
IX. 

A közgyűlési jegyzőkönyv. 

Felvétetett a M. P. 1. T. 1897. május 19-én Pápán tartott 
gyűléséről, melyen Gyuráls Ferencz püspök elnöklete alatt jelen 
volt a Társaságnak közel száz tagja, köztük Hegedűs Sándor másod-
elnök, Szőts Farkas titkár; Antal Gábor, Szilassy Aladár, Poszvék 
Sándor, Masznyik Endre, Révész Kálmán, Németh István, Csíky 
Lajos, Szabó Aladár, Kecskeméthy István stb. választmányi tagok; 
Kis Gábor, Szekeres Mihály, Laucsek Jónás, Mód Lénárd, Vargha 
Gyula, Szabó Zsigmond, Ihász Lajos, Zoványi Jenő, Bancsó Antal, 
Lévay Lajos, Horváth József, Antal Géza, Tóth Dániel, Földváry 
László, Vargha László, Vikár Vincze, Demjén Márton, Kiss Ernő, 
Kapi Gyula, Stromp László, Raffay Sándor, Payr Sándor, Jausz 
Vilmos, Szili Lénárd, Mezey János, Szigethy Dániel, Raksányi Károly, 
Győry János, Neupor Béla, Komjáthi János, Borsos István, Faragó 
János, Tompa Mihály, Hetvényi Lajos, Seregély Béla stb. társulati 
tagok; a pozsonyi, budapesti, soproni, pápai theol. akadémia több 
növendéke; a város és vidék intelligentiájából, a főiskola tanuló 
ifjúságából stb. sok vendég és nagyszámú hölgyközönség. 

1. Közgyűlést megelőzőleg isteni tisztelet tartatott a reformátusok 
templomában, hol óriási közőnöség jelenlétében Antal Gábor 
dunántúli ref. püspök imádkozott és prédikált I. Kor. XII: 
4—5. és 7—8. alapján; templom után a ref. főiskola dísz-
termébe vonultak a társulati tagok és vendégek, kikhez az ez 
alkalomra alakult női és férfi vegyeskar megható éneke után 
Gyurátz Ferencz dunántúli ev. püspök, mint társulati elnök 
a Társaság czéljait feltüntető és magas hivatását erőteljes 
vonásokban ecsetelő megnyitó beszédet mondott; majd a jegyző-
könyv vezetésére Szőts Farkas titkárt, hitelesítésére Ihász 
Lajos, Kiss Gábor és Szilassy Aladár társ. tagokat kérte föl. 

Közgyűlés Szilassy Aladár indítványára elhatározta, 
hogy az elnöki megnyitót egész terjedelmében jegyző-
könyvre, illetőleg a közgyűlésről a Szemle alakjában 
készítendő Emlékkönyvbe véteti; majd Révész Kálmán 
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indítványára kimondotta, hogy Antal Gábor püspök tar-
talmas alkalmi beszédét is megörökíti az Emlékkönyvben. 
(A prédikácziót és megnyitó beszédet lásd az I. és 11. 
szám alatt). 

2. Szöts Farkas titkár felolvassa a Társaság 1896-ikévi műkö-
déséről szóló jelentését. (A titkári jelentést lásd a III. sz. a.) 

A titkári jelentés szintén az Emlékkönyvben közlendő. 
Általában véve tudomásul vétetik. Egyes pontjaira nézve 
elhatároztatott: 

a) Hegedűs Sándor másodelnöknek a Koszorú-
füzetekre hozott példás áldozatkészségéért jegyzőkönyvi 
köszönetet és elismerést szavaz a közgyűlés. 

b) A Koszorú-füzet kék terjesztése körül buzgólkodott 
papságnak köszönetet mond a közgyűlés s bizalommal 
fölkéri az összes lelkészeket, a tanítókat, a hitbuzgó 
férfiakat és nőket, hogy emez építő vallásos iratkák 
erélyes terjesztése által Társaságunkat a maga szép mun-
kájában támogatni szíveskedjenek. 

c) A monográfiái kiadványokra nézve utasítja a választ-
mányt, hogy ebben a sorozatban lehetőleg mindig magyar 
egyháztörténeti műveket adjon ki. 

d) A «Házi Kincstár* czímű sorozatra vonatkozó 
választmányi intézkedés jóváhagyása mellett elhatározza 
a közgyűlés, hogy itt is lehetőleg a magyar s főként 
a régi magyar hitépítő művek kiadására fektessen súlyt 
a választmány. 

e) A taggyűjtésre vonatkozó indítványt melegen ajánlja 
közgyűlés a Társaság tagjainak munkás szeretetébe s 
örömmel veszi tudomásul, hogy a gyűlés folyamán özv. 
Ajkay lmréné szül. Pálffy Kamilla úrnő és Ihász Lajos 
gyámintézeti elnök a Társaság alapító tagjai közé léptek 
s rajtok kívül még 13 rendes és pártoló új tag 
jelentkezett. 

f ) Az elhunyt tagok s köztük különösen báró Radák 
Ádám pártfogó tag emléke, ki Társaságunk iránt jelen-
tékeny adományokkal fejezte ki jóindulatát, jegyzőköny 
vünkben is megörökíttetik. 

3. Titkár előterjeszti a Társaság pénzügyi bizottságának az 
1896. évi számadások megvizsgálásáról és az 1897. évi költ-
ségvetésről beterjesztett és a választmányban immár felülvizs-
gált jelentését. (A választmányi ülés jegyzőkönyvét és a szám-
adást lásd a VIII. és X. sz. alatt.) 

Közgyűlés a jelentés alapján a pénzkezelés pontossá-
gáról s a pénzügyek rendben lételéről örömmel vesz 
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tudomást; pénztárnoknak az 1Ő96. évre köszönet és 
elismerés nyilvánítása mellett a szokásos fentartással a 
felmentvényt megadja; az 1897. évi költségvetést jóvá-
hagyja ; a hátralékok kimutatását s a tagok névsorának 
kinyomatását elrendeli; az indítványozott törléseket jóvá-
hagyja. Egyben azonban sürgősen és frizalommal kéri 
a tagokat, hogy tagdijaikat pontosan befizetni, hát-
ralékukat minél élőbb törleszteni szíveskedjenek; 
mert a Társaságra nézve életkérdés, hogy különben is 
szerény jövedelmei pontosan befolyjanak. 

4 Titkár előterjeszti a kiküldött bizottságnak a Magyarázatos 
Bibliára vonatkozó s a választmány által általánosságban 
elfogadásra ajánlott tervezetét. (A tervezet szövegét s a választ-
mány határozatai javaslatát lásd fennebb IV. és VIII. sz. a.) 

Miután az előértekezleten ezt a nagyfontosságú kérdést 
a tagok behatólag megvitatták 

a közgyűlés rövid eszmecsere után elhatározza, hogy 
a tervező bizottság előmunkálata alapján és társadalmi 
úton beszerzendő költségen az indítványozott Bibliai 
Lexikon és Biblia-magyarázat elkészítését és kiadását 
kezébe veszi illetve megindítja a Társaság, még pedig 
oly módon, hogy először egy nagy kötetben (60—65 ív) 
a Bibliai Lexikon jöjjön, azután két hasonló alakú és 
nagyságú kötetben az egész Biblia javított fordítása és 
eszmei magyarázata következzék, s az encyclopaedia és 
exegeticai részek egymással szerves összefüggésben egy-
séges művet alkossanak. 

A kivitel módozatainak megállapítása a Társaság 
választmányára bizatik, oly képen, hogy a titkár által 
foganatosítandó előzetes tudakozódás útján a választ-
mány kérjen fel szerkesztőt s azután a szerkesztő a 
már ajánlkozott s ezután jelentkező (esetleg felkérendő) 
szakértők közreműködésével a választmánynyal egyetértve 
készítse el a munka részletes tervét, oszsza ki a munkát 
s esetleg a revíziót a dolgozótársak között, szóval végezze 
a munka szellemi részét. A technikai részt végezze 
a titkár. 

A fedezetre nézve készíttesse el a választmány a 
titkár útján a költségvetést, lehetőleg mutatványok közlé-
sével bocsásson ki aláírási felhívást, gyűjtőíveket, magá-
nosok és testületek körében indítandó propaganda útján 
szerezze össze a költségek fedezésére szükséges összeget. 

5. A közgyűlés tanácskozó része ezzel befejeztetvén, Szabó Aladár 
indítványára 
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Pápa város közönségének, a két protestáns gyülekezet 
és a ref. főiskola elöljáróságának, a közreműködött ének-
karnak és a rendező bizottság tagjainak és elnökének 
példás vendégszeretetökért. illetve szives támogatásukért 
és közreműködésökért egyhangúlag hálás köszönetét nyil-
vánítja s azt jegyzőkönyvre véteti a közgyűlés. 

6. Az énekkar újabb éneke után néhány percznyi szünet múlva 
a felolvasó* ülés vette kezdetét. 

a) Révész Kálmán kassai lelkész felolvasta «Czeglédi István 
származása és családi viszonyai* czimű történeti értekezését; 

b) Bancsó Antal soproni theol. tanár felolvasta «Az úgy-
nevezett autonom erkölcsiségről» szóló erkölcstani tanulmányát. 

Közgyűlés Hegedűs Sándor másodelnök indítványára 
elhatározza, hogy a tetszéssel fogadott értekezések a 
már említett társulati Emlékkönyvben szintén kinyomás 
sanak. (Az értekezések szövegét lásd fennebb az V. és 
VI. szám alatt) 

7. Hegedűs Sándor másodelnök nagy hatású elnöki záróbeszédet 
mondott, mely 

Elnök indítványára szintén kinyomatik az Emlékkönyv-
ben. (Lásd a VII. szám alatt.) 

Ő. A tárgysorozat kimerittetvén, a közgyűlés az énekkar által zene-
kíséret mellett előadott nemzeti imának, Kölcsey Hymnusának 
áhítatos meghallgatása után emelkedett hangulatban véget ért 

Budapest és Pápa, 1Ő97. május hó. 

Gyurátz Fermcz, Szőts Farkas, 
. püspök, társalati elnök. társulati titkár, mint jegyző. 

Hitelesítjük: 
Ihász Lajos, 

társulati tag. 
Kis Gábor, 
társulati tag. 

Szüassy Aladár, 
társulati tag. 
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