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H ú s v é t i ének.
Dallam : Készítsd magad kedves lélek.
A dunántúli új énekeskönyvből.

Isten, Néked térdet hajtva,
Drága nevedet sóhajtva,
Minden lélek Hozzád térjen
E husvét szent ünnepében.
Füvek és fák fakadoznak,
Szíveink is nyiladoznak,
A szívnek legszebb virága:
Kegyes, buzgó imádsága.
Istenfélő szíveinkben,
Gyökeret verve a hitben,
Hálafohászok teremnek,
Illatozásul Istennek.
Áldjuk a mi Istenünket,
Ki úgy szeretett bennünket,
Hogy Fiát halálra adta,
S harmadnap feltámasztotta.
Sírhalmok, virágozzatok,
Bánatos szívek, bízzatok:
Kik nyugosznak porladozva,
Feltámadnak új tavaszra.
Ott az anya magzatára,
S jó anyjára lel az árva;
Özvegy könnye nem hull többé,
Együtt élünk mindörökké.
Győző Jézus, hála Néked,
Ki nekünk adsz békességet:
Sir meggyőzve, bűri megváltva,
Meg vagyunk mi Tőled áldva.
Ha jön végünk nemsokára,
Add, a vallás vánkosára
Hajtsuk le fáradt fejünket,
Várván dicső reggelünket!
Sántha Károly.

A halhatatlanság.
(Lukács 24. 13—31.)

Az evangéliumok teljes részletességgel írják le
Üdvözítőnk szenvedéseit és halálát, de azután, hogy
a keresztről való levételét és sírbahelyezését elbe
szélték, mintha elbágyadt volna a toll, vagy nagyon
elkeseredett volna a szív, — hézag következik.
Hogy mi történt Nagypéntek éjszakáján, mit csi
nált, hogyan vergődött az arimathiai József kert
jében a két Mária, az anya és Mária Magdaléna
Jézus sírjánál, hol rejtőzködött a 11 tanítvány, hogy
mi történt Nagyszombaton, a husvét ünnepén, arról
hallgatnak az evangéliumok. Nem szólanak a fari
zeusi párt, a főpapok és a papi fejedelmek meg
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elégedett öröméről, amit afelett éreznek, hogy most
már sikerült megsemmisíteni a veszedelmes galileai prófétát; nem említik egy szóval sem azokat
a vitatkozásokat, amelyek pedig bizonyára igen
élesen folytak le a jeruzsálemi templom tornácá
ban azok között, akik Jézussal együtt jöttek fel az
ünnepekre s akik látták csodáit, melyeket útköz
ben cselekedett, és azok között, akik megérdemelt
büntetésnek tartották a kereszthalált, — minderről
nem beszélnek az evangéliumok. Azt az időt, mely
azalatt folyt le, míg Jézus a sírban feküdt, az evan
géliumok írói készakarva kihagyják és minden elő
készítés nélkül, ujjongva és diadalmasan hirdetik
azt a csodát, mely a leggyönyörűségesebb és a
legmegmagyarázhatatlanabb. Áz emberi értelem
megáll ezelőtt az esemény előtt, elszédiil annak
fényességén, jelentőségén és következményein, de
magyarázni nem tud. Isteni dolgok előtt áll, amely
nek titkaiba bele nem tekinthet. Sötét és szomorú
sorok után boldogságos öröm zendül meg az evan
géliumokban, kitárul megint a Nisan hónapjának
tavasza minden teljes szépségében Izrael völgyei
ben, mert nincsen a sírban a próféta, mert az egy
igaz, erős Jehova mellett feltűnik egy ismerős arc,
aki e hajnalra most már egy új Isten, mert feltá
madott a Krisztus, mert igaz minden, amit tanított,
mert szép, boldogító az igazságnak öröme.
Feltámadott a Krisztus, nincsen a sírban! Mária,
az -anyja és Magdolna keresik őt, de nem találják,
Péter a hírre futva megy a koporsóhoz és nem
látja ő sem benne azt a megkínzott testet. Nincsen
a sírban, de hová lett? Nem tud felelni senki a
kérdésre, és a remény és csüggedés, a felébredt
bizalom és a lehetetlenség miatt való kételkedés
váltogatja egymást az apostolok lelkében. Ebben
a lelki állapotban mutat meg nekünk kettőt közü
lök az Emaus felé vezető úton Lukács apostol
evangéliumának 24. része. E szent igék részle
tesen elbeszélnek mindent Jézus eme első meg
jelenéséről, részletesen mondják el, hogy Jézus
mint akarja kedves meglepetésül később megismer
tetni magát tanítványaival, hogy milyen szomorúan
beszélik el azok ő neki, hogy milyen dolgok tör
téntek az előző napokon Jeruzsálemben, — fölösle
ges ezt boncolgatni, minden hozzátevés csak el
rontaná ennek a jelenetnek a szépségét. Belőle
ugyanezt a kérdést, melyet Jézus tanítványaihoz
intéz: „Miért jártok szomorú ábrázattal?“, intéz
zük önmagunkhoz mi is, mindannyiunkhoz, kiknek
szivében ugyanaz a szomorúság van az elmúlás
miatt, mint volt a tanítványok szívében a Mester
halála miatt.
Az emberiség történetében minden korszaknak
van egy kialakult hangulata, mely úgy az egyén
nek, mint az egésznek életében egykópen megnyil
vánul, valahogy benne van annak az időnek a leve
gőjében és éltet vagy megmérgez, de irányít minden
életnyilvánulást a gondolkozásban, a művészetekben,
az intézményekben. A görög világ berendezkedései
ben, művészeteiben, vallásában, életmódjában derűs
hangulatú és ezért csaknem kifejezetten pazarló,
annyi sok széppel, máig is utolérhetetlennel aján
dékozta meg az emberiséget. Róma korszaka fék
telen vágyakkal van te le : úrrá lenni a földeken
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és életen. Dicsőséget akar minden napra és izgató
Ez az a közös nyomorúság, mely beárnyékolja
élvezeteket. Erős, hatalmas emberek élnek benne az emberek lelkét. Tövis van a lelkűnkben és
és erősek a vágyaik, annyira, hogy a végletekbe kínoz. A múlandóság olyan rettenetes és minden
viszik őket és ezért összeroppannak. A keresztyén- cél, minden eszmény elveszti fele értékét, ha az
ség első századaiban azután ez a féktelenség küzd elmúlásra kell gondolni. Örök életet, örök ifjúsá
azzal a hangulattal, mely a keresztyénség terjedé got adjatok nekünk. Hiszen egyenesen a halhatatlan
sével együtt terjed e l: a békés, szelid és szere ságra rendezzük be az életünket. Úgy veszünk részt
tettel telt hangulattal. Azután jön a vallásban való mindenben, úgy dolgozunk, úgy álmodozunk, úgy
elmélyedés, annak erős megragadása és éppen ezért szeretünk, úgy gyűlölünk, mintha soha se lenne
a türelmetlenség. Majd jönnek a keresztes háborúk vége egyiknek sem, semminek sem. Benne élünk
lázai, lelkesedéssel, rajongással telve. Azután követ a halhatatlanságban, most és mindenkoron, de nem
kezik a kutatás vágya, kezdenek bontakozni azok bírjuk észrevenni és meggyőzni magunkat róla.
a tudományok, amelyek új irányokat jelölnek a Örök változást látunk a természetben és magunk
haladásnak. Jön a reformáció és először adja ki ban is s az örök érvényesülést, ami ebből önként és
az emberiség egyik legnagyobb jelszavát: a gon elkerülhetetlenül folyik: nem hisszük feltétlenül.
dolkodás szabadságát. Ennek következtében kez És ez elé a kétségeskedő, halhatatlan s mégis foly
denek új eszmék rügyezni, amelyek veszedelmesek ton haldokló emberi lélek elé áll oda Jézus ma
nek látszanak, de áldásos és nemes gyümölcsöket is, megkérdezvén: „Miért jártok szomorú ábrázat
hoznak. A XVII. század a készülődés kora, a XVIII. tal? Micsoda beszédek azok, amelyeket magatok
a forrongásé, a XIX. az átalakulásé. Az egyikben között szóltok jártotokban? Óh balgatagok és restizgatottak voltak az emberek, a másikban lelkesül szívüek mindazoknak elhívésére, amelyeket a pró
tek, a harmadikban mohók — és ma fáradtak és féták szóltak!"
szomorúak. Óriási gyorsan futottak a fejlődés pályá
Az a szomorú hangulat, mely a mai kort annyira
ján a cél felé. Mi van még hátra? A negyedik elem jellemzi, mely olyan gyakori és megdöbbentő pél
nek, a levegőnek a meghódítása, egypár, de meg dákat ad életuntságról, unatkozásról, az életnek
számlálható tudományos problémának a megoldása, könnyelműen és bűnösen való felfogásáról, nemcsak
egy kicsit több egyenlőség, a fegyereknek ember okainál fogva, de már önmagában véve is minden
ségesebb célra való használása . . . azután . . . az részletében ellenkezik a keresztyén életfelfogással.
után egyelőre nem tudunk még semmi olyan rugót, Mert hiszen a halhatatlanság tagadása, nem hivése,
mely újabb eredmények felé való küzdésre feszí- vagy hivése egyáltalában nincsen semmi befolyás
tené azt a csodálatos gépezetet, amelynek emberi sal magára a halhatatlanságra; ellenben öntudato •
társadalom a neve. Ez a szédületes gyorsaság csak san vagy öntudatlanul az embernek a halhatatlan
ugyan fárasztó lehetett. De miért e szomorúság ság nagy gondolatához való viszonya adja meg
most, amikor minden nap emberi elme fényes dia egész élete irányítását.
dalait hozza, amikor minden nap látjuk, valósággal
Aki Krisztus követője és tanítványa, aki Isten
látjuk azt a lépést, amellyel megint előbbre jutot fia akar lenni, attól először is azt kell megköve
tunk ! ?!
telni, hogy mélyedjen el a halhatatlanság gondo
Lukács apostol szavai szerint kérdezzük meg: latába. Krisztus evangéliuma és küldetése eme kö
micsoda beszédek ezek, amelyeket szóltok magatok vetkezményének szempontjából tekintse az előz
között jártotokban és miért vagytok szomorú ábrá- ményeket is. Mert hiszen minek szeressük egymást
zattal V
és minek legyünk jók, minek igyekezzünk a szép
Hogy miért ? Azért, mert az élet olyan hirtelen ségek felé, egyáltalában minek akkor bármiféle
lett túlszéppé és túlkényelmessé, hogy felette ked munka, terv, cél, fáradság, küzdelem, ha 50, 60
ves lett a mi szíveinkben. Azért, mert olyan gyö vagy 70 esztendő után, amiből 20 még hozzá a
nyörűségek vannak benne, amik sokszorosan meg gyermekkorra esik, úgy is meghalunk, véget érünk.
növelik az élet értékét, más részt pedig emésztőek, Minek akkor egyáltalában életfelfogás? Teljesen
mérgezők és mind a két esetben fáj, fáj, szörnyen haszontalan dolog! Akkor csak el kell élni a na
fáj, hogy egy sötét törvényt nem lehet kijátszani, pokat, akkor az egész élet céltalan, reménytelen,
hanem el kell múlni, meg kell halni, itt kell hagyni tartalmatlan . . .
ezt a szép életet és annak minden gyönyörűségét!..
A feltámadt Krisztus azt hirdette, hogy keres
Mert lehet, sőt kell is mással is felelni arra a sük a szépségeket az életben. Keressük önmagunk
kérdésre, hogy miért jártok szomorú ábrázattal? ban, a jóban, az örömben, még a szomorúságban
Felelhetjük azt a feltámadt Krisztusnak, aki az is, embertársainkban, a természetben, mindenütt,
Emaus felé, a csüggedt elrejtőzés felé vezető úton mindenütt. Az Istennek legkedvesebb teremtménye,
intézi a kérdést hozzánk, hogy: Uram, mi ezerfelé az ő gyermekei vagyunk, akiknek adott lelket a
járunk és van nekünk ezer barátunk I Gyász van gyönyörködésre és halhatatlanságra emelte azt. Ki
a családban, betegség a házban, gond nappal, só tudhatná, hogy miért? Nem a mi érdemeinkért,
hajtás éjszaka, verejték és fáradság mindenkoron; az bizonyos. De talán az ő szeretetéből és kegyel
sokszor nehéz ez a szép élet, de ezek a bánatok, gon méből azért is, hogy ne érezzük börtönnek ezt a
dok, fáradságok megoszlanak, egyiknek abból, a világot, ahonnan nincsen szabadulás, út kifelé, más
másiknak ebből, egyiknek több, a másiknak keve felé, hanem hogy megszabaduljunk az elmúlástól
sebb jut, hanem az minden embernek fáj, minden való rettegéstől s tudjunk gyönyörködni, örülni— élni.
embernek nehéz, amit Mózes így mond : Elvégez
Gyönyörködjetek, testvéreim ! Tele van szépség
tetett dolog minden emberről, hogy meghaljon .. . gel a világ, azokat keressétek, hiszen a szép jóvá
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tesz, nemesít. Tele van szépségekkel a tavaszi ter
mészet ; feltámad benne is a halhatatlanság és
zeng, zsendtil, virágba borul minden, ami élő . . .
Melegség, fény, színek, hangok . .. Örvendezzetek ti
is, virágba boruljon a'szívetek, a halhatatlan lelketek,
amelyért meghalt és feltámadott Isten kegyelméből

8. sz.

tehát gyűjtésűk semmi fáradságba nem kerül. Ilye
nek : a beléndek (beléndfű, bolondító csalmatok);
maszlagos redőszirom (csattanó maszlag); orvosi
tüdőfű, pirosító, ökörfarkkóró, vad majorána, kakukfű, orvosi pemetefű, keskenylevelű útifű, bodzafa,
orvosi székfű (kis székfa, kis kamilla), amely na-

Feszty Árpád :

ama názáretbeli Jézus, ki próféta vala, cselekedetek
ben és beszédekben hatalmas Isten előtt és az egész
község előtt, mindnyájan mi előttünk ! . . .
K. L.

Parlagon heverő kincsek.
(Vége.)

Természetes, hogy itt valamennyi növényt nem
sorolhatunk fel, megtalálhatók azok mind Páter
könyvében. De felemlítjük még röviden azokat a
növényeket, amelyekkel lépten-nyomon találkozunk,

gyón keresett árúcikk, métermázsájáért 310 koronát
is fizetnek: cickafark (egérfarkú cickóró, egérfark),
búzavirág, martilapú vagy lókörmű szattyú, gyer
mekláncfű, bojtorján.
Nemcsak a vadon termő gyógynövényeket érté
kesíthetjük, hanem a mezőgazdaságban, valamint
a gyümölcsös kertben termesztett növények egyes
részeit is. így a diófa levelét, zöld héját, az őszi
barack, a mandula magvát; a cseresznye és meggy
gyümölcsét, továbbá a gyümölcsszárakat, sőt a
nyárfa rügyeit is.
A gazdaságban termesztett növények közül érté-
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keríthetjük a paprikát, amely nálunk fűszer, kül
földön azonban orvosság; azután a kender magját,
a komló termését (50 kiló belőle néha 750 korona),
a dinnye, tök, len, napraforgó magvát, a bazsa
rózsa virágját és magját, a mustár magját, stb.
Mindenki láthatja ezekből hogy milyen óriási

61

szentgyörgji, továbbá Laib Rezső bősi gyógysze
rész is. Mindketten a hazai gyógynövényeket kül
földre is szállítják. A hazai gyógynövényeknek külföl
dön való elhelyezése körül két párisi cég is buzgólkodik, névszerint: Lévai Béla (Paris, 7, Rue Dupuis) és
Oscar Singer et Cie (Paris, 49. Rue Montorgueil).

Krisztus temetése.

jelentősége van a vadon termő gyógynövények
gyűjtésének. Nem kell hozzá nagy erő, befektetett
tőke, hatványozott ügyesség, csupán szorgalom és
kitartás. Gyengébb testalkatú embereknek, gyer
mekeknek kitűnő kereseti forrás ez. A jelzett árak
persze évről évre ingadoznak. Tájékoztatásul még
megjegyezzük azt is, hogy gyógyfűvet vesznek
Budapesten: Neruda Nándor, Thallmayer és Seitz,
továbbá Kochmeister Frigyes utódai; Burger Fri
gyes Kolozsváron, Rohr Jakab Szegeden. A gyógy
növények kereskedésével nevezett cégeken kívül
nagyban foglalkozik még Szerdahelyi Károly béga-

A tavasz nemsokára beköszönt teljes pompájá
ban, azért az érdekelt körök kezdjék meg nép
mentő munkájukat, hívják fel szóval is a nép
figyelmét a gyógynövények szedésére és értékesí
tésére, mert minden falat kenyér, amit a népnek
juttatunk, százszorosán gyümölcsözik a nemzet
életében.
H. K. dr.
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Tyltyl és Mytyl (előrohanva a tölgy mögül).
Itt vagyunk! . . . Itt vagyunk! . . . Nagyapó, nagy
(A világhírű francia írónak ilyen című mesejátékából
mutatványkópen közöljük a harmadik képet. Tyltyl és Mytyl, anyó ! . . . Mi vagyunk! . . . Mi vagyunk! . . .
Tyl nagyapó. No látod ?. . . Mit mondtam ?. . .
egy szénégető szegény házaspárnak két gyermeke a fősze
replő, akik álmukban csodálatos helyeken keresik a kék Bizonyos voltam benne, hogy még ma itt lesznek . . .
madarat, mely boldogságot ad. A tündér elküldi őket a
Tyl nagyanyó. Tyltyl! . . . Mytyl! . . . Te vagy
múltba is és régen elhalt nagyszüleiknél is keresik. A har
madik kép : Az emlékezés országa, szól erről. A kék madár a z ! . . . Ő az ! . . . Ők azok ! . . . (Eléjük próbál
a Magyar Könyvtár 605. számában jelent meg Benedek szaladni.) Nem tudok futni! . . . Még mindig köszMarcell fordításában s 30 fillérért bárhol kapható. Nagyon vényes a lábam!
ajánljuk olvasóinknak.):
Tyl nagyapó (ő is sántikálva szalad eléjük).
Én
se tudok . . . Még most is falábam van ahelyett,
Az Emlékezés Országa.
amelyik eltört, mikor leestem a nagy tölgyfáról. . .
Sűrű köd, melyből jobbra, legelői vén tölgyfa
(Nagyszülők és unokák bolond módra ölelgetik
törzse emelkedik ki, útmutató táblával. Tejszinű, egymást.)
zavaros, átlátszatlan derengés.
Tyl nagyanyó. Hogy megnőttél, hogy megerő
(Tyltyl és Mytyl a tölgy lábánál vannak.)
södtél, kis Tyltylkém ! . . .
Tyltyl. Itt a f a ! . . .
Tyl nagyapó (Mytyl haját simogatva). Hát még
Mytyl. Rajta az útmutató! . . .
Mytyl! . . . Ide nézz! . . . Láttál-e ilyen szép hajat,
Tyltyl. Nem tudom elolvasni. .. Várj csak, fel ilyen szép szemet!. .. És milyen jó szaga van ! . ..
niászok erre a gyökérre . . . így la . . . Az van rá
Tyl nagyanyó. Hadd csókollak meg! . . . Gyer
írva: „Az Emlékezés Országa".
tek az ölembe! . . .
Mytyl. Itt kezdődik ? . . .
Tyl nagyapó. Hát nekem semmi se m arad ?.. .
Tyltyl. I t t ; egy nyíl is van a táblán . . .
Tyl nagyanyó. Nem, nem . . . előbb- ide hoz
Mytyl. Hát hol van a nagyapó meg a nagyanyó? zám . . . Hogy van apátok, anyátok ?. . .
Tyltyl. A köd mögött. . . Mindjárt meglátjuk ...
Tyltyl. Nagyon jól, nagyanyó . . . Aludtak, mi
Mytyl. De én nem látok semmit . . . A keze kor mi eljöttünk . . .
met meg a lábamat se látom . . . (Pityeregve.) Fá
Tyl nagyanyó (egyre nézegeti, dédelgeti őket).
zok ! . . . Nem tudok tovább menni . . . Gyerünk Istenem, milyen szépek, milyen tiszták! . . . Édes
haza . . .
anyád mosdatott meg?. . . És a harisnyád se lyu
Tyltyl. No ne sírj már mindig, mint a Viz . . . kas ! . . . Valamikor én foltoztam meg . . . Mért
Nem szégyelled magad ?. . . Egy ilyen nagy kis nem jöttök gyakrabban hozzánk?. . . Úgy örülünk
lány ! . . . Nézd, a köd foszladozni kezd már . . . nektek! . . . Hány hónapja már, hogy nem gondolMindjárt meglátjuk, mi van mögötte . . .
tatok ránk és nem jön hozzánk senki.
(A köd valóban megmozdult: ritkul, világosodik,
Tyltyl. Nem jöhetünk, nagyanyó ; most is csak
oszladozik, elillan. Az egyre átlátszóbb világosság a Tündér jóvoltából . . .
ban csakhamar feltűnik, lombok bolthajtása alatt,
Tyl nagyanyó. Mi mindig itt vagyunk és vár
egy mosolygó parasztházacska, kúszó növényekkel juk, hogy benézzenek hozzánk egy kicsit, akik
telefonva. Ajtaja, ablakai nyitva. Az eresz alatt élnek . . . Olyan ritkán jönnek! . . . Mikor is vol
méhkasok, az ablakpárkányokon virágcserepek, ka tatok itt utoljára?. . . Mindszentek napján, mikor
litka, melyben egy rigó szunyókol stb. Az ajtó kö a templom harangja csengett . . .
zelében egy pad, azon ül, mélyen alva, egy öreg
Tyltyl. Mindenszentek napján ? . . . De hiszen
paraszt meg a felesége, már mint a Tyltyl nagy akkor ki sem mozdultunk a házból, mert fájt a
apja és nagyanyja.)
torkunk . . .
Tyltyl (egyszerre felismerve őket). Nagyapó és
Tyl nagyanyó. Nem, de gondoltatok ránk . . .
nagyanyó! . . .
Tyltyl. Az igaz!
Mytyl (tapsol). Az ám ! az ám ! . . . Azok bi
Tyl nagyanyó. Nohát valahányszor' ránk gon
zony ! . . . Azok bizony! . . .
doltok, mi felébredünk és viszontlátunk bennete
Tyltyl (kissé még hitetlenkedve). Várj csak . . . ket . . .
Még nem tudjuk, mozognak-e . . . Maradjunk a fa
Tyltyl. Micsoda, hát elég, hogy . . •
mögött . . .
Tyl nagyanyó. No, de ezt csak tudod . . .
(Tyl nagyanyó kinyitja a szemét, felemeli a
Tyltyl. Nem tudom é n ! . . .
fejét, nyújtózkodik, sóhajt, ránéz Tyl nagyapóra,
Tyl nagyanyó (nagyapóhoz). Különös dolog ez,
aki lassacskán maga is ébredezni kezd.)
ott fenn az élők közt . . . ők még nem tudják . . .
Tyl nagyanyó. Azt hiszem, az élő unokáink ma Hát nem tudnak meg azok soha semmit?. . .
meglátogatnak bennünket. . .
Tyl nagyapó. Akárcsak a mi időnkben . . . Az
Tyl nagyapó. Bizonyos, hogy ránk gondolnak; Élők olyan ostobák, mikor a Többiekről beszél
furcsán érzem magam, mintha hangyák bizsereg nek . . .
nének a lábam szárában . . .
Tyltyl. Mindig alusztok ?
Tyl nagyapó. Az ám, elég jó álmunk van, s
Tyl nagyanyó. Azt hiszem, nagyon közel van
nak, mert örömkönnyek táncolnak a szemem előtt. aközben várjuk, hogy az Élők gondolatja feléb
Tyl nagyapó. Nem, nem, nagyon messze van resszen . . . Nagyon jó ám aludni, mikor az élet
nak . . . Én még gyöngének érzem magamat . . . végére eljutott az ember. .. De felébredni se rossz
Tyl nagyanyó. Itt vannak, ha mondom ; én egé úgy időnként. . .
Tyltyl. Hát ti nem vagytok igazi halottak ? . . .
szen a régi erőmben vagyok . . .

A kék madár.
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Ty] nagyapó. Mit beszélsz'?. . . Mit mondott
ez?. . . Lám, olyan szavai vannak, amiket mi már
nem értünk. . . Valami új szó ez, új találmány?
Tyltyl. Az, hogy „halott"?. . .
Tyl nagyapó. Ez, ez a szó volt . . . Mit jelent
tulajdonképen ? . . .
Tyltyl. Hát azt jelenti, hogy az ember nem
él már . . .
Tyl nagyapó. Milyen ostobák azok odafenn!. . .
Tyltyl. Jól érzitek itt magatokat ?. . .
Tyl nagyapó. Jól, jól, elég jól; és ha még
imádkoznátok is értünk . . .
Tyltyl. Apó azt mondta nekem, hogy már nem
kell imádkozni . . .
Tyl nagyapó. Dehogy nem, dehogy nem . . .
Imádkozni az annyi,_mint emlékezni . . .
Tyl nagyanyó. Úgy, úgy minden jó volna, ha
gyakrabban jönnétek hozzánk ... Emlékszel-e Tyl
tyl ? . . . Legutólszor almásrétest sütöttem . . . Annyit
ettél belőle, hogy elrontottad a gyomrodat . . .
Tyltyl. De hiszen tavaly óta nem is ettem al
másrétest . . . Az idén nem termett alma . . .
Tyl nagyanyó. Ne beszélj szamárságokat . . .
Itt mindig terem . . .
Tyltyl. Az nem mindegy ám !
Tyl nagyanyó. Micsoda? Nem m in d eg y ?...
Igenis, minden mindegy, mikor megcsókolhatjuk
egymást . . .
Tyltyl (egymásután nézegeti nagyapját, nagy
anyját). Te nem változtál, nagyapó, semmit, de
semmit. . . Te sem, nagyanyó, egy cseppet sem .. .
És mégis megszépültetek . . .
Tyl nagyapó. Ej, jó sorunk van itt . . . Nem
vénülünk többet . . . De ti hogy nőttök ! . . . Jól
nekieredtetek! . . . Nézzétek, ott, az ajtófélfán, meg
van jegyezve, hogy mekkorák voltatok, mikor utol
jára jártatok itt . . . Mindszentek napján . . . Gyere
csak, állj egyenesen . . . (Tyltyl az ajtó mellé áll.)
Négy ujjnyit nőttél! Rengeteget! . . . (Mytyl is oda
áll.) Mytyl meg négyet és egy fele t. . . No nézd,
hogy nő ez a burján! Hogy n ő ! . . .
Tyltyl (elragadtatva néz körül). És semmi se
változott, minden a helyén van! . . . És mégis meg
szépült minden. Ni, az óra, a nagymutatójával,
aminek én letörtem a hegyét. . .
Tyl nagyapó. Itt meg a levesestál, aminek a
fülét törted le . . .
Tyltyl. Ehol a lyuk, amit az ajtón fúrtam,
mikor a nagy fúrót megkaparintottam . . .
Tyl nagyapó. Az ám, csináltál kárt eleget! . ..
És itt a szilvafa, amelyikre úgy szerettél felmászni,
ha én nem láttam . . . Most is szép hamvas szilvák
vannak rajta . . .
Tyltyl. Még szebbek, mint azelőtt! . . .
Mytyl. És itt a vén rigó! . . . Fütyöl még ? . . .
(A rigó felébred és torkaszakadtából fütyölni
kezd.)
Tyl nagyanyó. Látod . . . . Amint gondol rá
valaki . . .
Tyltyl (csudálkozással véve észre, hogy a rigó
tiszta kék). De hisz ez k ék ! . . . Hiszen ez a Kék
Madár, amit a Tündérnek el kell vinnem . . . És ti
nem is szóltatok, hogy nálatok van . . . 0, milyen
kék, kék, kék, mint egy kék üveggolyó! (Könyö

rögve.) Nagyapó, nagyanyó, úgy-e ideadjátok ne
kem ?. . .
Tyl nagyapó. Hogyne, fiam, persze, hogy oda
adjuk . . . Mit gondolsz nagyanyó ?. . .,
Tyl nagyanyó. Odaadjuk, oda . . . Úgy se veszszük semmi hasznát . . . Egyre csak alszik . . . A
hangját se halljuk soha . . .
(Folyt, köv.)

VEGYES.
A tiszakerületi új püspököt, Oeduly Henriket,
kinek arcképét e számunkban mutatjuk be olva
sóinknak, e hó 4-én kereste fel a kerület küldött
sége Szentiványi Árpád felügyelő vezetése alatt,
hogy a megválasztásáról szóló jegyzőkönyvet át
adja. Az új püspök beiktatása május 16-án lesz,
előző napon délután gyászistentisztelet lesz Zelenka
Pál emlékére.
Lelkészválasztás Miskolcon. Zelenka Pál halá
lával megüresedett a miskolci egyház első lelkészi
állása is. A választás eredménye előrelátható, mert
az egyház hívei valószínűleg egyhangúlag Csók
György eddigi püspöki másodlelkészt fogják meg
hívni a lelkészi állásra.
Halálozások. Bánczyk Pál, máv. földmérnök,
1848/49-es honvédhadnagy ápr. 6-án, 81 éves ko
rában Budapesten elhunyt. Halálát nagyszámú ro
konság gyászolja. Heincz Albert, mérnök, földbir
tokos fólvó hó 9-én, életének 61. évében Buda
pesten elhúnyt. Az elhuúytban Handel Vilmos
honti főesperes sógorát gyászolja. Zoltán Jenő, a
Magyar Színház volt igazgatója, író, hosszas szen
vedés után Gaudenben 38 éves korában meghalt.
Az Úr adjon csendes nyugalmat az elköltözői
teknek. a fájó szíveknek pedig vigasztalást.
A bécsi ev. egyházközség a királynál. A király
két bécsi evangélikus egyházközségnek dr. Reisch
Tódor gondnok, dr. Zimmermann lelkész, Brunner
udvari tanácsos és Schack főfelügyelőből álló kül
döttségét fogadta, amelynek nevében dr. Reisch a
pátens adományozásának 50. évfordulója emlékére
medaillont nyújtott át az uralkodónak. A király a
küldöttség üdvözlő szavaira^igy válaszolt:
— Biztosíthatom önöket, hogy úgy, mint eddig,
ezentúl is gondjaimban fogom részeltetni egyházu
kat és meg vagyok arról győződve, hogy az evan
gélikus egyházat mindig át fogja hatni a hűség
és loyalitás érzése.
Az angol biblia jubileuma. Nagy fénnyel ün
nepelték meg az első angol bibliafordítás megje
lenésének háromszázadik évfordulóját. Asquith mi
niszterelnök beszédet mondott, kifejtve, hogy ez a
biblia az angolul beszélő világ közös kincse és
hogy nem lehet fényesebb emléket állítani e há
romszázéves ünnepségnek, mint ha az angolul
beszélő nemzetek ünnepélyes szerződést pecsétel
nének meg, amely a testvérgyilkos háború rette
netes lehetőségét kiküszöbölné. Beid amerikai nagy
követ az ünnepséget az utóbbi évek legjelentősebb
emlékünnepének mondotta. Ez a legszilárdabb és
legkevésbbé elpusztítható kötelék a nemzetek törek
vésében és céljaiban, melyek az angolul beszélő
nagy népcsaládhoz tartoznak. Ez az egység a jövő
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legnagyobb békebiztositéka. Ezután Reid üzenetet
olvasott fel, amelyben Taft, az amerikai EgyesültÁllamok elnöke üdvözli a gyülekezetei az emlék
ünnep alkalmából.
Lelkésziktatás. A szilsárkányi evang. gyüleke
zetben vasárnap, folyó hó 2-áu folyt le az újonnan
választott lelkésznek, Mikolás Kálmánnak ünnepé
lyes beiktatása. A beiktatási szertartást Farkas
Mihály esperes, nagygeresdi lelkész végezte. Hérints
Lajos farádi és László Miklós vadosfai lelkészek
kel együtt. Az ünnepélyen a helybeli többi vallás
felekezetek képviselői is megjelentek. Isten áldását
kérjük az egyházközségre és új lelkészére.
Március 15-ére radikális beszédet írt Lombos
Alfréd zombori lelkész, melyet a szerző a zombori
városházában mondott el az ünnepélyen; most nyom
tatásban is megjelent és a szerzőnél 20 fillérért
kapható.
Helyreigazítás. Lapunk előző számában hírt
adtunk arról, hogy Koch Aurél lelkész, az Evang.
Glaubensbote szerkesztéséről leköszönt s utódja
még nincs. Most azonban örömmel úgy értesültünk,
hogy Koch Aurél továbbra is szerkesztője marad
a lapnak.
Magyarország selyeintenyésztése. A magyar
királyi országos selyemtenyésztési felügyelőség most
adta ki jelentését Magyarország selyemtenyészté
sének és selyemfonó iparának állapotáról. A jelen
tésből kitűnik, hogy eddig több mint 90 millió
koronát nyújtott a selyemtenyésztés népünknek. A
múlt években Magyarországon 2820 községben 113
ezer család foglalkozott selyemtenyésztéssel, akik
évente körülbelül három millió koronát kerestek, sőt
a legutóbbi évben ez az összeg már több, mint öt
miilóra emelkedett. Lelkészek és tanítók figyel
mébe különösen ajánljuk e jelentést, melyből érde
kes adatokat, lehet látni e foglalkozásra nézve, de
amelyből kedvet is lehet nyerni arra, hogy közsé
gükben próbákat tétessenek a szegényebb néppel
a termelésre nézve A jelentést a m kir. országos
selyemtenyésztési felügyelőség Szekszárdon kész
séggel megküldi az érdeklődőknek.
A fasori ev. nöegyesület Bpesten, április 20-án
d. u. 6 órakor a fasori ev. főgimnáziumban hang
versennyel egybekötött táncestélyt rendez. Az ér
deklődés oly nagy iránta már mostan is, hogy a
hangversenyt ápr. 2l-én megismétlik. A hangverseny
műsora a következő: 1. Haydn: vonósnégyes. Elő
adják : I. hegedű Koncz János, II. hegedű Buday
Dénes, mélyhegedű Bognár Árpád, gordonka Zsámboky Miklós. 2. Hetényi - Fáik : Háztűznéző, tréfás
párosjelenet. Előadják; Babits Vilma és Kelemen
Béla. 3- a) és b) Várkonyi B.: Emlékezés és Szemre
hányás ; c) Liszt: Tanulmány (F-moll). Zongorán
előadja: Várkonyi Béla dr., az Orsz. M. Kir. Zeneakadémia tanára. 4. a) Tarnay A.: A réteken járok
dalolva; b) Strauss R.: Éjjeli zene; c) Verdi: Dal
az „Álarcos bál“ című operából. Énekli: Babits
Vilma, zongorán kíséri: Wehner Géza. 5. Az egyet

len leány. Egyfelvonásos vígjáték. ír ta : Fredkó
Sándor gróf. Személyek: Szumbalinszky földbirto
kos, Weisz Gusztáv. Paulina, leánya, Tolnai Margit.
Gomojtó Mátyás, litvániai földbirtokos, Lauff Géza.
Agatha, neje, Traeger Olga. Ratatinszky Kázmér
podoliai földbirtokos, Kasnya Géza. Lujza, neje,
Mika Annuska. Kamilla, Traeger Manci. Pepi, Janisch
Adél. Darzsinszky Auguszt, ifj. Gliick Frigyes. Mareczky Henrik, Hádn Pál. Boldizsár, öreg szolga,
Kermeszky Gábor.

SZ E R K E SZ T Ő I ÜZENET.
K. Gy. Kisfalud. Bocsánat, hogy még most sem tudjuk
a választ megadni. Ha a szerző visszajön, ö fog felelni. —
W. V. Nagycsalonya. Tessék beküldeni s ha nem sok, ak
kor ingyen, ha hosszabb, igen mérsékelten. — B. F-né.
Elküldjük.

Luther-T ársaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1911 márc. 1-től márc.
31-ig befolyt összegek kimutatása.
1. Rendes tagoktól évi 8 koronával 1911-re: dr. Belohorszky János Űjvidék, Petrovics Soma Szentes, Szentesi
ág. hitv. ev. egyház, Mihalovics Izidor Kőszeg, Rédey
Károly Nagykároly, dr. Petőcz Károly Budapest, Scholtz
Gusztáv Budapest, dr. Borovszky Rezső Szentfülöp, Varga
Mihály Besztercebánya, Besztercebányai ág. ev. egyház,
Besztercebányai ev. gimnázium, Pozsonyi ev. népisk. tanítótestület, Ferenczy Izabella Budapest, Ivánka Béla Maglód,
Késmárki ev. lycenm, Beliczay Endréné Komárom, dr. Ajaky
Bíila Sopron, Szombath -György Rimaszombat; -1911. év -f-nőfélévre: Freitág János Csorvás 4 kor.; 1910-re: Pecznik
Pál Pahi, Breyer Fülöp Marosvásárhely, Korének Józsefné
Kiszács, Plaszky Aladár Besztercebánya; 1910—1911-re:
Dénes Jenő Nagykanizsa (8 kor.), Pummer Adolf Rohonc.
2. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával 1911-re:
Boné Antalné Szentes, özv. Szelényi Manóné Feketeerdő ;
1909—1911-re : Szalóky Istvánné Borok H. Csip.
3. Fiókegyleti pártoló tagoktól 1909—1910-re \ Klinczko
Pál Csanádalberti.
4. Előfizetés Raffay S. Magyarázatos Ujtestamentomára:
Svehla Pál Budapest (5 K), Lacziak Dezső Éradony (5 K).
5. Hirdetési d íj: Varga István Székesfehérvár (3 K).
Összesen befolyt 239 korona.
Budapest (IV., Deák-tér 4.) 1911 április hó 1-én.
B endl Henrik,
társ. pénztárnok.

REMÉNY

finom csontlevélpapir
és bélelt borítéK ::

Egy csinos doboz 50 levélpapír
és 50 borítékkal 1 korona. —
Ugyanaz úri alakban 1 K 50 fill.
Kapható a Luther-Társ. könyvkereskedésében, Budapest, VIII.
kér., Szentkirályi-utca 51/a. sz.
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