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A Dunáninneni ág. hitv. evangélikus keresztyén egyházkerület 1930. évi 
március hó 20. napján Budapesten megtartott rendkívüli közgyűlésének 

Kiss István püspök és Okolicsányi Gyula nógrádi egyházmegyei 
felügyelő, mint kerületi felügyelőhelyettes elnöklete mellett: 

I. Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi tisztviselők : 
1. Egyházkerületi törvényszéki birák: Zelenka Ottó, dr. Draskóczy 

Pál, Csatáry Elek és Laszkáry Gyula világiak; Irányi Kamill, Horváth 
Sándor, Wenk Károly, Szekej András és Huszágh Gyula lelkészek, Bér-
ezés Lajos és Bödecs Sándor tanítók. 

2. Egyházkerületi jegyzők: Balogh István egyházi s dr. Zelenka 
Frigyes világi főjegyzők s dr. Csengődy Lajos és Kirchner Rezső tisz-
teletbeli egyházi jegyzők. 

3. Egyházkerületi ügyész: dr. Händel Béla. 
4. Egyházkerületi ellenőr: Kirchner Gyula. 
5. Egyházkerületi számvevő: Podhradszky János. 
6. Egyházkerületi levéltáros: Kardos Gyula. 
II. Hivataluknál fogva, mint egyházmegyei tisztviselők : 
1. A Fejér-Komáromi egyházmegyéből: Balogh István esperes és 

dr. Händel Béla felügyelő. 
2. A Mosoni egyházmegyéből: Wenk Károly esperes. 
3. A Nógrádi egyházmegyéből: Mihalovics Samu esperes és Oko-

licsányi Gyula felügyelő. 
III. Választás utján, mint egyházmegyei kiküldöttek: 
1. A Fejér-Komáromi egyházmegyéből: a) megbízólevéllel Csővári 

Dezső, Horváth Sándor, Böngérfi Géza és Draskóczy Lajos; b) jegyző-
könyvi kivonattal helyettesítési sorrendben : Fadgyas Aladár, Piri Károly, 
dr. Zelenka Frigyes, Vetsey Ede, dr. Teutsch József, Jánossy Károly és 
dr. Farkass Béla. 

2. A Mosoni egyházmegyéből: a) megbízó levéllel Szűcs Sándor, 
b) jegyzőkönyvi kivonatai Schütz Nándor. 

3. A Nógráei egyházmegyéből: a) megbízó levéllel: Meskó Károly, 
Ottmár Béla és Rákóczy István; b) jegyzőkönyvi kivonattal helyettesítési 
sorrendben vitéz Sréter Ferenc, Veress Imre, Zelenka Ottó, Zatkalik Ká-
roly, Králik Ervin, Péter Heniik, Csővári Géza és Kaján József. 

JEGYZÖKÖNYVE. 

Jelen voltak: 
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IV. A tanítók képviseletében: Bérezés Lajos balassagyarmati és 
Kaján József legéndi tanítók. 

V. Mint vendégek a közgyűlést megelőzően néhai lándori dr. Kéler 
Zoltán egyházkerületi felügyelő emlékére megtartott gyász-istentiszteleten 
a megboldogult egyházkerületi felügyelő családja, továbbá báró Rad-
vánszky Albert egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, dr. Zelenka Lajos 
a Tiszai egyházkerület felügyelője, dr. Szelényi Aladár egyetemes világi 
főjegyző, dr. Rásó Lajos egyetemes ügyész. A dunáninneni egyházkerü-
letből : dr. Sztranyavszky Sándor egyházkerületi jegyző és törvényszéki 
biró és Krayzell Miklós tiszteletbeli kerületi jegyző s egyet, törvényszéki 
biró, Zeman Mihály szügyi lelkész, Mészáros Sándor és Szimonidesz 
Lajos. 

Távolmaradását kimentette dr. Stelczer Mátyás mosoni egyházme-
gyei felügyelő. 

Ker. felügyelő-
helyettes elnöki 

megnyitója. 

A G Y Ű L É S . 

1. (Dr. Z.) Az egyházkerületi közgyűlés tagjai a budapesti X. ke-
rületi ág. liitv. evang. egyház imaházában gyűltek egybe, egyrészt hogy 
gyász-istentiszteleten emlékezzenek az egyházkerület néhai kiváló fel-
ügyelőjéről, másrészt, hogy tanácskozásukra a jóságos Istennek megse-
gítő és megáldó kegyelmét kérjék. Irányi Kamill, székesfehérvári lelkész 
nagyhatású emlékbeszédben idézte fel a megboldogult kerületi felügye-
lőnek kiváló érdemeit s szárnyaló imában emelte hallgatóságának lelkét 
a jó Isten zsámolyához. 

A gyász-istentisztelet elvégzése után Okolicsányi Gyula kerületi 
felügyelőhelyettes elmondja következő elnöki megnyitóját, amelyet a köz-
gyűlés a püspök indítványára egész terjedelmében ezen jegyzőkönyvbe 
felvenni rendel. 

Méltóságos és Főtisztelendő Kerületi Közgyűlés! 

Úgy is mint hivatalomra nézve legidősebb egyházmegyei felügyelő, 
de ügy is, mint a felügyelői testületnek Nestora, helyettesítem a kerületi 
felügyelői tisztet és foglalom el ideiglenesen a világi elnöki helyet. Te-
szem azt azon bizodalomteljes meggyőződésben, hogy a rendkívüli ke-
rületi közgyűlésnek itt megjelent tagjai, jóindulatú elnézéssel lesznek 
személyem iránt, ha netalán elnöki tisztemben a korommal természet-
szerűleg beállható fogyatékosságok akadályaival kellene megküzdenem. 

Az alkalom, mely a rendkívüli közgyűlésnek egybehívását tartotta 
szükségesnek, szomorú valóság elé állított bennünket. A hatalmas Isten 
kifürkészhetlen akarata, magához szóllitotta lándori dr. Kéler Zoltán 
nagyérdemű, szellemi kincsekben bővelkedő, jeles kerületi felügyelőn-
ket és mi mélyen megrendült lelki érzések között, mély gyásszal és 
bánattal szivünkben gyülemlettünk egybe, hogy az ő emlékezetére, róla 
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való soha meg nem feledkezéssel róvjuk le kegyeletünknek adóját. — 
Jeles szónokunk már ékes szavakkal és a földi igazság hűségével mél-
tatta dr. Kéler Zoltán kerületi elhunyt felügyelőnknek soha el nem múló 
érdemeit s ha én az oly keveseknek megadatott kiváló lelki tulajdon-
ságokról emlékezném meg, melyeknek ő oly sok oldalú részese volt, is-
métlésekbe bocsátkoznám. — Annyit azonban ezen helyről meg kell 
állapitanom, hogy lándori dr. Kéler Zoltán a mi testületünkből, a felü-
gyelők sorából küzdötte fel magát a diszes kerületi felügyelői méltó-
ságba s ez a ténykörülmény a mi testületünknek büszkeségét képezi. 
Oda állítottam lándori dr. Kéler Zoltán személyét egyházkerületünk fel-
ügyelői testülete minden tagjának lelki szemei elé, vegyenek példát ő 
róla, tanulják meg az ő múltjából, mekkora tudással, milyen rátermett-
séggel, kimagasló munkaszeretettel kell jobb sorsra érdemült közegyhá-
zunk érdekeit szolgálni, tanuljuk meg tőle, hogy az elvállalt munkát 
szeretni kell, mert csak olyan munka éri el célját, olyan munka hoz-
hat áldást, amely munkát végezni szeretjük. Lándori dr. Kéler Zol-
tán szivének utolsó dobbanásáig egyházáért munkálkodott, tette azt 
soha nem lankadó kitartással, tántoríthatatlan hithűséggel. 

Legyen azért az ő emlékezete közöttünk áldott, kinek emlékét 
mindendor kegyelettel őrizzük meg sziveinkben. 

Mélyen Tisztelt Kerületi Közgyűlés! 
A mi kerületi gyászos megemlékezésünk ezen mai napján, édes 

magyar hazánk egész vonalán országos gyászos istentiszteleteket tart. 
Történelmünk legnagyobb, legdicsőbb alakjának, a szabadság és füg-
getlenség szellemi óriásának Magyarország volt Kormányzójának Kossuth 
Lajosnak halála évfordulója van ma s aki magyar él a világon, annak 
szivében ma felébred a népjogok apostola iránt a felmagasztaló kegye-
letnek érzülete. Milliók és milliók mondásait, igazság megállapításait is-
mételném, ha én Kossuth Lajosnak történelmileg immár köztudatba ju-
tott érdemeit akarnám méltatni. 

Azt azonban büszke önérzettel valljuk, hogy Kossuth Lajos nem 
csak édes magyar hazánk legnagyobbjainak volt tündöklő herosa, de 
evangelisált egyházunknak is szilárd, hűséges tagjaként jelentkezett. Ami 
kerületünket külön dicsőség is illeti, nekünk okunk van külön is büsz-
kélkednünk, hiszen az 1848. XX. t.-c. magasztos szerzője, Kossuth La-
jos, addig, míg százakra menő választókerületek bizalmát, a nagy szám 
kivetett, elhárította magától, készséggel elfogadta a Nógrádvármegyei 
Sámsonháza egyházközség felügyelői tisztségét, melyet bekövetkezett ha-
láláig élénk érdeklődéssel töltött be. 

Mélyen Tisztelt Közgyűlés! A szabadsági jogok, a népjogok láng-
lelkű apostolának Kossuth Lajosnak nagy szelleme előtt mutassuk be 
hódolatunkat s egy pillanatra álljunk fel helyeinkről. Legyen drága 
minden magyar szivében az Ö emlékezete! 
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Ezen kegyeletes érzelmektől áthatottan, hittestvéri szeretettel kö-
szöntöm kerületi közgyűlésünknek kiküldött tagjait s az ő soraik között 
megjelent kedves vendégeinket pedig szívélyesen üdvözlöm. 

Az alkotmányunk rendelkezései szerint egybehívott jelenlegi rend-
kívüli közgyűlésünket megnyitottnak jelentem ki. 

Rendk. közgyűlés 
megalakulása. 

Jegyzőkönyv 
hitelesítők. 

Püspöki jelentés. 

2. (Dr. Z.) A világi elnök a jegyzői karnak oly értelmű bejelentése 
után, hogy a közgyűlésnek hivatalból való tagjai s az egyházmegyéknek 
képviselői határozatképes számban vannak jelen, a közgyűlést szabály-
szerűen megalakultnak jelenti ki. 

3 . (Dr. Z.) A közgyűlés ezen jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök-
ség elnöklete mellett a jegyzői karon kivíil dr. Händel Béla, Kirchner 
Gyula és Mihalovics Samu közgyűlési tagokat küldi ki. 

4 . (Dr. Z ) A világi elnök felkérésére a püspök előadja következő 
elnöki jelentését, amelyet a közgyűlés a világi elnök indítványára egész 
terjedelmében jegyzőkönyvbe vétet. 

Méltóságos Kerületi Közgyűlés! 
Mai rendkívüli kerületi közgyűlésünk összehívására az a gyászos 

esemény szolgáltatott alkalmat, amellyel az isteni gondviselés lándori dr. 
Kéler Zoltán egyházkerületi felügyelő urat 1929. évi december hó 30-ikán 
kiszólította az élők sorából. Vele egyházunk egyik régivágású, jellegze-
tes alakja szállott sírba. Történelmi jelentőséget személyiségének főleg 
az a körülmény adott, hogy még a nagy összeomlás előtt, a régi cson-
kitatlan dunáninneni egyházkerület választotta őt meg felügyelőjének. 
Elhunytával tehát újra egy kapocs — remélem nem utolsó — pattant el 
a régi és a mostani dunáninneni egyházkerület között. 

Legkiválóbb tulajdonságai voltak, amikkel beirta nevét egyházke-
rületünk történetébe: Nagy jogi tudása, amelyet növelni és gyarapítani 
élete utolsó órájáig meg nem szűnt s amely az ő kezében hatalmas fegy-
ver volt, amelyet meglepő sikerrel tudott forgatni. Evangélikus egyhá-
zunkhoz való meleg szívbeli ragaszkodása, mit élesztett és hatványozott 
nála az a lelki szabadság, mely egyházunk sajátja s neki életelemévé 
vált. Erős magyar hazafias érzése, amely évről-évre megismételtette vele 
közgyűléseinkben a hatalmas tiltakozást a trianoni béke ellen. Végre 
páratlan kötelességtudása, amellyel önként vállalt hivatása minden tisz-
tét végezte! 

Temetése f. évi január hó 1-én ment végbe a kerepesi-uti temető 
halottas házából. A megjelentek nagy száma s a ravatalára helyezett s 
körülötte felhalmozott koszorúk nagy tömege is mutatta, hogy nem csak 
egyházi téren működő jeles férfiú, hanem általában is a közélet jól is-
mert férfia költözött el vele az élők sorából. Én is kötelességemnek tar-
tottam az egyházkerület nevében diszes koszorút helyezni nagy halot-
tunk ravatalára. 
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Akik egyházi vezető férfiaink közül nem jelenhettek meg temeté-
sén, hozzám intézett átirataikban fejezték ki őszinte részvétüket. Ugyan-
ily mély hálára kötelező módon cselekedtek a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium, valamint a testvér református és unitárius egyházak veze-
tői. Minden kifejezett részvétért úgy az egyházkerület, mint a magam 
nevében is ugyancsak átiratban mondtam köszönetet. 

A kegyelemnek Ura és Istene legyen velünk tovább is s adjon a 
megboldogult egyházkerületi felügyelő testének — a jól végzett munka 
után — csendes pihenést, halhatatlan lelkének pedig örökfennmaradást 
azokban a mennyei hajlékokban, amelyek az Ur Jézus szent Ígérete sze-
rint az ő Atyjának házában vannak! 

Méltóságos Kerületi Közgyűlés! A bölcs isteni gondviselés úgy in-
tézi életünk folyását az egyén, testületek, társadalom és a nemzet éle-
tében, hogy a gyász és örömnek nincsenek meg a maga külön-külön 
utjai, annyira, hogy sohasem találkoznának egymással, sőt ellenkezőleg 
gyakran együtt járnak, vagy váltakozva követik egymást. íme most is, 
mint a dunáninneni egyházkerület tagjaira még a gyász és veszteség 
súlyos terhe nehezedik reánk egyházkerületi felügyelőnk elköltözésével 
s már is egyidejűleg, mint a nemzet fiainak az öröm pirosló sugaraiban 
volt részünk nagybányai vitéz Horthy Miklós kormányzó ur Őfőméltó-
ságának 10 éves jubileuma alkalmából. 

Azt hiszem most, amikor egyházkerületileg vagyunk együtt, ezen 
korszakalkotó esemény mellett nem mehetünk el anélkül, hogy hálatelt 
szívvel ne gondoljunk az Egek Urára, aki nemcsak az egyeseknek, ha-
nem egész nemzeteknek a sorsát is kegyesen intézi, kérve Ö szent fel-
ségét, hogy erre a sok megpróbáltatáson keresztül ment nemzetre te-
kintsen alá kegyelmesen, dicső kormányzójának életét pedig nyújtsa 
hosszúra, hogy megérje a magyar igazság diadalra jutását és nemzeté-
nek régi nagyságát! 

a) Ezek előadása után indítványozom, hogy a kerületi közgyűlés 
nagybányai vitéz Horthy Miklós kórmányzó úr Őfőméltóságát 10 éves 
jubileuma alkalmából táviratilag üdvözölje s ezen üdvözlés foganatosí-
tására a ker. közgyűlés elnökségét kérje fel. 

b) Indítványozom, hogy a kerületi közgyűlés néhai lándori dr. Ké-
ler Zoltán nagy érdemeit és kiváló szolgálatait, aki ebben a minőségben 
közel 10 esztendeig állott az egyházkerület élén, jegyzőkönyvében meg-
felelő formában örökítse meg. 

c) A mai napon a közgyűlést megelőzőleg a nagynevű egyház-
kerületi felügyelő emlékére tartott gyászistentisztelet egész lefolyásáról 
emléklap készíttessék s az ezen rendkívüli kerületi közgyűlés jegyzőköny-
vének függelékeképen nyomattassék ki. 

d) Kérem a mélyen tisztelt kerületi közgyűlést, hogy a temetéssel 
kapcsalatosan tett intézkedéseimet, nevezetesen, hogy megboldogult egy-

ázkerületi felügyelőnk ravatalára diszes koszorút helyeztem, hogy 200 

Püspöki 
előterjesztések. 

1 
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Vitéz Horthy Miklós 
üdvözlése, 

Dr, l&ndori Kéler 
Zoltán emléke. 

Kéler Z. temeté-
sével kapcsolatos 

intézkedések. 

példányban az egyházkerület részéről „Gyászjelentést" nyomattam s 
azokat széles e hazában azoknak, akiket illetett szétküldtem — jóváha-
gyólag tudomásul venni méltóztassék. 

e) Indítványozom, hogy a gyászistentisztelet szónokának Irányi 
Kamill székesfehérvári evang. lelkésznek szép beszédeért a kerületeti 
közgyűlés hálás köszönetet mondjon. 

f) Minthogy az E. A. értelmében a megüresedett kerületi felügyelői 
állás betöltendő, felkérem a mélyen tisztelt kerületi közgyűlést, méltóz-
tassék a lándori dr. Kéler Zoltán egyházkerületi felügyelő gyászos el-
hunytával megüresedett dunáninneni egyházkerületi felügyelői állás be-
töltését elrendelni s egyidejűleg intézkedni, hogy az E. A. idevágó §§-ainak 
megfelelő szavazó lapok kellő számban nyomattassanak s a szavazásra 
jogosult egyházközségeknek megküldessenek. Ugyancsak kérem a mélyen 
tisztelt kerületi közgyűlést, hogy a szavazatok beszedésére és felbontá-
sára jogosult bizottságot a püspök elnöklete alatt kiküldeni méltóztassék, 
amelynek tagjai Okolicsányi Gyula, Laszkáry Gyula, Kirchner Rezső, 
dr. Csengődy Lajos és Mihalovics Pál volnának, azzal az utasítással, 
hogy az E. A. 99., 100., 101. és 102. szakaszai értelmében járjon el. A 
szavazatok a szavazatbontó bizottság elnökének cimére (Kiss István püs-
pök Sámsonháza, Nógrád megye) 1930. évi május hó 17-ig küldendők be. 

1 5 . (Dr. Z.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés nagybányai vitéz Horthy Miklós kormányzó űr 
Ö Főméltóságát tiz éves kormányzói jubileuma atkaimából 
táviratilag hódolattal üdvözli. 

6 . (Dr. Z.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban a közgyűlés elren-
deli, hogy 

néhai lándori dr. Kéler Zoltán kerületi felügyelő nagy érde-
meit és kiváló szolgálatait, aki ebben a minőségben tiz esz-
tendeig állott az egyházkerület élén, ezen közgyűlés jegyző-
könyvében megörökíti. Elrendeli, hogy a mai napon a köz-
gyűlést megelőzőleg a nagynevű egyházkerületi felügyelő 
emlékére tartott gyász-istentisztelet egész lefolyásáról emléklap 
készüljön s az ezen rendkívüli kerületi közgyűlés jegyzőköny-
vének függelékeképen nyomattassék ki. 

T. (Dr. Z.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban a közgyűlés 
jóváhagyólag tudomásul veszi a püspöknek a néhai kerületi 
felügyelő temetésével kapcsolatosan tett intézkedéseit. Neve-
zetesen, hogy a megboldogultnak ravatalára a kerület nevében 
diszes koszorút helyezett, hogy az egyházkerület részéről 200 
példányban gyászjelentést nyomatott s azokat azoknak, akiket 
illetett szétküldte. 
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H. (Dr. Z.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés a gyász-istentisztelet szónokának, Irányi Kamill 
székesfehérvári evang. lelkésznek szép beszédeért köszönetet 
mond. 

Köszönet az 
ünnepi szónokaak. 

ö . (Dr. Z.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban a közgyűlés 
tekintettel arra, hogy az E. A. értelmében a megüresedett ke-
rületi felügyelői állás betöltendő, a lándori dr. Kéler Zoltán 
egyházkerületi felügyelő gyászos elhunytával megüresedett 
dunáninneni egyházkerületi felügyelői állás betöltését elren-
deli. Egyben elrendeli azt is, hogy az E. A. idevágó §§-inak 
megfelelő szavazólapok kellő számban nyomattassanak s a 
szavazásra jogosult egyházközségeknek megküldessenek. A 
szavazatok beszedésére és felbontására jogosult bizottságba a 
püspök elnöklete mellett Okolicsányi Gyula, Laszkáry Gyula, 
Kirchner Rezső, dr. Csengődy Lajos és Mihalovics Pál bizott-
sági tagokat küldi ki s utasítja a bizottságot, hogy az E. A. 
99., 100, 101. és 102. szakaszai értelmében járjon el. A sza-
vazatok a szavazatbontó bizottság elnökének cimére (Kiss 
István püspök, Sámsonháza, (Nógrád megye) 1930. évi má-
jus hó 17-ik napjáig küldendők be. 

Szavazás 
elrendelése. 

1 0 . (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy a kerület pénzügyi 
egyensúlyát már a folyó évben is a felborulás veszélye fenyegeti, mert 
az útiköltségekről és napidijakról szóló uj szabályrendelet a kiadásokat 
tetemesen meg fogja szaporítani, a fedezet pedig egyrészt a közigazga-
tási államsegélynek 5%-kal és a kerületi államsegélynek 10%-aI való 
csökkentése, másrészt pedig a dunántuli egyházkerületnek azon törek-
vése, hogy eddigi államsegélye főképen a mi kerületünk rovására fel-
emeltessék, jelentékeny összeggel alább fog szállani. Az így előálló 
hiány számszerű összeg ezidőszerint 1256 pengő, de a jövőben 2000— 
2500 pengőre is emelkedhetik s nincs fedezetünk a mostani rendkívüli 
közgyűlés költségeire sem. 

A közgyűlés tekintettel arra, hogy a folyó évre megál-
lapított költségvetés kiadási tételei között egy sincs olyan, 
amely elhagyható, vagy csak leszállítható is volna, kimondja 
hogy 

a) a folyó évi hiány elsősorban az 1929. évi esetleges 
kezelési eredményből és a tartalék tőke felhasználásával fe-
deztessék. Ha ez nem lenne elegendő 

b) a még hiányzó összeget kölcsönveszi a kerületi bei-
missziói alapból azzal a kötelezettséggel, hogy a kölcsönvett 
összeg visszafizetése az 1931. évi költségvetésben biztosítandó, 

c) utasítja a pénzügyi bizottságot, hogy az 1931. évi 

Pénzügyi bíz. 
jelentése. 

4f 

A A 

ížééMÉÍ 
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költségvetés tervezetét annak idején a legszigorúbb takaré-
kosság szem előtt tartásával állítsa össze, 

d) mindaddig, míg a fedezetül szolgáló államsegély vég-
legesen megállapítható nem lesz, az utiköltségek$§Ljés napi-
dijakról szóló uj szabályrendelet életbeléptetését elhalasztja, 

e) a közgyűlés megdöbbenéssel veszi tudomásul, hogy 
kísérletek folynak a kerület államsegélyének leszállítására, jól-
lehet a jelenlegi minimális közigazgatási segély mellett is 
csak a legnagyobb küzdéssel tudja fentartani költségvetésé-
nek egyensúlyát. Az államsegély leszállítása egyenesen lehe-
tetlenné tenné a közigazgatás folytatását és a kerület létét 
támadná meg. Ezért is elvárja a kerület részéről kiküldött 
bizottsági tagoktól, hogy az egyházkerület vitális érdekeit 
minden lehető módon védelmezzék meg. 

Tatabánjai missió 
megszervezése, 

11. (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy a püspök úr kérelmére 
az egyetemes felügyelő úr Őméltósága az egyház szervezési munkála-
toknak Tatabányán való megkezdésére s illetve a szervezési munka el-
végzése céljából Tatabányára kiküldendő helyettes lelkész fizetésének 
részbeni fedezésére 200 pengőt utalványozott. 

A közgyűlés maga is szükségesnek látván Tatabányára 
a szervezés munkálatainak elvégzésére egy helyettes lelkész-
nek ideiglenes megbízatással való kiküldetését, ennek meg-
eszközlésére a lelkészválasztási szabályrendelet alapján a püs-
pök urat felkéri s egyben köszönetét fejezi ki az egyet, fel-

m ügyelő úr Őméltóságának a szervezés munkálataira már is 
utalványozott segélyért, kérve Őméltóságát ezen fontos egy-
házi kérdésnek további hathatós erkölcsi és anyagi támo-
gatására. 

Köszönet az 
imaházért és 

teremért. 

12. (Dr. Z.) A világi elnök, miután a közgyűlés tárgysorozata ki-
merült s fehívására indítványt, vagy javaslatot tenni már senki nem kí-
vánt, megköszönte a közgyűlés tagjainak megjelenését, a tárgyalások 
iránt tanúsított érdeklődését és figyelmét s miután Laszkáry Gyula in-
dítványára úgy a budapesti X. kerületi evang. egyháznak, valamint a 
Tisztviselő-telepi Kaszinó igazgatóságának helyiségeinek a közgyűlés 
gyászistentisztelete és tanácskozása céljára való átengedéseért köszönetet 
mond, a közgyűlést berekeszti. 

A közgyűlés a pöspök buzgó imájával véget ért. 

Kmf. 
Kiss István s. k., Okolícsányi Gyula s. k., 

püspök. egyházkerületi felügyelő helyettes. 

Kirchner Rezső s. k., Dr. Zelenka Frigyes s. k., 
tb. egyházi jegyző. egyházkerületi világi főjegyző. 

Hitelesítjük: 
Budapesten, 1930. évi március hó 21-ik napján. 

Mihalovics Samu s. k., Kirchner Gyula s. k., 
hit. bizottsági tag. hit. bizottsági tag. 
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Irányi Kamill 
emlékbeszéde. 

K e z d ő é n e k : 
„Alii éltét úgy folytatja" . . . 

(Dunántúli egyházk. énckeskönyve 594. 1—3 vers ) 

Emlékbeszéd, melyet Irányi Kamill székesfehérvári lelkész mondott 
Lukács evangelioma 12. rész, 37. verse alapján: 

Gyászoló Gyülekezet! Keresztyén Testvéreim! Haldokolva feküdt 
ágyán Oldamur, a nagy avar fejedelem. Ágya körül megrendült szívvel 
nézték haláltusáját a vezérek, rabonbánok és Dalma: a nagy fejedelem 
leány-gyermeke. S mikor a halál csontújja már megzörgette az ablakot, 
mintegy jelezve, hogy a búcsú perce elkövetkezett, az agg fejedelem meg-
szólalt s halk, szaggatott hangon beszélni kezdett: „Vezérek! Egy pil-
lanat még és én más eget, más napot fogok meglátni. Gondoljatok rá, 
hogy egykor találkozni fogtok velem és én számon kérendem tőletek, 
amit rátok hagytam itt alant. Amott túl mindent feltalálunk: a napsu-
gáros mezőt, a kedves rokonokat, az elválhatatlan kardot, a kedvenc 
paripát — csak a hazát, nem — sehol! Ez az élőknek marad! El ne 
feledjétek, hogy apáitok sírhalmait rejti a föld, kik ott pihennek a négy-
szögű kövek alatt, velők eltemetett kardjaik mellett. Legyetek egyesültek: 
az avar fajnak csak egy félelmetes ellensége van — saját maga. Ha 
győztök, tudjatok félni, ha vesztetek, tudjatok íemélni, a szerencse el-
hízottá, a balsors elcsüggedté ne tegyen benneteteket. Szeressetek min-
dent, ami szép, nagy és dicső — és azt, ami a legszebb, legnagyobb 
és legdicsőbb — a hazá t . . . a legjobban!" 

E szavak után az agg avar fejedelem behunyta szemét s kezeit 
mellére téve — kiadta lelkét. 

Haldokló vezér végrendeletét hallgattuk mi is a dunáninneni ev. 
egyházkerület mult évben tartott legutolsó közgyűlésében. A vezér olt 
ült régi helyén az elnöki székben. Szemében a régi tűzzel, szorosan csu-
kott ajkai körül a kemény és hajthatatlan akarat vonásaival. De mégsem 
úgy mint régen! Mert máskor ő maga, az ő ajka, de akkor már csak 
az ő lelke beszél t . . . De a lelke, az csakugyan a haldokló Oldamur sza-
vaival beszélt. 

. . . „ha szétnézünk, helyet találunk ugyan magunknak, amelyen ke-
nyerünket megkeressük, helyet találunk ugyan, melyen munkáinkat elvé-
gezhetjük, de a Hazát, a mi Hazánkat, a mi ezeréves édes Honunkat 
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— hiába nézünk szerte e csonka hazában — megtalálni mi, az ezeréves 
határokhoz szokott szemeinkkel nem tudjuk." 

S a haldokló Oldamur szeme oda tapadt a kereszten függő hazát 
lángolóan szerető s a kereszt tövében gyászoló Jánosra: a magára maradt 
magyar evangélikus egyházra s felzokog: „Akik meg is maradtunk, még 
mindig szétszórt kévék vagyunk, akikkel a legkisebb szél is elbán, ha 
így maradunk! De ha összefogunk! Ha össefogunk, akkor jöhetnek 
még oly rettentő viharok is, birni velünk és a velünk lévő Istennel nem 
fognak sohase." 

S a haldokló láng még egyet, egy utolsót lobbant: „Át vagyok 
hatva az érzéstől, hogy mindnyájunkban él az a törhetetlen és soha el 
nem múló hit, hogy a Mindenható segítségünkre lesz igazságos ügyünk 
elérésében, mert annyi bizonyos, hfljgy e hit nélkül csak félerővel tud-
nánk dolgozni." 

Azután beállt a c s e n d . . . az indulást váró, útrakész lelkek csendje, 
amit csak 1929 december 30-án tört meg a lélekharang szomorú kon-
dulása, hirdetve, hogy a dunáninneni evang. egyházkerület vezére meg-
halt , . . . hogy Oldamur elköltözött és elment pihenni az előtte alig egy 
évvel eltávozott Dalmája után. 

Testvéreim! Lándori dr. Kéler Zoltán, a vezér, az ember csakugyan 
elment! De mára visszajött! Az emlékezet ködéből kilépve, ma itt áll 
előttünk megdicsőült alakban, annak a boldog szolgának az alakjában, 
akit Ura ébren és vigyázva talált. Megáll előttünk és beszél. S vájjon 
miről? Talán annak az élesre köszörült agynak a hatalmáról, amit ő 
közöttünk oly sokszor villogtatott s amelynek éle szinte játszi könnyed-
séggel vagdalt utat a legbonyolultabb kérdések rengetegében is ? Avagy 
talán annak a törhetetlen akaratnak az erejéről, amely szinte orkán ere-
jével tudta elseperni a kitűzött célja előtt tornyosuló akadályokat s amely 
tudott a világ felé kőszívet mutatni, de nem tudott meghátrálni akkor, 
ha látta, hogy az a cél, amely felé tör — igaz és nemes. 

Óh nem! Lándori dr. Kéler Zoltán lelke másról, sokkal kevesebb 
dicsőséggel és hatalommal büszkélkedő, de a valójában sokkal nagyobb 
dicsőséget és hatalmat jelentő eszményről: a szolgálatról és annak bol-
dogságáról beszél. Arról beszél, hogy az az agy, amelynek szédületes 
találmányai napok alatt századokkal viszik előre az emberiséget, — nem 
a fáraók uralkodását jelképező korona, amelynek jelszava: milliók egyért, 
hanem bilincs, amely tulajdonosát arra kötelezi, hogy szolgáljon a köz-
nek, a millióknak. És arról beszél, hogy az akarat nem korbács, ami 
sebeket osztogatva építteti az önimádás gúláit, hanem az a turbina, 
amely hatalmas gépóriásokat kényszerit mozgásra az ember szolgálatá-
ban. Igen! — erről beszél, mert amig élt, mindig másoknak élt, agyá-
nak gazdagságával, akaratának szikla-keménységével mindig másoknak 
szolgált. 

Szolgálta egyházát és magyar hazá já t ! . . . És nehéz lenne eldön-
teni, hogy miben volt nagyobb: hazájának, vagy egyházának szolgála-
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latában-e? Én úgy látom, hogy az ő szolgálatos élete incarnatiója a 
magyar nemzet és a magyar protestantizmus 400 éves összeforradásának. 
Magyar volt ő egyháza szolgálatában és evangélikus volt hazája szolgá-
latában. Élete örök protestáció a történelmi átértékelés ama hangzatos 
tétele ellen, hogy a protestantizmus a nemzet vallási egységének a meg-
bontása által a nemzeti életben csak destruáló erőt képvisel. Hiszen, ha 
valaki, — ő magyar volt izig, vérig! Egyike volt ama keveseknek, akik-
nek, akiknél a honszerelem nem cégér, hanem maga a szív, amely ha 
megáll, ha nem tud többé vért adni az erekbe, — megáll az érzés, az 
akarat és a gondolat. És ha valaki, úgy ő evangélikus volt! Nem olyan 
evangélikus, akinél az evang. öntudat legfelsőbb foka az, ha büszke az 
apáitól örökölt hitére, hanem aki az egész élettel tudott bizonyságot tenni 
arról, hogy ez az örökség szolgálatra kötelez. 

Egyház és hazaszeretetének csodálatos összeforradásából nagy-
szerű vonásokban bontakozik ki életében az egyház és a haza szolgá-
lata! Bármit tett az egyház érdekében, ugyanakkor szolgálta a másikat 
is. Amikor az emberiség életében új korszakot jelentő rádiót nemes ál-
dozatkészséggel a magyar evangéliumi igehirdetés szolgájává tette, nem-
csak a szórványok evangélikusait akarta hozzá juttatni a lelki kenyér-
hez, nemcsak a szobára kárhoztatott evang. aggoknak és betegeknek 
akarta megszerezni a közös istentiszteletben való részvétel áldásait és 
örömeit és nemcsak arra gondolt, hogy új és modern fegyverrel vértezze 
fel az egyházat isteni hivatásában. Egyháza érdekei mellett akkor is ott 
látta a hazát, a kereszten függő, vérző hazát, amelynek leszakított tag-
jain rab magyarok sirnak és miként a hazát kereső Izrael népe a pusz-
tában — elepednek a magyar hitnek és reménységnek forrásvize után. 
S mint egykor Mózes a sziklából vesszőjének érintésére, úgy fakasztotta 
ki lándori dr. Kéler Zoltán is a magyar hit és reménység forrását a ma-
gyar pusztaságban, mikor lehetővé tette a rab-magyaroknak, hogy a he-
gyen épített város híveivel együtt énekeljenek, együtt imádkozzanak és 
együtt halgassák az igazság és a feltámadás minden éjszakában diadal-
maskodó evangéliumát. 

Egyháza iránti lángoló szeretetéről beszélnek az ő közgyűlési meg-
nyitó beszédei is, amelyekben a csemetéit szerető kertész gondosságá-
val nyesegette az egyházi élet kinövéseit és szinte prófétai előrelátással 
állítgatta fel azokat az útjelző oszlopokat, amelyek az egyház szebb és 
boldogabb jövendője felé mutatták az utat. De e megnyitó beszédek kö-
zött nincs egyetlen egy, amely feledte volna a hazát, nincs egy, amely-
ből lelke fel ne sírna: „Ne feledjétek hogy magyarok vagytok 1 . . . Higy-
jétek, hogy lesz még feltámadás!" 

Ellenfelei — hiszen kinek nem lennének ellenfelei? — az ő hajt-
hatatlan s minden akadályon keresztül törő akarata miatt azt mondták 
róla, hogy kőszíve volt. Óh! Hát lehetett-e kőből az a szív, amely meg 
tudta érezni a falusi parochiák és tanítói fészkeknek a tehetetlenül ver-
gődő fájdalmát, ahol sokszor egyedül csak a nincstelenség emeli fel a 
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hálál kaszáját, ahol sokszor egyedül csak azért zokog fel a gyászzso-
lozsma hangja, mert nincs pénz orvosra, kórházra, vagy az orvos ope-
ráló késére ? Óh! lehet-e kőből az a szív, amely több s ősi áldozat-
készségről tanúskodó alapítvány mellett éppen ennek a tehetetlenül ver-
gődő fájdalomnak a meggyógyitására létesített alapítványával tett bizony-
ságot arról, hogy a beteg világ meggyógyítása nagy munkájának a ki-
induló pontja a samaritánusi munka, a samaritánusi szolgálat? 

„Aki közületek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok." Ezekben a 
szavakban fektette le az Üdvözítő a vezéri tisztet betöltő férfiak élet-
programját. Nos! Mikor az egyházkerület bizalma vezéri székbe ültette 
— lándori dr. Kéler Zoltán is ezt az életprogramot tűzte maga elé és 
12 éven át hűséges szolgája volt megbízatásának, szolgája volt egyház-
kerületének. Pedig ez a szolgálat nem volt könnyű s nem ígért babé-
rokat ! Hiszen az ő háta megett nem álltak a gyülekezetek százai, hívek 
tízezrei — neki egy gyülekezeti és lélekszámban megfogyatkozott, meg-
csonkított egyházkerületet kellett szolgálni, még pedig úgy szolgálni, 
hogy megtartsa a régi tekintélyét, hogy az alkotmányos többséggel szem-
ben is megvédelmezze kerületének egyházalkotmányban gyökeredző ősi 
jogait és érdekeit. És ő elvégezte azt, amire vállalkozott! Elvégezte, mert 
a gyüléstermek szócsatáiban, az akta-váltásokban, a baráti megbeszélé-
sekben mindig szolgált: nagy tudásával, tengernyi tapasztalatával, ke-
rülete iránt érzett forró szeretetével, evangéliumi hűséggel szolgálta 
egyházkerületét. 

De csak szolgál ta , . . . már nem szolgálja t ö b b é ! . . . Az egyház, a 
haza, a szív, az ember, a dunáninneni egyházkerület szolgája már el-
pihent, már ott van ama boldog szolgák között, akiket az ő Urok ébren 
és vigyázva talált. Szikár, csontos alakja eltűnt körünkből örökre, visz-
szahozhatatlanul. Nem halljuk többé beszédeit, nem szorítjuk többé ke-
zét, . . . mi már csak utána nézni tudunk. Hiszen a nagyjainkra való 
visszaemlékezésünk nem más, mint utánuk nézés. És ha utánuk nézünk, 
látjuk, hogy alakjuk az idő távlatában egyre nő, talán épen azért, hogy 
minél jobban megérezzük a mi törpe voltunkat, hogy minél nagyobb 
legyen szivünkben a vágy: az általuk mutatott utakon keresni a szol-
gálat boldogságát az örökkévalóság felé. 

A mi mai utána-nézésünk immár véget ért! Immár utána néztünk 
és láttuk, hogy nehéz uton ment és járt: a szolgálat utján. De meg 
nem állt és le nem roskadt soha, mert ébren volt lelkében a hit, mert 
menni késztette a hűség, mert fűtötte az akarat, mert lobogó lánggal 
égette szivét az egyház, a haza és az emberszeretet és mert érezte, hogy 
ő semmivel sem több, de semmivel sem kevesebb, mint szolga, akinek 
addig kell menni azon a nehéz uton, míg Ura azt nem mondja neki, 
hogy — elég! 

Neki már megmondta, hogy elég! De nekünk — akik most itt 
utána nézünk — még menni kell tovább . . . Menjünk h á t ! . . . De mi-
előtt megindulnánk, hálánk, szeretetünk és kegyeletünk jeléül küldjünk 
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az eltávozott vezér után egy lelkünk darabjaiból kötött koszorút, egy 
búcsúüzenetet: „Vezér! Te itt hagytál minket, de mi nem hagyunk el 
Téged! Mi utánad nézünk és — hogy mi is boldogok legyünk, hogy 
újra feltaláljunk — a szolgálat utján utánad megyünk!" Ámen. 

Szerető Istenünk! Jóságos Atyánk! 

Elhúnyt vezérről emlékezni, . . . a szolgálat eszményének egy ki-
dőlt bajnoka előtt zászlót hajtani gyűltünk össze e feltámadást hirdető 
tavaszi napon. És amikor az elment vezér távozó alakja után nézünk, 
első szavunk Hozzád! a hála szava. 

Hálát adunk Neked, hogy egyházunk és hazánk válságos idősza-
kában olyan vezért állítottál kerületünk élére, aki egy egész élettel tett 
bizonyságot arról, hogy az egyetlen út, amelyen valaki naggyá lehet és 
másokat — egyházat, hazát, — is naggyá tehet — a szolgálat útja. 
Hálát adunk Neked, hogy lándori dr. Kéler Zoltán: a vezér, a szolga 
— ha talán rövidebb ideig is, mint ahogy szerettük és reméltük volna, 
de mégis a mienk volt: tudásával, hűségével, áldozatkészségével és tör-
hetetlen akaratával — mienk volt, minket szolgált, minket gazdagított. 

De hála-fohászunk mellett halld és hallgasd meg esdő s kö-
nyörgő sóhajunkat is. A szolgát, ki oly hűséggel szolgálta itt lent a 
hazát, az egyházat, a szivet, az embert, akit a Te hívó szavad ébren 
és vigyázva talált — jutalmazd meg a hüszolga .jutalmával: az örök 
élet boldogságával. Elfáradt testének adj csendes pihenést a sírban, lel-
kének zavartalan örömet és lakozást a Te országodban ! 

Vigasztald meg azokat, akik benne mindenüket: a jó férjet és 
édesapát veszítették s akik méltón keseregnek, hogy lehullott fejüknek 
koronája. És vigasztalj meg minket: a vezért veszített egyházkerületet. 
Vigasztalj meg minket abban a gondolatban, hogy szolgálatos életének 
az emléke bennünket is annak a szolgálatnak az útjára vezet, amelyen 
mi is eljutunk ama boldog szolgák közé, akiket a Te hivó szavad ébren 
és vigyázva talált. 

Óh! hallgasd meg imánkat, — a Te szent Fiad érdeméből ké-
rünk : Mi Atyánk !. . . 

B e f e j e z ő é n e k : 
„Tiszteljétek öt sírjában" .. . 

(Dunántúli egyházközs. énekcskönyve 574. 5. vers.) 




