
b) Közgyűlési jegyzőkönyv. 

Felvétetett a M. Prot. írod. Társaságnak Hajdúböszörmény-
ben áz 1907. évi június 1—3. napjain tartott X. vándorgyűléséről, 
a melyen Antal Gábor dunántúli püspök és Zsilinszky Mihály v. 
b. t. t. mint társulati másodelnökök vezetése alatt jelen volt mintegy 
250—280 társulati tag, számos érdeklődő, mint vendég. Jegyző 
Szőts Farkas, társulati titkár. 

1. Antal Gábor püspök, lelkészi másodelnök, tartalmas elnöki 
beszédet mond, melyet 

a közgyűlés nagy figyelemmel hallgat, általános he-
lyesléssel fogad és kinyomatását elrendeli. 

2. A közgyűlés alkalmából Somossy Béla Hajdúböszörmény 
polgármestere a város, dr. Balthazár Dezső esperes az alsószabolcs-
hajdúvidéki egyházmegye, Kálmán Lajos főgondnok a hajdúböször-
ményi egyház és főgimnázium nevében szívélyes szavakkal üdvözlik 
a M. P. I. T. vezetőit, tagjait és közgyűlését, egyben örömüket 
fejezik ki a fölött, hogy a Társulat a Bocskay-szobor leleplezése 
alkalmából testületileg részt vesz a nagy egyházvédő és nemzet-
vezérlő Bocskay fejedelem emlékére rendezett ünnepségekben. 

Közgyűlés Zsilinszky Mihály világi másodelnök útján 
meleg szavakkal mond köszönetet a város, az egyházmegye, 
a gyülekezet és a főgimnázium részéről tolmácsolt üdvöz-
lésekért. 

3. Szőts Farkas társulati titkár előterjeszti a Társaság 1906. 
évi működéséről szóló jelentését (Lásd az Évkönyv 3—11. lapján). 

A jelentés egyes pontjaira a következő határozatokat 
hozza a közgyűlés: 

1. Hegedűs Sándor halálát mély fájdalommal veszi 
tudomásul, hervadhatatlan érdemeit hálás kegyelettel örö-
kiti meg jegyzőkönyvében s a választmánynak a Hegedűs 
áldott emléke megörökítésére vonatkozó intézkedéseit jóvá-
hagyja. 

2. A Társaság vagyoni ügyeiről szóló jelentését tudo-
másul veszi, a számvizsgálat alapján Bendl Henrik pénz-
tárnoknak a szokásos fenntartás mellett az 1906. évre a 
fölmentvényt megadja. 
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A tagdíjhátralékok pör útján való erélyes behajtá-
sára a társulati ügyészt a választmány előterjesztése értel-
mében határozatilag utasítja. 

A vagyonkimutatást 130,256 K 18 fillér összegben, 
a miből 125,247 K 64 fillér alapítványi természetű, hatá-
rozatilag tudomásul jegyzi. 

Az 1908. évi költségvetést 16,293 K 01 fillér szük-
séglettel, 16,383 K fedezettel és 36 K-ra előirányzott 
pénztármaradványnyal megerősíti. 

3. A kiadványok forgalmáról szóló jelentést általá-
ban tudomásul, a Koszorú füzetek kelendőségének növeke-
dését örvendetes tudomásul veszi; a kiadványok terjesztőinek 
köszönetet szavaz s a terjesztésben való közreműködésre 
a Társaság többi tagjait is fölkéri. 

4. A Kálvin-pályázat meddőségét sajnálattal, a Kálvin-
monográfia ügyében tett újabb választmányi intézkedést 
helyeslőleg tudomásul veszi. 

5. A kiadványok megállapításáról szóló választmányi 
határozatokat tudomásul veszi a közgyűlés. 

6. A Koszorú írói díjainak fedezésére s általában 
a népszerű kiadványok alapjául szolgáló Károli-alap meg-
erősítésére vonatkozó választmányi javaslatokat elfogadja 
és határozattá emeli, s ehhez képest elrendeli, hogy az 
elnökség alapítványok és adományok gyűjtésére s évjára-
dékok szerzésére, valamint a kiadványok buzgóbb terjesz-
tésére a társulati tagokat, a tehetősebb gyülekezeteket, az 
egyházkerületeket és egyházmegyéket a helyzet részletes 
feltárásával keresse meg;w»a választmányi tagokat fölkéri, 
hogy a társulatot ebben az adomány- és taggyüjtő mun-
kájában minél hatályosabban támogatni szíveskedjenek; 
egyben elhatározza, hogy egy év leforgása alatt minden 
társulati tag tartsa erkölcsi kötelességének, hogy a Tár-
saság erősitése végett legalább egy nj tagot szerezzen. 

7. A társulati tagok számáról szóló jelentést tudo-
másul veszi 8 az új tagokat testvéri szeretette] üdvözli. 

8. A pozsonyi kör tagjainak szorgalmas tevékeny-
ségükért elismerését nyilvánítja s megújítja azt a kérését, 
hogy nagyobb városokban lakó tagtársaink a Társaság 
társadalmi tevékenységének fokozása végett irodalmi körré 
szervezkedni törekedjenek. 

9. A Társaság halottjai fölött kegyeletes részvétét 
nyilvánítja, érdemöket, különösen Stromp László választ-
mányi tag ós szerkesztő érdemét jegyzőkönyvében meg-
örökíti. 
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> 4. Titkár előterjeszti, hogy a Társaság tisztikarának meg-
btzatása az alapszabályszertt hat év elteltével és az igazgatóválaszt-
mány felerészének mandátuma az alapszabályszertt három év elmúl-

ik tával lejárt s helyeiket be kell tölteni; jelenti továbbá, hogy Hegedűs 
Sándor és Bachát Dániel halálával a két elnöki szék és Stromp 
László halálával egy vidéki választmányi tag helye megüresedett; 

u előadja, hogy az igazgatóválasztmány fővárosi részéből Beöthy Zsolt, 
György Endre, Horváth Ödön, Horváth Sándor, Láng Lajos, Nagy 
Dezső, Petri Elek, Vécsey Tamás, Tisza István gróf és Zelenka 
Pál, tehát összesen 10-en esnek új választás alá; a választmány 
vidéki részéből pedig a következő húsz tag megbízása járt le, ó. m. 
Antal Géza, Ardai J. Dániel, Ballagi Géza, Csengey Gusztáv, Deák 
Lajos, Duka Tivadar, Kiss Áron, Kun Bertalan, Német István, 
Pokoly József, Radácsy György, Raffay Sándor, Révész Kálmán, 
Sárkány Sámuel, Schneíler István, Szabolcska Mihály, Széli Kálmán, 
Trsztyénszky Ferencz, Veres József és Zoványi Jenő. 

Közgyűlés a választást elrendelvén, Balogh Ferencz 
választmányi tag indítványára egyhangúlag és nagy lelke-
sedéssel megválasztja: Elnökökké: Antal Gábor és Zsi-
linszky Mihály eddigi másodelnököket; másodelnökökké: 
Baksay Sándor és gróf Tisza István választmányi tagokat; 
titkárrá Szőts Farkas eddigi titkárt; pénztárnokká Bendl 
Henrik eddigi pénztárnokot; ügyészszé dr. Fromm Lajos 
eddigi ügyészt. 

Fővárosi választmányi tagok lettek: Ballagi Géza 
(a vidékiek sorából Tisza István gróf helyére áthelyezve), 
Beöthy Zsolt, György Endre, Horváth Ödön, Horváth Sán-
dor, Láng Lajos, Nagy Dezső, Petri Elek, Vécsey Tamás 
és Zelenka Pál (a vidékiek közé áttéve). 

Vidéki választmányi tagok lettek: Antal Géza, Ardai 
J. Dániel, Csengey Gusztáv, Deák Lajos, Dégenfeld József 
gróf (Baksay Sándor helyére), Gyurátz Ferencz (Stromp 
László helyére), Kiss Áron, Kun Bertalan, Németh István, 
Pokoly József, Radácsi György, Raffay Sándor, Révész Kálmán, 
Sárkány Sámuel, Schneíler István, Szabolcska Mihály, Széli 
Kálmán, Trsztyénszky Ferencz, Veres József és Zoványi Jenő. 

5. A tárgysorozat kimerittetvén, elnök, miután a közgyűlési 
tagokat a másnapi istentiszteletre és a Bocskay-szobor azt követő le-
leplezési ünnepére s egyben a harmadnap tartandó diszülésre meghivja, 

a közgyűlést berekeszti. 
Budapest, 1907 június 15-én. 

Antal Gábor, Zsilinszky Mihály, Szőts Farkas, 
lelkészi elnök. világi elnök. titkár és jegyző. 
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