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a Függelékében társalati ügyek olvashatók. Sinka Sándor „a ' 
tanár egyénisége és a tantervi utasítások" czímen értékes 
módszertani megjegyzéseket közöl; Radicsi György a „Régi 
pataki diákélet "-ről fest egyéni vonásokkal élénkített színes 
képet; Marton Sándor „Középiskolai reformtörekvések" czim 
alatt jól átgondolt s komoly érvekkel száll síkra a Társada-
lomtudományi Társaság által „minden történelmi érzék híjána 

é3 nagy felületességgel megindított radikális iskolai reform 
ellen, a mely „naponként két órai tanítás mellett, némi hatá-
rozatlan természettudományi és szocziologiai ismerkedéssel, 
egy kis nyelvgyakorlattal, felületes irodalmi tájékozódással s 
alsófokú mathematikai müveletekkel eltöltve, fogja képezni a 
jövő kor müveit embereit". A Függelékben közölt társulati 
ügyek közül figyelemre méltó a Kálvin-pályázat, melynek té-
tele ez: „Kálvin nézetei és munkássága a nevelés és tanítás 
terén". A jónak ítélt pályamüvet az egyesület ívenként 100 
koronával jutalmazza és saját tulajdonaként kinyomatja. A 
pályaművet 1908 október l-ig az egyesület elnökéhez Debre-
ozenbe kell beküldeni. 

A csinos kiállítású füzetet, mint értékes dolgozatok fog-
lalatát, elismeréssel üdvözöljük, a benne uralkodó szellemet 
és törekvést nagyra becsüljük, a tanáregyesület derék mun-
kásságát a művelt református közönség pártoló jóindulatába 
melegen ajánljuk. Az ily nemes czélokra öntudatosan törekvő 
egyesület nagyon megérdemli, hogy müveit hitfeleink erélye-
sen támogassák. —s —$. 

Benkő István: Agenda, azaz szertartási beszédek és 
imák, a magyarországi református keresztyén egyház rendtar-
tásai szerint. Budapest, 1906, Kókai Lajos könyvkereskedése, 
281 lap, ára fekete vászonkötósben 5 korona. 

A liturgia egységesítésére irányuló törekvésnek első érett 
gyümölcse Benkö István rákospalotai lelkésznek kézalatti 
ágendája. Könyve beosztásánál, mint az előszóban írja, szerző 
lehetőleg alkalmazkodott a zsinat által (1905. évi zsin. jegyző-
könyv 890. pont) határozattá emslt „Istentiszteleti Rendtar-
tásihoz; de némileg el is tért attól. Nevezetesen, szerző is 
az 1. szakaszban a sacramentumok kiszolgáltatására; a 2. 
szakaszban a megáldásra és baiktatásra é3 a 3. szakaszban 
az egyéb megáldási cselekményekre vonatkozó szertartási be-
szédeket és imádságokat közli. Ennyiben alkalmazkodik a 
hivatalos liturgiához vagy istentiszteleti Rendtartáshoz. De az 
«gyes szakaszok körében, a gyakorlati szükségnek megfele-
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lóén, vett fel még némely dolgokat, a melyeket a Rendtartás 
nem említ, pl. a konfirmáczió sorrendjét gazdagabbá és vál-
tozatosabbá teszi, egyházkelési liturgiát is állit be, mit a 
hivatalos Rendtartás nem ismer, de a mit a szülésen átesett 
anyák hálás érzelme lélektanilag és az egyháziasság szem-
pontja kellően indokol. 

Az istentiszteleti Rendtartás nyújtotta vázat hússal és 
vérrel az ágendairó tölti meg, a mely munkában az egyes 
istentiszteleti cselekményekről való felfogása az irányadó. Ez 
az ágenda elvi alapja és éltető lelke. Benkő a maga elvi 
álláspontját az egyes liturgiális cselekmények szerint követ-
kezőleg körvonalozza. 

A keresztség, melynek elnevezésével sehogy sincs a 
szerző megelégedve, de kénytelenségből mégis megtartja, 
lényegileg teljes elköteleztetés az Atya, Fiú, Szentlélek isme-
retére, tiszteletére és szolgálatára. Ennélfogva a sokat vitatott 
„nevébe", nevére" és „nevében" kifejezések között a „nevébe* 
kifejezést tartja egyedül helyesnek; mert Krisztus az Atya* 
Fiú, Szentlélek nevébe és nem a vízbe való bemeritést ren-
delte tanítványainak s mert itt a név a lényt, a lényeget je-
lenti, a miért a baptizálás vagy a keresztélés, a maga eredeti 
értelme szerint, hit által az Isten szellemi közösségébe való 
bevétel vagy bemerítés; az ő újszövetségébe vagy Krisztus 
egyházába történő beavatás, a mit a vizbemerítés vagy a 
vízzel leöntés csak jelképez. 

Az úrvacsorát Benkő a Rendtartás követelte hat helyett 
csak négy alkalommal, úgymint karácsonykor, húsvétkor, pün-
köstkor és a reformáczió ünnepB!T7)sztaná ki; a böjti úr vacso-
rázás, mint pogány-pápistás maradvány, törlendő ; az újkenyéri 
és újbori, mint nem üdvtörténeti, hanem hálaadási alkalom, 
összeköthető volna a reformáczió ünnepével. Az úrvacsora 
szertartásába, BénkŐ szerint, a bűnbánó imádság után a három 
hitvalló kérdés feltevése és a gyülekezetnek azokra hallhatólag 
adott felelete okvetlenül behozandó ; mert a gyülekezet ez 
által nyilvánítja hitét, fogadástételét s hitvaUástétel nélkill a 
bűnbocsánat hirdetésének nincs hdye és értelme. 

Érdekes és sok tekintetben indokolt Benkőnek az a sür-
getése, hogy a templomi ágendázás, az imák kivételével, nem 
olvasva, hanem mindig könyv nélkül végeztessék. Sürgeti 
továbbá a konfirmáczió szertartásának lehető ünnepélyessé, 
meghatóvá és emlékezetessé tételét; gazdagítani a szertartást 
és rövidíteni a növendékekhez intézett beszédet. Javasolja 
továbbá az egyházkelö anyák mégáldási Cselekményét. Köve-
teli a temetési szertartás egyszerűsítését és mindenkire nézve 
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egyenlővé tételét; a predikácziós temetés feltétlen elhagyá-
sát; a gyászbeszédeknek (orácziók) rövid előbeszéddé össze-
vonását, ágy hogy a temetési szertartás, mindenki felett egy-
formán, csak bevezető beszédből és imádságból álljon. E végből 
szükséges volna egy temetési ágenda készítése. 

A mondottakból látnivaló, hogy Benkő Ágendája sok 
tekintetben reform-Ágenda, mely a liturgiális cselekmények-
nek végzésében figyelemre és megszívlelésre méltó javításo-
kat javasol, sőt tényleg érvényesít is, a mint ez az egyes 
liturgiális beszédekből nyilván kitűnik. Liturgiái javításait mi 
is helyeseknek és czélszerfieknek találjuk, mert evangéliomi 
eszmék felújítását és érvényesítését látjuk bennök. Az egy-
háznak pedig csak javára, belső erősödésére, krisztusi szel-
leme fokozására szolgál, ha akár tanban, akár szertartásban 
közelebb jut az evangéliomi erőforrásokhoz. Az ilyen evan-
géliomi reformot csak elismeréssel és helyesléssel üdvözölhet-
jük a református keresztyén egyházban. 

Magok a szertartási beszédek, kivéve Kálvinnak egy 
úrvacsorai magyarázatát, mind a szerző eredeti beszédei, melye-
ket különböző alkalmakkor irt és mondott el. írásukban az 
Isten igéje volt a szerző legfőbb kútforrása, az Igét akarja 
dolgozatai közrebocsátásával is hirdetni, hogy ez által is erő-
sítse a hitet és építse a lelkekben az Isten országát. Kere-
setlen, érthető és építő kívánt lenni. Külső alakjukat eltekintve, 
egyik-másik beszéd tán hosszúnak tetszik, de csak ott, a hol 
a gyülekezet elszokott a lelki tápláléktól. Egyébiránt a hosz-
szúságon lehet rövidíteni. 

így mutatja be s így jellemzi maga a szerző az Ágenda 
beszédeit és imáit. S ezt az önjellemzést a bíráló ész és szív 
is igaznak, találónak tartja. Benkő „keresetlen, érthető és 
építő" mind az igehirdetésben, mind az imádkozásban. A nagy-
hangú frázisokat, a színes képeket, a virágos szólamokat 
szintúgy nem kedveli, mint a száraz okoskodásokat és az 
elvont elmélkedéseket. Egyszerűen és értelmesen tanít, ok-
tat és épít beszédben és imádságban. Ez a keresetlen8ég, 
ez a puritán egyszerűség, ez a józan értelmesség az ereje, 
de ez a gyengéje is a Benkő Ágendájának. Ereje, mert oko-
san tanít, helyesen oktat s bizonyos tekintetben épít is az egy-
szerűség értelmességével és világosságával. Beszédei okos 
keresztyén tanítások, imádságai helyes keresztyén könyörgé-
sek. De ez az Ágenda gyengéje is, mert kissé száraz értel-
messége és puritán egyszerűsége annyira természetévé válik, 
hogy felmelegíteni, felemelni, hangulatba hozni, megindítani 
nem akar és nem is tud. Már pedig az emberi lélek a tem-
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plomban az okulás mellett egyrészt emelkedni, buzogni, hevülni, 
szárnyalni és felmagasztosulni is kiván ; másrészt a megalázko-
dás, a töredelem, a bűnbánat erőteljesebb, megrázó, megin-
dító, szívbe vágó érzésétől és indulataitól sem idegenkedik. 
Azt a magasságot és ezt a mélységet, az erőnek a súlyossá-
gát és az érzésnek a színességét — én legalább — sajnosan 
nélkülözöm a Benkő Ágendáinak a beszédeiben, de különösen 
az imádságaiban. 

Am e magasabb igényektől eltekintve, Benkő Ágendája 
nagyon jóravaló, változatos tartalmú, derék munka, mely méltó 
arra, hogy lelkészeink megszerezzék, tanulmányozzák és kivált 
csekélyebb igényű gyülekezetekben használják. Kiállítása csinos* 
iíyomása tiszta, kötése czélszerű, ára elég jutányos. 

Radácsi György: Emlékjelek, bizonyságok. Összegyűj-
tött dolgozatok. I. kötet. Sárospatak. Nyomtatta Radil Károly 
a ref. főiskola betűivel. 1906. 399 lap. Ára 5 korona. 

Rajongó tisztelettel vagyok a sárospataki főiskola, az 
általam már régebben „magyar Göttingának nevezett ősi ev. 
ref. alma mater iránt. Ragyogó betűkkel irta be nevét Kopácsiék, 
Gommeniusék és Pósaháziék óta föl Erdélyi Jánosig a magyar 
irodalom s a hazai protestantismus történetének fölemelő ese-
ményekben oly gazdag lapjaira. A debreczenit kivéve alig is 
van oly hazai főiskola, a melynek oly nagy hire és múltja 
volna, mint a sárospatakinak. A nagyenyedi, pápai és eperjesi 
csak utána következik. 

Erről a főiskoláról méltó „emlékjeleket és bizonyságokat 
adott ki Radácsi „néhány szerető jóbarátja és hálás tanít-
ványa többszörös kívánságára" a közelmúlt időből. „Gyűjte-
ményes holminak" nevezi az általa éveken át szerkesztett 
„Sárospataki Lapokban" megjelent, „az idő, a szükség és 
a szive sugallta dolgozatait", a melyekről nemrég irt magán-
levelében — s ez a magyar prot. író sorsa — azt írja, hogy 
„a sok szép elismerés mellett is gyönyörűségesen rá fog 
fizetni", de oda teszi, „de a hitünket nem veszítettük el. Bízva 
bízunk!" Ne is veszítse el „küzdelmes, de emellett is sok 
boldogsággal folyó életében" továbbra sem. ő tőle tanultam és 
saját magamon tapasztalom, hogy „azért vagyunk theologu-
sok, hogy hitünk legyen". E müve is bepillantani enged írója 
lelkébe, szivébe I 

Előszavában megmagyarázza műve czimét ekképen: 
„Emlékjelek és Bizonyságok* ezek; visszhangjai a gyásznak 

F. 




