
VIII. 

Választmányi jegyzőkönyv. 

Felvétetett a M. P. I. T. igazgató-választmányának 1897. 
május 7-én Budapesten tartott üléséről. Jelen voltak Hegedűs Sán-
dor másodelnök elnöklése alatt Bachát Dániel, Csiky Kálmán, György 
Endre, Petri Elek, Szabó Aladár, Szász Károly, Szilassy Aladár 
vál. tagok, Szőts Farkas, titkár, Bendl Henrik, pénztárnok, Concha 
Károly, mint íőbizományos képviselője. Jegyző: Szőts Farkas. 

1. Titkár előterjeszti az utolsó választmányi ülésen kiküldött 
albizottság tervezetét a Társaság által kiadandó magyarázatos 
biblia ügyében. (A tervezet szövege a IV. sz. a. olvasható.) 

A választmány beható eszmecsere után a tervezetet 
általánosságban egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Köz-
gyűlésnek; de egyszersmind javasolja, hogy először a 
Bibliai Lexikont vagy Encyclopediát adja ki a Társaság; 
a magyarázatos részszel pedig várja be a Károli-fordítás 
revizióját és a Lexikon sikerét s csak azután fogjon 
a kiadásba. Javasolja továbbá, hogy a Bibliai Lexikon 
szellemi és anyagi előállítása a bizottsági tervezet alapján 
az elnökségre, titkárra és a dolgozótársakból szervezendő 
szerkesztő bizottságra bizassék, azzal az utasítással, 
hogy a mű lehetőleg már az 1899-ik évben megjelenjék. 

2. Titkár felolvassa a Társaság pénzügyi bizottságának az 1896. 
évi számadás megvizsgálásáról és az 1897. évi költségvetésről 
szóló következő jelentését: 

Tisztelt választmány ! 
A M. P. I. T. pénzügyi bizottsága 1897. április 7-én 

Budapesten Hegedűs Sándor elnödete alatt Perlaky Elek, 
Petri Elek, Szilassy Aladár biz. tagok, Szőts Farkas titkár és 
Bendl Henrik pénztárnok jelenlétében ülést tartott Ez alkalom-
mal megvizsgálta az 1896. évi számadást és megállapította az 
1897. évi költségvetést. Erről az eljárásról a következőkben 
van szerencsénk jelentést tenni. 
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A számadást minden tekintetben rendben találtuk. Pénz-
tárnok a költségelőirányzatot a kiadásoknál pontosan betar-
totta, azon sehol túl nem lépett, sőt a Prot. Szemle, a mono-
gráfia és a vegyesek tételeinél jelentékeny megtakarításokat is 
eszközölt. Elő volt irányozva összesen 6452 frt 44 kr., s 
kiadatott tényleg 5662 frt 58 kr. A bevételeknél azonban az 
előirányzattól messze elmaradt a tényleges helyzet. Az alapító, 
a rendes és pártoló tagok nagyon hiányosan fizették be a tag-
dijaikat s a pénztárt csak az a körülmény mentette meg a 
zavartól, hogy a megismételt sürgetés folytán az előző évi 
hátralékokból 2668 frt folyt be. így aztán a 7178 frtra elő-
irányzott bevételből tényleg 6276 frt 43 kr. jött be, 901 frt 
57 krral kevesebb mint az előirányzat. Szembe állítva a 
6276 frt 43 kr. tényleges bevételt az 5662 frt 58 kr. tény-
leges kiadással, az 1896-ik évben mégis 613 frt 85 kr fölös-
leg volt elérhető. 

A még mindig jelentékeny hátralékokra vonatkozólag 
a bizottság elrendelte, hogy pénztárnok a hátralékosokról kimu-
tatást készítsen és azt a Társaság közlönyében kinyomassa ; 
hogy a hátralékosokat hátralékuk befizetésére ismételten szor-
galmazza ; továbbá javasolja a bizottság, hogy néhány elhunyt 
alapító tag neve (Lukács Ödön, Nagy László, Szilágyi József és 
Székely Károly), ha az alapítványi tőke és kamatja ügyész 
közbejöttével sem volna bevehető, törültessék; végül a névsorból 
azok a társulati tagok is törlendők, a kik évek óta ismeretlen 
tartózkodásúak s egyáltalában nem fizetnek. Az így revideált 
névsor a hátralékok kimutatásával együtt a Társaság közlönyé-
ben kinyomatandó. 

A vagyon állapotát illetőleg jelentjük, hogy a Társa-
ság általános tokéje az előző évi 49,117 frt 58 krral szem-
ben a tnult évben eszközölt 613 frt 85 kr. megtakarítás által 
49,731 frt 43 krra emelkedett. A Károli alap a mult évben 
172 frt 44 krral szaporodott s jelenlegi állása 3383 frt 54 kr. 
A herczeg szőllösi kánonok alapja a mult évi kamatokkal 
(14 frt 42 kr.) 364 frt 50 krra növekedett. E szerint a Tár-
saság összes vagyona 53,479 frt 47 kr., tehát 800 frt 
31 krral több, mint az előző évben. Ez a vagyon következő-
leg van elhelyezve: pártfogó és alapító tagok kötvényein 
30,900 frt, értékpapírokban 18,800 frt, takarékpénztárban 
2303 frt 62 kr. folyószámlán 1356 frt 50 kr., készpénzben 
59 frt 35 kr. Megjegyzendő, hogy pénztárnokot utasítottuk, 
hogy a folyószámlán és takarékban levő betétekből 1500 frton 
41 /2%~o s zálogleveleket vásároljon. 

Az 1897. évi költségvetést következőleg javasoljuk. 
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Szükségletül: a Prot. Szemlére 3000 frt, a monográfiára 
1500 frt, tisztidíjakra 1150 frt, vegyesekre 200 frt, a két 
alap kamatjára 147 frt 92 kr., összesen 5997 frt 92 kr. 
Fedezetül: pártfogó tagoktól 650 frt, alapító tagoktól 895 frt, 
348 rendes tagtól 2388 frt, 354 pártoló tagtól 1062 frt, 
értékpapírok kamatjából 800 frt 50 kr., takarékpénztári kama-
tokból 110 frt, összesen 5905 frt 50 kr. Hiány mutatkozik 
tehát 92 frt 42 kr., mit azonban a hátralékokból, könyvek ela-
dásából és a segélyező tagok adományaiból remélünk fedez-
hetni Ez a költségvetés tehát reálisnak mondható, a mennyi-
ben csupán az egy évi tagdijakat vettük fel s a hátralékok 
nincsenek számításba véve. 

Végül tisztelettel jelentjük, hogy a pénztári könyveket, 
a bevételi és kiadási okmányokat s az egész pénztári kezelést 
teljesen rendben találtuk. Ennélfogva Bendl Henrik társulati 
pénztárnok úrnak köszönet és elismerés nyilvánítása mellett 
az 1896-ik évre a szokásos fentartás mellett a felmentvény 
megadását javasoljuk. 

Kiváló tisztelettel 
Budapest, 1897. április 22-én. 

Hegedűs Sándor Szőts Farkas, 

A választmány javasolja, hogy a jelentés alapján 
Bendl Henrik társulati pénztárnoknak az 1896-ik évről 
köszönet és elismerés nyilvánítása mellett a szokásos 
fentartással a felmentvényt adja meg a közgyűlés. A 
beterjesztett költségvetést, a hátralékosokra vonatkozó 
javaslatot, a tagok névsorának kinyomatását szintén 
elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek. 

3. Titkár bemutatja Hornyánszky Viktor társulati főbizományos-
nak a «ltoszorú» füzetek 1896. évi forgalmáról beterjesztett 
számadását. E szerint a «Koszorúból* elkelt 1896-ban össze-
sen 46,082 példány, a melyekért befolyt összesen 1924 frt 
02 kr. A «Koszorú» nyomása került 1025 frt 84 krba, 
expeditionális költsége volt összesen 24 frt 30 kr., bizomá-
nyosi százalékja (45%^ 865 frt 81 kr. És igy a Társaságnak 
a korábbi befektetésekből immár 8 frt 07 krja meg is térült 
ezen a vállalaton. 

A választmány megnyugvással veszi a «Koszorú* 
kiadványok örvendetes fejlődését, mi által a vállalat 
immár annyira erősödött, hogy fennállása harmadik 

pénzügyi bizottság elnöke. társ. titkár, mint a pénzügyi 
bizottság jegyzője. 
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évében a nyomda és az expeditio költségeit fedezni 
képes. A beterjesztett elszámolás alapján a főbizományos 
Homyánszky-czégnek a felmentvényt az 1896-ik évre 
megadja. Egyszersmind elrendeli, hogy a «Koszorú> 
eddig megjelent harmincz füzete közül a IV., V. és VI., 
valamint a XI.—XX. füzetekből újabb öt-ötezer példány 
nyomassék; hogy ezen öt-ötezer példányból csak 3—3 
ezer készítessék el fűzve, 2— 2 ezer pedig ívekben tétes-
sék félre s a jövő évben kiadandó füzetekkel köttessék 
össze. Továbbá elrendeli a választmány, hogy az I - XX. 
füzetekből egyes czímekre quasi mutatványul küldött 
288 frt érték a leltárból töröltessék. Végül örömmel 
constatálja a választmány, hogy a «Koszorú» terjeszté-
sében elért örvendetes eredmény első sorban egyes lelké-
szeink páratlan buzgóságának köszönhető, miért nekik 
köszönetet és elismerést szavazását indítványozza. 

4. A « Koszorúdról való elszámolással kapcsolatban titkár sajná-
lattal jelenti, hogy a «Koszorú* szerkesztője, Kecskeméthy 
István minden további indokolás nélkül a szerkesztői tisztségről 
lemondott. 

A választmány sajnálattal értesül e lemondásról, azt 
nem is fogadhatja el, hanem megbízza titkárt, hogy a 
másodelnök úr közbejöttével Kecskeméthy Istvánt a szer-
kesztés továbbvitelére rábirja. Az ügy rendbehozásáig 
pedig a titkár végezze a szerkesztői teendőket. 

5. Titkár bemutatja a következő folyamodványokat: 
a) Hörk József korábban eperjesi, jelenleg pozsonyi theol. 

tanár «Eperjesi kollégium története* czímű tanügyi monográ-
fiájára 200 frt segélyt, illetve negyven példányra előfizetést 
kér a Társaságtól. 

A választmány, ily célra való alap hiányában, a kért 
segélyt, sajnálattal nem adhatja meg. 

b) Törökszentmiklós ref. egyháztanácsa kéri, hogy miután 
néhai Polgár József alapító tag társulati jogát üa ifjú Polgár 
József útján a törökszentmiklósi ref. egyházra ruházta át, az 
alapító tagokat illető kiadványok részére folyósíttassanak. 

A választmány a kérést kivételesen és jelen esetben 
teljesíti, mert néhai Polgár József ezt a szándékát a 
Társulat titkára előtt élőszóval is kifejezte; de jövőre 
fenn kivánja tartani azt az elvet, hogy az alapító jogok 
csak az alapítók életében érvényesek s hogy a fennforgó 
esetből jövőre praecedens ne alkottassék. 

c) lfj. Péter Károly alsósófalvi ref. lelkész, kit egyházmegyei 
könyvtárnoksága idején az a szerencsétlenség ért, hogy a keze-
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lése alatti könyvtárból, költözés alkalmával, Társaságunk kiad-
ványai nagy részben elpusztultak s a ki a könyvek megfizeté-
sére köteleztetett, mint Tétfizetésen szolgáló szegénysorsú lelkész 
kéri a választmányt, hogy részére az elpusztult kiadványokat 
féláron adja a választmány. 

A választmány a kérést teljesíti, a 16 frt értékű 
könyveknek 8 írtért való megküldését elrendeli; Hegedűs 
Sándor másodelnök úr pedig folyamodó lelkész nyomasztó 
körülményeire való tekintetből a könyvek félárát mint 
a károsult lelkésznek szóló adományt 8 frtban a Tár-
saság pénztárába rövid úton bészolgáltatja, mit a választ-
mány köszönettel fogad. 

d) Farkas Géza nagyszombati ev. lelkész ajánlatot tesz 
arra, hogy Hilty: Glück czimű áhítatossági művét a Társaság 
«Házi Kincstár* czimű könyvsorozata számára kész lefordítani. 

Az ajánlat tudomásul szolgál; de a Társaság addig 
nem kötheti le magát, míg a fordításból mutatványt 
nem lát, és míg a «Házi Kincstár* sikeres voltáról 
meg nem győződik. 

6. Titkár bejelenti, hogy a Társaság elnöksége a pápai tagtársak 
szíves meghívása folytán a f. évi közgyűlést, mint első vándor-
gyűlést, május hó 19-ére Pápára hívta össze; bemutatja a 
közgyűlésnek a pápai rendező bizottsággal közösen megállapított 
programmját; bejelenti, hogy az elnökség folyamodványára 
a m. kir. kereskedelmi miniszter a Pápára utazó tagoknak 
a M. Á. V. vonalain alacsonyabb osztályú jegygyei magasabb 
kocsiosztályban való utazási kedvezményt engedélyezett; jelenti 
végül, hogy a pápai tagtársak Kiss Gábor ref. lelkész elnöklete 
alatt rendező bizottságot szerveztek, mely a tagok elszálláso-
lásáról gondoskodik. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. 

K. m. f. 

Hegedűs Sándor, 
a Társaság másodelnöke, 

mint elnök. 

Szőts Farhas, 
a társ. titkára, mint jegyző. 
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