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Az új egyházi év kezdetén.
Az idő szünet nélkül forgó kerekének az az oldala 

fordult ismét felénk, a melyre ez van felírva: Advent.
Egyháza tanaiban jártas keresztyén tudja mit 

jelent e szó. Visszhangja ez egyrészől annak az 
örömnek, melyet az ős keresztyén egyház érzett 
Krisztus urunk születésének nemsokára beköszönő 
évfordulója felett,— másrészről pedig komoly inte
lem az a keresztyénhez, a mely azt akarja mondani 
néki: «Ember! Az Úr közel vagyon; azok a napok, 
a melyekben hajdan a jó Isten szent Fiának elküldé
sében kegyelmét éreztette az emberekkel, ismét kö
zelednek, — hogy nézel te e napok elé, minő szív
vel fogadod Azt, a kinek születése azokat ünnepeddé 
avatta?®

A ki csak úgy él a világba minden eszményibb 
gondolat nélkül, mint az a féreg, a mely valami 
gyökérbe esve azt hiszi, hogy a világ csak szűk 
kamrájából áll s életének czélja, hogy azt elfogyasz- 
sza, — az természetesen nem hallja az Advent intő 
szózatát, vagy nem is igen törődik vele; de a ki 
emberi mivoltának nemesebb felfogására jutott, a ki 
kebelében a lelket s abban a halhatatlanság remé
nyét érzi lüktetni: az a futó idő egyes határpontjai
nál megáll — s gondolkozik.

S ha valamikor, úgy különösen Adventben, az 
egyházi év kezdetén méltó megállani s gondol
kozni. Oly sokat mond az nekünk, oly sokra figyel
meztet !

Mögöttünk egy elrepült év, mely a múlandóságot 
hirdeti, — előttünk a jövő, elfátyolozva, ismeretle
nül, — állattunk a sírok, melyekben elődeinknek 
porladnak hamvai, emlékeztetve bennünket közös 
sorsunkra; ezek közt folydogál az élet kavargó 
tengere, a melyen életünk hajója siklik tova, ezer 
kötelesség, gond s apró baj vetődvén fel minden 
hullámával, — körülöttünk a Sátán leskelődik, ezer
féle csábításával, kísértéseivel, — felettünk az Ég, 
erkölcsi törvényével, sújtó hatalmával s üdvözítő 
kegyelmével s lehangzik az Ür hívogató szava: «Jer, 
kövess engem! — a ki engem követ, az élet vilá
gossága fénylik annak!*

Hova tartasz, óh keresztyén?! Kire hallgatsz? 
Kit követsz és mit akarsz elérni! A földi jólakott- 
ságot-e csupán s a gyönyör habzó poharát, a mely
nek vége csömör s alja salak, mely nemcsak tes
tedet rontja meg, de lelkedet is lealacsonyítja s 
megmérgezi? Vagy a magasabb eszményiség ama 
drága kincsét, mely téged a föld változásai s szennye 
fölé emelve megnyugtat, boldoggá tesz s egyúttal az 
örök béke hazájában lelkednek örök üdvöt szerez?

Gondolkozzál! — Abból, hogy mely Úrnak szol
gáltál s melyik úton futottál, megtudhatod azt is, 
hogy hová jutsz. Tekints komolyan belsődbe, meg
futott pályádra, az idő repül, az élet múlandó! Ki 
tudja, hej, ki tudja, hogy mához egy évre itt leszel-e 
még s lesz-e időd helyrehozni azt, a mit elvétettél, 
elmulasztottál ?!

Küszöbön vannak a Megváltó születésének szent 
emléknapjai. Az Úr ismét ott kopogtat ajtónkon,
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hogy megnyissuk sziveinket s bevonulhasson oda 
istenfélelmével, végtelen szeretetével. Óh, nyissuk 
meg azokat, előtte, a saját jóvoltunkérl! Igen, a saját 
jóvoltunkért! Mert minél inkább tisztul a szív az 
alacsony földi indulatoktól, annál közelebb emelke
dik az éghez s annál kevésbbé érzi a föld bántó 
erejét; minél szentebb az élet, annál jobban áldja 
az Isten s így annál boldogabb.

Az egyház most sötét ruhába öltözik; oltárát, 
szószékét sötét posztóval vonja be. Ez a bünbánat 
kifejezője. Vegyünk mi is új ruhát magunkra, lelki 
értelemben.

«Vessük el a sötétség cselekedeteit, öltözzünk a 
világossághoz méltó öltözetbe!» Ez öltözet a Krisz
tusi hit, szeretet s ékességei a nemes cselekedetek. 
Ilyen öltözetben bátran szemlélhetjük az idő futását, 
mert a mikor sírunkhoz, örök üdvösségünkhöz is 
közelebb visz a z ; — megtisztult szívvel bátran néz
hetünk a karácsony elé, mert a mit hajdan a világ
nak, nekünk is örömöt s boldogságot fog hozni az.

A szerkesztő.

Az Úr az én pásztorom .
—  XXIII. Zsoltár. —

Te vagy, Uram, jó  pásztorom,
Azért meg nem fogyatkozom 
Semmiben se, az én lelkem 
Táplálkozik füves helyen:
Mezején te szent igédnek,
S botlástól karjaid védnek.

Kies forrás szent beszéded,
Melynél a bágyadt megéled, — 
Igazságnak szép ösvénye,
Melytől távol vész örvénye —
Vigasztalás hüs olaja,
Ha vérez az élet baja.

Óh én Uram, jó  pásztorom,
Míg szét nem hull porsátorom 
Oltalmadra bízom éltem;
S  bár rám támad ellenségem:
Bűn vagy ember, én nem bánom,
Nálad lelem mennyországom.

Király  Mátyás.

Az első máglya.
— Elbeszélés a magyar reformáczió előidejéből. —

(Folytatás.)

V. Budaeus uram és társai.
Egyszer egy este Simon mesternél a véletlen 

összehozott néhány budai polgárt. Ott volt Budaeus 
uram, a becsületes csizmadiaczéh atyamestere, két 
czéh legényével, aztán a kereskedők közül néhányan. 
Frim, a német, a ki gyapjúval kereskedett nagyban,

— meg Kozáry, a gyarmatáru kereskedő a Revéhez*, 
és voltak még néhányan

Simon mester körül ültek és megbeszélték, mi 
újság.

Budaeus uram, a ki nagyon tudákos ember volt, 
és mindent a maga nevén nevezett, megkérdezte: 

«Wittenbergában mi újság?*
‘Sok* — volt Simon mester rövid válasza. 
‘Ugyan no, de már azt szeretnők hallani.*
«Biz hallanókl* — mondták rá mind az össze

jöttek.
^Engedjék el kigyelmetek, olyan az az újság, a 

mit talán nem mindenki hallana jó szívvel. Mert 
hát komoly dolog járja oda át.»

Simon elhallgatott, de a többi nem hagyta.
«De már csak szóljon, mi van ott?*
«Mi, mi? Hát a vallást akarják ott kijavítani. 

Azt mondják, hogy sok benne a polyva, meg kell 
rostálni. Neki is fogtak.*

Budaeus uram, a ki a mellett, hogy tudákos 
ember, körültekintő is, belevág a mester beszédjébe: 

«Neki fogtak tűzzel-vassal, — ügye?*
«Nem a, Budaeus czéhmester uram, — csak 

szóval. Van egy vezetőjük, a ki úgy beszél, mint a 
Szentírás. Megtámadta Kómát, a pápát . . . »

‘Kapott is érte anathémát, tudom!*
‘Nem fél a’ semmitől. . .  Elégette a pápai kiát

kozó levelet; az volt a válasza.*
«Horribile d ictu!. . . Rettenetes!*
«Egy új vallást csinált, a hol a papok is háza

sodnak.*
Csodálkozva rázták fejüket az összegyűltek. 
‘Rettenetes!»
«Nem olyan rettenetes, bizony!*
«Na már Simon mester, — szó a mi szó, de 

az nem járja, hogy a pap feleséget tartson.*
‘De hát mért nem?*
«Mért, mért? Mert nem járja. Ha pap, akkor 

legyen magában otthon, gondoljon az Istennel és 
nem famíliával . . .»

‘Hát Budaeus uram nem szereti igazán az Iste
nét azért, mert — hála Istennek! — nyolcz gyer
mek számára főzetnek otthon?*

Budaeus czéhmester egy kissé úgy érezte, hogy 
megfogták, csak megrázkódott egyet-kettőt, aztán 
hallgatott. Simon mesterre bízván, hadd beszéljen ő.

Simon mester aztán — mikor egy ideig hallgatva 
töprengett magában — folytatta beszédét.

«Mert hát hogy ki rendeli a házasságot más, 
mint az egy Isten?! Rendeli, igenis rendeli. Jusson 
eszetekbe a Szentírás . . . »

‘Hiszen nem szabad olvasni* — dörmögé Kozáry, 
a gyarmatárú kereskedő «a tevéhez.*

‘No látjátok, ezt sem szabad. Pedig meg vagyon 
írva: ‘Tudakozzátok az írásokat, mert azokban örök 
idvességtek vagyon*. Olyan ez, mintha Kozáry uram, 
úgy kereskedne a maga árúival, hogy nem engedné 
meg a vásárlónak, hogy megnézze, mit kap a maga 
pénzéért. Hát ti nem olvashatjátok a bibliát, hogy 
ne tudjátok mi a különbség a Krisztus vallása, 
meg a ti vallástok között.*

A hallgatók fészkelődtek helyeiken.



«Én azonban a sok könyv között jutok bibliához 
is. Én olvastam. Meg van írva az Ó-testámentomban, 
hogy Isten rendelő a házasságot az emberek javára. 
S a papnak mégsem szabad házasodni! mert ő — 
azt mondják — szent. Hát egy papot beszennyez
hetné az, a mi Isten rendelése ?! Hisz a házasság 
a szerelem, a szeretet megszentelése. És hogy legyen 
az, hogy az Isten szolgája — megszenteletlen sze
relemmel szeressen? Ő vétkezzék törvénye ellen, 
mert egy ember, egy pápa úgy rendelte,hogy tisztes
séges nővel erkölcsös életet nem élhet ?! >

Simon mester tovább beszélte, a mit minderről 
a dologról tudott; sok mindent elmondott. A többiek 
lesték a szavait. Budaeus czéhmester uram mind 
ritkábban rázta a fejét. Elszállt az aggodalma. Nem 
hitetlenkedett többet az új vallás ellen és ha nem 
félt volna attól, hogy két jelenlevő legénye rossz 
néven veszi tőle, hát talán még bele is kiált Simon 
mester beszédébe, hogy:

Ez az igazi; — bene, optime!
Ha nem is kiálthatta belé helyeslő szavát, hát 

legalább megkérdezte, hogy kitől tudja ezt Sinai 
Simon uram?

Simon gondolkozni kezdett. Elárulja-e György 
diák ittlétét? Most még senki sem tudja azt, csak 
hárman, ők ketten és Mária, Magyarország király
néja. Aztán nem lesz-e jobb, ha más senki meg 
nem tudja, ha ők csendesen fogják készítgetni az 
utat, az új vallás útját, a mely az egyedüli útja 
lesz az igaz üdvösségnek? De eltitkolni bajos lesz. 
Hazudni nem akart. Tréfából nem tette, hát még 
igazánból!.. Megmondja-e, nem-e ? .. Aggódott; hátha 
baj lesz belőle, sok fül hallja, fele annyi árulója 
lehetne . . . Míg így töprenkedett, hallgatói egyre 
faggatták, mondja el, kitől hallotta.

Végre hát elmondta az öreg:
♦ Ide hallgassanak kigyelmetek! ígérjék meg mind 

arra, a mi szent, hogy hallgatni fognak arról, a mit 
én mondok s egyik sem lesz árulómmá. ígérik ?»

♦ ígérjük, ígérjük* — mondogatták a hallgatók.
♦ Nohát, üljenek közelebb . . .  Az új religio meg

teremtője, a wittenbergi mester, elküldte ide egy 
tanítványát, hogy legyen itt is valaki, a ki az ő 
szivéből, az ő ajkával a mi nyelvünkön beszéljen. 
Kamuti György diák a neve.*

♦ Nem a mi városunkból való*, mondá Kozáry, 
a kinek gyengéje volt, hogy számon tartotta a budai 
famíliákat.

♦ Nem idevalósi. — Ide jött most és felkeresett 
engem s beszélt velem, elmondta tervét. . .»

Itt megállt az öreg, mondjon-e többet? Elhatá
rozta, hogy nem mond, azért hát előadásának véget 
vetett azzal a kijelentéssel, hogy:

♦Tőle hallottam*.
♦ Szeretnők látni azt az ifjút, Simon mester. Ide 

hívhatná kigyelmed.*
♦Nem lehet az.»
♦ No, de mégis.*
♦ De, ha mondom. Félős is igen az a fiú.*
♦ Nem bántjuk mi.»
Frimm, a gyapjú kereskedő bizonykodott leg

jobban, hogy nincs mitől tartania Györgynek. Mind 
a beszéd mellett vannak. Ki lenne itt áruló?

Erre a szóra, hogy áruló, nagy zaj lett; mind 
azt mondta, hogy kitéphetnék a nyelvét rögtön, ha 
csak egy szót is szólna arról, a mit itt hall. Frimm 
most is a leghangosabb volt; ő kiabált legjobban.

♦No, Simon mester, hívja elő Kamuti öcsém- 
uramat* — noszogatta Budaeus a házigazdát.

György a benyílóban olvasgatott.
Simon mester tudta, hogy ott van, de azt is tudta, 

hogy a maga-szántából nem jön elő. — Bement 
hát hozzá.

♦Te György — súgta neki — itt van a perez, 
hogy legelőször beszélj arról, a miért jöttél.*

♦ Korán van még,* — vetette oda György diák, 
tovább olvasva a nyitott könyvben.

♦ Jöjj csak — a kik itt vannak, mind olyan 
polgárok, a kik nagyon segíthetnek.*

♦ Nem lehet még, hátha egyik véletlenül szólna 
róla valahol, valakinek . . .  baj lenne, baj. A mikor 
én szólhatnék, akkor már, kezemben kell bírnom a 
király men-levelét, hátam mögött kell éreznem a 
királyné hatalmát, hogy más hatalom ne árthasson. 
Tudja, még a legvilágosabb igazságnak is vannak 
ellenségei. S valamit elsietni annyi, mint elrontani.*

♦Igazad van, de akik itt vannak, mind első emberei 
Budának; ők vezetik a népet, ha veszedelem fenyeget 
a bástyákra, — ha béke van: a templomba. Ha te 
ezeknek az embereknek elmondasz mindent s meg
nyered őket, megnyerted a népet s tied Buda. Gyere, 
szeretnének megismerni 1*

♦És ha valaki idő előtt árulómmá lesz s a szent 
ügy elé így korlátokat vet ?!»

♦ Áruló? Az én házamban áruló? Én ismerem 
ezeket. S ha én mondom neked, hogy jöhetsz, akkor 
jere. Te nem késlekedhetsz abban, a mit nagy mes
tered rád bízott. Tudod, mért jöttél ide, mit Ígértél 
Luthernek, mit fogadtál magadnak?»

György szép fekete ruháját vette fel magára, 
olyat, a minőt odakint hordtak az egyetemen a nagy 
hitújító tanítványai — és aztán indult a bolt felé.

S megnyílt a boltajtó s ott állt az összegyűlt 
polgárok előtt György. Hatalmas szép alakja, derült, 
szép, nyílt arcza és okos tekintete elárulták, hogy 
ez az ember ♦a választottak közül való*.

♦Az Ür legyen velünk, s adjon jó estét kigyelme- 
teknek!* — köszöntötte az ott ülőket az ifjú.

♦Neked is !» — viszonozták mind a köszöntést.
Simon mester aztán előre tolta Györgyöt, mond

ván, hogy ő az, a kit vártak.
«Kigyelmed, diák uram — szólította meg Budaeus 

mester — annak az új vallásnak a hírnöke, a kiről 
Simon mester beszélt ? Mondja csak, miben is áll a 
dolog ?»

♦Nem új vallás az uram a mint kigyelmed mondja, 
— viszonozta György — hanem a régi, a régi keresz
tyén vallás eredeti tisztaságában. Hiszen ez mindent 
hisz, a mit a régi vallás tanít. Istent, Krisztust, szent 
lelket; bor, ostya, minden van.*

♦Hát a fülbe-gyónás?*
♦Fülbe-gyónás?*
És Simon mester erre hirtelen mérges lett, rá 

csapott öklével az asztalra:
♦Ugyan már azt szeretném tudni, ki a kánya 

mondaná el embernek, súgva, őszintén a bűneit ?
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Hát van-e jóravaló ember, a ki igaz akkor, a mikor 
embernek számol be azzal, a mivel csak Istennek 
tartozik beszámolni? Azóta se tettem mióta a fele
ségemet — Isten nyugtassa! — elvettem.*

A hallgatók mind helyeselték Sinai uram gondo- 
latját. Egyszerre valamennyinek lett kifogása a fülbe- 
gyónás ellen; mind rájöttek, hogy csak egy gyónás 
van, mikor az ember gondolatban gyón az istenének; 
nem kell ahhoz faragott gyónószék, csak igaz Isten
háza, egy igaz Isten kell hozzá.

György némán figyelte egy ideig a lelkes haragot, 
melyben kitörtek az összegyűltek a fülbe-gyónás halla
tára, aztán szép csengő hangjával ő is beszélt e 
tárgyról.

«Az nem elég, hogy ti nem találjátok helyesnek 
a fülbe-gyónást, — de a fő az, hogy arról Üdvözítőnk 
nem tudott semmit, nem rendelt semmit. Gyónni 
csak az egy Istennek szabad, — a ki megbocsátja 
a vétket mindenkinek, a ki őszintén megbánja azt, 
és ember, bárki legyen az, a bűnt nem bocsáthatja 
meg — pénzért . . .  a mint most — megteszik.*

Frimm fészkelődött megint a helyén — a mikor 
ezt a pénzért-mért bocsánatot emlegették; ő egy 
kertet adott oda valami ilyes fejében.

* Hallottátok bizonyosan, hogy most pénzért bűn- 
bocsánatot kap az ember, daczára annak, hogy 
Krisztus megmondotta: «Kicsoda bocsáthatja mega 
bűnöket, hanem csak egyedül az Isten! 1 2 Azt sem 
tanította Üdvözítőnk soha, hogy az Isten azokat sze
reti, a kik búcsúra járnak, rózsafüzért imádkoznak, 
a templom sáros küszöbét csókolják, a kik húst nem 
esznek, szeges korbácscsal verik a testüket — a 
miket most különös keresztyén érdem gyanánt hir
detnek a papok. Mert a bucsújárás csak olyan em
bernek jó, a ki a világ előtt akarja lemosni magáról 
bűnössége szennyét — nem az Isten előtt. Mért 
lehessen egy helyen jobban imádni az Istent, mint 
másutt?! Az Isten is olyan, mint az égbolt, akár
melyik vidéken legyen az ember, ha meg akarja 
látni, —  meglátja őt, mert a hol az ember a szivé
ben bírja Istent, — ott van az Isten. Es a templom 
küszöbét senki se csókolja, hogy érdemet szerezzen 
magának a túlvilági életre, senki se verje a hátát, 
mellét ostorával, ne csókolja a kőszobrot, a képet, 
a faoltárt,’ ne hajlongjon, — hanem éljen igaz éle
tet, mint a Krisztus és lélekben alázkodjék meg az 
Isten előtt: azt szereti az Ür. «A mikor imádkozol, 
menj bé a te titkos házadba és ajtót bezárolva 
imádjad a te Atyádat, a ki titkon vagyon» 3 — a 
hogy a Szentírás mondja. Az a hosszú lére eresztett 
imádkozás pogány szájba való.3 Gyehennára a szent
nek hirdetett néppel, mely földi javakat harácsol 
össze s Istenének tett esküjében szegénységet fogad! 
És azok az emberek, a kik Isten igéjét így tartják 
be, híven sáfárkodhatnak-e az igaz egyház egyetlen 
vagyonával — a lelkekkel? Rátok hagyom, hogy 
ezt megítéljétek.»

Frimm uram a könyökével megtaszította a szom
szédját :

«De jól beszél, — de igaza van!*

1 Márk ev. II. rész. 7 vers.
2 3 Máté ev. VI. rész, 6 —7. vers.

«És ha azt mondja néktek valaki — folytatta 
György szavait mindinkább neki lelkesedve — hogyha 
Istennek kedvesek akartok lenni a kolostorba vonulva 
imádkozzatok: mondjátok meg neki, hogy az ima 
csak akkor ér valamit, ha munkával kötjük össze. 
Imádkozzál és dolgozzál! Az Isten törvényéből folyó 
cselekedet imaáldozatként száll az egek egére! Csele
kedjetek jót a szegényekkel és nyomorultakkal! 
A szegény, az árva, az özvegy, a koldus — mind 
a te testvéred, a kiket az Isten azért küld, hogy a 
könyörület müvét gyakorold rajta s így tedd maga
dat méltóvá az ő kegyelmére; mert ha nem teszed, 
az ítéletnapjának átka lesz rajtad. Jócselekedetek 
nélkül — a mint megírva áll 1 — a hit holt állat. 
De azt is tartsák meg kigyelmetek, hogy viszont 
minden cselekedetünk, ha nem a hitből, az Isten 
iránti szeretetből ered, csak aféle hamis gyöngy, a 
melynek nincs semmi értéke . . . »

És György azután tovább beszélt a hitújítás nagy 
igazságairól — lelkesen, elragadó ékesszólással. 
Elmondotta az ő mesterének lelki gyötrelmeit, sok 
szenvedését, a melynek árán ő az igazsághoz jutott; 
— elmondotta, hogy üldözték s üldözik most is a 
papok, a barátok azért, hogy rámutatott tévelygéseikre, 
de a nép, a mint hallja saját anyanyelvén hirdeti 
Krisztus evangéliumát, — mert ott nem tisztelik ám 
az Istent érthetetlen nyelven! — mindenütt töme
gesen tér át hozzá s kész vérét ontani érette.

Rexa Dezső.
(Folyt, köv.)

Dr. Baltik Frigyes.
— A dunáninnehi ev. egyházkerület püspöke. —

Azon férfiak között, a kik nemes gondolkozásuk 
s buzgó tevékenységük által örökre tiszteletreméltókká 
tették magukat egyházunk előtt, helyet foglal Baltik 
püspökünk is, a kinek arczképét a túloldalon mutat
juk be t. olvasóinknak. Életpályája, a szegény tanító 
fiútól felfelé, egyházunk legmagasabb, kitüntető hiva
taláig, a püspökségig, tanulságos példája a nemes 
törekvésnek s egyházunk körül való fáradhatlan 
tevékenységnek s tanúja a nemes törekvést áldó 
isteni kegyelemnek.

Azok számára, a kik egyházunk ezen főpásztorát 
közelebbről nem ismerik, az alábbiakban adjuk 
rövid élettörténetét.

Született Hont-Bagonyán 1834. július 24-én, a 
hol édes atyja tanító volt. Első neveltetését atyjától 
nyerte, kitől a s z ív ó s  erélyt és törhetlen kitartást 
örökölte; lelke vallásos érzületét pedig kegyes életű, 
keresztyéni erényekkel ékeskedő édes anyja oltotta 
fogékony gyermeki leikébe. A gymnasiumi tanulmányok 
alapvető elemeibe Puchor Sámuel, bát-mezővárosi 
tanító vezette be, még pedig oly kedvező eredmény
nyel, hogy 1846-ban már a selmeczbányai ev. lyceum 
harmadik osztályába lett felvéve, a mely intézetben 
azután még hat éven keresztül folytatta tanulmányait.

1 Jakab levele II. rész, 17. vers.
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A selmeczi iskolát elhagyva Pozsonyba ment, 
hogy ott lelke hajlamát követve a theologiai intézet 
hallgatója legyen. Egy éven át buzgó odaadással 
búvárkodott is a hittudomány világában, a mikor 
egyszerre édes atyja váratlan halálának lesújtó hírét 
vette. Lelkében megszólalt a fiúi kötelesség szózata, 
mely a pozsonyi theologiát elhagyni kényszerítette 
őt, hogy özvegyen maradt édes anyjának és kis

Bécsből 1857-ben a baseli egyetemre rándult, a 
hol pártfogói közbenjárására a híres Le-Grand pap
nak theologiai alumíniumában szabad asztalt és lakást 
nyert. Itteni tartózkodása alatt gyakran ellátogatott 
az ottani hittérítő intézetbe is s belmisszió műkö
désének módozatait nagy figyelemmel kisérte ; s hogy 
jövendő pályájára minél jobban kiképezze magát, 
az iparos tanulók vasárnapi iskolájában mint önként

öcscsének gondviselőjévé legyen. Elhunyt édes atyja 
tanítói állomását foglalta el azért Bagonyán s ott 
élt elvonultan két éven keresztül, szabad óráiban 
főleg a görög és német nyelvek tanulmányozásával 
foglalkozva. 1855. évben a bécsi ev. theol fakultásra 
iratkozott be s ott a hittudomány mellett hallgatta 
a klasszikus nyelveket is, a melyeknek most is nagy 
kedvelője és alapos ismerője, úgy hogy pl. a latint 
ma is folyékonyan beszéli. Tanulmányai közben olykor 
nélkülözésekkel is kellett küzdenie. Bécsben, a csekély 
ösztöndíjra utalt, szűk anyági viszonyok közt élő ifjú 
nyomdai korrektúrákkal kereste meg kenyerét.

ajánlkozott kisegítő tanító működött. Baselból Le- 
Grand atya kifogyhatatlan jóságából útrakelt, hogy 
a külföldet megismerje, főkép pedig Svájczot be
utazta. Majd 1858-ban a porosz-hallei egyetemre 
iratkozott be, hol még két féléven át halgatta a hit
tudományokat. Halléban, szabad óráiban a Franke- 
féle híres árvaházi intézetekbe járogatott el, hogy 
az ott divó tanmódszerrel minél alaposabban meg
ismerkedjék.

Részint a hazai, részint a külföldi elsőrendű 
tudományos forrásokból merített ily nagyszabású 
tanulmányok után 1859-ben visszatért hazájába, a
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hol először a beszterczebányai ev. gymnasiumban 
mint tanár alkalmaztatott, a hol 10 évig működött, 
mint tanár. 1862-ben házasságra lépett Groszman 
Emma körmöczbányai születésű unokatestvérével, 
a kivel azóta boldog házasságban él.

Az 1870-ik esztendőben a népes liptószentmiklósi 
gyülekezet hívta meg lelkészül, s ezen minőségben 
ő egynegyed századon keresztül munkálkodott egy
házának anyagi és szellemi felvirágoztatásán. Mint 
jeles egyházi szónok, nemes szivü lelkipásztor, az 
egyházközség anyagi viszonyainak fáradhatlan elő
mozdítója, gyülekezetének csakugyan lelki atyja lett. 
E gyülekezet kebelében történt nagyszabású építések, 
külső s belső átalakulások az ő tevékenységét hirde
tik. A liptói esperesség, felismerve tehetségeit s 
buzgóságát, már lelkészkedése első idejében nagyobb 
működési kört nyitott számára, a mikor őt 1872-ben 
iskolai dékánná és alesperessé választotta, majd 
1875-ben sokoldalú, buzgó tevékenységének elisme
réséül esperessé választotta, a mely hivatalában 15 
éven át vezette a liptói esperesség ügyeit. Számos 
érdemei közül, melyeket e minőségben az egyház- 
iskolái élet terén szerzett, legyen itt csak említve 
az egyházmegye diasporai ügyeinek fejlesztésére 
szolgáló liptói missziói alap létrehozása. Ezen idő 
alatt több éven át elnöke volt az esperességi gyám
intézetnek is.

1890 ik évben a dunáninneni ev. egyházkerület 
bizalma őt bőid. Geduly L. helyére püspökké válasz
totta. Az új püspök nehéz viszonyok közt vette át 
a kerület kormányzását. A maga működési körében 
mindig szerényen és viszavonultan munkálkodván, 
csak egyháza ismerte meg jól tevékenységének irányát, 
czéljait, innen eredhetett az a sajnálatos félreértés 
és tévedés, hogy a mikor őt, mint püspökjelöltet 
kezdték emlegetni, a társadalom, azon hiedelemben, 
hogy ő a nemzetiségi politikai áranlattal tart, iránta 
nem a kellő bizalommal viseltetett. Egyháza azonban 
jól ismervén a maga emberét s ténykedésének kifo
gástalan voltát, nem hallgatott a félrevezetett társa
dalom s némely politikai lapok helytelen ítéletére, 
hanem örömmel fogadta őt a püspöki széken.

S hogy e választással nemcsak az egyház élére 
méltó, de hazánk érdekei s eszméi iránt is buzgó 
férfiú lett kitüntetve, mutatják Baltiknak püspöksége 
alatt tett többrendbeli köztudomású tettei és nyilat
kozatai.

Az 1891. decz. 5 -én megnyílt egyetemes zsinat
nak tevékeny tagja volt; s hogy kerülete a zsinaton 
hivatalosan résztvett — s így a zsinat csonka nem 
maradt, hanem csakugyan az egész egyházegyetemet 
foglalta magában, — az egyedül az ő erélyes és 
tapintatos fellépésének tudható be.

1894. febr. havában a király meghívó levele foly
tán a főrendiház tagja lett.

1895. szept. 1-én eddigi lelkészi állomását elhagyva 
Balassa-Gyarmatra ment lelkésznek, mint a hol sok 
elfoglaltsága mellete nyugalmasabb működési kör 
kínálkozott számára. Buzgó tevékenységének híre 
fel a trónig s a külföldre is elhatván, a millenniumi 
ünnepélyek alkalmával ő Felségének kegyéből a vas- 
koronarend II. osztályú érdemkeresztjével lett kitün
tetve ; 1897-ben pedig, Melanchthon születésének

négyszázados évfordulója alkalmából, a rostocki 
egyetem, a magyar ev. egyház vezetése körüli érde
meinek s irodalmi munkásságának elismeréséül theo- 
logiai doktorátussal tisztelte meg. Elnöki helyettes
képen két éven át az egyet, gyámintézet ügyeit is 
vezette. A gyámintezet különben, mely a jótévő 
szeretet által van hivatva Krisztus törvényét betöl
teni, mindig kedvelt intézménye volt s külföldi nagy 
összeköttetéseinél fogva e téren áldásdús eredménye
ket is tudott felmutatni.

Dr. Baltik Frigyes működését egyháza iránti 
lángoló szeretet lengi át, s őt, mint hivatalnokot, 
vasszorgalom, ritka pontosság, s kötelességtudás 
jellemzi; mint ember egyszerű, szívélyes, derült úgy 
hogy rokonszenv által érzi magát vonzatni hozzá, 
a ki vele érintkezik. Általában élete s tettei azt 
tanúsítják, hogy ő az Úr kegyelmének részese.

Szabad idejét az irodalmi munkásságnak szenteli 
s majdnem kizárólag egyházi tárgyakkal, főkép az 
ev. tótajkú hívek számára való vallásos könyvek 
írásával és kiadásával foglalkozik; de azonkívül 
magyar s németnyelvű alkalmi műveket is adott ki.

ügy tollal mint tettel, családi körben s a nagy 
világ előtt egyaránt meg akar felelni amaz apostoli 
mondásnak, melyet életének jelszavául szokott tekin
teni : «Isten kegyelme által vagyok a mi vagyok és 
az ő kegyelme én hozzám nem volt hijábavalóU 
(I. Kor. 15. 10.).

Isten áldása nyugodjék továbbra is életén!
X.

Hazai és külföldi hirek.
Egy reformátor születésének négyszázados 

évfordulója. Honter János, Erdélyország reformá
tora születésének négyszázados évfordulója a jövő 
1898-ik évben lesz. E nevezetes évfordulót egy Er
délyben alakult emlékszobor-bizottság Honter nevéhez 
méltó módon, nagy ünnepélylyel határozta el meg
ünnepelni. Az ünnepség szintere a tudós reformá
tor születéshelye: Brassó lenne, a hol ez alkalom
mal érczszobrát fogják leleplezni. Az ünnepség 
lefolyásáról s Honter életének s működésének főbb 
eseményeiről különben majd annak idején fogjuk t. 
olvasóinkat értesíteni. Illő volna, hogy hazai ev. 
egyházunkban is kifejezést adjunk e férfiú iránti 
kegyeletünknek, a kit Luther is nagyon kedvelt s 
buzgó tevékenységéért róla azt mondta; «Ő az az 
apostol, a kit az Úr Isten kegyelme Magyarország
nak küldött*.

Halálozások. Rikodém János, az aradi egyház 
25 éven át volt lelkésze okt. 29-én, 79 éves korá
ban elhunyt. Szegény sorsból, sok nélkülözéssel 
küzdve emelkedett fel. A mint halljuk, végrendele
tében egy nagyobb összeggel az aszódi ev. gymna- 
siumról is megemlékezett. — Okt. 29-én, életének 
52-ik évében meghalt Teke Lajos, a somogymegyei 
sandi ev. egyház lelkésze. Özvegye és öt kiskorú 
árva siratja. — E hó 11-én elhunyt a miskolczi ev. 
egyháznak kitűnő tanítója Wolfgang Lajos, munkás 
élete 61-ik évében. Áldott legyen emlékük közöttünk, 
— béke poraikra!!



Új egyházfelügyelő. A pozsonyi ev. gyüleke
zet újabban Günther N. V. kir. tanácsos, egyház
kerületi pénztárost választotta meg felügyelőjének. 
Áldás munkájára!

Egyházi énekkar. Derék, követésre méltó dol
got müveit — a mint Iglóról írják — Scholtz Ida 
kisasszony, a ki az egyházi éneklés emelése czél- 
jából egy ev. női zenekart szervezett, a mely a 
templomszentelés s a reformáczió emlékünnepén szé
pen működött már az ottani templomban.

Római katholikus kongresszus. A r. kath. 
világ főpapjai és előkelői is gyűléseznek most Buda
pesten, hogy önkormányzati vagy autonómiai dol
gaikat rendezzék. Szeretnék, ha a világi elem is 
befolyna a kormányzásba, mint nálunk, a hol a 
nép választottal, a presbiterek tanácskoznak az egy
ház sorsa felett. A katholikusoknál a papi uralom 
kifejlődése miatt ez aligha fog sikerülni s nagyon 
erőtlen befolyás lesz az, a mit a világiak ott kap
hatnak. A gyűlésen már is hatalmas két párt van, 
a mely egymással vetekszik. Az egyik, a néppárt, a 
mely az egyház, illetve a papok jogát védi, — a 
másik a liberális párt, a mely meg az önkormány
zatot akarja behozni.

Nazarénus küldöttség a miniszterelnöknél.
Sajnálatos, hogy évről-évre többen vannak olyanok, 
a kiket, magokat a tanult papoknál bölcsebbeknek 
tartó munkanélküli mesteremberek, és elégületlen 
paraszt próféták elbolondítanak, egyázunktól elszakí
tanak, hogy azután az ő agyafúrtságaikkal tömjék 
tele fejüket. Minap egy ilyen nazarénus küldöttség 
fent járt Bánffy báró miniszterelnöknél is és támoga
tást kért a miniszterelnöktől abból a czélból, hogy 
a vallás szabad gyakorlását biztosító törvény alapján 
egyházilag szervezkedhessenek. A miniszterelnök nem 
ígérte nekik ezt a támogatást és pedig azért nem, 
mert a fegyverfogást tiltó hitelvük beleütközik áz 
állam törvényébe. Bánffy báró megkérdezte tőlük, 
vájjon mit cselekednének, ha idegen ellenség támadná 
meg a hazát, vájjon akkor sem nyúlnának e fegyver 
hez ? A küldöttség szónoka nem jött zavarba, hanem 
kenet teljes hangon azt adta válaszul, hogy «az Isten 
nem hagyna el, megoltalmazna és megsegítene ben
nünket !» Szegény rajongók, a kik félre magyarázzátok 
a bibliát! Hiszen nem hagyja el az Isten az embert, 
az bizonyos, de megkívánja, hogy maga is tegygen 
valamit. Ha így beszélnek a nazarénusok, hát akkor 
miért szátanak-vetnek ? Vájjon nem teremne-e magá
tól meg a gabona ? Hiszen azt szeretné a muszka, 
hogy mentői több nazarénus lenne az országban, 
hogy senki sem fogna fegyvert; no, majd elbánna 
aztán az velünk s majd megkóstoltatná a bolond 
fővel bölcselkedő nazarénusok hátával, hogy milyen 
is hát az a jó muszka korbács.

A régi időkből. A németoészági jezsuiták nem 
régiben annak ünnepelték meg 200 esztendős jubi
leumát, hogy Erős Ágoston szász választófejedelem 
a protestáns egyházból a római egyház kötelékébe 
lépett. Ez alkalommal a fejedelem egy okmányt írt 
alá, a mely igen tanulságos s megmutatja azt, hogy 
miként gondolkodnak a pápisták. íme egy nehány 
pont belőle: «. . . 2. Vallom, hogy az, mit a pápa

újat létesített vagy rendelt, akár a szentíráson belől, 
vagy azon kívül, az mind igaz, isteni s üdvös s hogy 
azt a közembernek többre keli becsülnie, mi n t  
a k á r  az  é l ő  I s t e n n e k  p a r a n c s o l a t a i t .  
4. Vallom, hogy a szentséges pápát mindenki isten- 
tisztelettel tartozik tisztelni és pedig m é l y e b b  
t é r d h a j t á s s a l ,  m i n t  K r i s z t u s  u r u n k a t .  
8. Vallom, hogy egy pap sokkal nagyobb, mint 
akár a Szűz Mária istennek anyja maga, ki Krisztus 
urunkat csak egyszer szülte és soha többé nem 
szülheti, míg egy római pap Krisztus urunkat kénye- 
kedve szerint nemcsak föláldozhatja s újrateremtheti, 
a mikor s mimódon akarja, hanem a mint teremt
heti, úgy el is zárhatja. 9. Vallom, hogy a római 
pápa a szentírást kényekedve szerint megváltoztat
hatja, öregbítheti s kevesbítheti. 18. Vallom, hogy 
a szenteknek csontjaiban nagy erő lakozik, a miért 
is az emberek részéről tiszteletben részesíttessenek 
s azok fölé kápolnák emeltessenek. 19. Vallom, hogy 
a róm. kath. vallás hamisítlan, isteni, üdvözítő és 
való igaz, az evangélikus ellenben, a melyből jó
szántamból kitértem, hamis, téves, istentelen, káromló, 
átkozott, eretnek, káros, pártütő, kigondolt és köl
tött ; miután ennélfogva a római vallás egyáltalában 
jó és üdvös, azért megátkozom mindazokat, kik 
engem erre az utálatos és istentelen eretnekségre 
mindkét szín alatt megtanítottak; e l á t kozom szü
léim ét, kik engem ezen eretnek hitben neveltek; 
elátkozom mindazokat, kik nekem a róm. kath. 
vallást kétségesnek s gyanúsnak tüntették föl, ha
sonlatosképen azokat, kik nekem az átkozott kely- 
het nyújtották, elátkozom önnönmagamat s átko
zottnak nevezem magam, mivel ezen átkozott kely- 
het, melyből innom nem illett volna, élveztem s 
annak részese lettem . . . »  Mennyi istenkáromlás, 
badarság egy rakáson! S egyes fanatikus plébánu- 
sok ilyenforma átokformulát most is elmondatnak 
még azokkal a szegény elvakultakkal, a kik hozzá- 
jok állanak. így gondolkodnak ők még mi rólunk! 
És mégis hány evangélikus vegyes-házas akad, a 
ki abba a templomba megy esküdni, a melyikben 
ily keresztyénieden módon szoktak minket átkozni!

A halott-égetés Francziaországban nagyon ter
jed. A hullaégető-társaság 14-ik jelentése szerint 
Párisban 14 év alatt 20,000 hullát égettek el s ma 
már az elégetés alig kerül egy órába.

Az első protestáns templom Spanyolország
ban. Spanyolország egész lakossága csupa katholi
kus, még pedig a legbigottjából; egyéb hitüt nem is 
igen tűrtek ott meg s a kevés számú protestánsnak 
csak 1892-ben sikerült Madridban, a fővárosban egy 
kis templomot építeni, az elsőt a Spanyol földön. 
De milyen nehezen! Oly nagy volt a bigott lakos
ság felzúdulása, hogy a templom megnyitása katonai 
fedezet alatt ment végbe, az összes szomszégos utczá- 
kat katonaság zárta el, hogy a templomban lefolyó 
istentisztelet meg ne zavartassák. Ezen intézkedések 
következtében nem is történt baj, ámbár a türel
metlenség mindent elkövetett, hogy bajt okozzon. 
Még az utolsó pillanatban is igen hatalmas befolyá
sok igyekeztek rávenni Sagasta miniszterelnököt, 
hogy a templom megnyitására adott engedélyt visz- 
szavonja. A sajtó egy része igazi dühhel izgatta a
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népet s a megnyitáskor precessziót is tartottak, _ 
hogy tiltakozzanak az igazhitű Spanyolország szent 
földjének megszentségtelenítése ellen. Mindez nem 
használt. Sagasta férfiasán ellentállt minden fenye
getésnek és a kis madridi protestáns község immár 
a saját templomában imádhatja Istenét.

A protestáns külmissió állapota. Vagy száz 
évvel azelőtt, a mikor Anglia prot. egyházaiban 
először kezdett bizonyos nagyobb fokú érdeklődés 
támadni a külmissió iránt, csak egy teljesen ren
dezett prot. missió-társulat létezett: a hernhutiaké. 
Ma a különféle prot felekezetek közt már 280 prot 
missió-társulat van. Ezek közül Németországra esik 
16, Angliára 76, a prof missionárisok száma mint
egy 8G00, a kiknek két ötödét nők képezik. Ehhez 
járul még vagy 47,000 segéd a benszülöttek közül, 
a kiknek közel egy tizede kitanult pap. így a prot. 
missiónak mintegy 55,000 munkása van. A legtöbb 
missionárius, mintegy 1000, az angol missió-tár- 
suiat szolgálatában áll. E számot megközelíti az 
amerikai missió-társulatok kiküldötteinek száma, a 
mely az 1700-hoz jár közel. A 16 német prot. 
missió-társulatnak van ez idő szerint 658 missio- 
náriusa. A pogány keresztyén telepeken lévő ev. 
kommunikánsok száma ma már mintegy 1.100,000. 
A világ összes prot. missió-társulatainak bevétele 
s kiadásai szintegy 55 millió márkát tesznek ki.

Budapesti gabonatőzsde jegyzései
november 29-én.

„Cselédközvetítő"
(budapesti ev. egyháztag)

a nagyérdemű közönség megrendeléseit kéri. 
Pontos kiszolgálással minden osztályú nőket 

és férfiakat elhelyez, házm estereket is.

K o n to r  P ál, 
V I .  N a g y m e z ő - u t c z a  2 8 .  s z .

(a Somossy-mulatóval szemben)

Házi Kincstár,
Luther M. evangyéliomi egyházi be
szédei (Hauspostillen) magyar fordí
tásban 130 nagy negyedrét ív, díszes 
aranyomású kötésben, művészi kivitelű 

képekkel illusztrálva,

példányonként 12 írtért
(lelkészeknek, tanítóknak, valamint több 
példány megrendelése esetén: 10 forint), 
esetleg részletfizetésre is megrendelhető 

a fordítónál

Zábrák  Dénes,
soproni ev lelkésznél. 

Ugyanott kapható :

„Krisztus az én életem“
egyházi beszédek.

E gész évfo lyam  5 frt 50 kr., I. kötet 
3 frt, II. k ötet 2 frt 50 kr.

Nyomatott Hornyánszky Viktor könyvnyomdájában Budapesten.

A FR A N K LIN -TA R S U LA T kiadásában 
Budapesten megjelent és minden könyv- 

kereskedésben kapható:

Prot. Új Képes Naptár
az 1898-iki közönséges évre.

Szerkesztette:

legifj. Szász Károly.
44. évfolyam. Ára 40 kr.
45 kr. postautalványon való beküldése 

után a naptárt bérmentve küldjük. 
T a rta lo m  :

Naptár rész. — Névnapok betűrendben. — Az év 
története 24 képpel. — Hogyha ezer nyelvem volna. 
Költemény Sántha Károlytól. — Egy szenvedőhöz. 
Költemény, Sántha Károlytól. — A prédikátor úr 
házassága. Elbeszélés. Forgács Endrétől. — Czeg- 
lédi István, a kassai prédikátor. Költemény. Vargha 
Gyulától. -  Hegedűs Sándor. Arczképpeí. — Biz
tatás. Költemény. Nagy Balázstól. — Honterus 
János. Molnár Viktortól. — A régi jó időkből. 
Kajabusztól. — Protestáns egyházi és iskolai tiszti 
névtár. — Hirdetések. — Magyarországban tartatni 

szokott országos vásárok jegyzéke.

G a b o n a f a j
Egy hektoliter 

súlya kilókban
Ára lOu kgrnak
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„ 1 1  „ . . . — 8.50 8.55
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