivatásának egy fontos 
részét teszi, amit senki bármennyire képes is különben, nem 
vehet magára, hacsak arra Isten és saját egyháza illő módon 
el nem hivta, úgy minden családban, ahol olvasni tudó em-
ber van, a szentirások olvasandók rendesen, és ajánlatos, hogy 
azután beszélgessenek és a beszélgetés során hasznos meg-
jegyzéseket tegyenek afelől, amiket olvastak és hallottak . . . 
Mindenben a családfő a fő, a család bármelyik tagja tehet 
egy kérdést, hogy föltárhassa kételyeit. 4. Senki ez alól ne 
vonhassa ki magát. Ahol a családfő nem alkalmas, ott a 
lelkész, vagy egyháztanács jelöl ki embert más családból. 
5. Méltatlan emberek ne tarthassanak családi istentiszteletet, 
mert az együgyűeket és állhatatlanokat félre viszik. 6. Min-
den család maga tartja, idegenek ne legyenek jelen. 7. «Bár-
milyen gyümölcsöző és eredményes volt is a különböző csa-

' ) Story: Church of Scotland. IV. k. A Edgar: church discipline 439. 1. 
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ládok tagjainak közös összegyűlése az üldöztetések ós szen-
vedések napjaiban (amely esetekben sok dolog ajánlatos, ami 
máskor nem is tűrhető), ha az Isten békével áld meg ben-
nünket és helyre állitja az evangelium tisztaságát, ilyen 
gyűlései a különböző családok tagjainak megszüntetendők, 
mint amelyek a családi gyakorlatot akadályozzák, a közös 
istentiszteletek hátrányaira szolgálnak, szétszaggatják az 
egyes családokat az egyes gyülekezetekben, később az egész 
egyházban. A sok rossz mellett, ami ezekből származik, ezek 
erősitik a testi ember szivét (hard the hearts of carnal 
men) ós az istenfélőt aggodalommal töltik el." 8. „Vasárnap, 
miután a család minden egyes tagja és az egész család együtt 
imádkozott az Istenhez, hogy tegye alkalmassá őket a közös 
istentiszteletre, s azt áldásossá reájuk: a családfő köteles 
vigyázni rá, hogy a család minden egyes tagja elmenjen a 
gyülekezeti istentiszteletre (publick worship), és csatlakoz-
zék a gyülekezet többi tagjaihoz, az istentisztelet végeztével, 
egy ima után, mindegyik számoljon be (otthon) arról, amit 
hallott, ezután az idő többi részét eltöltik katechizálással, 
vallásos társalgással (spiritual conversation) az Isten igéje 
felől, vagy pedig külön-külön olvassanak, elmélkedjenek ós 
imádkozzanak, így erősítvén magukat az Istennel való kö-
zösségben (communion), hogy ugy a nyilvános istentisztelet 
hasznát előmozdítsák, növeljék, maguk pedig növekedjenek 
örök életre." 9. A kik a hangos imádkozásban nem gyakor-
lottak, gyakorolják magukat gondolatok nyerésében ós kife-
jezésében. Az ima és elmélkedés (magán) tárgyaiul ajánlhatók: 
„Vallják be érdemtelenségüket Istennek, vallják be bűneiket, 
a család bűneit, vádolván, megítélvén és elkárhoztatván ma-
gukat érte, mig teljesen meg nem alázkodnak; öntsék ki 
szivüket Isten előtt; adjanak hálát Isten jóságáért, különösen 
Jézusért; könyörögjenek azért, amire szükségük van; imád-
kozzanak az egyházért, a királyért, a városért, családért stb.; 
bezárja az imát a kórós, hogy Isten dicsőítse meg magát az 
eljövendő országban." 10—14. Egymás erre való figyelmez-
tetését kívánja, a presbytereknek még jobban ajánlja az 
extempore imádkozást, végre a befejezés ebben látja a té-
velygés terjesztésének, szakadásoknak megakadályozását. — 
Végül igy szól: ezeknek célja, hogy az istenfélelmet növeljék, 
más oldalról „semmiféle más gyűlések vagy más gyakorlat 
a vallás gyakorlatának neve és örve alatt megengedve nin-
csenek, mint amelyek képesek a tévelygés terjesztésére, sza-
kadásokra, a nyilvános istentisztelet ós a pap megvetésére, 
(misregard or contempt), a különös kötelességek elhanya-
golására vezetni; vagy más dolgokra, melyek test és nem 
lélek szerint valók és ellenségei az igazságnak ós békesség-
nek." 
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Különösen jellemző az idézett utasításban az a gondolat, 
ami az egyes családok külön istentiszteletére vonatkozik. 
Nyilvánvaló, hogy ha megengedik a közös istentiszteletnek 
több családra való kiterjesztését, ott el van vetve a szektás 
kodás magva. A skót egyház tehát ösztönszerűleg érezte, 
hogy mihelyt az egyház a családot kiereszti a kezéből, vele 
a vallásos nevelés egész kérdését elejtette. A gondolat lénye-
gében egy igen fontos kérdést érint, mely a következő: mi-
lyen viszonyban legyen az egyházi ós a családi vallásos ne-
velés. Mert világos, hogy a család tradíciója, egyes más 
hatások alá kerülő gyermekek újító törekvései, veszélyeztetik 
a közszellemet, melyet a dogmáknak ós egyházkormányzatnak 
behódoltatással az egyház olyan hiven ápolt. Most tegyük 
föl, hogy a fiú, aki a család hagyományos szokásos világné-
zetéből kinőtt és önállóan gondolkozik, szintén családot ala-
pit. Akkor az történik, hogy ebben a családban a vallásos 
felfogás teljességgel más lesz, mint az előbbiben, sőt, mint 
az egész egyházban. Mit tesz hát az egyház ? Az eretnekség 
terjedését megakadályozza úgy, hogy először magában a 
családban biztosítja a tekintély integritását. Úgy ügyel föl a 
családfő, hogy a gyermekeknek ne engedje meg a kételke 
dóst vagy magyarázgatást. Hogy pedig minden családnak 
így kifejlett tradícióját megőrizze, arra külön választja az 
egyes családokat ós mindegyiket az egyház általános hetero-
nomiája alá helyezi. A családnak ez az erősítése a skót nép 
tradicionális, formalista karaktererére vezethető vissza, mely-
ről fentebb mondtuk, hogy megóvta a skótokat a szektásko-
dástól. Ennek itt szemléljük egyik legklasszikusabb példáját. 

Természetes, hogy az intézményes családban folyó val-
lástanítás és nevelés mellett volt és pedig igen szigorú 
fegyelem is. A tanítás tárgyának vizsgálata azonban későbbi 
feladat, a családi fegyelem pedig az egyháztól kapván indí-
tékát, az egyházfegyelemről szóló részben tárgyalandó. 

Az egyház által végzett vallásos nevelés speciális alak-
jában katechizació néven ismeretes. Ennek a cselekvénynek 
hosszú története van, mely belenyúlik az előbbi periódusba. 
Itt abból röviden csak annyit, amennyit okvetlen szükséges. 
Itt kénytelenek vagyunk az igehirdetés történetére is kitérni 
pár szóval, mit az előbbi részben, mint feleslegest, mellőztünk. 

Még az episcopalizmus idejében szokás volt minden 
délután, hogy a nép összegyűlt a templomban ós ott egy részt 
olvastak a bibliából, s rövid imával befejezték az istentisz-
teletet. A puritanizmus hatása alatt ezt kiegészítették egy 
bibliamagyarázattal (lecture) egyik történetíró szerint azért, 
mert látták, hogy „sok ivásra adott alkalmat ép azon idő-
tájban, mikor ezek az imák és bibliai helyek olyastattak." 
Ennek értelme körülbelül az, hogy, mivel ekkor minden 
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munkának szünetelnie kellett, a nép idejét akarták a haszon-
talan időlopástól elvonni. Ez a mindennapi istentisztelet azon-
ban nem járt jó eredménnyel. A nép vagy egészen mellőzte 
a rajtuk való részvételt, vagy, ha kényszeritették, hadakozott 
ellenük. Voltak azonban helyek, a hol a „lecture" találkozott 
a nép tetszésével. Irvineben Dickson úgy oldotta meg a 
kérdést, hogy a bibliamagyarázat helyett a népet házához 
gyűjtötte vasárnap este, beszéd után s ott beszélgetett velük 
vallásos kérdésekről. így már 1642-ben a mauchlini kirk 
session jegyzőkönyvéből látjuk, hogy a pap prédikál vasár-
nap kétszer, minden kedden egyszer, néha prédikálva, néha 
katechizálva, azonkívül reggel és este „publick prayers" tar-
tanak írás olvasással.1) Világos tehát, hogy itt e kettő elválik 
egymástól. A hétköznapi istentiszteletek visszamennek az 
első időkre, a hét folyamán azonban egyszer, kedden, válto-
gatva, prédikáció és katechizálás (lecture és catechising) 
tartatik. A következő időkben a keddi istentisztelet teljesen 
a katechizálásra fordíttatott, míg a vasárnap délutáni szintén, 
avval a külömbséggel, hogy itt csak gyermekek katechizá-
ciója folyt. így lassankint a hétköznapi, tehát mindenki szá-
mára való katechizáció nagy jelentőségre emelkedett, s jelen-
tőségében meghaladta a prédikációt is. 

Ha most ráemlékezünk, hogy a katechizáció a családban 
hogyan nyugodott a családfőn, hogy annak kötelessége volt 
a családtagokat tanítani, látjuk, mi a jelentősége a hétköz-
napi katechesisnek. Akkor kérdezte fel a pap és tanította 
meg a családfőket arra, mit tanítsanak gyermekeiknek. 
Vasárnap délután pedig a gyermekek tudását vizsgálta meg. 
Iiry érthetjük, milyen szervezett volt a tanítás mit az egy-
ház végzett. Lassanként a hétköznapi összejövetel neve 
„oxamination" lesz, Glastonban úgy rendelik el, hogy „legyen 
examinalion az egész gyülekezetnek egy napján a hétnek, 
amelyik legyen péntek; „liothesay egyháztanácsa elrendeli, 
hogy az egyházközség négy részre osztassék vizsgálat szem-
pontjából". 1639-ben a zsinat rendeli el a katechizációt még 
pedig az egyházközség egyes helyein nem hagyván azt 
félbe, csak az urvacsoraosztás előtt egy kicsivel (XXII. 
Less.) 1619-ben már a tárgyat is megadják a kateche-
sishez. Ez a zsinat követeli a Megváltó tudomány sum-
májának magyarázatát, majd igy szól: „minden lelkipásztor 
az elöljárók segítségével gondoskodjék róla, hogy minden 
háznál, ahol olvasni tudó ember van, legyen egy példánya 
a „Shorter és Larger katechismus"-nak „Confession of Faith" 
és „Directory for Family Worship"-nak. A presbyteriumok 
(egyházmegyék) tartsanak szigorú vizsgálatot, ugy a lelki-

') Edgar. J. m. II. 83 -94 . II. 
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pásztor fölött, aki a katechizációt tartja, mint a családapák 
fölött, akik ezt a családban gyakorolják, hanyagság esetében 
függesztessék föl a lelkipásztor. (1649. jul. 30.) 

Csak természetes, hogy az ilyen nagy elterjedettség és 
ilyen erős kényszerítés mellett gombamódra termettek a 
káték is. A covenant korabeli káték speciális kálvinista 
dogmatikai alapon állanak, mig a westminsteri már szabad-
elvűbb, de természetesen csak anglikán hatásra. A westmins-
teri zsinat alatt óriási száma keletkezett a kátéknak, közü-
lök a legfontosabbakat anglikán és skót eredetükben külön, 
Mitchell gyűjtötte össze óriási szorgalommal részint egészben, 
részint töredékekben.1) Van itt a kor legnagyobb emberei, 
köztük Rutherford, Ball, Blair (Robert) és Wisher tollából. 
A sok kísérletezés, nézeteltérések és dogmatikai különbségek 
egyeztetése árán végre sikerült a kisebbik kátét összeállítani, 
melyből később a nagyobbat feldolgozták. Részletes ismer-
tetést adni az egyes kátékról itt nem áll módunkban, csak 
azok és különösen a „Larger és Shorter Catechism." rövid 
jellemzését adjuk a következőkben:'·4) A káték beosztása 
nagyjában a hiszekegyet követi. Mindegyik káté Istenről, 
Jézusról, a Szentlélekről szóló hitcikkeket letárgyalja, aztán 
átmegy az erkölcstani részre ós itt adja a dekalogot és 
miatyánkot. A két rész közötti szakadék nyilvánvaló. A ket-
tőt vagy általában sehogy (Rutherford, New Catechism) vagy 
laza átmenettel (Shorter Catechism) köti össze. Az egység 
megőrzésére, bár sikertelenül, kísérletet tett az A. B. C. cimü 
káté, mely a credo, dekalog ós Uri ima hármas beosztását 
érvényesiti, de az egyházról, szentlélekről, praedestinációról 
és a ker. élet folyamáról (bűnbánat kivételével) egy szót 
sem ejt. Talán ez a hiányossága lehetett oka annak, hogy 
az 1648. évi zsinat XIX. sessiójában kimondá, hogy „a káté 
ujranyomatása ós oivastatása szigorúan tilos a benne levő 
nagy tévedések (gross errors) miatt az egyetemes üdvözü-
lésről, sacramentumokról etc." Ha most a kátét kikeressük, 
ott az inkriminált részek a következőkép hangzanak: 11. 
kérdés: Minden ember megváltatott Krisztusban, aki Ádám-
ban elesett? Felelet: Nem, csak azok akik igazán hittek 
benne. 12. kérdés. Mit nevezel igaz hitnek ? Felelet. A Jézus 
Krisztus igaz ismeretét (trae knowoledge), a benne való üdvösség 
meggyőződésével." Nyilván igaz, hogy itt areprobáció gondola-
táról egy szó sincs az egykorú skót káték értelmében. Vilá-
gos azonban az is, hogy a szerző tulajdonképen Kálvin alapján 

' ) Mitchell: Catechismus of the second Reformation. London 1886. Itt 
a vita története is részletesen le van írva. 

*) Gondolatmenetét ú j ra a »Shorter Catechismus«-nak, mint a »Meg-
váltó tud. summájának« bővebben 1. : A skót vall. nevelés története. Theol. 
Szaklap IX. 199. Itt csak rövid jellemzésére szorítkozhatunk. 
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áll, aki hirdette, hogy a magam üdvözléséről való bizonyság 
feltétlen bizonyítéka annak, hogy a választottak közé tarto-
zom. És ép ez az, amit az idézett 12. felelet második része 
kimond. Jellemző, hogy ezután hetven évvel ugyanezért a 
szóért, hogy bizonyság, (Assurance) vagy bizalom, támadták 
meg Fisher könyvét1), melyben azt állította, hogy a hit lé-
nyege a bizalom. A többi káték tantartalma szigorúan a 
kálvini repobratiotant hangoztatja, az előbbiekből láthatóan 
azt tartván a káté gyökerének. 

A káték módszere épenséggel nem kielégítő. Az első 
és második rész közötti űr miatt az első részből a gyakor-
lati vonatkozások teljességgel hiányzanak. Az ugy tűnik föl, 
mintha egy külön adott tananyag volna, melyhez külsőleg 
kapcsolódik az utóbbi. 

A hivatalos egyházi katechesis ez elsorolt káték mellett 
még és főképen a Wodrow-fóle „Sum of saving knowledge"-
hez csatlakozott. Mellékelve voltak hozzá rövid compendiu-
mok gyanánt. „The practical use of saving knowledge;" 
„Warrants to believe" ós „The evidences of true faith."2) 
Mindháromban paragrafusokra szedett, bibliai lokusokkal 
körülrakott rövid mondatok, csak a legérdekesebből, a 
„Warrant to bilieve"-ból a következőt: Először beállít egy 
tételt, pl. Isten hívása (Ézs. 4 : 1—5.) Most jön egy syllo-
gismus, mely az illetőt biztosítja afelől, hogy igazhitű: 
„Mindenki, aki elfogadja a szabad kegyelmet: Jézusé. Én 
elfogadom Isten szabad kegyelmét, tehát a Jézusé vagyok." 
Vagy még egyet: Isten ünnepélyes parancsa (I. Ján. 3 : 23.) 
syliogismus: Aki Isten haragjától való felelemből és saját 
bűnei tudatában Jézushoz menekül és az ő törvényének 
engedelmeskedik, annak a hite erős, megváltó hit lesz. Én 
hozzája menekülök, tehát engem hitem megtart." Készakarva 
választottuk ezt a példát, hogy rajta be lehessen mutatni a 
kor írásműveinek tantartalmát és egész vallásos világnézetét. 
Hol van ez a syllogizált, elhitetett és törvényhez ragaszkodó 
hit a Jézus derült bizalmától, vagy a Kálvin fanatikus meg-
győződésétől. És hol van az az Isten haragjától rettegő vallás 
attól, amely a tékozló flu példázatában leli örökszép kifeje-
zését. Ha ez sem formalizmus, ha ez sem jogi felfogás, 
akkor a zsidókról és keresztyén judaizmusról beszélni felü-
letes nagyképűség. 

Most döntsük el még röviden, mi lehetett e hosszú, 
egy emberi életre kiterjedő katechizálás célja. Elvileg a 

l) Marrow of Modern Divinity. A vita 1715-ben kezdődött, azután több-
ször felujult . 

a) The Conf. of Faith, larger and Sborter Catechism etc. etc. Edinburgh. 
Hunter. 1876. 
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katechesis célja, hogy az egyház birtokában levő vallásos 
kulturkincset, vallásos világnézetet ugy adja át a gyermek-
nek, hogy az megérezze közösségét azokkal, akik ugyanegy 
világnézetet vallanak vele. Az egyházba való öntudatos bele-
taglalódás ideje a konfirmáció és vele együtt a gyermek 
fölhatalmaztatik arra, hogy a többiekkel való egységének 
dokumentálásául a közösség sacramentumát az úrvacsorát 
felvegye. Ebből következik két dolog: 1. Az úrvacsora föl-
adása sohasem történhetik az ünnepélyes kózrátótel előtt; 
2. a gyermekek sohasem vehetnek konfirmáció alkalmával 
egyedül Úrvacsorát, mert akkor a gyülekezet ki van játszva. 

A skót egyházban a konfirmációról igen bizonytalan 
nyilatkozatok vannak. A konfirmáció belső jelentése, az 
egyházba való felvétel, teljesen hiányzik, a kézrátétel szin-
tén; egyetlen egy dolog van, mely emlékeztet a cselekményre, 
melyet nagy fantáziával konfirmációnak lehetne nevezni, ez 
az urvacsoraosztás előtti kérdezés. Itt tehát vizsgálatról van 
szó, melyet különösen elrendel az 1668. t.-c.') Mi volt a 
kérdés tárgya ? A hiszekegy, dekalog, úri ima. Hangoztatják 
a keresztségi fogadalmat, de az egyházról egyik intézke-
désben sincs szó. A konfirmáció tehát e korban puszta vizs-
gálat, mely a ker. hittan, azaz a káté főpontjaira irányul. 
Hogy ez maga sem konfirmáció, csak vallásvizsga, nem föl-
vétel az egyházba, csak úrvacsorához való bocsáttatás a 
belső jelentés kiemelése nélkül, mindenki első pillanatra 
észreveheti. Még világosabb az abból, hogy az úrvacsora 
előtti vizsgálatot mindenkinek ki kellett állania. Ε vizsgálat 
tárgya ugyan legfőkép a sacramentumok jelentősége volt, 
de ez a dolgon nem változtat. Mauchlineben 1735-ben már a 
szószékről hirdeti ki a pap a vizsgálat napjait és pedig 
vasárnap általános vizsgálat, hétfőn azoké, akik elmaradtak, 
kedden, akik először jönnek úrvacsorához. Az admissió 
föltételét Baillei igy irja le: „a tudomány kellő mértéke és 
hitvallomás arról, hogy hiszik az igazságot; másodszor, 
hogy életükben és beszédükben feddhetlenek; harmadszor, 
hogy magukat az egyházfegyelemnek alárendelik."2) Világos, 
hogy itt az utolsó nem az, amit mi az egyházba való fölvé-
tel alatt értünk, tisztán csak egy nyilatkozat, mely elismeri 
az egyház tekintélyét. A protesterek alatt még egy negye-
diket csatoltak hozzá, „tiszta és bizonyos jelek újjászületé-
séről". A sacramentalis böjtöt a rendes heti böjtön kivül 
számították és igen szigorúan tartották meg. 

Mi tehát a vallástanítás célja ? Nem a konfirmáció, 
mert ennek a megtörténtével a katechizálás tovább folyik. 

') Sprott. Worship and Offices of Ch. o. Sc. Lond. 1882. 
A. Edgar. Old Churchlife on Scotland. 
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Nem is az úrvacsora, mert minden úrvacsora után újra 
kezdődik, különben is ez egy ismétlődő jelenség. De mind a 
konfirmációra, mind az úrvacsorára egy dolog kópesit : 
tudása, az egyház hitelveinek és aláírása alkotmányainak. 
Hogy itt ismét és döntően a skót dogmatizmus és skót 
formalizmus folyt be, azt mint kétségbevonhatatlan tényt 
csak konstatálhatjuk. A fanatizmus elrejtett nyomait épigy 
végig kisérhetjük a sacramentális böjtök, a covenant követe-
lése és aláírási kötelezettsége, stb. jelentkezésében. Igazi 
szép példáját azonban az egyházfegyelemben látjuk, mely-
nek rövid jellemzését már egy előbbi közleményünk tar-
talmazza. 

Imre Lajos. 


