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A magyar protestáns közönséghez.
Van szerencsénk tisztelettel jelenteni, hogy múlt évi közgyűlésünk határozatának eleget téve, 

Budapest, VIII., Ullöi-út 24. sz a. (bejárással a Szentkirályi-utcából)

 „A  Luther-társaság ev. könyvkereskedése" 
cég alatt megnyitottuk saját könyvkereskedésünket.

Nagy örömünkre szolgál, hogy régi tervünket végre megvalósíthattuk, mert lehet-e szebb, neme
sebb, szentebb ügyet támogatni, mint a Krisztus tudományának, az evangéliomi igazságnak hirdetését, 
terjesztését? Ma már nem elég a szószékről hirdetni az Igét, föl kell használnunk a sajtó nagy 
hatalmát is az evangéliomi igazság érdekében.

— Nagy JLutherünk már évszázadokkal ezelőtt fölismerte a toll, a könyv jelentőségét és virágzó 
egynázi irodalomnak vetette meg az alapját. Az angolok, a németek és más művelt nagy nemzetek 
hatalmas egyházi irodalomra hivatkozhatnak. Nálunk Magyarországon a r. katholikusok hihetetlen hata
lomra tettek szert éppen föllendült egyházi irodalmuk révén. A Szent István-társulat nagyarányú 
méreteivel bámulatba ejti a szakértőt. Mivé lehetne a Luthertársaság is, ha könyvkereskedése fölvirágoz
hatnék? A kicsi mustármagból hatalmas terebélyes fa növekednék, melynek árnyékában milliók enyhet 
találhatnának.

Ennek megvalósítása pedig csak tőlünk, illetve hitsorsosaink tömörülésétől függ. Mert egyesülésben 
van az erő! Mindnyájunknak egy emberként kell tömörülnünk, ha erősek és hatalmasak akarunk 
lenni! Könyvkiadói vállalatunkkal kapcsolatos könyvkereskedésünkben az egész magyar protestáns közön
séget kellene egyesítenünk! Ezáltal a Luthertársaság nagy anyagi erőhöz jutna s így erkölcsi ereje is 
bokrosodnék, fejlődnék. Az anyagi vagyon gyarapodásával abba a helyzetbe jutna a Társaság, hogy 
az evang. hitbuzgóság és a népművelődés emelésére szolgáló magyar protestáns irodalom fejlesztésére 
fokozatosan mind nagyobb és nagyobb összegeket fordíthatna. A közművelődés, a hithez való ragaszko
dás nagy jelentőségét pedig nem kell fejtegetnünk.

A szent ügy érdekében, melynek szolgálatában állunk, kérjük tehát ev. egyházunk minden egyes 
tagját, hogy vállalatunkat hathatós pártfogásukba venni s könyvszükségletük beszerzése végett egyenesen 
könyvkereskedésünkhöz fordulni kegyeskedjenek', a nagyt. lelkészi s a t. tanítói karhoz pedig avval a 
bizalmas kéréssel fordulunk, hogy a köznép figyelmét népies kiadványainkra fölhívni méltóztassanak.

Könyvkereskedésünk nemcsak a Luthertársaság könyvkiadványait terjeszti, hanem
állandóan készleten tartja a protestáns irodalom kiválóbb termékeit,
bizományi kezelésbe veszi a protestáns íróknak saját költségükön megjelent munkáit is s gondosko

dik azok hathatós terjesztéséről,
szállít mindenféle iskolai könyvet tanszert, sőt
bármily hazai vagy külföldi szakmunka beszerzésére is szívesen vállalkozik.
Mindezt teljes odaadással és buzgósággal fogjuk végezni, mert könyvkereskedésünk vezércsillaga 

a pontos, lelkiismeretes kiszolgálás lesz.
Egyesüljünk tehát! Egyesülésben van az erő és a hatalom !

Budapest, 1907. május 20. Zsilinszky Mihály, 
a Luthertársaság elnöke.

Minden megrendelés, vagy a könyvkereskedést illető levelezés a Luthertársaság ev.
könyvkereskedése címére: VIII., Üllői-út 24. sz. alá intézendő.
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A Szent-háromság ünnepén.
Dicsőség mennyben Istennek!
Irgalma légyen áldott!
A föld s az ég hódol neked,
Örök a te jóságod!
Szárnyad alatt bú nem érhet,
Te adsz igaz békességet,
Hozsánna néked Isten!

Atyánk dicsérjük nagy neved,
Ki semmiből teremtél!
Te őrködöl éltünk felett,
Boldog, ki tégedet fél!
Ki mérné meg hatalmadat,
Mely elfedez, nyugalmat ad,
Áldott, a kit megáldasz!

Hozsánna néked Jézusunk,
Ki értünk földre szálltál!
Mi mennybe vezető utunk, 
Közbenjárónk atyádnál!
A mélységből esdünk hozzád, 
Fordítsd felénk te szent orcád.
Légy irgalmas mi nékünk!

Vígasztalásunk kútfeje,
Könyörülő Szentlélek!
A kinek Te vagy ereje,
Halálból ÍS feléled.
Hív gyámolunk, maradj velünk, 
Szenteld meg gyarló életünk,
Légy ösvényünk világa!

K. S.

A nagy ígéret.
De én is mondom neked: Te 

Péter vagy és ezen a kősziklán 
építem fel az én egyházamat...

Máté 16, 18.
Péter letette a nagy hitvallást az Ur Jézus 

Krisztusról.
Most az Úr Jézus Krisztus tesz róla vallomást 

s tesz neki egy valóban nagy ígéretet.
Péter a mennyei Atya kijelentéséből hittel 

vallotta: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia!“
Jézus erre viszont, neki mondja: „Te Péter 

vagy és ezen a kősziklán építem fel az én egy
házamat és; a pokol kapui nem vehetnek azon 
diadalmat. És néked adom a mennyek országának 
kulcsait; és a mit megkötözesz a földön, a meny- 
nyekben is kötve lészen és a mit megoldozasz a 
földön, a mennyekben iŝ  oldozva lészen.“

Nincs mondása az Úrnak, a melyből fontosabb 
következtetéseket vontak volna le; nincs, a melyet 
jobban félremagyaráztak volna.

E mondás ékesíti a római Szent-Péter-templom 
homlokzatát, ezen épült fel a római katholikus 
egyház, a pápaság világraszóló intézménye.

A legnagyobb igazságon a legnagyobb hazugság.
Méltó dolog tehát, hogy az Úrnak ama mon

dásával, melyre hivatkozva, a keresztyén egyház 
alapjává, a hívők fejévé, mennyek országa kul
csos vitézeivé Pétert és az ő utódait, a római

pápákat teszik meg, kissé behatóbban foglal
kozzunk.

Nem csűrjük csavarjuk a szöveg világos értel
mét ; nem indulunk azon magyarázók után, a 
kik a „szikla" alatt Jézus személyiségét, ille
tőleg azt értik, a mit Péter Jézusban felismert; 
nem is mondjuk, hogy Jézus a „szikláról" szólva, 
nem Péter személyére, hanem az ő hitére gondol. 
Mindez ép oly célzatos magyarázat, mint a róm. 
katholikusoké.

A mi tény, az tény. Jézus a szöveg, világos 
értelme szerint Péternek s Péterről beszél. Ót magát 
mondja „sziklának" s a szót ép oly célzatosan 
alkalmazza rá, mint a Simon és Jóna fia kifeje
zéseket.

Simon azaz hallgató s Jóna fia azaz galambfi 
volt eddig, mert eddig hallgatott s olyan csendes, 
szelíd vala, akárcsak a galamb. Most azonban, 
mintegy az egész világ véleményével szembe szállva, 
isteni kijelentésre felbuzdult és letette a merész, 
a nagy hitvallást: megszólalt és az ingadozó nép
ség közepette; akárcsak a szikla, oly erős hívőnek 
bizonyult.

Igen, az Úr Péternek s Péterről, de nem mint 
közönséges személynek s személyről, hanem mint 
az első hívő személyiségnek s személyiségről szól, 
kinek a Jézusba, mint Krisztusba mint az élő 
Isten Fiába vetett hite magának a mennyei Atyá
nak benne történt, tehát benső kijelentésén alapuló 
s épen azért élő s sziklaszilárd hit.

Igen, ez az isteni kijelentésen alapuló szemé
lyes élű hit, a melynek semmi köze a testhez vagy 
vérhez vagyis emberekhez, emberi tekintélyhez s 
hagyományokhoz, egy szóval külső múló, földi dol
gokhoz, ez az is semmi más, a mi Simont, Jóna 
fiát, a hallgatót, a galambfit Péterré azaz szik
lává* tette s ez a személyes, a Jézusba, mint 
Krisztusba, az élő Isten fiába vetett személyes élő 
hit az, a melyre az Úr, mint sziklaalapra a maga 
egyházát felépítette.

Ebben van a Péter személyének és hitének 
nagy, mondhatjuk elvi jelentősége. Ö a kezde
ményező, az első hívő s mint ilyen az igazi, a hívő 
keresztyén személyiség típusa s a Krisztushit az ő 
személyében és a többi keresztyén személyiségek
ben az a szikla, melyen a Krisztus egyháza meg
épült.

A hol nincsenek Krisztushívők, ott nincs Krisz
tus egyháza sem, mert Krisztus egyháza a benne 
hívők közössége.

Ez a legnagyobb igazság, s mi a legnagyobb 
hazugság?

Az, a mit a Jézus Krisztus Péternek és Péter
ről mondott kijelentésének szándékos és célzatos 
elcsűréséből és elcsavarásából sütöttek ki: a római 
pápa országa.

Mind annak, a mit Jézus Krisztus Péternek és 
Péterről mondott Rómához és a pápasághoz épen 
semmi köze.

Krisztus egyháza, vagy (mert e szó „egyház" 
az evangéliomokban ily értelemben többször elő

* A héber „Kefas* és a görög „Petros“ (himnemű) és 
„Petra* (nőnemű) szavak annyit jelentenek, mint szikla.
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sem fordul) Krisztus országa, Isten országa e vilá
gon van ugyan, de nem e világból való, az, mint 
maga a hit, láthatatlan szellemi valóság.

Krisztus országa a Krisztus, az Isten és nem 
a római pápa országa. A mit ő ama sziklára, a 
benne vetett személyes élő hitre épített, arról maga 
mondja, hogy az az ő egyháza. Tehát annak feje 
nem más, hanem csak ő maga. Őt nem helyette
sítheti senki, se Péter, se Pál, legkevósbbó a római 
pápák, s őt nem is kell helyettesíteni, mert a hol 
hívek közössége vagyon, ott ő is jelen vagyon, amint

A hades vagy seol (szó szerint fordítva: 
elnyelő) alatt a görögök és a zsidók is az alsó, 
vagyis az árnyék világot értették, a hol a halot
tak mintegy, álomszerű életet éltek. Ésaiás mondja 
(38, 10.): „Éltem java korában kell a seol kapuiba 
s z á l l n o m s  Dávid (IX. Zsolt. 14.): „Könyörülj 
rajtam óh Isten, ki felemelsz a halál kapuiból".

Világos tehát, hogy a pokol kapui a halottak 
országát jelentik s hogy itt voltakép egy hasonlat
tal van dolgunk. Két ország, mint épület van egy
mással szembe állítva, az egyik a Krisztus, a másik

Mária Dorottya főhercegasszony. A pozsonyi egyház történetéből.

maga mondja: „A hol ketten avagy hárman egybe- 
gyültök az én nevemben, közietek vagyok*; vagy: 
„íme, én ti veletek vagyok mind a világ vége
zetéig".

Krisztus egyháza az ő teste; a hol az ő teste, 
ott mint fő, jelen van maga is. Mert a test fő nél
kül s a fő test nélkül nem lehet.

S csak az ily egyházról: az ő egyházáról 
mondja, hogy azon „a pokol kapni sem vehetnek 
diadalmat".

Ez is fontos kijelentés s csak a Krisztus s 
nem a pápa országáról áll meg.

Az eredeti szövegben a görög „hades" (hébe
rül „seol") kifejezést találjuk. Ézt a magyar „pokol" 
szó néni egészen híven adja vissza.

a pokol országa. Amaz az élet, emez a halál biro
dalma. Ha tehát Krisztus azt mondja, hogy az ő 
egyházán a pokol kapui sem vehetnek diadalmat 
ezzel voltakép annak a fenséges gondolatnak akar 
kifejezést adni, hogy a hívők közössége nem lát 
soha ha! ált, enyészetet, hogy annak örök élete vagyon.

S ugyan e gondolattal kapcsolatban még egy 
nevezetes kijelentést tesz még mindég a hívő Péter
hez beszélve: „És néked adom a mennyek orszá
gának kulcsait; és a mit megkötesz a földön, a 
mennyekben is kötözve lészen és a mit meg
oldasz a földön, a mennyekben is oldozva lészen".

A kép voltakép nem változik. Egyházáról, 
mint valami épületről szólt, ha épület, annak is van
nak kapui s a kapuknak vannak kulcsai is.
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De most, némileg mégis változik a kép. Ha 
Péter, a liívő személyiség eddig a maga élő Krisz
tushitével amaz alap volt, a melyen a Krisztus 
egyháza megépül, most Krisztus őt a maga egy
háza, mint épület felügyelőjének teszi meg. Kezébe 
adja a mennyek országának kulcsait. A kulcs nyitni 
és zárni fog; hogy kinek nyissa meg, avagy ki 
előtt zárja be a kapukat, azaz kit bocsásson be s 
kit zárjon ki a mennyek országából, azt most reá 
bízza és egyszersmind biztosítja arról, hogy a mit 
ő itt a földön megköt, kötve lesz a mennyben is 
s viszont, a mit itt a földön megold, oldva lesz a 
mennyben is.

Kétségtelen, hogy a pontnál szintén nem egy 
nehézség merül fel, de mind eloszlanak, ha két 
dologgal, tudniillik a kulcsok és a kötés, meg az 
oldás dolgával tisztába jövünk.

Az útvesztőből kivezető fonalat itt is az ó-tes- 
tamentom adja kezünkbe.

Ésaiásnál (22, 22.) olvassuk, hogy az Isten 
Ezékiás büszke és gonosz kincstartóját, Sebnat hiva
talából elcsapta s aztán az ő szolgáját Eljakimot, 
a Hilkijjá fiát tette meg Jeruzsálem lakosai és Júda 
háza atyjává mondván: „A Dávid házának kulcsát 
ő reá bízom; a mit ő kinyit, senki nem zárja be 
és a mit ő bezár, senki sem nyitja ki. Egyszersmind 
sátorszegül* ütöm be őt erős helyre, hogy dicsősége 
légyen az atya házának".

A mint látjuk, a kép itt következetesen meg 
van tartva, mig a mi szövegünkben csak félig, 
mert itt a kulcscsal kapcsolatban nem nyitás és 
zárásról, hanem kötésről és oldásról van szó. Lénye
gileg azonban a dolog mindegy.

(Vége köv.)

Bibliás Máté.
— Elbeszélés. —

Irta: Gyurátz Ferenc.
(Folytatás.)

— Úgy van — szólal meg a nevelőnő — be 
kell vallanom, hogy a vallástanban Máté nekem is 
kisegítőm. A szentírásból oly szépen tud előadni, 
hogy a felnőtt is épüléssel hallgathatja.

Mikor magukra maradtak, a férj kedvetlenül 
szól nejéhez:

— Mindig csak ez a Bibliás Máté! Miért enge
ded, hogy a gyermekek annyira hozzászokjanak!

— Hisz látod — felel a nő, — hogy nem 
tanulnak tőle rosszat. A gyermek hamar felismeri 
a jó szívet s ahhoz vonzódik, erről nem tehetünk.

— Igen, de ez utoljára is csak egy rabszolga 
s ilyennel a barátkozás az úri család tekintélyének 
rovására esik.

— Igaz — folytatja a nő, — hogy rabszolga, 
de jó lelke van, nemcsak ügyes munkás, hanem 
művelt, értelmes ember is. Annál inkább sajnálom, 
hogy vele, a mint értésültem, oly kegyettenül bántál.

* Látnivaló, hogy a kép teljesen egyez: Péter, szikla, 
kulcs; itt Eljakimnál sátorszeg és kulcs szerepel s kinek 
jutott valaha eszébe Eljakimból és utódaiból zsidó pápákat 
csinálni!!

— A rabszolga csak akkor használható bizto
san, zárja be a beszélgetést Brant — ha a korbá
csot közelében érzi. *

A nyár vége felé jár. Váratlanul több napi 
esőzés jött, mi a mezei munkát hátráltatta. Mikor 
megszűnt, Brant úr kiadta a parancsot, hogy a 
mulasztást is okvetlen pótolni kell.

A cukornád vágása s a cukorgyárba hordása 
volt a nehéz feladat. Megújult az erőltetés, a mun
kás felügyelők kettőzött hévvel s a korbácsot for
gatva követeltek folyton gyorsabb munkát.

Brant, felesége és a kertész tiltakozása dacára 
ismét kiküldte — mint mondá, csak néhány napra — 
a kertbe átengedett három szolgát is.

Máté a majorban aggódva vette észre, hogy 
ott elcsigázott szolgatársai között forrongás jelei 
mutatkoznak. Hasztalan törekedett őket csillapítani. 
Kérelmére, hogy maradjanak nyugodtan, az északi 
államok, melyek a rabszolgaság eltörléséért har
colnak, bizonynyal győzni fognak, s akkor rabigájuk 
úgyis végkép széttörik. Csak ez volt a válasz:

— Ha mások küzdenek értünk, most már 
magunknak is kell valamit tennünk magunkért. 
Még ha rajta vesztünk is. Az akasztófán sem lesz 
rosszabb sorsunk, mint a kegyetlen Brant keze 
alatt.

Estefelé, midőn egy a fáradságtól kidőlt öreg 
szerecsen az egyik felügyelő ostorával végig súj
tott, az ott levő szolgák vad kiáltozással rohannak 
reá. Szerencséje, hogy lovon ül, s így gyors eliram- 
lással menekülhet.

A zajra, mint adott jelre a távolabb dolgozó 
feketék is összefutnak. A túlfeszített húr elpattant, 
a lázadás a két, egymáshoz közeleső telepen 
kitört. *

Napnyugta után Brant úr családjával együtt 
még a kerti villában volt, midőn egyszerre futva 
ott terem Máté s köszöntés nélkül csak ennyit 
mond:

— Asszonyom, uram, hamar be a várba.
Az úr ingerülten akar reá támadni az ily 

jelentkezésért, de a szolga ezt be sem várva kar
jaira kapja a két gyermeket s e szavakkal indul 
befelé:

— Nincs veszteni való perc, utánnam!
•— Mi talált Máté? — kiált a nő helyét ott

hagyva.
— Ez a szolga megbódult, — szól férje — 

lelövöm.
Úgy a szülők, mint a nevelőnő a futó után 

siettek.
Máté a ház lépcsőzetére érve, a gyermekeket 

leteszi s a boszusan odajött Branthoz így szól a 
kapu irányában kifelé mutatva:

— Uram, nagy baj van.
Az úr és neje megdöbbenve látják, hogy a 

mezőn két munkástelep ég, a lángok magasra csap
kodva pusztulást hirdetnek.

— Mi történt ott? — kérdi a nő.
— Asszonyom, a sok zaklatás miatt az elkese

redett rabszolgák fellázadtak, a majorokat felgyúj
tották és most boszút esküdve rohannak a vár felé.
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Csakugyan már hallható is volt a közelgő 
tömegnek vésztjósló zaja.

Brant megsemmisülten állott s remegő hangon 
kérdi:

— Máté, mit tegyünk?
— Gyorsan be a patakra néző szobába — szól 

ez — a gyermekekkel oda siet s itt berakja a 
keresztvasakon belül levő erős ablaktáblákat

— Most zárják be utánam az ajtót, én a folyo
són állok őrt.

— Hát a hajdúk és a többi cselédek nem jön
nek segítségre?

— Azok, a mint a veszedelmet észrevették, mind 
eltűntek. Dávidot küldtem lovon a szomszéd birtokos
hoz. Ha a csendőrőrjárat, mely reggel ment tőlünk 
oda, még ott van, úgy onnét két óra múlva itt 
lehet.

— Nagy isteni — jajdul fel a nő — mi lesz 
gyermekeimmel! Végünk van.

— Míg a jó Isten nekem életet enged, addig 
nem, — biztatja Máté a félelemtől lesújtott anyát, 
s azután elsiet.

A vár kapuját bezárja s becsukja a háznak 
az udvarra nyíló ajtaját. A széles folyosót oda 
hordott bútordarabokkal keskenyebbé teszi, nehogy 
a támadók, ha betörnek, védekezése közben háta 
mögé is kerülhessenek.

A boszut lihegő szolgahad odaért a várhoz. 
Az előljövők bárddal, fejszével döngetik a kaput s 
rémítve hangzott fenyegető kiáltásuk:

— Hasztalan zárkóztok el fehérek, ma meg
haltok.

A kapu bezuzása fejszékkel, dorongokkal las
san ment. Végül többen társaik vállára állva fel
kapaszkodtak a falra s onnét leugorva, belülről 
kitárták a kaput. Ordítva özönlött be a vérszomjas 
csapat s egyenesen az uraság lakóházához rohant.

A folyosó erősen megvasalt tölgyfaajtója don
gott a csapások alatt, de sokáig ellent állt minden 
erőfeszítésnek. A támadók hasztalan tettek kísér
letet az ablakon bejutásra. A magasság miatt nem 
férhettek kellő erővel a keresztvasakhoz. Ekkor 
többen a kertbe mentek, ott levágtak két magas 
növésű fát s ágaik leszeldelése után ezeket vitték 
mint faltörő kosokat az ajtó ostromára. A sok erős 
kéz által emelt s egyszerre meglódított gerendák 
ütései alatt megrendültek az ajtószárnyak, majd 
recsegnek s végül, miután a keresztvas is eltörött, 
sarkaikból kidőltek.

A támadt nyíláson ott állt Máténak herkulesi 
alakja kezében egy izmos rúddal.

— Megadjatok testvérek, — kiált a zajt túl
harsogva — ne döntsétek magatokat veszélybe. 
Még most jóvá tehettek mindent. Ha visszamentek 
a telepre, én felelek értetek.

— Előbb nem, — zúgják a vezetők — míg 
ki nem irtjuk a zsarnokot egész házanépével együtt. 
Máté engedj utat, ma boszut állunk érted is.

Ez a rudat csapásra emelve kiált még egyszer:
— Vissza, a kinek élete kedves.
— Hát pusztulj el te is a fehérekkel együtt 

— ordítják az ostromlók.
Fejszékkel, kapákkal, villákkal törnek reá. 

Máté kezében villámgyorsan forog a rúd s minden

ütésre jajgatás a visszhang. Többen súlyosan találva 
esnek össze. A hátrább levők azonban szorítják az 
előttük állókat s a ház egyetlen védője, nehogy 
valamelyik oldalról hátba foghassák, vissza lép a 
folyosó keskennyé tett részére. A szolgák újjongva 
tódulnak be. Sokan észrevéve a nyitva hagyott 
ajtót, a pincébe rohannak le, s ott az izgalomtól, 
szomjúságtól epedve beverik a hordók fenekét.

De azért még mindig maradtak fenn, ötvenen, 
hatvanan, kik folytatják a küzdelmet Máté ellen.

Ez rendületlen helyt áll, visszaver minden 
rohamot.

— Kövezzük agyon az árulót — kiált végül 
egyik szolga — s egy fél téglát teljes erővel hajít 
reá. Az eddigi sikertelen támadáson még inkább 
felbőszült társai követik a példát. Sűrűn csapkod
nak Mátéra a kődarabok. Egy homlokán talalja s 
nyomában kicsordul a vér. Majd erős kézből hajított 
rövid nyelű fejsze mellén éri, egy másik éles foká
val jobb karján csontig érő sebet vág, mire elejti 
a rudat. Győzelmi ordítással döntik földre; néhá- 
nyan reá vetik magukat, ütik, tépik, a többi zor
don fenyegetések közt támad a szobaajtókra

E pillanatban az udvaron lódobogás és sűrű 
puskaropogás hallatszik. A folyosóról kitekintők 
rémülten kiáltják:

— Itt vannak a lovas-csendőrök.
Az ostromzaj egyszerre megszűnt. A szolgák 

menekülést keresve sietnek kifelé. A lépcsőzet előtt 
félkörben látják felállítva a rettegett csendőr-csapa
tot teljes fegyverzetben, lövésre készen.

A hadnagy előlép s fenhangon parancsol:
— Fel a kezekkel, a ki nem engedelmeskedik, 

halál fia. Jöjjetek le.
Midőn az udvaron állnak feltartott üres kezek

kel, ismét hangzik a parancs:
— Arccal le a földre; a ki megmozdul 

halva van.
Ezután a hadnagy a többieket őrségül hagyva 

a fekvők mellett, néhány emberével s az orvossal 
Dávidtól kalauzolva, felmegy a folyosóra.

Dávid a meggyujtott lámpa világánál körül
tekint s a sebesültek között felismerve Mátét így 
kiált:

— Doktor úr ide jöjjön először itt van a ház 
védelmezője.

Máté kissé felemelkedve szól:
— A család a benső szobában van, nyugtas

sátok meg.
Az orvos megvizsgálja Máté sebeit s egypár 

csendőr segédkezésével gondosan bekötözi miköz
ben megjegyzi:

— Derék ember, hősi munkát végzett, igaz, 
hogy ez magának is szép véráldozatába került.

Ez alatt Dávid és a hadnagy biztató felhívá
sára megnyílt a benső szoba ajtaja. Itt a nő még 
mindig félelemtől remegve tartotta karjai között 
gyermekeit. Maga Brant egészen megtörve, alig 
bír ]ábán]|állani s csendőrtisztnek köszönetét mondani.

•— Én csak kötelességemet teljesítettem — 
szól ez — az elismerés első sorba Bibliás Mátét 
illeti.

A háziúr, mintha csak e névre jönne teljesen 
magához — élénken kiált fel:
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— Él még Máté, a mi legjobb barátunk?
— Él, de a védelem nyomaitól terhelve nem 

jöhet személyesen üdvözölni urát.
— Hozzák ide, itt, a hol nekünk menedéket 

biztosított, e szobában fogjuk ápolni őt.
Behozták s ágyba helyezték.
— De hát — kérdi a hadnagy körültekintve 

— nem maradt itt a cselédek közül senki? Nincs 
itt még egy szobalány, szolgáló sem a család 
mellett ?

(Vége köv.)

Hitetlen Tamás.
(Folytatás.)

— Ezek, a sok téves úton járó egyének közül 
tisztelettel kiemelt józan gondolkozású emberek 
tudják, hogy a szocializmus nem abban áll, hogy 
gyűlölni kell mindenkit, a ki nem napszámos, nem 
kézműves, gyűlölni a vallást, a templomot, az egy
házat ; tudják, hogy szocialista lehet valaki, ha 
nem istentagadó, nem hitetlen i s ; tudják, hogy 
nem a szocializmus követelménye az, hogy ne 
köszönjünk senkinek, ne vegyünk le kalapunkat 
temetések alkalmával, ne tiszteljünk senkit, sem
mit ; tisztában vannak azzal, hogy az ilyen visel
kedés illem nem tudás, nyegleség és gyerekeske
dés jele. A józan, higgadt gondolkozású ember, 
ha nem is érti teljesen, de legalább sejtelemmel 
bír az igazi szocializmusról s annak követelményei
ről s tisztában van azzal, hogy a szocializmus 
elveit csak komoly gondolkodással, viselkedéssel, 
törvényes eszközökkel s nem erőszakos, durva, 
minden jobb érzésű embert sértő és megbotrán
koztató eljárással lehet a megvalósításhoz közelebb 
juttatni. Többé-kevésbbé valamennyien szocialisták 
vagyunk, öregem, csakhogy nem olyan értelemben, 
mint maguk.

— Mi is óhajtjuk az emberiség legalsó réte
geinek is haladását, jólétre vergődését, jogokhoz 
jutását, de úgy óhajtjuk ennek keresztülvitelét, 
hogy csöbörből-vederbe ne essünk; hogy a ki ma 
alul van, holnap felülre ne kerekedjék: hanem 
valamennyi népréteg és társadalmi osztály egymás 
mellett, — és nem egymás felett — térjen meg 
szép egyességben és békességben.

— Azt hirdetik maguk, hogy ma a tőke ki
zsákmányolja a munkát: ezen segíteni kell. Helyes, 
de úgy kell segíteni, úgy kell más helyzetet terem
teni, hogy holnap meg a munka ne zsákmányol
hassa ki a tőkét, ne a munkás a szintén szegény 
ezer meg ezer munkaadót. Ne egyoldalú érdek
harc legyen a szocializmus harca, hanem az igaz
ság harca legyen az. Összhangba kell hozni az 
állam és társadalom minden egyes tényezőjének 
érdekét s okos törvények, józan társadalmi szabá
lyok s a közjóiét megteremtésére irányuló szer
vezkedések és törekvések által mindenki részére 
biztosítani kell a megélhetést, nemcsak, de a foko
zatos boldogulást is. A jogok mellett mindenek
előtt munkát kell követelni s adni a népnek. S 
még egyet: arra kell úrnak, szolgának törekedni, 
hogy születés, rang, állás s minden egyéb úton-

módon emelt s tagadhatatlanul ma is fennálló 
válaszfalak leomoljanak közöttünk s ne ok nélküli 
haraggal s gyűlölettel álljunk egymással szemben, 
hanem az egymást megbecsülésnek, a szeretetnek 
s a testvériségnek szelleme s érzete kössön össze 
bennünket s ezek hassák át és irányítsák a közös, 
nemes cél felé összes törekvéseinket. Ne üres, 
lázító, gyűlölettől lángoló jelszavakkal igyekezzünk 
a szocializmus elveit győzelemhez juttatni, hanem 
egymás józan megértésével, szeretettel s becsületes 
munkálkodással.

— Az igazi szocializmus — én szerintem — 
azt jelenti, hogy legyünk valamennyien egy óriási 
nagy társaságnak tevékeny, munkás tagjai, a mely 
társaságnak célja a törvényes rend korlátain belül 
az általános, közboldogulás előmozdítása legyen.

— Kizárja az igazi szocializmus fogalma a 
magántulajdon szentségének háborítását, s kizárja 
azt a megvalósíthatatlan ábrándot, hogy közvagyon
ból elégíttessenek ki az állampolgárok szükségletei. 
Ez ábránd megvalósítása lehetetlen. Lehetetlen 
azért, mert a közvagyont igénybe venné ugyan 
mindenki, de annak gyarapításáért ugyancsak keve
sen veritékeznének; költeni mindenki költené, de 
dolgozni és szerezni kevesen igyekeznének. S így 
kérdés tárgyát sem képezheti az, hogy meddig 
tartana az úgynevezett közvagyon.

— Az én felfogásom szerint az igazi szocia
lizmusnak tiszteletben kell tartania a hit, vallás 
és erkölcs dolgait, mert ezek nélkül állattá aljasul 
az ember; s mert egyedül ezek képezik a társa
dalom és az állam biztos fundamentumát. Az igazi 
szocializmusnak zászlajára a folytonos művelődést, 
az anyagi jólét biztosítását, a törvényes jogok 
kivívását, de egyszersmind a jogokkal járó köte
lességek hű teljesítését is fel kell írni.

— A józan szocializmus nem azt jelenti, hogy 
megvessük azt, a mi szép, nemes, embert tökéle
tesítő : pl. a vallást; nem azt, hogy küzdjünk azon 
magasztos célú intézmények ellen, a melyek a 
szellemi művelődés nagy, magasztos céljainak szol
gálatában állanak: pl. az egyház ellen; nem azt, 
hogy irigykedjünk arra, a kinek többje van, mint 
nekünk; nem is azt, hogy dühöngjünk az ellen, 
a ki nem velünk kapál, kaszál: hanem azt jelenti, 
hogy a nemes eszmék előharcosait tiszteljük, becsül
jük, az emberiség általános érdekeinek előbbre 
vitelére irányzott törekvéseikben őket támogassuk; 
azt, hogy a mit magunknak kivánunk, azt kívánjuk 
másoknak is; azt, hogy úgy szeressük embertásainkat, 
mint önmagunkat.

— Ha a szegény socialista küzd a vagyonosok 
ellen s azokat zsarnokoknak, vérszopóknak mondja, 
ne igyekezzék ő sem túlcsigázott követelésekkel 
terhelni másokat; ha a socialisták küzdenek az 
osztályuralom ellen, ne igyekezzenek ők sem válasz
falakat emelni maguk és az esetleg velük szemben 
más véleményen levő s az övékétől eltérő foglalko
zású és sorsú emberek közzé. Ha demokraták 
akarunk lenni, legyünk azok felfelé is, lefelé is, 
egymásközt is.

— Ne követeljen senki többet, csak a meny
nyit megérdemel; ne ássuk sem a vallás, sem állás, 
sem vagyon elleni izgatással mindig nagyobbra a
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mélységet ember és ember, polgár és polgár között: 
hanem inkább segédkezzünk bölcsen és testvériesen 
gondolkozóknak annak a tátongó űrnek a betölté
sénél, a mely elválasztja a tőkét a munkától, a 
munkaadót a munkástól, a művelt embert a műve
letlentől, a gazdagot a szegénytől. Nem ellentéte
ket támasztani, hanem az elentéteket elsimitani fel
adata a józan socializmusnak.

— Az emberi és állampolgári jogokból ne 
legyen kizárva senki, de az emberi és állampol
gári kötelességek gyakorlása alól sem vonhassa 
ki magát senki sem. Nem a szegény ember lelki 
világát mind inkább és inkább felzaklató, hangza
tos beszédekkel, hanem becsületes munkával kell 
előretörni! Ezt követeli az igazi socializmus, mely
nek szelleme nem a hazátlan kalandorok keblében, 
hanem a hazaszerető munkásnép meg nem mérge
zett szivében él.

— A jövendő bizonyosan magasra fogja emelni 
a socializmus zászlaját, egyik-másik irányban talán 
diadalhoz is juttatja, de a győzelmi lobogó nem 
az eltiport, régi, uralkodó osztályok romjain föl- 
építni szándékolt új uralkodó osztályok várainak 
bástyáin fog lengeni, hanem az egymást megértés, 
a testvériség és a szeretet oltárai fölött. Hasztalan 
erőlködés a mai állami és társadalmi berendezke
dés megsemmisítésére irányzott minden törekvés; 
hiában való álmodozás a szertelen vágyak kielégí
tése után való törtetés; a telhetetlenkedés és a 
mértéken túl hajtó követelődzés s a vak erőszakos
kodás nem hogy előre vinne, de hátra vet: kiáltó 
pdda erre nézve a művelt Németországban a socia- 
"íistáknak épen napjainkban szenvedett nagy vere
sége. A vak düh és a durva erőszak soha sem 
fog célt érni, hanem közelebb viszi céljához a józan 
munkásnépet az igazság és az emberbaráti szeretet.

— Az ideális socializmus jelszava csak ez 
lehet: Isten, haza és emberszereteti

— Felséges elv ez, Tiszteletes uram!
— Elismeri?
— El én.
— No, ha elismeri, akkor nem töltöttük el ezt 

az órát hiában.
— Remélem, hogy ha már az én házamat 

felkereste, hogy tanuljon, fel fogja keresni — a 
mint előbb Ígérte is — ezután az Isten házát is. 
Ott még szebb dolgokat fog hallani s tanulni.

— Ismét ígérem, Tiszteletes uram, ezután nem 
fogom elhanyagolni a templomot.

— Megtértem.
— Áldassék érte az Isten szent neve!
— Áldassék!
— Most pedig, öreg bátyám, én is elkísérem 

magát az otthonába. Magam akarom közölni ked
ves feleségével az örömhírt, hogy nem Hitetlen 
Tamás jött velem haza, hanem az Istenhez tért 
öreg ember.

— Jó kedvében bizonyosan ízletes vacsorát 
fog ma magának készíteni az öreg néni.

— Fenem is rá a fogamat, Tiszteletes uram, 
mert kiéheztetett az anyuk.

— Hogy is hangzik a jelszónk, hogy el ne 
feledjem?

Isten, haza és emberszeretet!

jó KÖNYVEK.
A magyar nép művészete. Szakértők és művé

szek közreműködésével írta Malonyay Dezső. Öt kötet
ben, számos képpel, mümelléklettel és színes táblával. 
Kiadja a Franklin-Társulat magyar irodalmi intézet és 
könyvnyomda Budapesten.

A magyar irodalom, művészet és kultúra történe
tében úttörő és korszakalkotó mű jelzője ez a cim. 
Elkésve bár, de végre valahára először és egész tel
jességükben Ö8szegyűjtődnék a magyar nép művészi 
szellemének minden termékei. A mit már félszázaddal 
ezelőtt elvégeztek a költészetben és a népzenében, 
összegyűjtvén a nép költői ihletének és zenei képzele
tének csodagazdag termékeit, azt félszázad múltán követi 
íme a magyar nép képzőművészeti alkotásainak meglepő 
gyűjteménye és magyarázó egybefoglalása.

Egy eddig elhanyagolt, mélységes és példátlanul 
gazdag forrást tár fel ez a nagyszabású munka, öt 
kötetében, minden kulturember, de különösen a magyar 
kulturember számára.

Költészetünk megújhódott a nép dalainak meg
ismerésében; zeneművészetünk egyre gyökeresebbé és 
nemzetibbé válik, a mióta a magyar népzene őseredeti 
forrásából meríthet. Csak képzőművészetünk volt hiány
ban eddig olyan forrásmunkának, a mely teljes gazdag
ságában, lelkiismeretes rendszerességgel tárta volna fel 
a magyar nép leikéből fakadt, különleges képzőművé
szeti világot. Holott példátlanul gazdag ez a világ is. 
A művészi ösztön termékeitől egész a tudatos népalko
tásokig óriási a skálája a formai és a szinezésbeli 
ötletességnek. Festés, faragás, ékesítés, odavetett motí
vumok és meglepő tehetséggel kiformált teljes díszítő 
alkotások példátlan gazdagsággal váltakoznak a magyar 
szépművészet termékei között.

Művésznek, írónak, tudósnak, iparosnak és minden 
szakszempontokból nem érdekelt müveit magyar ember
nek is új, gazdag és csodálatos világ a magyar nép 
művészetének világa.

Mindez bővebb fejtegetés nélkül is megadja ennek 
a munkának korszakos jelentőségét a magyar irodalom
ban, művészetben és kultúrában.

Mint a népköltési gyűjtemények a költészetben, 
A Magyar Nép Művészete a képzőművészetben fogja 
meghozni a nemzeti művészet renaissance-át.

Ezért a magyarságnak könyve ez.
A mű célja és jelentősége. A nemzeti nagyság 

iránti lelkesedés mai korában nem szükséges a mű cél
ját bővebben magyarázni. A mit az egyszerű, romlat
lan magyar lélek a századok során szépet teremtett, 
a mivel a külső formákban magyarrá, eredetivé és ked
vessé tette otthonát és környezetét, s a mi most szerte- 
szórtan, elaprózottan kiesik a nemzeti kultúra teremtő 
és fejlesztő munkájából: az van itt teljesen össze
gyűjtve.

Nagy cél, nagy feladat ez. Kegyeletes és köteles 
feladat: a veszendőnek indult magyar formai és szinalko- 
tásokat megőrizni, megmenteni, hogy anyagot, irányt 
adjanak a magyar művészeti stílus és a nemzeti művé
szet jövendő nagyságának megteremtéséhez. Magyarok 
vagyunk nyelvben, magyarok dallamainkban, azok érzé
sünkben és gondolkozásunkban. De küzdve-küzdünk 
annak az iránynak megleléséért, a mely magyarságot 
vigyen a minden emberrel közös, általános művészi
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formákba is. Néhány lelkes nagyunk keresi a magyar 
formanyelvet, a melynek prófétái régóta hirdetik, hogy 
a magyar népművészet kincseinek felkutatása és össze
gyűjtése a nemzeti művészet megteremtésében az első 
lépés. Csak e gyűjtés elvégzésével érhetjük el azt, 
hogy életünk formája és tartalma is magyarrá legyen, 
s egész valónkat, egész környezetünket, lakásunk és 
házunk külső képét erőteljes, eredeti, nemzeti jelleg 
ragyogja be.

Ezt az első óriási lépést megtenni: célja ennek a 
munkának. S együtt látva az öt kötet anyagát: a dia
dalmas eredmény megadja a munkának a korszakalkotó 
nemzeti jelentőségét is.

Ezt a jelentőséget, a vállalkozás fontosságát a nem
zeti kultúra szempontjából elismerte a szent ügy leg- 
hivatottabb őre és vezére: közoktatásügyi kormányunk 
is, a mely támogatásában részesíti A Magyar Nép 
Művészetét. Igen sokat köszönhetünk ezenkívül föld- 
mívelésügyi és kereskedelemügyi kormányunk hathatós 
pártfogásának is.

A  gyűjtés munkája. A magyar könyvalkotás tör
ténetében példátlan kiterjedésű és alaposságú fáradozás
sal végezték el az arra hivatottak annak az anyagnak 
az összehordását, a melyből a magyar nép művészeté
nek hatalmas épülete kialakuljon. Egyéb gyűjtéssel meg
próbálkoztak már eddig is számosán; de az anyag rend
kívüli elszórtsága, sokfélesége különböző idegen ele
mekkel kevert volta, roppant gazdagsága felülhaladja 
egyes embernek, vagy kisebb társaságoknak munkaere
jét és áttekintő képességét. A szakemberek és művé
szek egész generációjának kellett vállalkoznia, hogy a 
munka a cél nagyságához, nemzeti jelentőségéhez, s a 
Franklin-Társulat hagyományaihoz méltóan sikerüljön s 
a jogos várakozásokat mind alaposságával, mind kime
rítő voltával, mind hitelességével, mind művészeti és 
irodalmi színvonalával kielégítse.

Még így is, korunk minden rátermett szakemberé
nek és művészének közreműködésével, a gyűjtésnek 
csakis a kormányhatalom messzelátó támogatása s a 
kiadó társulat részéről való rendkívüli anyagi áldozat 
hozhatta meg a teljes sikert.

Malonyay Dezső, a kiváló művészeti író, a mű 
szerkesztőjének vezetése alatt, a művészembereknek 
hatalmas tábora szegődött a nagy mű szolgálatába. 
Elárasztották az egész országot és megyéről-megyére, 
faluról-falura járva, fényképező készülékkel, rajzónnal és 
ecsettel kezükben, kilesték a magyar nép művészetének 
titkait, megörökítették eddigelé legnagyobbrészt isme
retlen termékeit. Összegyűjtötték az igazi, zamatos, 
magyar népművészet gyönyörű alkotásait a magyar 
paraszt építkezésében, házának berendezésében, templo
mának díszítésében, viseletében, faragcsálásában, szövé
sében, fonásában, varrogatásában, hímzésében, ezerféle 
művészi kezemunkájában, kerítésének fonásától kezdve 
magafaragta sírkövéig, úgy hogy a gyűjtés és megőr
zés révén ezek az írásban és képben megismertetett 
formák tovább fognak élni, tovább fognak fejlődni mű
vészetünkben és iparunkban.

A  munka terve. A nagyszabású mű, a mely illuszt
rációkban való rendkívüli gazdagságánál fogva termé
szetszerűen páratlan díszmüvé válik, összesen mintegy 
150— 200 ívnyi terjedelemben fog megjelenni. Ezt a 
roppant ívszámot a szerkesztő és a kiadótársulat öt 
kötetre osztja el.

Mindegyik kötet a közölt népművészeti anyagon 
kívül tartalmazni fogja az anyagnak minden alapossága 
mellett is vonzó, könnyed, közérthető érdekfeszítő és 
élvezetes, igazi iróművészettel megírt ismertetését.

Az első, most megjelent kötet tartalmazza az erdé
lyi, kalotaszegi falvakban összegyűjtött művészi kincsek 
ismertetését. Hogy fogalmat adjunk tartalma gazdagsá
gáról, megemlítjük, hogy a kötet behatóan tárgyalja a 
kalotaszegi vidéket, népét, viseletét, falusi életét, építé
szetét, házát, kertjét, bútorait, konyhaszereit, földmű
velő-, pásztor- és iparoskészségeit, házi iparművészeiét 
(szövés, fonás, varrás, hímzés, agyag-, fa-, csont-, bőr , 
fémművesség, mézeskalácsosság, szobrászat stb.,) temp
lomait, ezek népi eredetű klenódiumait, temetője művé
szetét stb., stb.

Ehhez az első kötethez javamunkájukkal járultak 
Edvi Illés Aladár, Juhász Árpád, Kőrösfői (Kriesch) Ala
dár festőművészek, Medgyaszay István műépítö, Telegdy 
Árpád, Groó István iparművészeti iskolai tanárok és 
dr. Rózsa Miklós ló stb.

A II. kötet az erdélyi székelység és Torockó, a 
III. a dunántúli magyarság, a IV. és V. pedig a Nagy- 
Alföld, a Felvidék és az északkeleti llegyalja népének 
művészetéről fog szólni.

Evenkint egy-két kötet jelenik meg, úgy hogy az 
egész mű négy-öt éven belül teljesen a megrendelők 
birtokában lesz.

Milyen lesz a könyv? Természetes, hogy a nagy 
célhoz, kulturális jelentőséghez és a páratlanul gazdag 
tartalomhoz képest méltó és eddigelé nálunk szinte meg 
sem közelített lesz a mű külső kiállítása, a melylyel a 
kiadó társulat nyomdája újabb dcsőséget fog szerezni a 
magyar nyomdaiparnak.

A munka albumszerű, nagy kvartalakú kötetekben, 
rendkívül finom papíron, ritka szép betűkkel, tiszta 
nyomással jelenik meg.

A Magyar Nép Művészete díszes bekötése kiváló 
művész rajza után készült.

Az is természetes, hogy a mű lényege az illusztrá
ciókban van. így tehát az illusztrációk uralkodnak a 
kötetekben; sok ezernyi számukkal a mű terjedelmé
nek legnagyobb részét lefoglalják. A helyszínén gyűj
tött készült rajzok, tervek, fényképek kitűnő és még 
sehol meg nem jelent reprodukciói, a fej- és zárólécek, 
szövegképek, műmellékletek, színes mülapok sokasága 
olyan változatossá teszik a munkát, hogy hozzá hasonló 
gazdagságú eddigelé nem is jelent meg a magyar 
könyvpiacon.

A Franklin-Társulat óriási nyomdája és művészi 
intézetei a legtökéletesebb technikák szerint készítik is 
már az illusztrációk anyagát, s azoknak előállításában a 
modern reproduktív technika minden válfaját és hang
szerét teljes gazdagságban alkalmazzák.

A mű ára és megrendelése. A Magyar Nép Művé
szete öt kötetben jelenik meg. Évenkint egy-két kötet. 
Az öt kötet ára bekötve 120 korona, fűzve 100 korona.

Minden kötet az átvételnél egyenkint is fizethető, 
de megrendelhető az egész mű csekély 2 koronás havi 
részletekre is.

Megrendelhető a Luther-Társaság könyvkereske
désében Budapesten, VIII., Üllői-út 24. vagy a Theol. 
otthonban Pozsonyban.

Hornyánszky Viktor es. és kir. udv. könyvnyomdája, VI., Aradi-ntca 14. 38.514


