
III. 

Titkári jelentés. 

Tisztelt Közgyűlés! Örömmel állok meg e helyen, hogy 
jelentést tegyek a M. P. I. T. nyolczadik munkaévéről e kilen-
czedik közgyűlésnek, mely egyszersmind első vándorgyűlése 
társaságunknak. Különösen két körülmény hangol örömre. 
Egyik, hogy Isten jóvoltából megértük azt. hogy társaságunk 
fővárosi rendes székhelyéből kiszállva, szélesebb körben, ünne-
pélyesebb formában, s űgy lászik, egyszersmind lelkesebben 
tarthatja meg évi nagygyűlését. Mert vándorgyűléseket tartani 
régebbi vágya, többször kifejezett óhajtása e Társaságnak, s 
igazgató-választmányunk köszönettel fogadta e nemes város 
protestáns értelmiségének szives meghívását, s szívből örül, hogy 
első vándorgyűlését e nagybuzgalmú protestáns közönség s e 
fényes múltú kollégium körében tarthatja. Vajha ez első 
vándorgyűlésünk sikeres kezdete lenne az ezután következők 
hosszú sorozatának! — Másik, a mi örömre hangol, az a 
körülmény, hogy társaságunk nyolczadik munkaévéről több 
örvendetes dolgot jelenthetek, melyek arról tesznek bizony-
ságot, hogy a M. P. I. T. még a mostani szerény viszonyai 
és szegényes eszközei mellett is nagy missziót teljesít és 
áldásos munkát végez, s méltó arra, hogy mind tagjai sze-
ressék és támogassák, mind a nagy közönség, mely eddig 
keveset foglalkozott vele, ügyét felkarolja s érette nagyobb 
áldozatra buzduljon. 

A társaság tisztviselői és igazgató-választmánya a mult 
évben is arra törekedtünk, hogy az evangéliumból, Istennek 
ez örök hatalmából irodalmi úton és irodalmi eszközökkel 
nemesítő és íyjászülő erőket vigyünk be egyházunk és hazánk 
lelkébe-testébe. Mert szilárdul meg vagyunk győződve nemcsak 
arról, hogy Jézus Krisztus és az ő evangéliuma az egyháznak 
és theologiának egyedüli próbaköve és igazi éltető lelke, 
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hanem arról is, hogy a nemzetélet és a tudomány is czélt és 
irányt téveszt, ha elfordul a kijelentés isteni fényétől. Mi a 
Jézus Krisztusban megnyilatkozott igaz világosság és szabad-
ság irodalmi apostolai törekedtünk lenni az elmúlt évben is 
s a tiszta evangéliumi keresztyénség vallási és ethikai erőit 
igyekeztünk időszaki és könyvkiadványaink útján a közönség 
körében terjeszteni, megkedveltetni és meggyökereztetni — 
Isten segedelmével 

Fentartottuk és folytattuk a társaság eddigi kiadványait, 
sőt azokat egy újabb sorozat megindításával s egy még 
újabbnak tervbevételével szaporítani igyekeztünk. 

Régebbi kiadványainak során szerkesztettük és kiadtuk 
a „Protestáns SzemléM, társaságunk eme tudományos havi 
folyóiratát, melyben az egyházi tudományok s különösen az 
egvháztörténelem művelése és népszerűsítése által, továbbá 
egyházi és irodalmi szemlék útján olvasóinkat a hazai és 
külföldi egyházi és irodalmi élet jelentősebb mozzanatairól 
tájékoztattuk. Egész kis írói gárda csoportosult immár e 
folyóiratunk köré, melynek hasábjai alig győzik befogadni a 
dolgozatokat, s a szerkesztőnek nem a kézirathiány, hanem 
a dolgozatokban mutatkozó „embarras de richesse" okoz 
kellemes gondot. Ha e tekintetben egyéni kivánságot szabad 
kifejeznem, mely azonban a társaság főczéljából folyik, e 
kívánság az : vajha a dolgozó társak főleg a hazai egyháe-
történelmi meaő művelésére konc<ntrálnák erejöket, mert a hazai 
protestantismus viszontagságos, de tanulságokban gazdag múlt-
jában még számos kiaknázatlan kincs lappang, melyeket 
felszínre hozni nemcsak gyönyörűséges, de áldásos és időszerű 
munka is, társaságunknak pedig első és legfőbb kötelessége. 

Folytattuk a könyvkiadó sorozatot, az úgynevezett mono-
gráfiákat, melyek rendén a mult évben Luthardt világhírű 
erkölcstani felolvasásait adtuk ki Csiky Lajos tagtársunk for-
dításában. Az erőteljes felolvasásokat kedvezően fogadta mind 
az irodalmi kritika, mind az olvasó közönség, mely ezt a 
valóban becses és népszerű kiadványunkat bizományosunk 
útján is szépen vásárolja. E sorozat folyó évi kiadványa Zsi-
linszky Mihály egyháztörténelmi nagy művének, az ország-
gyűlési vallásügyi tárgyalásoknak IV-dik kötete lesz, mely 
a napokban már kikerült a sajtó alól s nemsokára megkül-
detik a társaság minden pártfogó, alapító és rendes tagjának, 
mint az 1897-dik év könyvilletménye. Jövőre pedig kisebb 
egyháztörténeti monográfiákból egy olyan gyűjteményt szán-
dékozunk kiadni, mely a hazai protestantismusnak főleg a 
belső történetével foglalkozik. 
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Szépen halad és izmosul társaságunk „Koszorú" czimfi 
népies kiadvány-sorozata, melyből a mult évben kiadott tiz 
újabb füzettel immár 30 füzet forog közkézen. Ez a három 
éves vállalatunk életrevaló és hézagpótló kiadványnak bizo-
nyult. Főbizományosunk, a Hornyánszky-czég e hó elején szá-
molt be a „Koszorútt harmadik (1896.) évi forgalmáról s az 
eredmény örvendetesnek mondható. Mert mig a „Koszorú" 
első (1894.) évi sorozatához nyomdai és terjesztési költségekre 
1127 frt 2 krt, s a második (1895.) évi cyclusnál ugyanazon 
czímeken 113 frt 99 krt kellett előlegeznünk a Károli-alapból, 
addig a „Koszorú" harmadik (1896.) évi sorozatára immár 
semmi befektetést sem kellett tennünk, a vállalat maga fedezte 
a nyomtatás és a terjesztés tetemes költségeit, sőt még 8 frt 
7 krt vissza is térített a két előbbi év befektetéseiből. Ezt az 
örvendetes eredményt két hathatós tényező segítségének köszön-
hetjük. Egyik az, hogy a Koszorú-füzetek írói és szerkesztői 
tiszteletdíjait mind a három esztendőben társaságunk áldozat-
kész másodelnöke a sajátjából volt szives fedezni közel 1400 írt-
ban s megigérte, hogy a folyó évbeli írói és szerkesztői hono-
ráriumokat is ő fogja kifizetni. — Indítványozom, hogy miként 
a választmány tette, úgy e közgyűlés is szavazzon köszönetet 
Hegedűs Sándor másodelnök úrnak e maecenási áldozatkész-
ségeért. — A második tényező, mely Koszorú-füzetkéinket ily 
szép sikerre vezette, lelkészi karunk egyik részének példás 
buzgósága e népiratkák terjesztésében. Ezt a leghivatottabb 
tanu. a társaság főbizományosa bizonyítja, ki a mult. évről 
szóló jelentését így kezdi: Koszorúink örvendetes kelendőségét 
„legfőképen s első sorban a protestáns lelkészek páratlan 
buzgólkodásának köszönhetjük, mert főleg az ő érdemök, hogy 
ezekből a könyvkereskedők útján alig terjeszthető füzetkékből . 
három év leforgása alatt 126,500 példányt tudtunk eladni". 
Ebből a tekintélyes számból az első esztendőre 44 ezer, a 
másodikra 36.500, a harmadikra (1896-ra) 46 ezer példány 
esik. Az eredményes terjesztés következtében Koszorúink IV., 
V. és VI., továbbá XI—XX-ik füzetei annyira kifogytak, hogy 
választmányunk újabb öt-öt ezer példány nyomatását rendelte 
el, mert a meglevő készlet nem elég arra, hogy a f. évi keres-
letet kielégíthesse. — Indítványozom, hogy választmányunk 
példájára a t. közgyűlés is szavazzon jegyzőkönyvi köszönetet 
a Koszorú-füzetek terjesztése körül buzgólkodó papságnak, 
s kérje fel az egész lelkészi kart, hogy jövőre mindannyian 
lépjenek akezióba népfüzetkéink terjesztésére, mert a jó val-
lásos iratok világszerte hatályosnak bizonyult kipróbált esz-
közei a hitépítésnek és a hitszilárdításnak. Társaságunk jövőre 
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is gondoskodik érdekes és épületes Koszorú-füzetkékről, s az 
igazgató-választmány határozatából a folyó év Őszén ismét 
tiz új füzetet fogunk kiadni. 

Eddigi kiadványainak eme három sorozata mellé igaz-
gató-választmánynnk még két új sorozatot indított meg, illetve 
indítványoz, még pedig az eddigi kiadványokétól eltérő módozat 
szerint, a mennyiben ezek nem társulati tagdíj fejében adatnak 
ki, hanem külön előfizetés mellett kerülnek a könyvpiaczra. 
Egyik a „Házi Kincstár", másik a „Bibliai Könyvtár" so-
rozata. 

A „Házi Kincstár" a művelt közönségnek szánt hitépítő 
vagy áhitatossági könyvek gyűjteménye lesz, melynek az 
a czélja, hogy az evangéliumi keresztyén hitéletet szilárdítsa, 
építse, mélyítse, a keresztyén erkölcsi életet nemesítse és 
termékenyítse, s a hitsorvasztó és erkölcslazító századvégi 
sajtótermékek romboló hatását a Krisztusi keresztyénség nemes 
erőivel ellensúlyozza. Eme keresztyén családi könyvtár első 
kötetéül Szász Károly dunamelléki püspök úrnak v Csendes 
Óraittt czímű szép hitbuzgalmi művét voltunk szerencsések 
megnyerni, mely Miller angol író nyomán készül s a Tompa-
féle „01ajágaku-hoz hasonló gyönyörű vallásos elmélkedéseket 
és keresztyén tanításokat tartalmaz, erőteljes protestáns szellem-
ben és színdús költői nyelven. A „Csendes Órák-1 f. evi szep-
tember hónapban jelenik meg, előfizetési ára vászonkötésben 
1 frt, velin papiron díszes kötésben 2 frt. Előállítási költségeit 
előfizetésből és a Károli-alapból fogja fedezni a társaság, 
mely hiszi, hogy ezzel a családi könyvtárral műveltebb család-
jaink körében épen oly irodalmi hézagot pótol, mint a minőt 
a Koszorú-fűzetek pótolnak a nép körében. — Kérem a t. köz-
gyűlés tagjait, hogy előfizetéssel és buzgó terjesztéssel vegyék 
ezt a nagyjövőjű vállalatunkat is szives pártfogásunkba. 

Másik új könyvsorozatunk a yBibftai könyvtár1 lesz, mely-
nek sorsa fölött a magyarázatos bibliáról szóló választmányi 
előterjesztés kapcsán a jelen közgyűlés van hivatva döntő 
határozatot hozni. Itt csak jelezni kivánom ezt a fontos tárgyat, 
íme. t. közgyűlés, a M. P. írod Társaság szellemi tevékeny-
ségének vázlatos képe a mult évben s rövid programmja a 
jövőre. 

S most térjünk rá az anyagiakra. 
Társaságunk anyagi ereje, miként a pénzügyi bizottság-

nak mindjárt előterjesztendő jelelentéséből látható, fájdalom, 
nem fejlődik, nem halad oly arányban, mint azt Társaságunk 
nagy czéljai kívánatossá teszik. Az anyagi erőtlenség súlyos 
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symptomája mutatkozik rajta. Ez a komoly baj két forrásból 
ered. Egyik, hogy tagjainak száma kevés és nem szaporodik 
eléggé. Mindössze is csak ezeren vagyunk. Ezer tag pedig, 
még ha mind buzgó volna is, aránylag kevés anyagi erőt 
képvisel, kivált, hog}r ha évenként csak 12 újjal szaporodik 
s halálozás-kilépés által 30-czal fogy. mint a mult esztendőben. 
Ezen a bajon okvetlenül segítenünk kell, ha erősödni akarunk. 
Utána kell állanunk teljes erővel a taggyfíjtésnek. Ennek egy 
praktikus módját bátor vagyok becses figyelmökbe ajánlani. 
Tegyen szent fogadást e társasúg minden eyycs tagja. hogy egy 
év leforgása alatt legalább egy új tagot szerez. Ha ezt megcsele-
keszszük, akkor már a jövő esztendőben kétennyien leszünk 
s szép hivatásunkat kétszeres anyagi s hatványozott szellemi 
erővel tölthetjük be! Csak egy futólagos pillantás is meg-
győzhet arról, mily sok még a ki nem használt, a lappangó 
erő a magyar protestantismusban. íme, lelkészeinknek csak 
ötödrésze támogatja társaságunkat; hány új tagot lehetne 
szerezni még közülök?! Tehetősebb világi férfiainknak csak 
elenyésző kis perczentje lépett be a társaságba; nem százakra, 
de ezrekre mehet azok száma, a kik talán csak hírből ismerik 
társaságunkat. Gyülekezeteink közül csak minden huszadik 
tagja a M. P. Irodalmi Társaságnak. Mekkora erőt, milyen 
áldásos munkát lehetne kifejtenünk, ha mi, negyedfél millió 
magyar protestánsok, csak kétezeren csoportosulnánk a Magyar 
Protestáns Irodalmi Társaság zászlaja körül. Az idők gono-
szak, a viszonyok erősen nyomnak, sőt szemlátomást sorvasz-
tanak. Egyházilag. vallásilag, protestáns öntudatunkban, értelmi 
súlyunkban, régi jó hírünkben aggasztólag meghanyatlottunk. 
Itt az ideje annak, hogy egyházi és vallási lethargiánkból 
felébredve egyesült erővel, válvetetten, fokozott buzgósággal 
fejtsük ki ellenálló erőnket. Az Írod. Társaság egyik fontos 
eszköze az egyházi ébresztésnek és alkalmas módja az erő-
tömörítésnek s az egyesülésből folyó erőnövelésnek. Fel a 
munkára, ne késlekedjünk: periculum est in mora ! 

Társaságunk anyagi erőtlenségének másik kútfeje az. 
hogy tagjaink egy része nem teljesíti pontosan tagsági köte-
lezettségét. Még most is sok a tagdíj-hátralék, pedig elnöksé-
günk és tevékeny pénztárnokunk csak a mult év folyamán; 
több mint harmadfél-ezer forint hátralékot hajtott be is választ-
mányunk pedig elrendelte, hogy a tagok kinyomatandó név-
sorában a hátralékokat is pontosan kitüntessük. Mi csak ismé-
telhetjük itt azt a kérést: igyekezzünk, t. tagtársak, mind-
nyájan megtenni társaságunk iránt önkényt vállalt kötelessé-
günket, mint szabad és öntudatos férfiakhoz, mint valódi 
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protestánsokhoz illik, s akkor ez a nagyra hivatott irodalmi 
egyesület is erősebb, hatályosabb lesz, úgy be-, mint ki-felé. 

Mert a halál is folyton apasztja, ritkíthatja sorainkat, 
habár a mnlt évben aránylag nem sok tagtársunkat vágta ki 
az élők sorából. De e kevesek között is sokat vesztettünk 
báró Radák Ádám kidőltével, ki társaságunknak ötszáz forintos 
pártfogó tagja, Koszorú-füzetkéinknek évenként 50 frttal buzgó 
támogatója volt, s ki vallása iránti igaz szeretetét ama feje-
delmi végrendeletével is bebizonyította, melyben birtokain 
levő egyházközségeinknek több ezer, nagyenyedi főiskolánk-
nak 40 ezer, erdélyi egyházkerületeinknek 60 ezer frt értékű 
alapítványokat rendelt. Nevét említsük áldásban, emlékét 
örökítsük meg jegyzőkönyvünkben, példájából merítsünk erőt 
és bizalmat kötelességeink hűséges teljesítéséhez. 

Szőts Farkas, 
a társaság titkára. 
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