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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 
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és örömnek, a mikkel egyszer-másszor az istenség szabados 
tetszése közegyházunkat, Tiszáninneni Egyházkerületünket és 
ebben sárospataki főiskolánkat meglátogatta, illetőleg meg-
ajándékozta. Adalékok ezek mindkettőnek történetéhez; könny-
cseppek, szívbeli sóhajtások, czipruságak, köztük itt-ott egy-
egy kerekre font koszorú, a hü tanítvány, a jó barát, a szerető 
kartárs, az igazi nagyokat hódolattal tisztelő ember lelkének 
elszakgatott darabjai s a munkába állított szőllőmives verej-
ték-gyöngyei". 

Milyen találóan van ott jellemezve az „Emlékjelek44 

között p. o. egy-egy Török Pál és Nagy Péter, a két nagy 
ref. püspök, Vay Miklós az okos főgondnok és politikus, a 
tragikus végű Czelder Márton, a rendkívül hatásos liberális 
theologus Ballagi Mór, vagy a régebbiek közül Commenius 
Ámos János a maga korszakalkotó paedagogiájával és áldá-
sos pataki szereplésével stb. Egy külföldi nagy férfinak is 
jutott hely s ez "Gusztáv Adolf, a nagy lützeni prot. hős, ki 
ma Lutherrel egyetembén a Janssen-féle ultramontán történet-
írásnak, jobban: hamisításnak egyik legkedveltebb alakja. 
Jellemzései találók, megkapók, s a kényesebb kérdéseknél is 
nagyon találóak. Olykor a sorok között olvassuk ki az írónak egy-
egy nagy férfiúra vonatkozó érzelmeit. De különösen elemé-
ben van a patakiakról adott jellemzésében. P. o. a jóságos 
Emődy Dániel, a jogtudós (kár, hogy Orbán hiányzik) Hege-
dűs László, a főgondnok, a mélységes tudományú Heisler 
József, a német tudós életet élt Warga Lajos, ez a legnagyobb 
egyháztörténetirónk, vagy szegény Mitrovics Gyulánknak élte 
alkonyán csalódott alakja szinte megelevenednek s valódi 
élet- és jellemképükben jelennek meg előttünk. Olvastuk már 
őket annak idején a Sárospataki Lapokban s mégis oly szí-
vesen olvassuk meg őket így egymás mellett és egymás után 
újból. Csakugyan eszméitető és építő emlékjelek ezek a magyar 
haza és máig is vergődő prot. egyházunk hűséges szolgála-
tában. 

A „Bizonyságok" sorában több rendbeli beszéd talál-
ható, a miket a szerző különféle alkalommal és minőségében 
tartott. Azok .is a pataki főiskolának, ennek a máig is jelleg-
zetes ősi alma materünknek egy-egy legújabb épületkővét 
jelzik, a melylyel a szerzőnek nagyhatású tanári és írói egyé-
nisége elválaszthatatlanul össze van nőve. Ilyen egy lelkész-
avatási (ós nem „szentelési") beszéd „lelkitanítói működésünk 
sikerének akadályairól", az ő régebbi akad. székfoglaló, több 
tanévet megnyitó beszéde, Gusztáv Adolfról szül. 300 éves 
fordulóján tartott ünnepi beszéde, egy reformációi beszéde a 
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két hazafias beszéde márcz. 15 ikén s „a királyi tiz szobor 
örömére" stb. Erős prot. és öntudatos hazafias érzés szól 
ezeknek minden egyes gondolatából. Azért mindegyikök oly 
meleg és közvetlen, hogy szinte hallani véljük a szónok mag-
vas fejtegetéseit. 

Ajánljuk e rendkívül tartalmas és tanulságos „emlék-
jeleket és bizonyságokat" prot. olvasóközönségünk, de főleg 
lelkészeink és theologusaink szives figyelmébe. Szégyenünk 
volna, ha azokra a szerzőnek „rá kellene fizetnie". Sőt inkább 
várjuk a továbbiak megjelenését is. Ugy legyen! 

Berzeviczy Albert: Kégi emlékek. 1853—1870. Buda-
pest (Révai testvérek). 1907. 314 lap. Ára 6, diszkötésben 
8 korona. 

Berzeviczynek, az írónak remek alkotása e mű, mely 
az Akadémia illusztris elnökéhez illően, méltán csatlako-
zik az érdemük szerint feltűnést keltett „Itália"-hoz s a 
tartalmas „Beszédek és tanulmányokéhoz. Ragyogó tollal és 
rendkívül tanulságos és vonzó előadásban ismerteti a „forra-
dalom" utáni s az ébredező alkotmányos korszakbeli oszágos 
és sáros vármegyei állapotokat. Mindjárt a bevezetésben helye-
sen utal arra, hogy a magyar szellemű gentry-családoknak, s 
ilyen volt az övé is, a képe igazi nemzeti p3ychénk megis-
merése szempontjából is igen tanulságos. Kár, hogy e gentry 
ma már a múlté. Minden sorát, minden jellemzését meleg 
vallásos és hazafias érzés hatja át. Nekünk protestánsoknak 
is szép emléket emel az eperjesi collegium hazafias törekvé-
seinek s a pátens idejében Zsedényi Ede tiszaker. felügyelő 
és Máday Károly superintendens jellemének és országos sze-
replésének megrajzolásában. Kedves és megkapó korképek 
pl: „A forradalom emlékezete", „És Magyarország újra csen-
des", „A mi kis világunk" (a Berzeviczy- és a rokon-csalá-
dok), „Ébredés", „Próbakő" stb. fejezetek. Különösen a csa-
ládi kör jellemzésében felülmúlhatatlan. Anyja szeretetének 
határtalansága, atyjának nemes idealismusa és nővéreinek csa-
ládias érzülete, magasztos emlékképek Berzeviczy müvében. 
A könyvet az is tanulságossá teszi, hogy az országos esemé-
nyek igen ügyesen össze vannak kapcsolva a sárosi esemé-
nyekkel és szereplő egyéniségekkel. Nem egy sárosi gentry 
tündöklő példája a hazafiságnak, mi mellett iskoláztatásáról 
(Kisszeben, Lőcse, Pest) szólva nem feledkezik meg derék 
prot. nevelőjéről, Strauch Béláról, a későbbi kisszebeni, majd 
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