
nekünk meg kell állanunk ebben is, sőt ebben láttat-
hatjuk meg az erős hit csodatevő hatalmát. Van a 
tropikus világnak egy csudálatos fája, a vizek mellett 
helyheztetett mangróve-fa. A folyó ott is sokszor meg-
árad, a viz magasra nő, a rohanó hullámok kimossák 
a fa tövéből a földet. S ez a fa, hogy megmaradhas-
son, új hajtásokat bocsát ki a derekából, a szivéből, 
melyek nagy gyorsasággal megnőnek és aláhajolnak a 
vizbe, a vizén át a szilárd földbe, ott meggyökereznek, 
megkapaszkodnak és a törzset megtámasztják, éltetik. 
És ennek a fának a virága nem gyümölcsöt terem, 
hanem mindjárt új hajtást és gyökeret is nevel, mely 
ha lehull, a vizén keresztül is eléri a termőföldet, bele-
fúródik, törzs és korona emelkedik belőle és lészen az 
ő levele zöld. Hadd áradjon szét a hitetlenség körü-
löttünk! Legyünk mi egyen-egyen a mi Istenünkbe 
vetett erős bizalomnak csoda-fái, melyeket az ár le se 
dönthet, el se sodorhat; fonja át a mi koronánkat is 
élő koszorúval a folyton nyíló, gyümölcsöt termő, gyö-
keret hajtó hitnek ezernyi ezer virága, hadd hulljon e 
virág a vizén keresztül, az iszapon keresztül a ránk-
bizottak szivébe, verjen ott gyökeret, nevelkedjék nagyra, 
fel-fel a mennyek magaslatáig az Isten nevének dicső-
s é g é r e ! . . . S az az igaz biró majd kegyelemben fog 
Ítéletet tartani felettünk, hogy jó papok voltunk-e, vagy 
rosszak; okos papok voltunk-e, vagy oktalanok . . . 

Medgyaszay Vince. 
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— Püspök Úr Hollandiában tartózkodását felhasz-

nálja arra is, hogy a Jókai-centenáriumra felhívja a 
holland nemzet figyelmét. Az egyik legtekintélyesebb 
holland napilapban, a Nieuwe Rotterdamsche Courant febr. 
14-iki számának irodalmi mellékletében hat hasábos tárca-
cikkben emlékezik meg Jókai életéről és jelentőségéről. 

— Főigazgatói látogatás. Sarudy Ottó kir. főigaz-
gató a lefolyt héten át végezte hivatalos iskolalátogatását 
tanítónőképző-intézetünkben. Az egyházi főhatóságot ez al-
kalommal Czeglédy Sándor püspökhelyettes, főiskolai gond-
nok képviselte. 

—- A főiskolai igazgató-tanács febr. 26-án tartotta 
ülését Czeglédy Sándor és dr. Darányi Kálmán főisk. 
gondnokok együttes elnöklésével, melyen a theol. aka-
démiai, főgimnáziumi és nőnevelő-intézeti igazgatók tették 
meg félévi jelentéseiket a növendékek tanulmányi ered-
ményéről, az intézetek állapotáról s elintézték a tandíj-
mentességi és segélykérvényeket. Foglalkozott az igazgató-
tanács a főiskola négyszázéves fennállásának öt év múlva 
tartandó jubileuma előkészítésének ügyével, melyet az 
esemény fontosságához méltó módon szándékoznak meg-
ülni és emlékezetessé tenni. 

— A Jókai-centenáriumot országszerte mindenfelé 
nagy lelkesedéssel ünnepelték és még most is folynak az 
ünnepélyek. Komáromban az ünnepi istenitiszteletet Czeg-
lédy Sándor ehker. főjegyző, püspökhelyettes tartotta, aki 
megjelent az egyházkerület nevében a vármegye diszgyü-
lésén is. — Pápán a templomban lic. Rácz Kálmán főg. 
vallástanár imádkozott. A kerületi iskolák közül a nönevelo-
intézet 14-én este tartotta nagy és díszes közönség jelen-
létében magas színvonalú ünnepélyét, melyen megjelent 
Jókai dédunokaöccse, dr. Jókay-Ihász Miklós nagybirtokost 
kerületi képviselő is. Dr Körös Endre igazgató Jókai-regé-

nyeit, mint prózában irt époszokat méltatta és kiemelte 
Jókai minden időkre szóló nemzeti jelentőségét. Gáty 
Zoltán Emlékünnepek c. szerzeménye, zongoraszámok, 
szavalatok szerepeltek még a gazdag műsoron. Végül 
„Melyiket a kilenc közül ?" c. színdarabot adták elő minta-
szerű betanulásban Csekey Jolán tanárnő rendezésében. A 
tiszta jövedelemből 3,200.000 K jutott a pápai Petőfi-Jókai 
szobor-alapnak. — A főisk. ifjúsági képzötársulat 18-án 
ünnepelt a kollégium tornacsarnokában. Mátyás Lajos pn., 
ifj. elnök tartalmas megnyitót mondott, az ünnepi beszé-
det dr. Földy József főgimn. tanár tartotta, rámutatván a 
Jókai hatásának főtényezőire: képzelőereje gazdagsága, 
nyelve és humora. Boda József pn. Bereczky Géza pn. 
pályadíjnyertes ódáját, Pataky László VIII. o. t. Jókai 
a „Csonka honvéd" c. költeményét szavalta. A főiskolai 
zenekar Tóth Lajos énektanár vezetésével a Damjanich-
indulót játszotta erővel teljes összhangban. — P á p a város 
diszgyülésén az emlékbeszédet. Jókai mélyreható ismerője: 
Kapossy Lucián tartotta. — A város a Petőfi-Társaság és 
a Jókai-Kör nagyszabású ünnepélye a városi színházban 
febr. 22-én volt. Az itt szereplők közül felemlítjük Ferenczy 
Zoltán emlékbeszédét, Lampérth Géza felolvasását, a ref. 
tanítónőképző-intézet énekkara és a főiskolai énekkar 
énekszámait, Kocsisné Kis Ilona és Boda József pn. szava-
latát. Lapunk felelős szerkesztője „Jókai és Pápa" cimen 
tartott felolvasást. Az ünnepélyen felolvasták dr. Antal 
Géza püspök úr, a Jókai-Kör elnökének Hollandiából 
küldött üdvözlő sorait. Az ünnepélyen lelkesen üdvözölte 
a közönség ihász Lajosné Jókay Etelka őméltóságát. — 
A főiskola ünnepélye márc. 15-én lesz. Ugyanakkor nyí-
lik meg a főiskola Jókai-kiállítása is. 

— Gyászhír. Ólé Sándor móri lelkész atyánkfiát 
súlyos gyász érte, leánya, Viliké meghalt. Február 15-én 
temették. A vigasztalás Istene gyógyítsa meg a sebzett 

í sziveket! 
— Zsinati rendes tagnak egyházkerületünk theo-

lógiája és tanítónőképző-intézete részéről a gyülekezetek 
túlnyomó többsége 179 szavazattal az eddigi pótképviselőt, 
dr. Körös Endre nőnev.-int. igazgatót választották meg. 

— A kerületi bíróság időszaki tanácsa Kis József 
l esperes és Chernei Antal egyházmegyei gondnok elnöklé-
: sével ülést tartott, melyen több fegyelmi és közigazgatási 
| ügyet intéztek el. A tanácsbirák közül jelen voltak: Szűcs 
! László, Medgyasszay Vince, Nagy István, Lőke Károly 
i espresek, Darányi Kálmán, Fülöp'József, Csomasz Gyula 
: és Győry János ehker. tanácsbirák. 

— Lelkészválasztások. Az iszkaszentgyprgyi gyüle-
kezet egyhangú meghívással Tánczos Béla székesfehérvári 

| hitoktatót választotta meg. Beiktatása március 22-én lesz. 
1 — Ugvancsak egyhangú meghívással választotta meg a 
I dadi gyülekezet Mikos Lajos neszmélyi h. lelkészt. Beik-
j tatása március első felében lesz. — Farkas István szennai 
i s. lelkészt a nemeskisfaludi gyülekezet választotta meg. — 

A választásoknál megnyilvánult egyetértés biztató jel arra, 
hogy a lelkészek és gyülekezetek közt teljes lesz az össz-
hang és nagy erővel tudják majd munkálni Istennek or-
szágát. Örömmel köszöntjük az új rendes lelkészeket és 
működésükhöz Isten gazdag áldását kérjük. 

— Pápán megalakult a Magyar Külmissziói Szö-
vetség helyi csoportja. A rendes tagok — eddig 21 — 
jövödelmük 1 százalékát ajánlották fel a külmisszió céljaira. 

— Tóth Kálmán detroiti segédlelkész, főiskolánk 
volt kiváló növendéke, „Az ébredés a Magyar Ref. Egy-
házban" cimen hosszabb cikket irt a Grand Rapidsben 
megjelenő Religion and Culture c. előkelő református új-
ságban. 

— Kaposvári Reformátusok Lapja. Egyházi Értesítő. 
Szerkeszti: Pál Ferenc, reálgimn. tanár. Kiadja: a kapos-
vári ref. gyülekezet. Megjelenik főbb alkalmakkor. Öröm-
mel üdvözöljük a kaposvári egyház megmozdulásának ez 
újabb bizonyságát, mely gyülekezeti lap alakjában lép 
elénk. Alig harminc esztendeje alakult a kaposvári gyüle-
kezet s ma már lelkes vezetőinek munkálkodása révén 


