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ELŐSZÓ.

A
SZENT-ISTVÁ~-T~RSULAT már egy é,vtizeddel ezelőtt elhat~roz~a,
hogy megiratja a maga esemenyekben gazdag törtenetet.

A munkával Hummer Nándor, a Társulat akkor múködő titkára volt
megbizva, ki mint történetíró, e föladatra a legrátermettebb volt.
Nagy ambiczióval készült a rnú megírására, melynek 1898-ban,
a Társulat ötvenéves fönnállása alkalmából kellett volna meg
jelennie. Fájdalom, Hummer Nándornak nem volt módjában a
magyar irodalmat megajándékozni a Szent-István-Társulat törté
netével; egyéb elfoglaltsága gátolta abban, hogya munkát meg
írja, utóbb pedig súlyos szembaja teljesen lehetetlenné tette, hogy
a megbizatásnak eleget tegyen. Csak egy kis füzet látott napvilágat
Hummer tollából még 1896-ban, a millenium alkalmából; ezen
kívül egy-két részlet a megkezdett nagy munkából, melyek szemel
vény gyanánt a «Magyar Szemlév-ben jelentek meg, bizonyítja,
hogy Hummer mily széles alapokon s bő korrajzi vonatkozásokkal
akarta megírni a Szent-István-Társulat történetét.

Hummer szembaja miatt lemondván a titkárságról, a neki
adott megbizatás reám, utódjára szállt.

A Társulat választmánya ugyanis 1903 május havában csekély
ségemet bizta meg a mű megírásával akként, hogy a munka
1904-ben, a Társulat ötvenedik közgyűlése alkalmából lásson nap
világot. Hogy a megbízást én nyertem, ki pedig nem vagyok
történetíró, annak kizárólag az az oka, hogyatitkárnak vannak
leginkább keze ügyében az iratok, melyek forrásokul szolgálnak.
Az egy esztendei határidő meglehetősen rövid volt ugyan egy oly
munka megírására, melynek anyagát is nekem kellett nagy fárad
sággal gyüjtenem; de könnyített a dolgon az, hogy a Társulat
ezúttal a Hummer által tervezettnél jóval kisebb igényű és cseké
lyebb terjedelrnú munkát kívánt.

Igy készült a jelen munka, melynek gyarlóságait mentsék a
most előadottak.
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Az olvasó, ha el tud tekinteni e gyarlóságoktól, úgy hiszem,
e könyvből eléggé meg fogja ismerni a Szent-István-Társulat
ötvenhat esztendős multját. Meg fogja látni, hogy ez a Társulat
erős tollal írta be nevét nem csupán a magyar katholiczizmus,
hanem a magyar nemzeti múvelódés éviapjaira is. Magyarország
katholikusait méltó büszkeség foghatja el, hogy ilyen közrnúveló
dési intézetük van. A magyar katholikus írókat bizalom szállhatja
meg, hogy ime van egy folyton erősbödő irodalmi társulatunk.
mely a magyar közönségnek könyvet, az íróknak érvényesülést
nyujt. A Társulat tagjai pedig lelkesedéssel láthatják, hogy mily
nemes és sikeres vállalkozásnak a részesei.

Ha egy könyv nyomán büszkeség és lelkesedés támad az
olvasókban, akkor az a könyv nem hiába íródott: elérte egyik
legszebb czélját, De a történelemtől még egyebet is szoktunk
kívánni, mint azt, hogy a büszkeség és a lelkesedés forrasa
legyen; «az élet mesterének» hívjuk és azt akarjuk, hogy a mult
a jövőnek okulásul szolgáljon. Én a legteljesebb tárgyilagossággal
adom elő az eseményeket, semmit el nem hallgatva az esemé
nyekből, - csak a magam egyéni nézetét szorítva legszűkebb

korlátok közé. Fölösleges is az írónak beszélnie ott, a hol az ese
mények maguk beszélnek.

Tárgyilagos kívántam lenni; tehát nem vállalkeztam arra,
hogya fény mellől az árnyékot eltüntessem. Mert elvégre törté
netet írtam és nem dicsőítő beszédet; történetet és nem krónikát.

Igy írtam meg könyvemet, melyet ezennel az olvasó elé ter
jesztek azzal a kívánsággal, hogy megismervén a Szerit-István-Tar
sulat multját, szeresse meg ezt a Társulatot és nyujtson segítő

kezet szebb jövőjének megalkotására.
Budapesten, 1904 május L

Dr. Notter Antal.
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A SZEXT-ISTVÁX-T ÁRSULAT keletkezesenek éve ugyanaz, a mely
ben az új Magyarország megszületett. Ugyanaz a kor,

melynek méhéból annyi termékeny eszme született, hozta világra
a Szent-István-Társulatot, vagy eredeti neven: a «Jó és olcsó könyv
kiad ó-társulatot».

A Társulat megalapításának el nem évülő dicsősége

Mihály nagyváradi kanonok, utóbb erdélyi püspök
fűződik,

A gondolat már 18.p. évben alakult b hiteert tenni vágyódó
lelkében. Vele együtt, igaz, masok is foglalkoztak hasonló eszmék
kel. Nem csoda, hiszen az a kor, a mint egyéb tekintetben a
forrongás, a tervezgetés, az újjászületés korszaka volt, úgy e tekin
tetben is pezsdülesbe hozta a lelkeket. E mellett, sajnos, ugyanaz
a kor a katholikus egyhaz ellen intézett igazságtalan támadások
kora is volt. Ez sokat levon ama kornak dicsőségéból. A mellett,
hogy ama nemzedék az egyeni szabadság erdekében küzdött es
a polgári és politikai jogokat, a nemzet önrendelkezését védte 
a mely jogos küzdelemben nem lehetett húségesebb. önzetlenebb
és hatalmasabb szövetségese, mint a katholikus egyház; - a mel-
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lett, mondom, letérve az igazság és a jog e helyes útjáról, téves
eszméket és elveket csöpögtetett az emberek elméjébe, katholikus
hitük iránt közörnbösekké, egyházukat gyülölókké igyekezvén őket

tenni. Ez természetszerűen visszahatást idézett elő.

Annál is inkább kellett bekövetkeznie ennek a visszahatásnak,
mert Európa egyik-másik államában már egy-két évtizeddel előbb

öntudatra ébredtek a katholikusok ama csapások következtében,
melyeket a raczionalista vagy protestáns karm ányzati abszolutiz
mus a katholikus egyházra mért.

Németországban az úgynevezett «kölni eset» rázta föl a katho
likus papságot és világi elemet. Föllépett Görres «Athanasiusn-ával
és fölvette a harczot Dahlberg és \Vessenberg «föl világosodott»
katholiczizmusa ellen.

Ausztriában először hitbuzgalmi téren támadt a visszahatás
a jozefinizmus iránya ellen. Boldog Hofbauer Kelemen Mária és
tanitványai, köztük Veith János, élesztgették az igazhitű római
katholiczizmust; majd a kölni eset az osztrák papságot is öntuda
tosabb magatartásra birta.

Magyarországon ugyanebben az időben szintén a kölni ese
mény éreztette hatását. Szaniszló nagyváradi püspök kiadta pásztor
levelét a vegyes házasságok ügyében, mely óriási izgalmat idézett
elő a protestáns és liberális korökben. Bekövetkezett a szellemek
szétválasztása. A magyar katholikus papság és él katholikus vilá
giak érezni kezdték, hogy azon kötelességeik mellett, mikkel a
földi haza irányaban tartoznak, szent kötelmeik vannak az égi
haza iránt is és hogya kötelességek e ket osztálya valósággal
nem lehet ellenkezésben egymással.

Az egyhaz ellen törő s egyszersmind a józan erkölcsi és
jogelveket lábbal tipró áramlatok ellen a katholikus egyház
hiveinek mindenütt kellett, hogy támadjon az a gondolatuk, hogy
e vészes áramlatokkal megküzdjenek. E küzdelemben pedig fegy
verül az ő számukra is ugyanazok az eszközök kinálkoztak, melyek
ellenfeleiknek állottak rendelkezésükre : a sajtó és az egyesületi élet.

E megfontolás következménye volt, hogy egyes országokban
katholikus irodalmi egyesületek keletkeztek azzal a czéllal, hogy
a sajtó útján terjeszszék a nép között a katholiczizrnus igazságait
s óvják a hamis apostoloktól. Bécsben megalakult a Szent-Szeverin
Egyesület; Prágában egy jó és olcsó könyvkiadó-társulat. Német-
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országban másfajta levén a szükséglet, más alakban, mindamellett
szintén az egyesülési és gyülekezési jog fölhasználásával tömö
rültek a katholikusok. Megalkottak a Pius-Egyesületeket, 1848-ban
pedig első nagygyűlésüket tartották; ugyanabban az időben meg
alapították az oly nagy fontosságrá emelkedett Szent-Bonifácz
Egyesületet.

Magyarországon is fölismerték a katholikusok az egyesületi
élet fontosságát a katholiczizrnus szolgálatában, Keletkeztek is
hitbuzgalmi egyesületek és mértékletességi egyesületek; 1< e mellett
egyházi és világi katholikusaink közül többen forgattak elméjük
ben azt a tervet, hogy létesíteni kellene olyan katholikus egyesü
letet is, melynek föladata: a népet olcsó és jó olvasmányokkal
ellátni és ekkép ellensúlyozni az egyházat gyülölő, téves vallási,
erkölcsi és jogeszméket hirdető sajtó romboló hatását, Hogy
többen gondolkoztak ily egyesület létrehozásán, mutatja az, hogy
az 1847 deczember 2-an elhunyt Pyrker László patriarka, egri
érsek, végrendeletileg 3000 pengő forintot hagyott egy Egerben
létesítendő népkönyvterjesztő-társulatczéljaira. Mindamellett Foga
ras)' Mihály nagyváradi kanonoké a dicsőség, hogy a jó könyveket
terjesztő társulat eszméjét sikeresen fölkarolva, azt nemcsak meg
valósította, hanem az ekkép megalapított társulatot országos jel
legűvé is tette.

Mint mondottuk, mar 1842-ben tamadt Fogarasy lelkében egy
ily egyesület létesítésének terve. A nevezett év karácsony éjjelén
történt, hogy Fogarasy a nagyváradi székesegyházban kanonok
tarsaival a szent zsolozsmát énekelte. A Megváltó születését
dicsőítő zsoltárok és lzaiás jövendölései közepette tamadt elmé
jében a Társulat terve. Ezt a tervét leírta és ez a fogalmazvány
a Szerit-István-Társulat első alapszabályait adta.

A következó év elején Fogarasy a pozsonyi országgyúlesre
ment, mint a nagyváradi káptalan követe. Ott módjában volt talál
kozni az ország püspökeivel, főuraival és egyéb kiválóságaival.
Fölhasznalta tehát az alkalmat, hogy megismertesse velük tervét
és ennek hiveket toborozzon. De majdnem két év telt el különö
sebb eredmény nélkül. Az országgyűlés egyházi tagjait a vegyes-

* A mértékletességi egyesületek megalapításában es terjesztésében főleg Paldrik
János óbarsai segédlelkész buzgólkodott.
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házasságok kérdése, az egész közvéleményt pedig az úrbérrendezés
meg a közjogi kérdések foglalkoztatták.

Fogarasy elhatározta, hogy a sajto utján is köztudomásra
hozza tervét s így nagyobb körben szerezzen annak hiveket. 1844
végén alkalmasnak látta az időt, hogy tollal a kezében buzdítson
eszméje megvalósitására, A «Religio és Nevelés» 1844 deczember
I. (II. félévi 44.) számában közzetette tervét «Eszmel: egy nevelési,
épületes és fölvilágosító könyvek terjesztésére alakítandó társulat sier
keretébez» czím alatt. Ez a szózat nemcsak annyiban nagyérdekű,

hogy a Szent-István-Társulat eredeti tervét foglalja magában,
hanem annyiban is, hogy mélyen bevilágit szerzójének fenkölt
lelkébe, föltárja Fogarasy apostoli szellemű gondolkozását.

«Épületes népkönyveknek - ugymond - nagy hijával vagyunk.
A régiek nemcsak nyelvükre s talán szerkezetükre nézve is elavul
tak, hanem annyira el is fogytak, hogy csak áhitatos családoknál
találhatók már. Pedig a katholikus nép számára az oly könyvek
igen szükségesek, melyeket ünnep- és vasárnapokon családi kötök
ben olvashasson; melyekből vallási érzelme, buzgósága s értel
messége emelkedjék, s melyekben a szerit hit és keresztény jám
borság vigasztalásait föltalálja.»

«A népnevelés időnkben életkérdessé vált s a polgári hatóság
ez üdves czélt mozgalmaival már-már megkisérteni kezdte. Sőt

e ezeira könyvecskéket is látunk napfényre jönni; de melyekben
többnyire nincs meg a vallási szellem. Ez ügyben a katholikus
klerus a tényezők sorából ki nem maradhat. Neki a népnevelés
czé lirányositása legsürgetőbb föladata. S e végre ol y könyvecskék
terjesztése lenne szükséges, melyek oktatva és elbeszélve, a gyer
mekekben a vallásos szintúgy, mint erkölcsi érzést fölébreszteni
s általuk a nevelés fóalapját, a szent vallást szivükbe oltani
képesek.»

«Szent hitünknek magasztos tanjait s az egész életen elömlő

malaszt jait napfényre hozni szükségesebbnek és hasznosabbnak
tartom sok polemiai veszódségeknél : mert a katholikus religiótól
csak az lehet idegen, ki azt nem ismeri; tőle csak az irtózhatik,
ki előitéletektől el van fogulva: az indifferentizmus nem egyéb val
lási tudatlansdgtuil, melyet ar emberek a fitozofusi nagylélek köpenyege
alá rejtegetnek. Szükségesek azért oly munkák, melyekben a kath.
dogmák egybcfüggése, az egyház isteni szerkezete, a kultusz nagy-
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sze rusege és m agas érte lme kifejtess ék. az egyházi történ etek és
szent régis égek tárháza megnyi rtassélc ; és általuk a ka th olikus
gondolkozás és érzemény h azán kba n jobban fö lébresztessék ; 
oly munká k, melye k elői té leteke t sz éleszszenek, rágalmakat vissza
utasi tsanak, ka tholikus intézet eket m agasztos szerkezetükb en elő

mutassanak, nagy és szent tetteket dics öítsenek.»
«E hárm as szempontbó l igen óhaj tandó vo lna, h ogy a m agyar

klerus kebe lébe n is keletkezzek a fra ne ziák és németek példáj ára,
a jó kö nyvek terj eszt és ére egy külön t ár su lat , mely e sz ép czélt
egé s z erőhatásával eló rnozditsa. Az
idő in t, a kor kivánata sürget, az
ellenfél bu zgal ma megelőz. Kezde
nünk kell, m iné l h am arabb : mert
a haladó korszellem ne m várakozik ;
a nap szükségei hovato vább kiá l
tó bbak lesznek, egylet egyle te t ér
mi nden ag li érdekekbe n ; esak az
egyház lát szik e részbe n hallgatni .
Tennünk ke ll , h a azt nem akarjuk,
hogy hivatás unk köréből kiszori t
tassunk .»

Ezek után előadja, mik ép kép 
zeli a társul atot létes íthet ónek.

«Legelőbb is szó li ttassanak föl
a katholik us klerusbó l némely egyé- Fogar asy Mihály.

nek, kike t tudo m ányosság és az
egyházi érdekek me leg fö lfogása és érze te a fönnérin te tt irodal m i
pá lyára képesi the t. dolgozo tagokul e t ársulatbai lép ésre ; közö lte tvén
velük a terv és annak előlegesen készite tt rajza. H azán kb an az egy
ház legújabb szorongatdsai ér te lmi teh et ségeket kö ltöttek fö l a mun
kass ágra s tal án még többen halk mag áncss ágban kész ülnek az iro
da lm i ny ilvánosság mezejére, h a ugyan erre őket ös ztön és alkalom
kiszólitandják; s ha néha egyes akara t el re tten is a pub liczit ás sik
vagy göröngyös pályáját ól ; ha eszk özök és gyámoli tás hiányában a
fejledező hajlam erőtlenségbe zsi bbadna, a társaság eszméje, az erők

egyesi tése ezekbe is lel ket fog leh elni s majd a kitűzött szép czél
egy másik jó t fog a m agyar egyházra áraszta ni : tudn iilli k az iro 
dal m i teh et ségek ébresz tését, a tanul ás és olvasás ke dvé t. De vannak
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már ismert értelmi tehetségek is oly számmal, hogy azoknak
csupán egyik része is megbirhatja az alakítandó egylet munka
körét ; és én nem is tartom szükségesnek, hogy előre mindjárt
sokak szólíttassanak föl; hanem közülők: il) a legjelesebbek ;
b) tekintettel a szellemi egységre s theologiai irányra; e) tekin
tettel a püspöki megyék- és szerzetesrendekre. A kevesebb számmal
azért elégszem meg, mert dolgozó társulatunk erősítésére az ajtó
nyitva álland s nemcsak történhetó veszteségünket pótolhatj uk
újabb tagokkal, hanem főnálló számunkat is nevezetes kapaczi
tásokkal gazdagíthatjuk. A szellemi egységet s a theologiai irány
összehangzását azért tartom szükségesnek, mert bárha különb
kezek által fognak is kidolgoztatni a munkák, mégis azokban
szellemi egységnek szükség lenni, s ugyanazon egy kenetességnek
elömleni rajtuk. Az egyházi megyékre és szerzetesrendekre is azért
kell tekintettel lennünk, hogy az egész magyar anyaszentegyház
érdekét s figyelmét, ha lehet, intézetünk érdekével összefúzzük".
S ez az, mit minden egyéb előtt tisztába kell hoznunk.»

«A társulat dolgozó tagjain kívül kívántatnának pdrtolá és
segedelmezo tagok is, kik e kegyes czélt tekintélyükkel s pénzbeli
segedelmezéseikkel előmozdítsák. Ezek közt főhelyen állananak :
Magyarország főméltóságú herczegprimása, nmltgú érsek- és püs
pökei, a birtokos-szerzetek főnökei, káptalanok, világi méltóságok:
ezek után lennének sorozandók a többi részvinyes tagok, kik évi
segedelmezéseikkel az intézet költségeihez járulandanak '. ,»

«Véleményem szerint évenkint legalább 2000 pengőforintra

lenne szükségünk, hogy bármily szúk körben múködhessék a
társaság; és ezen évi járadékor részint tókékben, részint több
évekre biztosított (legkisebb szám: öt esztendő) részvények által
kellene megalapítni. Az egylet a könyvekkel semmi nyerekedési
czélt nem tűzvén ki magának, könyvek árából pénztárdt nem fognd
siaporitani ; hanem csak a tett költségek egy részét visszaszerezni.
A mi azonban ily módon, jó gazdálkodás mellett, esztendőnkint

fönmaradna, tökéül lenne használandó, miszerint az egylet állan
dósága is miridinkább szilárdulna.»

ceA fölszólítás ezen egyletbeni részvevőségre úgy lenne inté
zendő, hogy a segedelmező tagok alapitákra, kik részvényüket
tökében tennék le, és részvén)'t'st'kre, kik legalább öt esztendőre

évi két pengöforinttal járulnának aczélhoz, különöztessenek el:
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még pedig az «alapítóks-ra nézve azon hozzátétellel, hogy a tőke

pénzt kamatozásra amegyebeli káptalannál tehessék le, vagy más
biztos helyen s adományaikról azon esetre is rendelkezhessenek,
ha a tervezett egylet eloszelnék s végkép megszünnék. Ezenkivül
aláírásra volnának fölkérendók minden megyék; rniáltal a társa
ság által sajtó alá bocsátandó könyvek kelendősége biztosittat
nek ... Az alapítók- és részvényeseknek az egylet minden mun
kából egy-egy példánynyal. vagy a segedelemhez képest többel
is fogna kedveskedni ...»

«Hogy egy ily társaságnak tulajdon sajtója legyen, az bár
magában igen kívánatos volna, előlegesen mégis nem kivihető.

A mechitaristáknál Bécsben a sajtó gazdasági töke, melyen fönn
állásuk s virágzásuk alapszik. Az ily szerzetes kongregáczióktól
a klerus szabad vállalkozóiból alakulandó egylet nagyon külön
bözik. Azonban kívánatos dolog, hogya magyar egyházban
valahol egyházmegyei sajtó létezzék, milyenek a régibb időkben

több püspöki székek mellett állottak fönn s az egyházi könyvek
terjesztésében nagy haszonnalműködtek...»

«Az előrebocsátottakhoz képest most már a társulat szerkezete
s annak múködése volnának megemlitendők, azaz némely alap
vonásokban elóadandók.»

«L ((A Jove principium.» A társulat czélja, a tagok helyzete,
de főképen az isteni segedelem szükséges volta kivánj ák azt tőlünk,

hogy emberi gyámolítás mellett az Ég áldását is igyekezzünk
megnyerni. Legyen azért az egylet védszentje a boldogságos szent
Szúz, ünnepe: a magyarok Nagyasszonyának augusztus Is-én elő

forduló ünnepnapja. Ez országban elszórt társaság e napon alig
tarthatna különös áhitatosságot; de a tagok azt, bárhol legyenek
is; valamely kitünőbb buzgósággal, például prédikálással, bucsú
helyek látogatásával, az egyletért fölajánlandó imádságaikkal, a
kegyes czélra áldast termővé tehetik, mi a szabályokban minden
más előtt kiemelendő leszen.»

«2. A társulat egyházi lévén, az episkopátussal szorosb össze
köttetésben legyen és igyekezzék hazánk herczegprimasában pro
tektort nyerni; az érsek- és püspökökben pedig fő pártfogókat.
kiknek jóváhagyásuktól függjön nemcsak a társulati szabályzat
megállapítása, hanem a minden évre kidolgozandó 01 úködési terv
IS, mely, mielótt végrehajtás alá vétetnek, a főpásztorok elébe
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terjesztessék. «Non enim decet Ecclesiae nos judices esse; sed
tantum operarios..

«3. Az egyletnek lenne egy igazgató fóelnöke és más négy
igazgatótagja, kik az ország négy részeiben a fiók-középpontokon
a társulat ügyeit kormányozzák ; a központi főhelyen pedig szük
séges volna egy biztosra (commissarius), kinek szüksége leend
egy segédre. Ezek a könyvek kiadására, szétküldésére s a pénztár
kezelésére volnának ügyelettel ; kiket épen ezen tekintetből, mint
hogy tudniillik hivataluk terhes lenne és szárnadói, valamely
honorariummal kellene ellátni.»

<q. A társulatnak szüksége lesz egy fó-központi helyre s más
négy fiók-központi helyekre. Ha a sajtó Esztergomban lenne s nem
Pesten, akkor Esztergomot jelelném ki fóhelynek, ha pedig Pesten
tétetnék szerződés valamelyik könyvnyomó-intézettel, akkor a fő

helynek is Pesten kell lennie. A fiók-főhelyek ott lennének, hol
a négy igazgatótagok lakása van.»

«5. Az egylet évenkint egyszer összegyűlne augusztus hó első

napjaiban, az iskolai esztendő végével. A gyűlés helye változnék;
s e végre leginkább érseki vagy püspöki székesvárosok választas
sanak, főképen olyanok, melyek a czentrumból fölöttébb ki nem
esnek. Ezen püspöki városokban i tartózkodás kevésbe kerülne,
holott a drága Pesten vagyontalanabb papjaink alig időzhetnének.

Azonkívül az ily körözés által az intézet is népszerúsittetni fogna,
a megyéspüspökök, káptalanok és világiak figyeimét inkább ma
gára vonná s az ismerkedés által a klerus elszigetelt állapotja is
jobb fordulatot, a közösség irányát venné föl.»

«6. Egy ily társulatnak volna ugyan könyvtárra is nagy szük
sége; de ezt kűlön állítanunk alig lehetne; ahhoz pénz, hely, őr

kívántatván s utóljára is fönmaradván a kérdés, hogy végre kié
legyen? De a dolgozó tagok az ország részeiben levén elszéledve
(societas dispersa), ók azt kellően nem is hasznúlhatnák. Véle
ményem szerint legyen az egyletnek egy könyvárusa. ki azon
könyveket, melyckre a dolgozó egyénnek a neki föladott munka
elkészítéséhez leginkább szüksége van, az egylet költségén meg
szerezze. Ezek használás végett az illetőnek átadandok lesznek,
s ő végezvén múvét, azokat visszaadandja. Ilyformán az egyletnek
kis könyvtára is alakuland. melvet talán a pesti központi pap
nevelőház egyik szögletében, vagy valamelyik kolostorban lehetne
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tartogatni. Ha maga a dolgozótag vagy a társulat más tagja kívánná
az ily könyveket magáévá tenni, engedtessék meg, hogy az ár
egyharmadának leszámításával magához válthassa. Igy aztán ujabb
könyvek szerzésére is ujabb pénztári befolyások lennének»

«7. Ezen egylet munkaköre már fönnebb, aczél előadásában

ki van mérve, tudniillik: népnevelési, épületes és jöh/ilágosító könyvek
kiadása, legtöbbször magyar nyelven; de a szükségekhez képest
más nyelveken is, melyek hazánkban a katholikusság közt életben
vannak. Ezáltal a magyar nyelv is terjesztetni fog; mi azonban
a társulat czéljának csak melléklete lenne. Ilynemű munkák a
francziáknál, de főleg a hozzánk közelebb eső Némethonban nagy
számmal kiadatvák; az út meg van törve, a serkentő példák
előttünk vannak. Mindazonáltal nem vélem, hogy csupán fordí
tásokra kelljenszorítkoznunk, mert a kijött minták s a létező

kútforrások után lehet, sőt kell is eredetieket hazánkhoz, helyeze
tünkhez, a kor kívánatihoz alkalmazottakat, készítenűnk.i

« 8. Az évi gyülekezet föladata lenne a dolgozatok sorát évről

évre kirnérni, a kútfók, minták és fordítások kijelelése mellett a
dolgozótagoknak a teendőket kiszabni,' szóval a kitüzött czélra
a vers szerint intézkedni: «quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur,
quomodo, quando ?» A gyűlés ebbeli határozata rnielótt a végre
hajtásra kinek-kinek átadassék, mint fönnebb érintetett, a protektor
primás és kegyelő-püspökök jóváhagyása alá lesz terjesztendó.»

«9. Minden püspöki megyében s minden szerzetesrendnél legyen
a társulatnak egy biztosa, az illető főpásztorok és rend főnökei

által kinevezendó, kihez az előfizetett vagy befizetendö árért tartozó
könyvek kezelés végett elküldethessenek s ki az adandó utasítás
szerint az intézet érdekében munkálkodhassék. Ezenkívül a nagy
méltóságú megyéspüspökök megkérendók arra is, hogy vidéki
alesperesek által a kisdedeknek szánt könyvecskéket a jutalomdiji
vagy más fundusból, vagy akár más segélyforrásból is megrendel
tessék, az egyházi pártfogóknak, patronusoknak és községeknek
ajánlják; szóval a könyvek kelendóségét lehetőleg nagyobb kiter
jedésben eszközöini kegyeskedjenek. E mellett lehet még biztos
könyvárusokkal és könyvkötőkkel is érintkezésbe jönni, itt-ott
különös distractorokat is fölvenni. A harmadik sorozatú, vagyis
fölvilágosító könyvek többnyire könyvárusok által lennének ter
jesztendők.»
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«ro. A könyvek ára, főkép a népnevelésieké s épületeseké
legyen lehetőleg csekély, a kerülési drndl legalább egyharmaddal
olcsóbb. A felsőb b osztályzatra számítottakat lehetne a kerülési
árnál ualamiuel többre is emelni.»

« I J. A társulat e czimet viseine : Egylet. neuelesi. épületes és
(ölvilágosító könyvek teriesitésere.»

«12. Igen jónak s czélirányosnak látnám e társulat legfelsőbb

helybenhagyatását ő császári es királyi fölségenél kieszközölni.»
«Ezek volnának szerintem a gondolatimban rég hordozott

kegyes társulat eszméi, vagyis inkább annak képezeti vázlata; de
a dolog magamagát fogja idővel jobban kifejteni.»

«Ezen eszméket még 1842-ben tettem volt papirosra ; azóta a
magyar klerus némely fóteki ntélyú tagjaival, jelesen az egyház
több főpapjaival is közöltem, kiknek magas helybenhagyását meg
nyerni szerencsések voltak. A fönnérintett sürgető körülményeket
az országgyűlési közbejött mozgalmak és események még nyilvá
nosabbá tevék s nem lehet már senki előtt kétséges többe, hogy
a kijeleit téren a magyar klerusnak működnie kelletik. Arra kérem
tehát mindazokat, kiknél e gondolatok visszhangra találandnak,
de leginkább azokat, kik egy ily társulatban dolgozótagok lenni
kívánnának, méltóztassanak az alulirtnál e terv iránti nézeteiket
s ajánlkozásaikat Nagyváradra utasitandó levelek által nyilvánítani,
melyek összevetéséből lehetne aztán a további teendők sorát
kitűzni. - Oh, vajha a világosság Atyja, a minden jók adója, e
gondolatokat valósitsa. A Szúz, kinek szeplőtelen méhében az Ige
testté lett s köztünk lakozott, vegye ezen gondolatokat anyai
ápolása alá, hogy az innen keletkczendó testületről mondhassuk :
«hazánkban lakozik és múködik». Egy ily szorosb összeköttetése
a papoknak rnily szép gyümölcsöket teremhet az egyházi jobb
irány terjedésére, az egyházi kapcsolat erósbítésére, a tehetségek
fejlesztésére, nincs miért fejtegetnem, mert az értelmesek tisztán
látják. Irám Pesten, november 22-én 1844. Fogarasy Mihály, m. k.,
egyedi apát, nagyváradi L sz. kanonok s a kir. akadémia aligaz
gatója».

Lehetetlen a legmélyebb meghatottság érzése nélkül elolvasni
ezt a hatvan évvel ezelőtt közzetett szózatot, az ő igazán szent és
apostoli szellemével; az ő kiáltványszerú kezdetével ; az ő ima
szerú befejezésével, a melylyel a szeplötelen Szúz ótalma alá
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helyezi tervét a szerző, ki magát az alakítandó társulatot is a
magyarok Nagyasszonyának égi pártfogásába ajánlja. Lehetetlen
nem bámulnunk azt a világoslátást, bölcseséget és józanságot,
melylyel Fogarasy megalkotta tervét; azt a tervet, melyben már
benne foglaltatik mindaz, a mi később a Szent-István-Társulat
szervezetéhez tartozott s a melyben még a társulati nyomda és
könyvtár óhaja is helyet talált.

Látnivaló, hogy Fogarzsy a társulatot, melynek tervét így
előadta, főképen papok idrsulatdnah tervezte, melyben a világiaknak
csak másodsorban juthatott szerep. Par évvel később, midón a
társulat tényleg megalakult. Fogarasy, mint látni fogjuk, már
nagyobb fontosságot tulajdonított a világiak közrernúködésének.

Fogarasy megható fejtegetéseit és magasztos tervét széles
körökben nagy tetszéssel fogadták, ugy hogy most mar bátran
hozzáfoghatott szándéka megvalósitásához. Kedvezett ennek az a
körülmény is, hogy Kopdcsy herczegprimas 1846 elején a pesti
tankerület és az egyetem hittudományi karának igazgatójává
nevezte ki, miért is lakasat Pestre tette át. Ugyanekkor a királyi
kegy czimzetes püspöki rangra emelte, ugy hogy Fogarasy ezentul
az országgyűlés felsőházának volt tagja. Új hivatalai, kivalt a
fővárosi népiskolakba a magYJr nyelv behozása, bokros teendőkkel

halmoztak el ugyan, mindamellett nem hagyott alább buzgalma
kedvelt terve megvalósításában.

Lakásán több tanácskozás folyt, majd 1847 február 15-re
nagyobb értekezletet hivott össze, mely kimondotta, hogy ugy
egyházi, mint világi katholikusokból a jó és katholikus szellem
ben irt s az erkölcsiséget és józan gondolkodast előmozdító

könyvek kiadására és terjesztésére «Jó és olcsó konyvkiadó-tdrsulat»
néven társulat alakuljon.

E határozat következtében elkészültek a Társulat alapszabályai,
melyeket előzetes jóváhagyás végett fölterjesztettek az egyházi
fóhatósághoz, Egyidejüleg aláírási íveket bocsátottak ki tagok
gyüjtésére. Kopácsy józsef herczegprimás kezdettől fogva élénk
érdeklódessel kisérte a keletkezőben levő Társulat ügyét s annak
alapszabály-tervezetét jóváhagyta.

1847 május havában Fogarasy a pesti központi papnevelő

intézet könyvtártermébe alakuló gyűlésre hívta össze a Társulat
iránt érdeklódőket. A gyűlés kimondotta, hogy a Társulat -
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kisérletképen bal évre - megalakul; neve: «Jó és olcsó könyv
kiadó-társulat». Igazgató-elnökül megválasztották a fáradhatatlan
Fogarasyt ; aligazgatóvá Somogyi Károlyt, pénztárosul Kants; Lázárt,
Választmányi tagok lettek: Bezerédj Miklós, Liptha)' András, Marczi
bdnyi Lórincz, Reseta János, Walther László, MárkIY Sámuel, Szabó
Imre, Kronperger Antal, Koidcs Zsigmond, Novákovics János és
Zimmermann Jakab. Az alakulógyűlés után, 1847 június 4-én,
Fogarasy az új egyesület programmját és alapszabályait fölterjesz
tette Kopticsy herczegprimúshoz, kérve őt, hogy az egyesületet
helybenhagyni es védnökségét elvallaini kegyeskedjék. Mint Foga
rasy írja: -je: «Társulatunk a katholikus egyhaz szükségeiból merül
vén föl, mint az egyházi élet kifolyása, ezen tipusához hún, min
denekelőtt az egyház pásztorainak helybenhagyó szavát kívánta
hallani». Kopácsy primás nemcsak a legkészségesebben teljesítette
mindkét kérelmet, hanem a Társulat legelső jótevője is lett, midőn
kijelentette, hogy hat éven át évenkint 500 pengőforinttal segé
lyezi azt. A segély azért szólt hat évre, mert ennyi időtar

tamra alakult meg - mint említettük - az alapítók szándéka
szerint a Társulat. A prirnáson kívül él többi főpásztorokat is
egyenkint fölkérték az egyesület programmjának és alapszabályai
nak helybenhagyására és a védőség elvállalására. Egyszersmind a
programmot és az alapszabályokat a helytartótanács útján ő Fel
sége legfelsőbb jóváhagyása alá terjesztették.

A kormánytestületek kedvezően nyilatkoztak a Társulatnak úgy
programmjáról. mint alapszabályairól ; a megszekott tárgyalási lassu
ság következtében az engedélyezés mégis késett. Ez pedig akadá
lyozta a Társulat múködését annyiban, hogy a még akkor fennállott
czenzura szabályai szerint él még jóvá nem hagyott egyesület alap
szabályait kinyomatrii nem volt szabad. Igy a Társulat nem válha
tott országosan ismertté, tehát tagokat sem szerezhetett széle
sebb körben. Mindarnellett már akkor is megtette, a mit tehe
tett; múködött, a mint lehetett. Kiadta a «Keresztény Naptárx-t
5000 példányban. A naptár oly nem remélt gyorsasággal kelt el,
hogy ámbátor csak 1l'i47 november elején hagyta el a sajtót, mikor
már minden kalendáriom piaczot keresett magának, mégis 5000

példánynyal bátran nyomathattak volna többet.

* «Religio» r848 május 4. szám.
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Közben letelt az 1847. esztendő és a «régi Magyarország» a
sirj ába temetkezett. Fölvirradt az 1848. év, a rohamos átalakulások
éve, amikor egymást kergették az események. Jött márczius 15-ike
és vele a sajtószabadság. A magyar katholikus papság lelkes öröm
mel üdvözölte a márczius r y-iki eseményeket és szilárdan hitte,
hogy a szabadság, a mint javára lesz a népnek, az egész nemzet
nek, ugy javára lesz a magyar katholikus egyháznak is. Az egész
országban a katholikus templomokban hálaadó istentiszteletek
tartattak és a legjobb hitszónokok magyarázták a hiveknek a kivi
vott sajtószabadság és a többi szabadságok jelentőséget. Tárkányi
Béla hálaéneket szerzett, melyet az egri székesegyházban lelke
sedve zengedeztek.

A márcziusi vivmányok tulajdonképen fölöslegessé tették a
királyi engedély bevárásat a Társulat működésének kezdetéhez.
El lévén törülve a czenzura, az alapszabályokat engedély nélkül
lehetett kinyomatni és terjeszteni; a Társulat maga pedig a szabad
gyülekezés jogán tarthatta összejöveteleit, mivelhogy a gyülekezési
jogot se törvény, se rendelet nem korlátozta.

De a sajtószabadsággal fokozott jelentőséget nyert maga a
Társulat is. A czenzura eltörlése folytán akadálytalanul lehetett
a közönséghez férkózni rosszirányu iratokkal ; ezek ellenében el
szánt versenyre kellett kelnie a jóirányú sajtónak és az ezt terjesz
teni hivatott Társulatnak.

1848 április r r-ike meghozta az uj törvények királyi szente
sítését, miáltal a sajtószabadság és a többi szabadságok törvényes
létet nyertek. Az uj törvények közt volt a független felelős magyar
miniszteriumról szóló is; ennek alapján V. Ferdinánd ki is nevezte
az első magyar miniszteriumot.

A magyar miniszteriumra átszállottak a volt magyar királyi
helytartó-tanács teendói és el nem intézett ügyei is. Ez utóbbiak
közt voltak a «Jó és olcsó könyvkiadó-társulat» alapszabályai.

Az első magyar miniszterium egyik legelső ténye volt a Tár
sulat alapszabályainak jóváhagyása.

1<1<1<

Hadd ismertessük itt a Társulat programmját s legrégibb alap
szabályait, melyek egyházi és állami megerősítésérőlmost szó volt.

A programm igy kezdődik:

«Az Atyának, Fiunak és Szentlélekistennek nevében! Napon-
Szent-Istvdu-Társulat története. 2
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kint inkabb éreztetvén szüksége annak, hogy a külföld példájára
honunkban is egy társulat alakuljon jó és olcsó könyvek kiadása
és terjesztése végett, mult évi Böjtelő-hó Is-ikén több egyházi férfiak
gyülekezetében elvileg kimondatott : mikép azon eszmék szcrint,
melyek még 1844-ben a «Religio és Nevelés» II. félévi 44. számá
ban köztudomásra jöttek, úgy egyházi, mint világi katholikusokból
mentül előbb egy társulat álljon össze, mely magának czélul ki
tüzze: az irodalom utján a keresztény katholikus religio üdvezitó
tanainak fejtegetése, boldogító s föntártó elveinek megismertetése
és áldásos szellemének terjesztése által a katholikus népben a tiszta
erkölcsiséget, józan gondolkozást és polgári erényességet szilárdi
tani s általában egyesült erővel arra törekedni, hogy míg egyfelől

az anyagi jólét emelkedésének eszközei részére készittetnek vagy
szaporíttatnak, másfelől szellemi múvelődése is katholikus irány
ban és szellemben, mely a történetek tanusága szerint a népek
lelki és földi boldogságára leghatékonyabb befolyást képes gyako
rolni, előmozdíttassék».

A programm ezután ismerteti a Társulat czélját, nevét és czimét,
teendőit; fejtegeti a Társulat szükséges és hasznos voltát s remé
nyeit; végül köz li a Társulat szerkezetét, vagyis alapszabályait.

A Társulat qéljáról ezt mondja a programm: «Czélja tehát e
társulatnak : jó és olcsó könyvek kiadásával s terjesztésével fejte
getni a keresztény katholikus religio hit- és erkölcstanait. annak
boldogító és főntartó elveit megismertetni, az ellenirányú iratok
benyomása ellen védeni, s általában egyéb tudományos, közhasznú
s népszerű könyveket is akkép szerkeszteni, hogya katholikus
szent hitvallásnak áldásos szelleme hassa át azokat, s terjesztésük
által a vallásos meggyözódésnek, mely minden erkölcsiségnek s
anyagi kifejlődésnek legtisztább kiapadhatatlan forrása, mindinkább
erősödjék és szilárduljon ; még pedig: a) a köznépben. h) iskolák
ban, e) a múveltebb osztályok közt ; minélfogva tehát rnúködését is

e hármas irányban kívánja ferieszteni ; s minthogy ez uton II magyar
sren! korona ern)'ö;zete alatt élö nunden katholikusokra kíván hatni, gondjai
köZé föl'veszi a moldua- s olaborszdgi, többnyire magyar faju és ajkú
katholikusokat is».

A Társulat nevéről és cziméröl ezeket mondja a programm:
«E társulat magát egyszerűen jó és olcsó könyvkiadó-társulatnak
kívánja czimeztetni; mely czime által tulajdonképeni czélját és
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irányát is megismerteti. De mint katholikus irányban múködni
szándékozó egylet, nem tévesztheti el szem elől azt, hogy neki
emberi pártolás mellett leginkább isteni segedelemre vagyon szük
sége; azért valamint megerősödését felülről várj <.l, a világosság
Atyjától, ugy kifejlődésének s egykori sikeres munkásságának remé
nyét is az üdvezitó Istenember ama biztatásában találja föl, mely
lyel apostolait s hiveit bátoritotta, mondván: «Bizzatok bennem,
en meggyőztem a világot». S innen lelkesülve, a régi katholikus
jó szokások nyomán, védszentjeül a boldogságos szúz Máriát
választja el; kinek szeplótelen méhében az örök Ige testté lett;
kinek anyai pártfogásába első apostoli szent királyunk a magyar
hazát és népet fölajánlotta. - Lesz tehát a társulatnak különös
ünnepnapja is augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján; s igen
óhajtja, hogv e napon szövetkezendő tagjai s részvényesei az Isten
nek anyját, Magyarország pártfogóját, kűlönös ájtatossággal tisz
teljék s tiszteletét buzgó ünnepléssel neveljék. E végre egy különös,
a társulat minden tagjaitól legalább aznapon elmondandó imádság
fog kinyomatni s minden érdeklettek közt kiosztatni».

A Társulat teendöiröl ezt olvassuk: «... Ugyanazon czélját
háromfelé elágazó múködési téren fejtendi ki a társulat; mely
háromfele ágazó múködési terét már most részletesebben is szük
séges ki jelel nünk.»

«r. Első tekintetet szükségelvéu a családi élet, mint a hitnek,
vallásosságnak és egyházilag alkalmazott életrendszernek első böl
esője s gyümölcsös kertje, a társulat oly könyveket szándékozik
olcsó áron kiállítani s a katholikus nép között elterjeszteni, me lyek
benne a katholikus hitvallásróli meggyőződést szilárditsák, a katho
likus anyaszentegyházhozi ragaszkodast neveljék, az isteni félelmet,
vallásos buzgóságot éleszszék. némely előitéleteit kiigazitsák, hit
és buzgóság által a valódi erkölcsiséget és keresztény jámborságot
terjesztvén, az igazi vallásos nevelésnek, mely legin kább a családi
kórökben eszközölhető, s a jámbor élet példaadásanak alapját a
köznépben megvessék, s azt egyszersmind szorgalmas munkás
ságra, felsőbbek iránti engedelmességre, sorsavali megelégedésre
vezéreljék.»

«Úgy véli pedig e ezélt megközelíthetni a társulat, ha állandó
ezikk gyanánt s mintegy folyóirat módjára, évenkint egy «Keresz
tény Naptár»-t állit ki; mely a keresztény családköröknek, a "<11-
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lásos, erkölcsös és egyházilag elintézett életgyakorlatra s a közélet
szükségeinek kitalálására kalauzul szolgáljon. És hogy ezt magának
a szegényebb sorsú családatya is megszerezhesse, lehetőleg olcsó
áron fogja árultatni. Ugyane tekintetből első gondjai közt lesz a
társulatnak, hogy a családok szerezhessenek maguknak jó és min
denféle szükségeseket magukban foglaló imádságos könyveket,
evangéliumos könyvet rövid magyarázatokkal és oktatásokkal. bibliai
történetet, szentek életét, egyházi szertartások és ünnepek magya
rázatát, népszerű egyházi történetet, népszerű ismeretek könyvét,
és más akár ájtatos, akar közéletre hasznos olvasrnányokat.»

«2. Másik fóteendóje lesz a társulatnak az iskolai nevelésre és
oktatásra jótékonyarr befolyni; mire nézve a társulat különös
gondot és szorgalmat kíván fordítani oly könyvek szerkesztésére,

melyekben a katholikus szellem lengje át a tudományt, s a hit
gyökeréről fejlesztessenek az erkölcsi kötelességek. Ily szellemben
vélne szerkesztendóknek olvasókönyveket, egyházi- s hazai törté
nettant. keresztény régiségtant (archaeologiát) és még más, az ifju
ságnak olvasmányul, vagy a tanítóknak útmutatásul és ébresztésül
szolgálható könyveket.»

«Ezentúl pedig egy kűlönös könyvtár kiadását tartja igen czél
szerünek, ezen ez írn alatt: «Ifjúságot képző könyvtár», mely az
ifjúságnak hasznos és szivképzö olvasmánya legyen. Ebből minden
évben legalább egy kötetet kiván kiállítani. De azonkívül más
apróbb ajándékokra forditható könyvecskéket is szándékozik kiadni,
milyenek a Schmid Kristóf-féle elbeszélések, s más, német 'és
franczia nyelven kiadott ilynemű könyvecskék, melyeket meghono
sítani törekvendik.»

«Általában ezen társulat mindazon irodalmi eszközöket, melyek
kel a közoktatásnak, nyilvános és házi nevelésnek katholikus irányt
adhat, múködésébe fölvenni s a mennyiben tehetsége engedi, hasz
nálni kívánja.»

(<3. A társulat a múveltebb osztályok nyilvános és magánéleté
nek jobb rendezésére s köztük a vallásosság érzetének terjesztésére
azzal kiván hatni, hogy némely jelesebb franczia s német katho
likus irók példája után a katholikus religio s egyház elleni elő

itéleteket, vádakat, félreértéseket szeliden czáfoló, meghatólag
fölvilágosító s kedvteltőleg elbeszélő munkák kiállításával s ter
jesztésével szándékozik visszautasítani; mit leginkább úgy vél
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eszközölhetni, ha a katholikus religiónak áldásdús szellemét.
a katholikus anyaszentegyháznak az emberiségre kiáradó jóté
kony hatását a múveltebb olvasók előtt földeríti, s ha külö
nösen a napiesemények irányában a sokszor tévedő s elfogult
közőriség ferde itéleteit útbaigazitani s azokat a hitvallás és
egyházi nézetek szempontjaból fölvilágosítani törekszik»

«Az volna tehát ezen társulat szándéka, hogy ez utóbbi tekin
tetből «Egyházi Múzeum» czim alatt egy, időhöz nem kötött, füze
tekből álló egyházi folyóiratot léptessen életbe; mihelyt őt a dol
gozó társak száma, s anyagi erő, az ily terjedelmesebb munkakör
megbirásara is képessé teendik».

A Társulat szükséges és hasznos voltáról s reményeiről a programm
ezeket mondja : «A katholiczizmus irodalmi tehetsége mindig
ismertető jele volt az egyházi belerőnek és beléletnek ; s ha vala
mikor szükség vala ennek fölébresztésére, a jelen idő súlyai bőven

igazolandjak az egyhiz törekvését, hogy a korszellemet meg
ragadni s maga korébe vinni igyekezzék. Szintúgy reméljük, hogy
a világi urak és nők is, kiknél a katholikus religio még becsben
van s annak üdvhozó erejét magukban érzik s terjeszteni kivánják,
készek lesznek e társulat gyámolítására ; s minthogy ... e társulat
alapitó, dolgozó és részvevő tagokból, pártfogókból és tiszteletbeli
tagokból fog összeállani. biztos kilátásaink vannak arra, miszerint
e társulat, mely a kor szükségeiből emelkedik ki, s iránya a leg
jobb, czélzata a legszentebb, e honban kivant részvéttel talalko
zandik, s hatásanak gyarapodásaban azon gyógyszert állítandj a elő,

melyaz indifferentizmus ésvallástalanság terjedő kórságai ellen üdvös
hatásu leend s talán maganak a magyar literaturának is journa
listikai és romantikai irányát a bölcseleti mélység és vallási ihlett
ség szebb és magasztosabb pályajára fogja vezetni. Ily remények
s érzelmekkel mozdul ki e társulat az eszmék hosszú vajudásiból,
hogy a munkás élet szinhelyére föllépjen. s most előre csak hat
évi munkakört tűz maga elébe; megkisértendő. ha vajjon ennyi
vágyak és óhajtások magvai a magyar anyaszentegyház földén meg
termik-e a kivánt gyümölcsöt ?»

Az alapsrabdlyoh főbb rendelkezései a következő li:
Ily czirn alatt: «Jó és olcsó könyvkiadó-társulat» épületes es

hasznos könyvek olcsó áron leendő kiállí tása és terjesztése végett,
a magyarhoni úgy egyházi, mint világi katholikusokból egy társulat



22 ELSŐ FEJEZET

alakul 1849-ik évtől kezdve, egymásután következő hat évre, mely
idő lefolyása alatt irányát, szellemi hatását, hasznosságát s általá
ban életrevalóságát kifejthetni reményli.

A társulat áll alapító, dolgozó és részvevő társakból.
Alapító tagjai a társulatnak azok lesznek. kik annak üdvös

czéljára egesz hat évre egyszerre legalább 100 pengő forintot,
vagyis évenkint 18 pengő forintot adományoznak ; dolgozó tagok
azok, kik a társulatnak czélját s irányát az irodalom által, a pro
grammban kifejtett elvek szerint előmozditják; réSZ1!eVÖ tagok pedig
azok lesznek, kik ezen társulathoz kivánván csatlakozni, pénztára
gyarapításához, hat év alatt, évenkint legalább 3 pengő forinttal
járulnak, vagy egyszerre 18-czal.

Föntartja magának a társulat, hogy azokat is, kik ez üdvös
intezetet talán későbben nagyobb pénzsegélylyel gyámolitandják s
iránta különös hajlandóságot, kedvezest és pártfogást tanúsítan
danak, pártjogóinak elválaszthassa és nevezhesse; sőt ily pártfogókat
magának szerezni s megnyerni minden módon igyekezendik. Úgy
szinte azokat, kik e társulat czélját buzgó közrernunkálásuk által
előmozdítandják, tiszteletképen tagjai köze fölvenni óhajtja.

Az alapító és részvevő tagok önkénytes csatlakozás utján
válnak a társulat tagj aivá ; de a dolgozó tagok fölvétele, azokon
tul, kik a társulat keletkezésekor vagy már önkényt ajánlkoztak,
vagy közóhajtás utján meg fölkeretnek és elválasztatnak, a nagy
gyúlésben, a választmánv ajánlatára, szavazat utján fog eszkö
zöltetni.

A társulat késznek nyilatkozik ugyan a tagok literaturai. kéz
iratban beadott munkálataikat, melyek kiállítására a választmány
által fölhivattak, vagy önkényt ajánlkoztak - ha a programm
irányában és szellemében alaposan és jól lesznek kidolgozva - illen
dően dijazni; hiszi azonban, hogy lesznek közülök olyanok is, kik
a társulat czélját, me ly nagyrészt a könyvek olcsó ároni kiállita
sában áll, előmozdítani óhajtván, ezen igényükről a társulat javára
le fognak mondani.

A beadott kéziratokat a választmány kiküldött tagjai rogják
megbírálni.

Az alapító tagok minden, a társulat neve alatt kikerülendö
munkából egy-egy példánynyal tiszteltetnek meg.

A dolgozó és részvevő tagok is azon kisebb munkákból,



A TARSULAT ALAPiTAsATÓL A SZABADSAGHARCZIG 23

melyek ára 50 p. krajczámál drágább nem lesz, egy-egy példányt
kapnak. Ez által a könyvek czélbavett olesósága mellett, csak a
nagyobbszerű könyveket nem fogják ingyen kapni; de azon dol
gozó tagok, kik a társulat czélját folytonos múködésük által elő

segítendik, a nagyobb munkákban is részesítendók lesznek.
Az alapító és dolgozó tagok ezen társulat minden ügyeire

nézve szavazattal birnak ; részvevő tagok közül pedig azoknak fog
adhatni a társulat a közgyűlésen szavazatot, kik ezen intézet iránti
buzgóságukat a könyvek terjesztésében tíz aláíró vagy vevő szer
zésével fogják kitüntetni.

Az alapító és dolgozó tagoknak a választmányban is szinte,
mint a nagygyúlésben, szavazatuk van.

Ha hat év lefolyta előtt az eloszlás nem várt sorsa érné a
társulatot. a föl nem használt pénzalapból az alapító és részvevő

tagokat aránylagos kivetés szerint kármentesíteni fogja.
A. társulat fóvédnökül a magyar katholikus egyház fejét, az

ország ptimását bátorkodik tiszteletteljes bizalommal föl kérni.
A társulatnak van egy igazgató-elnöke s annak helyét pótló

alelnöke.
Az igazgató-elnököt egy állandó választmány támogatja múkö

désében. s egy meghatározott díjjal ellátandó tollvivo alkalmaz
tatik melléje.

A nagygyűlés fogja a választmanyi tagokat a szavazattal biró
tagokból megválasztani. A választmánynak kétharmada a dolgozó
tagokból álland.

A választmány minden hóban egyszer ülést tart. Azonkívül
az elnök, valahányszor szükségét látja, a választmányt mindenkor
összehivhatja.

A társulat hivatali helye Pest városában leend, mint mely
különben is az ország központja s irodalmi vállalatok kivitelére
legalkalmasabb.

Minden püspöki székvárosban lesz a társulatnak egy vagy több
bizottmányosa; sőt ily bizottmányokat más helyeken is, mint a szük
ség kívánandja, alakit; s minthogy a bizottmányosok felelet terhével
járó ügykezelést vállalnak magukra, a társulat nekik, pénztáranak
állapotahoz képest, bizonyos proczentuácziót vagy tiszteletdíj at igér.

A helybeli választmány ülnökeinek egyike a társulat pénz
tárának kezelésével bizatik meg.
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A püspöki megyékben fölállitandó bizottmányok elválasztá
sára a főpásztorok mély alázattal megkérendők, valamint arra is,
hogy ezekre atyai gondosságukat kiterjeszteni rnéltóztassanak.

A társulat évenkint egyszer, akár itt Pesten, akár a körülmé
nyekhez képest más helyen, egy nagyobb gyűlést tart, melynek
ideje és helye az igazgató-elnök által előlegesen közhirré tétetik.

A nagygyűlés föladata áll: a kiadandó munkák előrajzának

megbirálásában, az évi számadasok megvizsgálásában, az alap
szabályok netalán szükséges módositásában, a választmány s uj
dolgozó tagok választásában.

Együlés elnökségére a jelenlevők között, rangfokozat és
idősbség szerint, a legtekintélyesebb méltóság kéretik meg, és ha
püspöki székesvárosban tartatik a gyűlés, maga a megyéspüspök
viszi az elnökséget.

1848 május I-én a Társulat megkezdte múködését. Ez a tény
meg van örökítve a társulat legrégibb jegyzőkönyvének homlokán,
hová Fogarasy sajátkezüleg ezt irta: «A jó s olcsó könyvkiadó
társulat r848-ban május első napján nyilvános múködését meg
kezdette»,

Fogarasy ekkor ismét tollat ragadott. A «Religio» 1848 május
4-iki számában «Nyilatltoiat a jó és olcsó könyvkiadó-társulat ügyé
ben» czím alatt értesít a társulat körül történtekről. Közli Kopácsy
primás levelét, melylyel a társulat programmját s alapszabályait
jóváhagyja és a védcséget elfogadja; előadja, hogy az alapszabá
lyokat a helytartótanácshoz terjesztették föl; majd így folytatja:

«A szabad sajtó fölöslegessé tette a legfelsőbb engedmény
utáni várakozást. Az újabb politikai fordulatok az egyház szaba
dabb mozgására s az egyházi irodalom fejlesztésére is jótékonvan
hatottak; a jó és olcsó könyvkiadó-társulat a czenzura megszün
tetésében kettős, újabb indokot lát tervének életbeléptetésére.
E kettős indok: a sajtó élénksége és a sajtó szabadsága; s ha elébb
a társulat eszméje talán föl nem lobbant volna is a katholikus
papság számosbjainak fejében, az ujabb események hatalmának
kelle azt bennük fölke1teni; mert annak, ki tnost tétlenségben marad,
nincs jövője; ki a szabad sajtó jótékonyságával az üdvezitö vallás és
tiszta erkölcsiség terjesztésére, ha ez tehetségében áll, 1lC1II il, aZ
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hűtlen azon egybdzbca, melyet keblében tisztel s melynek érdekeit nagy
részben csak az irodalom útján lehet meguedeni»,

«Ezennel tehát Isten segitségül hivása mellett kijelentjük s a
katholikus közönségnek tudtára adni kivánjuk : hogya jó és olcsó
könyvkiadó-társulattal csak azon esetre volnánk kénytelenek föl
hagyni, ha e honban élő s legalább is nyolcz rnillió katholikusok
nál kellő részvétre s pártfogásra nem találnánk; mitöl azonban
sem az eddig mutatkozott csatlakozásból ítélve, sem az idő fejle
ményeit tekintve, épen nem félhetünk.»

«Hiszen eljött ideje, hogya katholikus érzelem tetszőleges

tespedéséból e honban is életre vergődjék, s mint életerős elem,
saját körében, a magyarhoni katholikus egyház terén, illő tevé
kenységet fejtsen ki a hitbuzgóság fölébresztésére, s ama szent
érdekek védelmére, melyekért eddig az apostoli királyság ernyő

zete alatt maga az ősi alkotm ány kezeskedett; de melyek ezentúl
az összes katholikusok hitbuzgóságában találandják föl leginkább
ama pártolást, melyet Isten segedeimén kivül, emberektől várhat
egyházunk. Eljött ideje, hogy a magyarhoni katholikusok (kik a
papokkal és főpásztorokkal egyesülten különben is csak egy testet
képeznek; mert azonegy hitet vallván, ugyanazon szentségek által
eleveníttetnek ; s a szeretet és testvériség legszentebb kapcsolataival
olvadnak tag taghoz egy titkos testületbe, melynek láthatatlan
feje maga Krisztus, ki e fónökséget a földön Péterre s utódjaira.
a római pápakra bizta), a társulati téren is bizonyítsák be, hogy
a religio s egyház szent érdekeinek megőrzésére s a katholicziz
mus boldogító hatásának terjesztésére készek testvérileg egyesülni
s egyesitett erővel létrehozni mindazon intézkedéseket. melyeket
az újabb kor szükségei megkívánnak, vagy amelyek által az egyház
függetlensége és szabadsága biztosíttatik.»

Majd meg később ezeket mondja: «Nem tudunk kételkedni
róla, hogya katholikus papság, valamint részéről ez üdves társu
lathoz számosan kivánnak csatlakozni, úgy igyekezendik világi
férfiak és nők buzgó részvétét is a társulat gyámolítására meg
nyerni. Eddig többnyire csak a kormány és papok képviselték a
katholikus egyház érdekeit; s a világi urak azzal hűtötték az egy
házunk melletti fölszólalásra igénybe vett buzgólkodásukat, hogy
hiszen ez papi dolog, papokat illet, s majd tesz róla az apostoli
király. A dolog most másképen áll. Ezentúl a katholikus egyház-
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nak leginkább a hivők buzgóságára, s erélyességére kell támasz
kodnia: s a világi katholikusoknak szép tér nyilt az egyház külső

ügyeinek vitelében. Az érdekek, melyeket meg kell védenünk, nem
csupán a katholikus papság érdekei, hanem az egész magyarhoni
katholiczizmuséi. A mi megvédeni valónk van, közkincse az min
den :YIagyarhonban lakó katholikusnak. Azért semmi sem szük
ségesebb most, mint a szent ügynek egyesített erőveli támogatása;
és erre Ll buzdításnak, Ll fölvilágosításnak leginkább a papság szelid
és óvatos buzgóságától kell jönni.»

Szemelvényeket közöltünk Fogarasy czikkéből; s e szemel
vények mutatják, mennyire fölismerte Fogarasy a megváltozott
idők viszonyait és szükségeit s mennyire tudta hozzájuk alkal
mazni a társulat tervét. Már nem első sorban papok társulata neki
a (IJÓ s olcsó könyvkiadó-társulat»; nagy súlyt fektet a világiak
közrernúködésére, mint a kiknél ezentúl legfőképen találhat emberi
ótaimat az egyház. Figyelemre méltó Fogarasy nyilatkozatának
befejezése, melyet ezért szintén ide kell iktatnunk.

«Van még egy - úgymond -- mit ezen nyilatkozatban emlí
tetlenül nem hagyhatunk. Az idő fejleményei talán egy nagyobb
s dtaldnosabb kaibolihus egylet alakítását is tehetik szükségessé ...
Ha létrejön, mit lelkünkből óhajtunk, úgy a jó és olcsó könyv
kiadó-társulat annak egyik ondllá osztályát képezendi, s társulatunk
tagjai egyszersmind a katholikus egylet tagjainak is fognak tekin
tetni. Nem az erők oldarabolása volna tehát czélbavéve ama nagy
szerű egylet alakításával, hanem épen azok összpontosítása. A népre
ltiterjeszteü jogok korszakdban a hatbolikusoknak is megnyilt a tér:
egyház..uh kulsá igazgatásában, a nevelés és oktatás elámoidüdsdban,
a szorosan papi és belegyházi batalom sorompóin kívül, a papsággal
keret fogva, résztuenni.:

Az olvasó könnyen kitulálhatja, hogy azon «nagyobb s átalá
nosabb katholikus egylet», melyról itt szó van, s melynek a «Jó
és olcsó könyvkiadó-társulat» egyik osztálya lenne - ugyanaz, a
mit ma katholikus autonomidnak nevezünk. Akkoriban «Institutum
catholicum» név alatt tárgyalták ezt; ez az elnevezés fordul elő az
I~48-ban tartott egyházmegyei zsinatok és papi gyűlések irataiban.

A magyar «Institutum catholicum» indítványozóinak mintául
szolgált az angol katholikus «institutum», melyet XVI. Gergely
pápa 1840 február ro-én megerősített.
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A katholikusok ernanczipácziója előtt ugyanis Angliában egy
magántársulat alakult, «English Catholic Board» név alatt, mely
nek élén a Howardok főnöke, az 1842 márczius IG-án meghalt
norfolki herczeg állott. Az emanczipáczió utan az egyesület föl
oszlott s helyette több kisebb társaság keletkezett, melyek 1838-ban
az ugynevezett «Catholic Institute of Great Britain» czirnű nagy
intézetbe olvadtak össze. Az intézet az angol katholikus püspökök
pártfogása alatt állott; volt egy központi választmánya, mely alatt
voltak a szekcziók és a filiálisok, melyek mindegyikének volt
választmánya. Az egyesület tagja lehetett mindenki, ki évenkint egy
shillinget fizetett. Az intézet czélja volt: a hitczikkelyeket fejte
getni és védelmezni, üdvös könyveket és egyéb iratokat forgalomba
hozni, a katholikusokat üldözések ellen védelmezni, inségükben
gyámolítani, a betegeknek orvosi segélyt biztosítani, templomok,
iskolák és jótékony intézetek fölállítására pénzt szerezni.

Ennek az angol «Institutum catholicumv-nak amintajára
akarták szervezni a magyar «Institutum catholicum»-ot oly czélból,
hogy egyebek közt a magyar katholikus egyház függetlenségének
és jogainak óre s védelmezője legyen, a templomok, iskolák és
jótékony intézetek fentartásáról. a papok és tanítók fizetéséről

gondoskodjék, az egyházi alapítványokat kezelje s az egyházi javak
felett őrködjék. Szóval : a tervezett magyar «Institutum catholicum»
a szabad társulás alapjára fektetett katholikus autonorn ia lett volna.
Tudjuk, hogy ez az intézmény nem alakult meg, s így a «[ó és
olcsó könyvkiadó-társulat» megőrizte a maga önállóságát.

1848 május 8-án volt az első 'Válas{!mányi ülés, melyen az elnök
szép sikerekről számolt be. Kopdcsy József herczegprimás 1847
szepternber 27-én kelt levelével - miként már említettük - tudatta.
hogy hat éven út évenkint )00 pengöforinttal kivánja segíteni a
Társulatot. A kegyelmes pártfogó, a magyar katholikusok mély szo
morúságára, még ugyanazon évben elhunyt; a Társulat vezetősége

ennélfogva a végrendelet végrehajtóit kérte föl a járandóság meg
küldésére. A pécsi püspök 100 pengőforintot adományozott; a pécsi
egyházmegyében gyüjtött három pengöforintos részvényesek száma
pedig, noha hét kerületből a gyüjtőíveket még nem küldték vissza,
90-re ment. Az első választmanyi ülés alkalmával a társulat összes
bevétele 1537 frt 12 kr., kiadása 1008 frt 24 kr., pénzkészléte pedig
527 frt -1-8 kr volt pengőpénzben.
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Elhatározták azt is, hogya papságot fölkéri k, hogy adomá
nyokkal és hagyományokkal támogassa a jó és olsó könyvkiadó
társulatot. «Tapasztaláson alapult igazságul tűnvén föl a választ
mány előtt az, miszerint többen a többecskével biró egyházi férfiak
közűl, élrök folytán, vagy végrendeletileg tett adományozásaikat,
legjobb szándékkal oly czélokra fordítják, melyek ugyan magukba
véve üdvösek lehetnek, de nem a legdúsabban gyümölcsöznek;
teszik pedig azért, mert üdvösebb, magasztosb, s végte1enül áldáso
sabb gyümölcsökkel kínálkozó czélok, vagy épen kiáltó szükségekre
senki által nem figyelmeztetnek; határoztatott: a jó és olcsó könyv
kiadó-társulat tagjai, minden jó alkalmat megragadva, oda töre
kedendenek, hogy a szokásos hagyományozások a keletkezendó
félben levő catholicum institutum, jó és olcsó könyvkiadó-társulat és a
hittéritök kasszája felé irányoztassanak. E pont különösen a Religió
Nevelés érdemes szerkesztőségének figyelmébe ajánltarik ; a többi
tagok effélc kapaczitálásokra leginkább az itt-ott találkozási s privát
beszéigetési alkalmakat használandván.i

1848 június 5-én megtartották az első közgyűlést. E közgyű

lésről a jegyzőkönyv azt mondja, hogy «a Társulat évkönyvé
ben örökké nevezetes és minden jelenvoltak szivében kitörül
hetetlen betükkel leend bevésve». Fogarasy Mihály, a Társulat
alapítója. remek beszéddel nyitotta meg a gyűlést, melyen ott volt
a magyar püspöki kar, kivéve a primást, kinek széke Kopácsy
halála által megüresedett ; s ott vol t a magyar katholikus társada
lom szine-java. Ezen a közgyűlésen a Társulat elnökévé Károlyi
István grófot, a nagynevű katholikus főurat választották s állá
sába nyomban be is iktattak, «a mi - mint a jegyzőköny"

mondja -- oly elragadtató lelkesedéssel ment végbe, mely a fényes
érdemekben és jeles tulajdonságokban gazdag fóúrhoz, az igazán
buzgó katholikus férfiúhoz, nagy hazafihoz, bő ismeretú tudóshoz
és szeretetteljes emberbaráthoz teljesen méltó volt».

Titkárnak Santbo Károly esztergom megyei áldozópapot válasz
tották meg, 500 pengőforint évi fizetéssel; pénztárnok ismét Kant;
Lázár segédlelkész lett.

A közgyűlésről mindenki azon meggyőződéssel távozott, hogy
«az ünnepély nemcsak a «Jó és olcsó könyvkiadó-társulat», hanem
il Jölébredö katbolikus egybázi életnek is emlékezetre méltó ünnepe volt».

:\evezetes az a beszéd, melylyel Fogarasy ezt a közgyűlés t
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megnyitott a. A megváltozott közj ogi állapo t he lyes fölismerése
ezen a bes zédjén is végigvonul, valam int az a törekvés, hogy
másokat is figye lmesekké tegyen az uj viszonyokra. Miként a
«Religio»-ban egy hón app al előbb közze tett nyil atk ozatában, ugy
itt is a vi lág i ka tholikusok k özrern űk ö dés ére h elyez kü lönös sú lyt,
Es fölis me ri a sajtószabadság kiváló j elent ő s é get is ugy az or
szágra, mi nt a «Jó és olcsó könyvkiad ó-társulats -ra nézve.

«Honunkban is - úgymo nd m egn yitó beszédében több ek
közt - csak ugy fe j lődhetik ki a katholik us egyházi élet nagyobb
tevéke nységre s tiszteletet i génylő

álláspontra, ha a főpásztorok az egy
ház terén megindított és még meg
indítandó vá lla latokban a jóra föl
lelkesült papság élére állana k, hova
istenileg magaszto s tisz tök emelte
őket ; s ha a püspökeivel egyes ült
papság nem elszigetelve s nem egye
dül vezérleridi a katho liczizm us ere
jének fölmozgatására irányzott szebb
törekvéseket, hanem a világi rendű

katholikusok is ve le részvétre s mun
kásságra föllelkesülten, az isteni
religio és ezt főn tart ó egyház k özös
ügyében testvéri s barát i kezet fog-
nak; az igazság és erkölcsösség, az Károlyi István gróf.

emberiség e legmagasztosb javainak
megvédésére magukat elszán ják ; a készség és föláldozás adomá
nyait ugyanazonegy szeretet k özös oltárára lerakják.»

«Nem szükséges ugyan msndanom, de mégis meg kell emlí
tenem, hogy országunk eddigi alkotmányos gépezetének az utolsó
országgyűlés által végrehajtott átalakitása a magyarhoni katholikus
egyházra következményeinek alkalmaz ásával roppant ha tást és vál
tozást fog eredményezni. Ezek elvben és eszm ékben már egész
öntudatunkat keresztülfutották, de csak idővel és fokozatosan fog 
ják az egyházküléletét s kormányzati alak ját átidorni tani.»

«Min denesetre mi és velünk a katholiczizmus belere jén ek
ismerői azon hiedelemben vagyunk, hogy ha a katholicz izrnus elég
erővel birand a po litikai nyerem ényeket hasznára fordítani , mi
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eddigi helyezetünk aggodalmat ébresztő megrázkódtatásából csak
nyereményeket várhatunk, az egyházi legdrágább szabadság és aZ egyházi
élet szabad fejlődésének megbecsülhetetlen nyereményeit.»

II E Társulat, mely még a mult évben megalakult vala, de m úkö
désének megkezdését a ezenaura szabályainak korlátai miatt halo
gatni volt kénytelen, maga is részesült mdr II kioioou srabadsdg jóté
teményeiben. Vaj udásunk s hosszasb várakozásunk nyügei t fölol
dották az újabb törvények; szabadon léptünk ki a cselekvés mezejére,.
a horszerű s csak bizonyos időpontig baidst gyakorolbatá munkdkat
rögtön kinyomatbatjuk ; s föl vagyunk képesítve a hullámzó ese
mények sebesen haladó korszakában békeszózatunk hatályával
vigasztalni vagy ébreszteni azokat, kik nem találnak üdvet más
ban, mint az ősi katholikus hitvallásnak s a szerit királyok által
alapított egyháznak fönrnaradása s virágzásában.»

«De jótékonyan batott Társulatunkra maga az eddigi egyházi jog
viszonyokat megingató törvényrendelet is, mennyiben a srunnyadozá
katholikus érzelmet sokakban föl/.eltette, az eddig is ébren le'vők félteken)'
ségét pedig még inkább élénkítette.»

«Mutatkozott ugyan már elöbb is buzgó részvét egyleti üdves
vállalatunk irányában, mert szükségessége, korszerűsége s czélunk
tisztasága derülten állott minden, jóért és szépért föllelkesedő honfi
előtt. De csak imént nyilvánosságra jött föllépésünk hire átvilla
nyozni látszék a kebleket, s tagjaink száma azóta oly arányban
növekedik, miszerint a Társulat jövőjét, ámbár a részvétre fölhivő

aláírási íveink a magyar hon nagyobb területét még be nem utaz
ták, s az igennel felelő visszhangok még csak a szornszéd vidék
ből jutottak el hozzánk, már is biztositva Iátjuk.»

«Mi e lelkesedést hajlandók vagyunk a politikai események
által éberségre szólított katholikus érzelem fölüdülésének tulajdo
nitani s azt hinni, hogy egyházunkban a társulati szellem, a szét
szakadozott erők összeforrása ezentúl még dicsőbb s üdvösebb
eredményeket hozand létre.»

«Eddig a törvények által védett, a nyo1czszázados alkotmány
nyal elválaszthatlan kapcsolatban álló magyar egyháznak szerke
zetét elég erősnek és szilárdnak hittük arra, hogya katholiczizmus
érdekei e honban minden külostromok ellen sértetlenül fönnáll
hassanak.»

(c.. Bizva az alkotmány erősségében s egyházunknak nyolcz
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századokkal daczoló szerkezetét általa eléggé védettnek h ivén

nem láttuk eddig szükségét a féltékenyebb gondosságnak ; nyugod
tunk a terebélyes fának árnyékában; szunnyadoztunk egyházunk
erősségei körül, s bárha jó idő óta ostrornoltaték, nem hittük oly
közelnek azt, a mi megtörtént. hogy tudniillik az ős elődöktől

oltalmára épített védfalak egyszerre széthányattassanak; s neki is a
sík téren egy újabb álláspontot, egy párvonalos helyzetet kellend
az új alkotmányos instituciók ernyőzete alatt elfoglalni.»

(eEs itt őszintén megvallom, miszerint a változott jogi helyretet
az egyházra nézve srerencsétlensegnek nem tartom ; én a vallás hatá
lyosságát nem kül-, hanem belerejéből származtatom, s Krisztus
egyházának rendeltetésével nem az uralkodást, vagy a nyugvást,
hanem a küzdelmet látom megfelelöbbnek. A katholikus anya
szentegyháznak romolhatatlansága a történetben mindig az által
bizonyult be, hogy szüntelen küzd, de meg nem győzetik; szoron
gattatik, de erejében meg nem fogyatkozik. A trónok oszlopaival
nem roskad össze, s a népek hatalmában föltalálja ujjáalakulásállak
sarkpontját. JJ

«. .. Mi mindig óhajtottuk, de most buzgóan kívánjuk, hogy
e Társulathoz katholikus világiak is annál nagyobb számmal csat
lakozzanak, minél több erőhatást képesek ők gyakorolni a katho
likus egyházi élet fej lesztésére, s minél több szüksége van egyha
zunknak arra, hogy fiai buzgóságában találja föl a vigasztalást, lu
hol aggodalmakkal telik el keble. A hit közös kincsünk, a hit
szerinti élet közös szellemünk; ennek terjesztésével mindenki apos
tolkodhatik, habár nem áll is az Úr fölkentjeinek sorában; s ha
baj vagy vész fenyegetné az egyházat, nem a papság gyönge serege
l'édené azt meg, hanem a bivek buagosdga.»

Hogy Fogarasy ennyire megértette a megváltozott helyzet
igényeit, azt nagyon természetesnek találjuk. ha meggondoljuk,
hogy az r848. évi törvények létrehozatalaban Fogarasy maga is
közremúködött mint a felsőház tagja. Igaz, hogya törvények nem
az ő módosító indítványai elfogadásaval jöttek létre, hanem a
kormány javaslata alapjan; de beszédeiben, melyeket a vallás
ügyéről szóló 1848. évi XX. törvényczikk tárgyalásánál mondott.
bebizonyitotta, mily őszinte barátja a szabadságnak s a vallás
egyenlőségnek.

Fogarasy a felsőházban 1848 aprilis 2-án nagy beszédet rnon-



ELSŐ FEJEZET

dott a vallásúgyi törvényjavaslat tárgyalása alkalmával, melyben
többek közt ezeket mondta :

«Mi most alkotmányos életünk békés átalakulásának nagy és
dicső korszakában vagyunk. A polgári szabadságnak ama nagy
eszméje tétetik le most készülő törvényeinkben : hogya törvény
előtt minden ember egyenlő legyen; a különféle néposztályoknak
polgári egyformasága mondatik ki. Természetes tehát, hogy a sza
badság jótékonyságában mindnyájan egyformán kívánunk része
sülni. De épen azért igen sajnos volna, ha épen ez időszakban

megint egy oly vallási törvény szentesíttetnék, melyben oly valami
látszik rejleni, miáltal egyik vallásfelekezetben azon féltékenység
keltetik föl, hogy szabadságának s jogainak megtámadásától tart
son. Részemről ugyan azt tartom, hogya katholikus vallás és egy
ház az alkotmányos szabadságnak s egyházi függetlenségnek azon
értelmét, miszerint magát és a népeket a tulterjeszkedő hatalom
nyomása ellen védje, fölfogni s terjeszteni mindenkor tudta.
A jelen időben is ö tüzte ki Európa népeinek a haladás zászlóját;
s azt hiszem, hogy birt és bir most is annyi eluszticzitással az
eszmék és népek vezérletére. hogy ha a hatalom nyomásának
ideje megint visszatérne, ő a népeket a szolgaság békóiból a sza
bad múködés és kifejlődés dicsőbb terére fogja kiemelni. De ha
valamikor, ugy a jelen időszakban óvakodjék a törvényhozás, az
egyház szabadsága s testületi jogai fölött korlátozólag intézkedni.
Nem egyedül a katholikus egyház részére mondom ezt ki; hanem
általában minden vallásfelekezetűek részére. Én a szabadságot
közös kincsnek tartom és nem monopóliumnak ; s a vallási sza
badságról azt hiszem, hogy az az emberi jogok legszentebbike.
Ma már egész Európa követeli vissza az asszocziáczió szabadságát.
A legszentebb és legfölségesebb emberi asszocziácziók az egy
házak. Ezen egyesülési jogról. mely régibb a polgárinál és magasz
tosabb, mivel lelki és szellemi, senki lemondani nem akar, lemon
dani nem fog; ezzel a törvényhozásnak is legóvatosabban kell
bánni és gazdálkodni».

Ezután a törvényjavaslat minden egyes szukaszát bírálat
alá veszi. Az r. §-t, mely az unitárius vallást bevett vallásnak
nyilvánítja, elfogadja, de a 2. §-t, mely a bevett vallásfelekezetekre
nézve nemcsak tökéletes egyenlőséget, hanem viszonosságot is
állapít meg, módosítani kívánja oly módon, hogy kimondatik,
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hogy a bevett vallásokra nézve, «saját hitelveik s egyházi szer
kezetök épségben tartása mcllett» állapinatik meg tökéletes egyen
lőség és viszonosság. A 3, j-ra nézve, mely kimondja, hogy
minden bevett vallásfelekezetek egyhazi és iskolai szükségei köz
álladalmi költségek által fedeztessenek, Fogarasy a következő neve
zetes kijelentést tette: «Én, ki a vallásos szabadságnak minden
kor bajnoka kívánok lenni, sohasem fogom azt ellenezni, hogy
akármely vallásfelekezetú lelkészek kellőkép láttassanak el, misze
rint szent hivataluknak megfelelni képesek legyenek s ne kény
telenittessenek valamely más, ezzel össze nem férő foglalatosság
ban tölteni idejöket. Ha tehát ezen törvényjavaslat által a kk. és
rr. újólag azt akarják kifejezni, hogy a mennyiben más vallásfele
kezetek lelkészei elengedőleg ellátva nem volnának, azok közállo
mány által lattassanak el: az ellen teljességgel semmi észrevéte
lern sincs; de ha ezen' törvényjavaslat által talan az czéloztatnék.
hogy azon katholikus egyháztól, mely most is oly nagylelkűleg

hozta az áldozatokat az állomány újabb formáinak megalakitására,
azon egyháztól, mely most jövedelmeiben úgy is tetemesen meg
csonkíttatott; azon egyháztól, mondom, rnelynek nyolcz százado
kon keresztül szerzett saját vagyona s alapítványai vannak, melyek
ből iskolait föntartsa, az egyház- és annak szolgáinak és a kul
tusznak szükségeit fedezhesse; ezen egyhaztól ezen vagyon és
birtok a közálladalom által elvétessék s az ezután más vallás
felekezetűek lelkészei- s iskoláinak fontartására is fordíttassék :
egyenesen kimondom ... , hogy bizton hiszem azt, miszerint az e
honban élő hét millió katholikusok ily szándékba, ily értelmű

törvényjavaslatba bele nem egyezhetnek, beleegyezni nem fog
nak. Annyi volna ez, mint a szent tulajdonnak megtámadása, mit
védeni és megóvni hazafiúi szent kötelesség. Nemcsak a magán
tulajdon szent és sérthetetlen az álladalornban, hanem ilyennek
kell lenni a testületek tulajdonanak is; már pedig szentebbet és
mélyebben gyökerezettebbet az egyh ázi testületeknél nem isme
rünk; ezekben van letéve az emberi jog és szabadság legszenteb
bike». Miután utalt még arra, hogy a protestánsoknak és a görög
nem egyesülteknek is vannak egyházi javadalmaik és alapítvá
nyaik, melyeket országos törvényeink sérthetetleneknek nyilvání
tanak, a szakasznak ezt a szövegezését indítványozza : «Minden
bevett vallásfelekezetek egyházi és iskolai szükségei, JJlel II I)' iben azok

Szent-István-Társulat tőrtenetc.
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e ualldsfeleheretelz mostani ja·vaikból s alapítványaikból ki nem telnek,
közálladalmi költsegek által fedeztessenek»,

Fogarasy meg többször szólalt föl e törvenyjavaslat tárgyalá
sakor. Április 5-en tartott beszedeben kifogásolta, hogya törveny
javaslat csak általános kijelenteseket tesz, melyeket többfélekép
lehet majd magyarázni, a helyett, hogy konkrét alakban meg
mondaná, miben áll pl. a viszonosság. Az alsóház viszonizeneté
nek tárgyalásakor pedig aggodalmának adott kifejezest e viszon
izenet határozatlan, ruganyos kijelentései fölött.

A vallásúgyi törvényjavaslat országgyűlési tárgyalasai tehát
meggyőzték Fogarasyt, hogy a katholikus egyhaznak Magyarorszá
gon résen kell lennie, esetleges jogfosztások kisérleteire el kell
készülnie. Belátta, hogy az egyhaz emberi támaszt igazán csak a
het millió katholikusban találhat. Ezeket kell a papság köré gyüj
teni s ezeket kell katholikus szellemmel eltölteni. Erre volt szük
séges a «Jó es olcsó könyvkiadó-társulat».

~1C1C

A Társulat, mihelyt a czenzura megszunese lehetóvé tette
alapszabályszerű akadálytalan rnúködését, azonnal érintkezesbe
lépett katholikus irókkal, hogy megnyerje rnunkásságukat. De
a vezetőség ebbeli buzgalmát megelőzte Majer István tanár,
a később országos nevú «István bácsi», a ki nyomban a
Társulat megalakulása után maga ajánlkozott az elnökségnek,
különösen népszerű és ifjúsági múvek irására vállalkezván. A már
akkor is jónevű író ajánlatát a választmány természetesen kész
örömmel fogadta. E szerint méltán nevezhetjük l'vfajer Istvánt a
Szent-Isiudn-Társulat legelsö írójának.

Fogarasy országgyűlési íölszólalásából láthattuk az imént,
hogy a magyar katholikus egyháznak az 1848: XX. t.-cz. hom á
lyossága és kétértelműsége miatt volt oka féltenie vagyonát és
alapitványait. A Társulat választmánya ismerte a veszélyt és
ismerte a föladatot, mely a Társulatra a katholikusok fölvilágo
sitása tekintetben e teren vár. Ezért elhatározta, hogy Danielik
Jánossal röpiratokat készíttet, melyek a katholikus alapítványok
mivoltát és törtenetét ismertetik.

Különben a Társulat programrnszerú tevékenységét minden
irányban kezdette meg azonnal, a rnint szabadságával élhetett.
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Így a népies irodalom terén is azo nna l a tettek mezejére lépett.
Szabo Imrével füzete t iratott «T aná csadó a falusi nép szá
mára» czím alatt, mely a népet az 1848. év i tör vén yek iránt föl
vi lágosította.

A T ársulat gondo sk odása nemcsak a m agyar ajkú katho
li kusokra terj edt ki, h anem más ajkú ka th olikus honfitársainkra
is. A vá lasztmány l egelső ülésében elha tá roz ta, h ogy a magyar
nyelve n megj e l ene ndő kö nyvek tót és ro mán nyelvre is lefordít
tas sanak ; továbbá ki jelen tette, h ogy a T ársulat czéljával és elvei
ve l egyező eredeti tót és román
munkákat is szives örö m me l fogad .
Különösen a «ke resztény napt ára-ra
nézve azt hat ározta a válasz t
mány, h ogy a tót naptár olva smányai
min dig az előző évbe li magyar nap
tár olvasmányai legyenek.

A választmánynak ez a ha tá
rozata alkalmas lehetett arra hogy
azok, kik a katholikusok meggy anu
sitásával akarják megmen te ni a
«magyar álla mesz mé t» - s ez az
iparág 48 -ban is nagyban virágzott
a m agyar nyelv iránt va ló köz örn
bösséggel s a nemzet iségekkel való
«pakt álással» vá do lják Társulat un - Májer Ist ván ,

kat. Ezért a szóban forgó határozat
az 1848 j úniu s 5-én ta rto tt k özgyűl ésen hosszasabb vi tatkozásra szo l
gá lt alkalmul, Végre azonban abban állapodo tt meg a nagy több
ség, hogy «m iután tót ajkú atyánkfiainak szell emi és va llási m ú

ve lts ége a T ársulat előtt se m lehe t közömb ös dolog ; m iután világos,
ho gy ők kö ny vek nélkül - főleg a jelen időben - nem szük ölköd
he tvén, igen kön nyen megtö rté nhe tnék, hogy könyvekért idegen
nemzethez folyamodjanak s a nemzeti ség nem kis kárára idegen
nemzetheli elvekkel t elt könyveket szerezzenek maguknak; mi után
maga a mi nisz terium is szükségesnek itélte némely könyveknek
tó t nye lvre fo rdí tását nemcsak, hanem egy néplapnak tót nyelven
megind íttatásá t is » : ezért, ha a közvélemény vagy a megyéspüs 
pökök valamely könyvnek tót nyelvre va ló leford ítását sz üks éges-

3*
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nek fogják találni, ez tót nyelvre is lefordittassék, triinek kivitele
azonban mindenkor a középpouti választmány jóváhagyásától
teendő függővé.

A nyitrai megyespüspök kevéssel utóbb külön fölkerte a
Társulatot. hogy tót nyelven is adjon ki könyveket. A választ
mány szeptember 27-en tartott ülésében tárgyalta ezt a főpász

tori fölhivást és kimondotta, hogy a Társulat maga is szükségét
látja a tót nyelvú könyveknek, előbbi határozatához ragaszkodik
és gondoskodni fog az iránt, hogy a majdan .szükségeseknek ité
lendő magyar könyvek tót nyelvre is lefordíttassanak. A naptár
lefordítása iránt intézkedett az igazgatóság és reméli, hogy ha
csak a jelen zavaros körűlmények akadályt nem fognak támasz
tani, a nagyszombati tagok Pelikán Ferdinánd tanár vezetése
alatt a jövő évre valót mielóbb kiállít ják.

Mindez még nem elégítette ki a választmányt. A nép szüksé
geinek kielégitésére szükségesnek tartotta egy néplap megindítá
sát is. Az 1848 június 3-an tartott ülésében, tehát a Társulat
egy havi múködése után, kimondotta a választmány, hogy a

Társulat július kezdetével néplapot indít, mivégből megkérendő

a jelenleg a fővárosban időző pécsi püspök és az ugyanitt tar
tózkodó helynökök, rnéltóztassanak a lelkészeknek meghagyni,
hogyamegindítandó lapból egy-egy példányt minden helyiség
ben, ha másként nem lehetne, a templom pénztárának terhére
járassanak. A szétküldésre nézve azt határozták, hogy az a Religio

és Nevelés mellett történjék. Az előfizetési ár egy évre két pengő

forint volt. Szerkcsztónek Szabo Imrét kérték föl, munkatársakul
pedig Rendek József, Koudts Márk, Mdjer István írókat s még több
Ll népirodalom mezején avatott írót, A lap czime: Katholikus Néplap.

A választmánynak ez a határozata a június S-iki közgyűlés

elé került, mely szintén kimondotta, hogyanéplap július kez
detével meginduljon. Nagyobb biztosíték kedvéért a gyűlésen

jelen volt megyéspüspökök megigért ék, hogy lelkészeikkel e
fontos tárgy iránt értekeznek és azon lesznek, hogy ha máskép
nem lehetne, úgy a templom pénztárából erre fordítandó pénzen
szereztessek meg egy-egy példány, minden katholikus helység
számára; s ha igy se lehetne, azoknak. mint valóban szegények
nek, ajándék gyanánt maguk fogják megrendelni. A lelkészeknek
pedig meg fogják h,lgyni, hogy gondosan felügyeljenek arra,
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miként a lap ne csak megszereztessék, hanem hogy a nép szor
galmasan olvassa is. A hirlapbiztosítékot az ezen a közgyülésen
elnökké valasztott Károlyi Istvan gróf vallalta magára,

Julius 9-én a választmány újból elhatározta, hogya megyés
püspököket és a kaptalani helynököket fölkéri, hogy a katholikus
néplapot hathatós partfogasuk ala vevén, kegyes igéretük szerint
minden magyar ajkú katholikus község szamara a templom
pénztar terhére megrendeltetni méltóztassanak, arinál is inkább,
mert ha legalább 1500 előfizető nem leend, a Társulat a lapot
egy évnegyed mulva megszüntetni kénytelen.

Szeptember hóban valamivel több, mint 1500 volt az elő

fizetők száma. A lapot eddig 3000 példanyban nyomattak ; a
választmány szeptember 27-én elhatározta, hogy 2000 példány
ban nyomják,

A deczem ber I I -én tartott választmanyi ülésen a «Katholikus
Néplapx-nak a jövő félévben való megjelenésével foglalkoztak,
megállapítvan a lap árát s nyomtatásanak módozatait. A szer
kesztést tovabbra is Szabo Imre egyetemi hitszónok és tanár vál
lalta magára. Segédszerkesztő Sujáns/(kJI Antal lett. A közbejött
események azonban jórészt halomra döntötték a terveket. 1849 feb
ruártól májusig dr. Zalka János pest-belvárosi segédlelkész szer
kesztette a lapot, azontul megjelenése félbeszakadt s csak október
ben indult meg ujra.

Az 1848 juni us S-én tartott közgyűlésen elh atározták azt is,
hogya Társulat a külföldön virágzó hasonló egyesületek példa
jára gondoskodni fog arról is, hogyadolgozóházakban és egyéb
börtönökben levő foglyok erkölcsi szükségeinek megfelelő s javu
lásukat elősegítő munkákat fog kiadni .

A politikai élet eseményei mind nagyobb aranyokat öltöttek
s a nemzetet a fegyveres önvédelem terére sodorták. Ennek szol
gálatába állott némileg a Társulat is, midón a Tdrkdnyi Béla által
szerzett IlclJl/(etörségi tábori enehet ro.ooo példányban kinyom atta.
Ara példányorikint egy váltó-krajczár volt.

.\ programmban és az alapszabályokban megállapitott bizott
uuinvi tagok intézménye már az első évben ment at az életbe.
A választmány ugyanis julius 28-án kimondotta, hogy az igazgató
ság intézzen föliratot a püspökökhöz, megkérve őket, mikép egy
h.izrnegvéjűk tagjai közül egy bistost méltóztussanak kinevczn i,
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kivel a Társulatot illető ügyekben levelezni lehessen s ki a Tár
sulat czéljaira közremunkálván, ottan a könyvek terjesztését magára
vállalja. Nagyobb kiterjedésú egyházmegyékben a székvárosi bizto
son kivül más, ettől független, önálló biztosok is rendeltessenek.

Hogy a tagok a választmány működéséröl kellően értesülje
nek, elhatározták, hogy a jegyzőkönyv fontosabb pontjai a «Religio
és Nevelés» utján közzététessenek.

A dolgozotagok 1848 augusztus 30-án értekezletet tartottak,
melynek főtárgyát az első évben kiadandó könyvek tartalma,
minérnúsége és számuk meghatározása képezte. Elhatározták, hogy
a Társulat a nép számára kiadjon egy egyháztörténetet, nem annyira
tudományos rendszerben, mint inkább elbeszélésekben, rnelyekból
a nép megismerheti vallasának és egyházának isteni eredetét és
győzelmeit és igy az isteni Gondviseles élő hitére emelkedni,
lelkében megszilárdulni és minden jóra buzogni tanuljon. Föl
használandó e végre a szentek élettörténete. A magyar egyház tör
ténetére különös figyelem fordittassék. A mú megirásával meg
bizták SZabó József tanárt.

Ugyancsak a nép számára ). iadandónak javasoltak egy imád
ságoskönyuet, melynek megirására fölkérték Nogdll János lelki
igazgatót ; továbbá az egyházi szeriartdsok magyarázatát,

Az iskolai ifjuság számára kiadásra ajánlják Schreiber László
munkáját : «Példabeszédek», továbbá Schmidt Kristófnak Somogyi
Károly által forditott múvét : «Pirostojások», Továbbá ajánlják a
középiskolai ifjúság számara egy magyarhoni történet kiadását,
végül a felsőbb elemi iskolák számára bibliai történet kiadását,
mely utóbbira nézve megfelelőnek tartják Róder Alajos tagtárs
kéziratát.

A műueliebb közönslg számára szükségesnek találták egy oly
munka kiadását, mely «Tudományos igazolások» czim alatt fog
megjelenni füzetenkint. Ez a munka két részre oszlik; az első

ben azon ferde nézetek fognak kiigazi ttatni, melyek az egyházi
vagy polgári történelem terén merülnek föl; a második részben
azon hibás állítások fognak megczafoltatni, melyek a természet
tudományokra és ezek által esetleg a bibliai történetekre vonat
koznak. A munka megírására föl kérette k : Somogyi Károly, Hoodnyi
Ferencz, Mdrtonlfj' Sámuel, Gyarmatby János és Donielik jános.

A katholikus irodalmi tevékenység, melyre a Társulat kelet-
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kezése lökést adott, elég bő volt, mit bizonyítanak a Társulathoz
akkor beérkezett és a most szóban levő értekezleten a dolgozó
tagok közt birálatra kiosztott múvek, melyek czímeit ideiktatom :
«Des Kriegers Betrachtungen: ; «Mértékletesség ellenkezője»;

«Philothea» ; «ABC és olvasókönyv»; «Szertartások»; «Keresz
ténység eredménye»; «Gyermekeknek való oktatások»; «Hitvallás
bölcsészetei ; «Isten országa és annak a katholikus egyházban
fönléte»; «A könyvek szabados olvasásából eredő veszélyek»;
«A katholikus vallás észszerúsége» ; «Titokkali olvasó»; «Hit
történet» ; végül Télffy Ivántól egy vers.

A dolgozó tagoknak az 1849-ben kiadandó könyvekre vonat
kozó javaslatait a másnap tartott kÖ{gyülés csekély módosítások
kal elfogadta. A kiadatni tervezett imddsdqoskőnyine nézve a köz
gyűlés azt határozta, hogy annak kidolgozása elhalasztassék a
küszöbön álló nemzeti zsinatig, melyben a vas ár- és ünnepnapi
délesti istenitisztelet elrendezése a tanácskozások egyik tárgya
leend. A közgyűlés továbbá figyelembe vevén a magyar ifjuság
nak a lélekvidámító és kedvderítő népszerű énekekben érzett hiá
nyát, elhatározta, hogy a Társulat az akkor divatozott erkölcstelen
és többnyire feslettségre ingerlő dalok helyébe egyenembeli kis
gyüjteményt állítson össze.

A dolgozó tagok által indítványozott munkák egy része nem
íródott meg, más része máskép íródott ; mindamellett javaslataik
mutatják, hogy helyesen ismerték föl koruk szükségeit.

Augusztus 3 I -én dél utan közgyűlés volt, melyen Károlyi
István gróf elnök távollétében Lonouics József egri érsek elnökölt.

Az e közgyűlés elé terjesztett igazgatói jelentésében Foganzsy
örömmel tudathatta a következőket:

«Folyó évi június hó s-én tartott közgyűlés óta a Társulat
tagjainak száma a legörvendeztetóbb növekedésben szaporodott s
mivel a szét küldözött aláírási ívek nagy része még kint van, azt
hisszük, hogy az ezekből szerkezendő névlajstrom félremagyaráz
hatlan tanuja leend annak, hogy a jó s olcsó könyvkiadó-társulat
nem valami rögtönözött s oly hamar eltűnő vállalkozmány, hanem
az időnek érett gyümölcse, a kathelika egyház termő erejének ép
és reményteljes szülöttje. Egy van, m i e részben fölöttébb óhajt
ható s mi a választmanyi ülésekben is gondoskodásunkat föl
hivta, hogy II vildgi rendből is többen csatlakozruinak e Társulaibor.
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mert a czél, melyre törekszünk, ezeknek közrernunkálásával lesz
elérhető; hiszen az érdekek, melyeket megvédeni. a szellem, melyet
terjeszteni s a jó, melyet eszközleni szándékozunk, közös mind
nyájunkkal. kik a kereszténységet a polgáriasodás egyetlen tartós
alapjának, a katholiczizrnust pedig a kereszténység leghivebb fön
tartójának. az emberiséget halhatatlan rendeltetéséhez vezető isteni
szellem megőrzőjének ismerjük. Arról kellene tehát gondoskodni
a tisztelt közgyúlésnek, hogy a világi tagok szaporitásának urai
és eszközei kijelöltessenek. A Társulat pénzereje szinte oly ked
vező állapotban van, hogy mint magának kitűzte, a jövő r849-ik
évre képes leend annyi könyvet kiállitani, mennyit tőle az ala
pító részvényes tagok teljes igénynyel várhatnak. De a pénztár
kezelésére nézve az alapszabályok értelmében is külön rendszabá
lyokat kell alkotnunk. miszerint a Társulat jövője, mcly anyagi
értékének mibenlététől föltételeztetik, biztositva legyen. E kóz
gyűlésen legalább annyit kívánnék elhatároztatni, hogy pénztár
nokunk mellé még egy másodpénztárnok is alkalmaztatnék, ki a
«Katholikus Néplap. s a Társulat könyvei nek ökonomiáját külö
nösen vezetvén. a fópénztárnoknak sokfelé elágazható munkássá
gát könnyítené. A Társulat igazgatása is fölhívja a közgyűlés

figyelmét, mert az elnökön kivül, kinek a mult közgyűlés általi
megválasztása e Társulatot a disz és bizodalom nyereményeivel
gazdagította, egy alelnök megválasztása is rég táplált óhajtásunkká
vált. melyet ha a közgyűlésnek is tetszeni fog, talán ezúttal is
valósíthatunk. De a választrnányi tagok számát is szükség sza
poritanunk, hogy a már ezentúl fokozatosan növekedő és széle
sedő munkakört megbirhassub .

•-1.Z igazgatói jelentés ezután előadja, hogy a Szabó Imre-féle
«Tanácsadó a falusi nép számára» 5000 példányban jelent mcg,
melyck gyorsan el is keltek. Kiadtik Hirscher János «javaslatát a
pozitiv kereszténység sikerosb ápolásáról» r 500 példányban,
mely munka, jóllehet nem orvendett hasonló kelendőségnek,

mint a «Tanácsadó», mégis el fog fogyni. A ((~{atholikus ~ép

lap» már oly szilárdan áll, hogy a koltségeket fedezi, «ugy
vagyunk tudósítva - mondja a jelentés - hogy a nép e Iapon,
a hol csak ismereterc eljuthat, kapva kap; de némely \·idékeken
még egészen ismeretlennek látsz ik.: «A «Keresztcnv Naptár» másod
évi folyama, az 18-+9. éne. most hagyta el a sajtót. Ezt, tekintve
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a tavaly mutatkozo tt kapóss ágot, ezú ttal 30.000 példányb an ad tuk,
ára ismé t csak nyolcz pcngőkrajczár. Arról is kell gondoskod
nun k, hogy a né pesebb városok .és környékeik szám ára k ülön,
a megyei székhelyi től függe tlen bizottmányokat állítsunk, misze
rint a könyvek terjeszt ését gyorsabba n leh essen eszközö lni.»

A közgyűlés a társu lat i elnök m ellé állandó másodelnöknek
Cziráky Ján os gróf király i t áblai birót választo tta meg. Cziráky
már akkor népszerű volt a h ith ű katholik usok szemébe n, mert a
vall ásúgyi törvén yjavaslat fels ő h ázi tárgyalásán bátr an csat lakozott
Fogarasy püspökhöz. A törvényj avasl at említett 3. §-át, mely sze
rint a bevett vallásfe lekezetek egy
házi és iskol ai szükségei közá lla
da lm i költségek ből fedeztessen ek 
így kívánta bővíteni : «Minden be
vett vallásfelekeze tek nek, az oldatás
szabodsdgdnal: saját elvei szerinti teljes
alkalmazása tnellett, egyházi és iskolai
sz ükségei köz álladalrn i kö ltségekbő l

fedeztctnek».?
C~.iráky János gróf vál asz tásá

hoz a jegyzőkönyv a következő helyes
megjegyz éseket fűzi: «Ezen szeren
esés választás , hogy tudniilli k má sod 
eln öknek is nem egyházi, hanem
világi egyén v álasztaték, újolag meg·
győzhet m in denk it arró l, miszerin t Cziráky j ános gróf.

ezen ámbár egyházi férfiútól alakí-
tott Társulatban a kleru s korántsem saját kizárólagos érdekében
kíván műk ödni, hanem a czé l, me lyre törekszik, az érdek, me lye t
dolgozatai által elősegíteni iparkod ik, nem másé, mi nt t isztán a
katho liczizrnusé és a Társulat azért is nagyobb bizodalmat remélt
maga iránt világi hitfeleinkben gerjeszteni».

A világi tagokban ual á hidnyi - min t láttuk - Fogarasynak
e közgyűlés elé terjesztett igazgatói jelentése is fölpanaszolja.

• Érdekesnek tart juk itt fölemli ten i. hogy ugy an azon felsőházi tárgyalás alka lmával
a pro testáns Vay Mikl ós báró korona ör kijelentette, hogy a tö rvényjavasla t 3. S-ára vonat
kozó aggo da lmakat nem osztja, me rt hiszen a pro testán soknak ha son ló aggodal maik lehe t
néne k. A protestá nsok független ség-üke t az anyag i érdekeknek alá nem fogjá k rendel ni.
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E hiány megszüntetésére a közgyűlés elhatározta, hogy a lelkészek
és segédlelkészek a «Religio és Nevelés» útján világi tagok szer
zésére fölkéressenek, mivégre a Társulat kinyomatandó alapszabályai
is köröztetendök lesznek.

A közgyűlésen fölmerült az a kérdés, vajjon a társulati
tagoknak adandó könyvilletmény bizonyos meghatározott ivszámra
terjedjen-e. A közgyűlés kijelentette, hogya Társulat bizonyos
ívszámhoz nem köti magát, hanem teend annyit, a mennyi ere
jétől telni fog és a részvényes tagok igényelhetnek.

Ugyanezen a közgyűlésen létesitették az ilgynöki hivatalt,
a mennyiben elhatározták, hogya Társulat egy száz pengöfrttal
díjazandó, más hivatalt is viselő egyént alkalmaz «ügynök»
név alatt.

Pénztárossá Kantz Lázár helyébe, kit óbudai plébánossá nevez
tek ki, Noudkouics János tanulmányi felügyelőt választották meg.
Novákovics közel négy évtizeden át volt a Társulat pénztárcsa és e
minőségében nagy érdemeket szerzett a Társulat vagyoni meg
erősödése körül.

Az r848. évi törvények a katholikus egyháznak a magyar
állammal szemben való helyzetét gyökeresen megváltoztatták.
A püspöki kar ennélfogva szükségesnek tartotta nemzeti zsinat össze
hivásat. A prímási szék üresedése folytán a kalocsai érsek hivta
össze a zsinatot r848 szeptember 24-ikére, illetőleg, ha e napon
még tartana az országgyűlés, az országgyűlés befejezése utánra.

A nemzeti zsinat programmpontjai közt volt egy, mely a
mi Társulatunk fölkarolasát mondotta ki.i<:

1848 szeptember 5-én és 6-án az esztergomi főegyházmegye

esztergomi helynökségének a nemzeti zsinatot előkészítő tanácskoz
mánya tartatott Kunszt József választott pharosi püspök s káptalani
helynök elnöklete alatt.

A tanácskozrnány kívánságainak egyik pontja volt: hogy a
«Jó és olcsó könyvkiadó-társulat» fölségélésére kellő intézkedések
történjenek.i<:i<:

* A 2. Catholici Instituti erectio, et Societatis bonos levique pretio acouiribiles libros
editunu promotio. A kalocsai érsek összehivő levelét s az ehhez csatolt tárgysorozatot lásd
Roskordnvi, Monumenta Catholica, 4. köi., 377. S köv. l.

** Ugyane tanácskozrnánv kívánságai közül főlemlítendő : a katholikus egyház szabad
s független legwn. az egvház fejével szabadon közlekedhessék. alapítványait maga kezel-
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Megjegyzendő itt, hogya kihirdetett nemzeti zsinat előkészí

tésére a többi egyházmegyékben is tartottak tanácskozrnányokat,
a melyek szintén kimondották a «Jó és olcsó könyvkiadó-társulat»
segélyezését ; továbbá a «Katholikus Néplap» járatását.

A politikai események ezenközben szédítő rohamossággal
kergették egymást. «Inter arma silent Musae.» A politikai és hadi
fegyverzörej közepette a Társulat müködése megbénult, majd tel
jesen megakadt. Öszszel a Társulat tevékenysége, a «Katholikus
Néplap» kiadásán kivül, már csak abban állott, hogy a püspöki
kar kívánságára horszeri; imádságokat adott ki és terjesztett. Ez volt
ekkor egyetlen jele létezésének.

Fogarasy, mint tudjuk, az 1848. év politikai mozgalmaiban mint
a főrendiház tagja vett részt. A mérsékeltekhez tartozott, miért is
a püspöki kar alkalmasnak itélte arra, hogy az ország belső békéjé
nek helyreállitása érdekében 1848 október 28-án V. Ferdinánd
királyhoz intézett föliratával Olmützbe küldje. Meg is tette
az olmützi utat s nem szelídségén és bölcseségén mult, hogy
küldetése sikertelen volt. Vérző szívvel meg kellett győződnie, hogy
V. Ferdinánd környezete a katholikus egyházat és ennek főpapjait

sem veszi figyelembe, a mikor az egyház és főpapjai nem telje
sen az ő vélt érdekeit szelgálják.

1848 deczember II-én volt az utolsó választmanyi ülés a
szabadságharcz kitörése előtt; ezután a Társulat múködésé t félbe
szakították a nemzet önvédelmi harczának véres eseményei. Lapi
dáris, szinte megdöbbentő rövidséggel ad számot erről Fogarasy
Mihálynak a következő, 1849 október ré-án tartott választrnányi
ülés jegyzőkönyve fölé irt eme jelentése:

«1849. év. Belháború, A társulati ügyvezetés félbeszakad.
A Katholikus Néplapot Zalka János februártól fogva májusig szer
kesztette. Azontúl októberig semmi scm történt».

Képzelhető, mily sebet ütött mindez Fogarasy szivén, mely
minden izomszálával az általa megalapitott Társulaton csüggött.
Látta a «Jó és olcsó könyvkiadó-társulat: gyors fejlödését, Ö, ki
csak évi 2000 forint forgalomra számított, már az első év végén

hess e, iskoláit szabadon állíthassa s rendezhesse. - A fönnálló egyházi lap (Religio I bizto
sítása s egy politikai katholileus lap megindítása iránt intézkedések történjenek. Lásd «Religio
és Nevelés» 1848 szept. 15. számát.
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8337 frt 37 kr. bevételt, 7187 frt 19 kr. kiadást es 1146 frt 18 kr.
készpénz maradványt, a künnlevő 3700 forint követelessel együtt
4846 frt 18 kr. vagyontöbbletet mutathatott ki. Jeles írók csopor
tosultak az Ő múve köre, a Társulat kiadványai sok ezer példany
ban terjedtek el a nép között; a főpásztorok ótalmukba vettek
a Társulatot. Es minde szép kezdetnek véget vetett a szabadság
harcz.
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János Egerbe költözik.

A MAGYAR szabadságharczot leverte a hatalom. Az alkotmány
.~_ helyébe az önkényuralom s ideiglenes kormányzati rend

szabályok, ideiglenes jellegű hatóságok léptek.
Az uj kormányzati rendszer a katholikus egyházat szerette

rendészeti eszköznek tekinteni az államhatalom kezében, azzal a
rendeltetéssel, hogy az «alattvalókat» féken tartsa. Egyébként
azonban az egyház fölött ép ugy akart parancsolgatni, mint az
egyes polgárok fölött. Az oltárt a trón szövetségesének vallotta,
tényleg azonban ugy bánt az oltárral, mint a trón zsámolyával.

Az abszolutizmus a papiron mindenhatóvá teszi a fejedelmet,
ám valójában épen a kormányzat emez alakja mellett van a hata
lom legkevésbbé a fejedelem kezében. Nem szükséges DiC/JI-nek
erre vonatkozó fejtegetéseit olvasnunk «Bevezető az angol alkot-



MÁSODIK FEJEZET

mányjogba» czirnú múvében ; a törtenelem minden lapja megtanít
erről. Az abszolutizmus bűne az, hogy mindenhatóvá teszi a
hivatalnoksereget, de a fejedelmet, ezt a csak czimzetes mindenhatót,
állítja az emberek szeme elé mint felelős búnbakot. Ezért jobb
a fejedelemre nézve egy alkotmányos törvényhozó testületnek
jogilag körvonalozott hatalma, mint az ő környezetének vagy
hivatalnokainak, avagy hadvezetóségének jogilag nem kötvonalo
zott es ellenőrizhetetlen hatalma.

E szempontból kell megítélni azt, a mi 1849 után történt.
Az abszolutizmus, melyet az uralkodót körülvevő bécsi állam

férfiak, a íö-föhivatalnokok gyakoroltak, a katholikus egyház
jogaival keveset törődött. Az 1R49. év vége felé alakult ideiglenes
kormány az iskolákat is újból szervezte; de a püspökök tanácsát
igénybe nem vette, mint erről püspökeink 1850 augusztus havában
az uralkodóhoz intézett erélyes fölterjesztésükben panaszkodtak.f
Ezt a fölterjesztést Fogarasy Mihály is aláírta, mint az erdélyi
püspök megbizottja. A kormány adta ki az iskolák számára nem
csak az olvasókönyveket, hanem egy ideig a kátékat is; tehát
ugyanazt cselekedte Magyarországon, a mit Ausztriában Mária
Terézia uralkodásának utolsó ideje óta cselekedett, a mikor is a
kormány Migazzi bibornok, bécsi érsek tiltakozása daczára kiadta
s az iskolákra ráerószakolta a Felbiger-féle kátét, melyre rá meré
szelte nyomatni azt is, hogy «az egyházi főpásztorok jóváhagyá
sával».

Ilyen politikai légkör nem lehetett nagyon kedvező az iro
dalmi tevékenységre, még ha katholikus irányú volt is ez. E mellett
a rendőri ellenőrzés nyügét a mi Társulatunknak is el kellett

* «•.... Experirnur, quod inconsulto et inscio Episcopatu variae circa Universitatem,
aliasve Scholas indubitatae fundationis Catholico-confessionalis dispositiones fiant, muta
tiones inducantur ; quod ceteris in Hungaria Confessionibus iura circa Scholas ultro relin
quantur, et soli Catholicae Ecclesiae subtrahantur ... Cum itaque omnes Confessiones
scholas suas et instituta pro suis, non autem Status seholis habeant : hoc ipso etiam scholae
et instituta Catholicorum, quorum fundationem ad maius religionis et ecclesiae cath. bonum
intentione pure catholica factam. - probare POSSUI11US, tamquam pure catholicae censeri
debent. et earum tum translationem, tum in alias generis diversi scholas trans
formationem, tum denique suppressionem libertati religionis adversari firmissime persuasum
habemus. lmo ipsam etiam deierminare linguam, qua scientiae in his tradantur. ad communem
illani docendi liberültem referunt Catholici, quam leges publicae cunctis sine discrimine Con
fessionibus salvam pronunciant, integramque pollicentur. Roskoványi, Monumenta Cath,
4. köt., 427. s köv. l.
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viselnie. Nemcsak közgyúléseit, hanem valasztmanyi üléseit is be
kellett jelentenie a pesti rendórigazgatóságnál ; a közgyűlésekre

«országfejedelmi biztos» küldetett ki.
Mindamellett a Szerit-István-Társulat helyzete aranylag még

kedvező volt. Abban a szomorú korszakban, melyben a rendőri

hatalom reá nehezedett az irói tollra és mindennernú gyüleke
zetre: a Szent-István-Társulat nemcsak létezett, hanem nagyban
működött is. A rendőri hatalom szigorúsága annyira nem ment,
hogy a Társulatnak és főkép választmányának egyházi és világi
tagjait, kik között főpapok és főurak voltak, agyonzaklassa, múkö
désüket megfojtsa; nem mert komolyan ujjat húzni olyan Társu
lattal, mely az ország püspökeinek védőszárnyai alatt volt és
melyet maga A lbrecbt főherczeg, Magyarországnak akkor katonai
és polgári kormányzója, ez a szivvel-lélekkel katholikus úr, ótal-
mába vett. .

A Társulat e kedvező helyzetének nemcsak maga vette hasz
nat, hanem hasznat vették a magyar irodalom és a magyar irók.
Ez utóbbiak a Szent-István-Társulat körében teret találtak, hol

háboritlanul irhattak. Igy lett a Társulat akkor a magyar irodalom
egyetlen számottevő tényezőjévé.

Ez volt a Társulatnak az a korszaka, «rriidón - mint Simor
herczegprimás az 1869. évi közgyűlésen mondotta - nemzeti
irodalmunk e Társulatban lelte egyik szivesen nyujtott menhelyét ;
akkor vallás, tudomany és irodalom egy födél alatt ápolva, test
vérileg megfértek egymassal». Es mint Ipolyi Arnold mondotta
r872-ben: «Lapja egy napon az egyetlen magyar lap volt. Gyűlé

sein, mint a nemzeti s irodalmi közélet majdnem egyedüli mani
fesztácziói helyén, találkoztak szellemi bajnokaink. Mig azok egy
időben korszakias, epochalis eseményekké lettek nemzeti irodalmi
életünkben, melyeken épen úgy elsőrendű államférfiaink. valamint
iróink, egy Deák, Lonovics, Eötvös, Toldy stb. megjelentek. Társu
latunk munkálkodásában pedig az orszag első tudósai s publiczistái
nagyobbára már résztvettek, kik könyveket írtak és értekezéseket
dolgoztak publikácziói számára»,

Ebben a korban a Szent-István-Társulat a magyarság s a
magyar irodalom öre volt; a magyarság fönntartasán fáradozott
nemcsak itt az országban, hanem ennek határain túl: Bukovinában,
Moldvában és Oláhországban is. Büszkén mondhatta az 1869. évi
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közgyűlésen Füssy Tamás igazgató: «Midón anyanyelvünkön szin
tén félve beszéltünk, terjesztése pedig épen akadályoztatott, a
Szent-István-Társulat volt az, mely a vallásosság mellett a magyar
nemzetiségnek is legbuzgóbb, áldozatkész támasza, terjesztője volt,
ingyen is terjesztvén kiadványait ott, hol remélte, hogya katho
likus szellem mellett a magyar nemzetiség javára is hódíthat.
A Szent-István-Társulat törzstagjai, kik filléreikkel annak fönn
állását biztositották ; jótevői, kik áldozataikkal virágzásta emelték,
s ezek közt elsőrangú egyházi és világi czelebritásainkat van
szerenesenk tisztelni - emelkedett önérzettel tekinthetnek vissza
a Társulat zsenge koráig: a Társulat kezdetétől fogva a magyar
nemzetiség elnyomatása idejében is lapjával és számos ajándék
könyvvel igyekszik a magyar nemzetiségnek minél szélesebb tért
hódítani ; Bukovinában, Moldva- s Oláhországban ingyen tan
könyvekkel, ingyen küldött ujságlappal ottani hit- és vérroko
nainkat ereje szerint fontartja vallásukban és nemzetiségükben ;
azonfölül nincs hazánkban jótékony intézet, könyvtár, önmúveló
dési kör, kórház, börtönfelügyelőség, mely, ha a Társulathoz
ingyenkönyvekért folyamodott, elutasittatott volna».

i< i< i<

A mint véget ert a csaták zaja s a Társulat vezetősége újból
maga köré gyüjthette a tagokat, akkor lehetett látni, mily puszti
tásokat tettek az események a Társulat életfáján. ~emcsak hogy
múködését félbeszakították, hanem tetemes vagyoni veszteségekkel
is sujtották. A birtokában levő magyar bankjegyek értékükben
csökkentek, majd teljesen értekteleneknek nyilvánittattak ; a tag
dijak befizetése szintén elmaradt. Mint utóbb megállapilották, a
Társulat vagyona e károsodás folytán a negyedére apadt le.

r849 október r6-án volt az első választrnányi ülés a szabad
ságharcz után.

A Társulat előtt két teendő volt: egyik, hogy megzavart
vagyoni viszonyait rendezze és anyagilag megerősödjék; a másik
pedig, hogy megszakadt irodalmi múködésének fonalát újból
fölvegye.

Fogarasy nagy buzgósággal látott hozzá, hogy a Társulat
vagyoni helyzetet megállapitsa, követeleseit behajtsa, a közönség
érdeklődését a Társulat iránt ismét fölkeltse s új jövedelmi
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forrásokat nyisson. Fáradozásai nem voltak sikertelenek, mert
1850 június 18-án nemcsak részletes jelentést tehetett a választ
mánynak a vagyoni ügyekról, hanem azt a megnyugtató közlest
is tehette, hogya Társulat, daczára ama tetemes károknak, melye
ket a lefolyt viharos idő alatt nem sikerült vállalataiban, valamint
a magyar pénzjegyek értékének hullámzása s végre teljes meg
semmisülése miatt szenvedett, még mindig ötezer pengöforinttal
rendelkezik, ide nem számítva a be nem fizetett alapitványok s
részvények ezimén, továbbá a néplapokert egyházmegyeileg tett
megrendelések alapján s künnlevó társulati kiadványok után járó
követeléseit, melyek több ezer pengöforintra rugnak s biztosaknak
tekinthetők.

Ezt a némileg biztató helyzetet még reményteljesebbé tette
az a körülmény, hogy ~1 főpapi jótékonyság, mely a Társulatnak
mindjárt keletkezésekor szilárd alapot vetett meg, az új múkö
désbe kezdő Társulattal szemben sem apadt el. Igy Scitovszky János
primás 185o-bcn segitségére sietett a Társulatnak, a mennyiben
azon évi kiadásainak fedezésére 400 pengöforintot adományozott;
a nagyváradi 1. sz. káptalan pedig megigérte, hogy a Társulat
költségeinek fedezéséhez évi 40 pengőforinttal járul. De különösen
nagy jótevője támadt a Társulatnak Juranics László pécsi nagy
prépostban, ki végrendeletileg a «]ó és olcsó könyvkiadó-társula
tot» és a pécsi papnevelö-intézetet nevezte ki egyetemes örökö
seivé. Ennek folytán Társulatunk Juranics hagyatékából 1851.
évben 6790 pengöforintot, majd utóbb, 1857-ben, meg 2000 pengő

forint értékű úrbéri kárpótlási kötvényt kapott. A választmány,
meghatva az elhúnyt főpapnak a Társulat iránt való bökezúségé
től, 1851 május 6-án tartott ülésében elhatározta, hogy a Társulat
minden évben rekviemet fog tartatni a boldogult jótevő lelke
nyugalmáért.

A vagyoni ügyek eme rendbeszedese mellett az volt a kérdés,
mi módon lehetne a Társulat munkásságának tágabb kört bizto
sitani. Ez a kérdés szóba jött az 1850 február 7-en tartott választ
mányi ülesen, melyet az a nagy megtiszteltetés ért, hogy Sqitovs{ky
János herczegprimás maga jelent meg es elnökölt. Danielik János
egri kanonok az emlitett czélra három eszközt ajánlott: irók tobor
zását, ügybuzgó bizományi tagok szerzését és pénzbeli erőt. Az
elsőre nézve a Társulat megelégedéssel láthatta, hogy a legjobb

A Szent-István-Társulat története. 4
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hangzású magyar irók csoportosultak körülötte; többek közt Majer
István, Sujánszky Antal, Szabá Imre. Ezek száma önkéntes jelentke
zések által egyre szaporodott. Megemlithetjük már itt, hogy 1851-ben
Toldy Ferencz állott be a Társulat tagjai közé. A választmány
örömmel fogadta Toldy jelentkezését és választmanyi taggá válasz
totta meg. Toldy élénk múködést fejtett ki a Társulatban; (dm ma
culatá»-ján kivül főkép mint biráló tett nagy szelgálatot. A mi
a bizományi tagok szerzését illeti, a választmány fölkerte az igaz
gatóságot, hogy a hol a Társulatnak még nincsenek bizornányosai,
ilyeneket megnyerni törekedjék s egyszersmind utasítsa a bizom á
nyosokat, hogy számadásaikat minden félévben beküldjék. Egyéb
ként a választmány kifejezte azt a reményét, hogy a rendes egy
házmegyei bizományosokon kivül mások is, különösen az espe
resek és a nagyobb községek lelkészei a Társulat ügyét fölkarolni,
annak üdvös czéljait előmozdítani, a Társulat néplapjait s könyveit
hiveik közt terjeszteni lelkipásztori buzgóságuk sugallta köteles
ségüknek fogják tartani. A mi végül a Társulat pénzbeli erejének
gyarapítását illeti, köztetszéssel találkozott Beiered] Miklós vál.
püspöknek inditványa, mely szerint a herczegprimás megkéretett,
hogy oda munkálni kegyeskedjék, mikép az Egerben hasonló
czélból megalakulni készülö társulattal történő egyesülést eszkö
zölje; az Istentől bővebben megáldott ügybarátoknak ajánlja,
mikép végrendeleteikben a Társulatról megemlékezzenek, s magas
befolyását fölhasználni kegyeskedjék, hogya káptalanokban hatá
rozatlan czélokra történt hagyományok, a mennyiben ez a hagyo
mányozó szándékával nem ellenkezik, azok megegyezésével a Tár
sulat czéljainak elórnozditására fordíttassanak.

Miközben a Társulat így fáradozott a maga vagyoni meg
szi lárdulásán és tagokban való gyarapodásán, egyidejüleg magát
az ő szent czélját is igyekezett minél nagyobb mértékben szol
gálni. Mikor a szabadságharcz után újból hozzáfogott múködéséhez,
irodalmi tevékenysége elsősorban abban állott, hogya Katbolihus
Néplap-ot ismét megjelentette.

Fogarasy följegyzéséből látjuk, hogya «Katholikus Néplap»-ot
1849 februártól májusig dr. Zalka János pest-belvárosi segédlelkész
szerkesztette. Zalka akkoriban került ugyanis haza a bécsi Augus
tineumból, honnét állandóan tudósításokat küldött az osztrák
főváros egyházi és politikai eseményeiről a «Religiov-nak. Ezek
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a tudósítások ma is érdekes olvasmányul szolgálnak annak, a ki
az 1848. év eseményeit, föleg egyházi szempontból, tanulmányozni
kívánja.

1849 májusától fogva a «Katholikus Néplap. megjelenése
félbeszakadt s csak a szabadságharcz után, októberben indította
meg ujra a lapot a Társulat. Szerkesztó ismét Zalka lett, ki, mikor
nemsokára Pestről az esztergomi papnevelő-intézetbe került, mint
az egyházjog és egyháztörténelem tanára, onnét szerkesztette a
lapot. Pesten ekkor Sujdns{ky Antal segédlelkész -- rövid ideig
a Társulat ideiglenes titkára - múködött közre mint segéd
szerkesztó ; felelős személynek pedig a Társulat igazgatóját, Foga
ras)' Mihúlyt jelentették be. Ez az állapot azonban nehézkes volt,
a mellett Zalkár is igénybe vették tanári teendöi, Sujánszkyt pedig
segédlelkészi és irodalmi elfoglaltsága. Innét van, hogy 1849
deczemberben Majer István, a pesti egyetemen a neveléstan tanára,
veszi át a «Katholikus Néplap» szerkesztését. De ö sem marad
sokáig a szerkesztöi állásban; pár hónap mulva a Társulat ügy
kezelőjévé választatván meg, Szabá Imre, majd Blümelbuber Ferencz

lesz a szerkesztó.
A néplapnak már a szabadságharcz előtt volt egy német

kiadása «Katholischer Christ» czím alatt. Ez is félbeszakadt a
szabadságharcz alatt, de a szabadságharcz utan szintén újból meg
indult a Társulat kiadásában. Egyidejüleg tót nyelven is meg
indították a néplapot. Erdélyi Vazul nagyváradi görög szertartású
katholikus püspök pedig kérte a Társulatot, hogy roman nyelvü
néplapot is adjon ki; azonban kellő számu előfizető hiányában
a Társulat erre nem vállalkozhatott.

Hogy rninő indító okai voltak a Társulatnak. midön a nem
magyar nyelvú néplapokat kiadta, azt megtudjuk abból a választ
mányi határozatból, melylyel a tót népi ap kiadását elhatározták.

A választmány tagjai ugyanis «a mostani kor szükségeinek
megfelelőleg tekintetbe vevén a katholiczizmus egyik föirányát és
magasztos szellemét, melynek nem az a rendeltetése, hogy az egyes
nemzetiségek fölkarolása- és pártolásával a népfajok közt ugy is
annyira felköltött féltékenység és versenygés lángját ápolja, hanem
hogy mennyei hit- és erkölcstanának ragyogó igazságait minden
felé szétsugároztatván, őket a szeretet és egyetértés áldásos köte
lékeivel egy családba összefűzze és Isten kegyelméból azon békét

4*
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megszerezze, melyet nekünk e vilag nem adhat», mindenekelőtt

azt sürgették, hogy «hazánk necsak egyes népességét igyekezzünk
a néplapok áldásaval boldogítani, hanem figyelembe vétessenek
mindazon népfajok is, melyek nagyobb számban országunkat
lakják és ennek nyomán, hódolva főméltóságú Sczitovszky János
esztergomi érsek és Magyarország herczegprimása legkegyelmesebb
parancsának, elhatározták, hogya tót katholikus néplap is e czím
alatt: «Katolické Novini pre obecni lud» már r849 november
elsején meginduljon ».

A püspöki kar minden töle telhetőt megtett a Társulat nép
lapjainak elterjesztésére. A herczegprimás a többi püspököket
megkérte, hogy intézkedjenek, mikép a dúsabb jövedelrnú egy
házak a néplapokra állandóan előfizessenek; mely esetben a Tár
sulat kötelezi magát, hogy minden tíz ily köteles előfizető után
két szegényebb egyháznak ingyenpéldányt küld.

A néplapok mellett a múködését újra megkezdő Társulat a
naptár kiadásával adott magáról életjelt. A naptárt magyar, német
és tót nyelven bocsátották közre, és pedig a magyar naptárt az
r8so. évre 10.000 példányban. De él közönség úgy elkapkodta a
példányokat, hogy mind. a három nyelvú naptárak hamarosan
elfogytak. Ezért már r8so márczius havában elhatározza a választ
mány, hogya következő évre a magyar naptár 20.000 példányban.
a német és a tót naptár pedig ro-ro.ooo példányban jelenjék meg.

A mint látjuk, a Társulat az ő kiadványaival ez időben

Magyarországnak nem-magyar ajkú lakosait is kívánta szolgálni.
Hogy ez sikeresebben történhessék, a szabadságharcz után tartott
legelső ülésében, r8-+9 október ré-án, Nogdll jános papnevelő

intézeti lelkiigazgató indítványara kimondotta a választmány, hogy
él magyar, a német és a tót katholikus irodalomra vonatkozólag
a maga kebelében három bizottságo t vagy szakosztályt alakít, «ez
által mintegy az első lépést azon katholikus egyletek létesítéséhez
és alakításához is megteendő, melyek Némethonban rövid idő

alatt fölvirágozva, már is oly fényes diadallal és dús sikerrel
küzdenek az egyház szabadságáért». E bizottmányok szervezésére
és szabályaik megállapítására a választmány albizottságot küldött
ki Fogarasy igazgató elnöklere alatt, melynek tagjai voltak Danielik
János egri kanonok, Szabó Imre egyetemi tanár és a nép lapok
szerkesztöi. Az r850 november 5-én tartott választmanyi ülés
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«1 Társulat szellemi gyarapodása miatt S tekintettel a nemzeti
ségek egyenjoguságáraJJ, megalakította a három bizottságet. A ma
gyar bizottság vezetését Fogarasy vette át, illetőleg tartotta meg;
a német bizottság elnökévé Nogáll Jánost, a tót bizottság elnökévé
pedig Klempa Simont választották meg. A német és tót bizottság
nak azonban nem akadt sok dolga. A mi különösen a nérriet
bizottságet illeti, meg kell jegyeznűnk, hogy a Társulat alig egy
par német múvet adott ki. A német ajkú tagok száma oly csekély
volt, hogr szó sem lehetett arról, hogy külön nemet tagilletményt
adjanak nekik. Az 1853 február r-én tartott választmanyi ülésben
ezért «a Társulat azon nemet ajkú tagjaira nézve, kik, ha német
könyveket nem nyerhetnek részvény fejében, a Társulatból kilé
pesre tökélték el magukat, határoztatott: miután e tagok száma
olyannyira jelentéktelen, hogy az ö kielégítésük végett nemcsak
a nemet munkák kiadása, de még ilyeneknek az ó számukra meg
szerzése sem lehetne a Társulat kára nélkül eszközölhető, -- ha
mégis a Társulat tagjai megmaradni kívánnának. a nemet katho
likus néplapnak egy példányával. német naptárral s egyéb, a körül
ménvek szerint a Társulat rendelkezésére álló német könyvekkel. .
3 pengőforint erejéig örömest szolgál nekik a Társulat».

A kűlön német és tót bizottságról a Társulat további folya
mán egyáltalán mit sem hallunk; m iból azt kell következtetnünk,
hogy mindkét bizottság rövid fönnállás után dolog hiányában
megszünt.

A több nyelven kiadott néplapok és naptárak mellett a Tár,
sulat egyéb irodalmi múködést is kívánt kifejteni: jó és olcsó
kÖI1)"ceket is akart nyujtani a közönségnek,

A Sczitovszky herczegprimás elnökletével tartott 18S0 február
7-i választmanyi ülés, melyról mar szó volt, az elemi és kÖZépiskolák
szdnuira miclobb kiadandá jó kézikönyvek szükségességét hangoztatta.
A. herczegprimás ugyanakkor kijelentette, hogy az ország többi
főpásztoraival egy új és közhasználatul szolgáló katehixmus kiadása
végett nemsokára érintkezésbe fog lépni. A többi szükségeseknek
talált kézikönyvek, úgymint: imádságoskönvvek, bibliai történetek,
.\BC- s olvasókönyvek kiadása végett a választmány megbizta az
igazgatót. hogy e tárgyban a Társulat vagyoni erejéhez rnérten,
esetleg pályadíjak kitűzésével is, intézkedjék. Ezt a határozatot
uzonban könnyebb volt hozni, mint végrehajtuni. Mert az elemi
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iskolai tankönyvek kiadását először rendkívül megnehezítette,
utóbb pedig teljesen lehetetlenné tette az osztrák vallás- és köz
oktatásügyi miniszterium ama rendelkezése, mely az elemi iskolai
tankönyvek árát a legcsekélyebb összegben - néhány krajczár
ban - állapitotta meg. majd később eme tankönyvek kiadása
tekintetében - ide értve a kátékat is - a bécsi állami «Schul
büchcrverlags-nak kizárólagos jogot biztositott. A Társulat tehát
inkább középiskolai tankönyvek kiadásával próbálkozhatott ; és ez
sikerült is, a bécsi kormánya Társulat több középiskolai tan
könyvének megadta az engedélyezést.

A tankönyvek mellett úgy a múvelt közönségnek, mint a
népnek akart szolgálni a Társulat megfelelő művekkel.

Az értelmiségnek szolgálni volt hivatva aKorkérdések czirnú
vállalat, mely rendeltetésénél fogva a legnagyobb pártolásra lett
volna érdemes, mert a napirenden levő fontos kérdésekről tájé
koztatta volna a közönséget; és amely vállalatból mégis a Tár
sulat egész létezése alatt mindössze csak két füzet jelent meg és
ez is mintegy húsz évnyi időközben. Látható ebből, hogy a
magukban legszükségesebb és legfontosabb vállalatok is balul
üthetnek ki, ha az, a ki kezébe veszi a végrehajtást, ni ncs tájé
kozva a' közönség igényeiről, vagy ha a terjesztés megfelelő

eszközei hiányzanak, illetőleg nem alkalmaztatnak.
A «Korkérdések» története ez: Az 1849 deczember r j-án tar

tott választmányi ülésben Danielik indítványozta, hogy Dupanloup
nak a pápa világi fejedelemségéről írt czikkei s Thiers, Falloux,
Montalernbert és Thaurirt de la Rosiére szónoklatai, melyeket a
római kérdésben tartottak, s melyeket a szóló által szerkesztett
«Religio» közölt, egy füzetben kiadva, szamos példányban elter
jesztessenek. Ezek a beszédek tényleg a katholikus jogvédelem
remekei voltak s a magyar irodalomra nyereségnek lehetett tekin
teni lefordításukat és terjesztésüket. A választmány lelkesedéssel
fogadta az indítványt; Danieiik János kanonok és Róder Alajos
felsőludányi plébános pedig a költségekre 20-20 pengőforintot

ajánlottak meg. Daniélik továbbá i nditványozta, hogy ez a füzet
«Korkérdések» czirn alatt jelenjék meg, mint első füzete egy
vállalatnak, melyben az egyházat vagy a társadalmi viszonyokat
érdeklő kérdéseket megvitató, fejtegető, a tévedéseket czáfoló
czikkek jelennének meg időnkint.
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Az első füzetnek, de egyszersmind a következőknek a szer
kesztésére és jegyzetekkel való ellátására Kovács Zsigmond egye
temi tanárt és papnevelő-intézeti tanulmányi felügyelőt kérték
föl. A füzet «A pápa világi fejedelemsége» czim alatt meg is
jelent. De, mint mondottuk, a «Korkérdések» - bármily nemes
és hasznos ezéinak szolgáltak is - a Társulat kezében nem
bizonyultak életképes vállalatnak. Még csak egy «Korkérdés» jelent
meg, majdnem husz évvel az első után, s e második számmal az
egész vállalat csendesen kimult.

A «Korkérdések» első száma különben kedves alkalmat adott
a Társulatnak, hogy bemutassa hódolatát IX. Pius pápa fönséges
személye iránt. rogarasy inditványára a Társulat «A pápa' világi
fejedelemsége» czi rnű füzetet letette a pápai trón zsámolyánál, a
legmélyebb hódolatot s azon legalázatosabb kérést tartalmazó föl
irattal, hogy Ö Szentsége ezt Rómába való szerenesés visszatérte
alkalmából mint a Társulat legbenső örömének gyenge kifejezé
sét kegyesen elfogadni és a Társulatra apostoli áldását adni mél
tóztassék.

A «Korkérdéseloi-nél határozottan több sikerrel tudta a Tár
sulat a művelt közönséget szolgálni azzal a folyóirattal, mely
Károlyi István gróf elnök buzgólkodásának köszönhétte létrejöttét.

Az 1851 január r é-án tartott választmányi ülésen Károlyi
István gróf elnök azt az indítványt terjesztette elő, hogy oly idő

szaki lapot indítson a Társulat, mely bizonyos meghatározandó
időszakban a múveltebb közönségnek komoly és mulattató, de

mindenkor hasznos és a Társulat szellemében irt olvasmányt
nyujtana, mely a fölmerült honi irodalmi termékek fölött igaz
ságos és részrehajlatlan birálatot mondana, az erkölcsiségre oly
nagy befolyással biró szin házat szemmel tartaná s a kor kérdé
seit érdekesen s haszonnal fejtegetné, Az elnök inditványa köz
tetszést nyervén, azonnal az emlitett folyóirat külsó ökonomiájá
nak és program m jának szerkesztésére bizottság neveztetett ki.

A következő (febr. 4.) ülésen fölolvasták a kiküldött bizott
ság jelentését, melynek folytán a választmány elvben kimondotta
egy sz.épirodalmi folyóirat szükségességét, meginditását azonban
határozatlan időre elhalasztotta.

Az ezt követő (márcz. 6.) választmanyi ülésen az elnöklő

Fogarasy igazgató bejelentette, hogy Károlyi István gróf társulati
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elnök a tervbe vett folyóiratot, a «Családi Lapoko-at, évenkinti
200 körmöczi aranynyal gyámolítani kegyeskedik s azonfelül a
Társulatra ezen vállalatból netán háramló kárt neki megtéríteni
igérkezett. E nagylelkű gyámolításért a választmány legőszintébb

hálát szavazott a nemes grófnak s kinyilatkoztatta, hogya «Csa
ládi Lapob-at az ő óhaja szerint mielőbb megindítja. Szerkesz
tökül Somogyi Károlyt es Garay Jánost kértek föl, de ezek a mun
kára nem vállalkoztak. Ennek folytán Kleiso József pest-józsef
városi káplárit állitották a lap elére.

A folyóiratot J<le;csó József pest-józsefvárosi káplan 1853
novemberig szerkesztette, a mikor NC)' Ferencz vette át a szerkesz
test, majd nemsokára ismét Klezsó lett a szerkesztő. A folyóirat
1859-ig jelent meg a Társulat kiadásában.

A Társulatnak azonban ama kiadványai mellett, melyekkel a
múvelt közönséget szolgálta, egy perczig sem volt szabad felednie,
hogy ő első sorban mégis a nép irodalmi oktatására hivatott.
Eddig a néplapok és a naptárak voltak azok az eszközök, melyek
kel a Társulat a nép elméjéhez, szivéhez férkőzött. Ezeket az esz
közöket a siker érdekében szaporítani kellett. Erre tényleg történ
tek kisérletek. Majer István, ki időközben a pesti iskolák igazga
tója lett, egy igen fontos terre irányitotta a Társulat figyelmét,
midőn az 18)2 január 26-an tartott választmanyi ülésben a ponyva
irodalom utczai nyomtatványaira utalt es azt ajánlotta, hog:' a
Társulat kis nyomtatványokkal igyekezzék háttérbe szeritani az
erkölcsöket rontó e nemű terrnékeket. Ezt az inditvánvt igen
üdvösnek találtak és az ezen az ülésen elnöklő herczegprimás is
mélyen pártolta. Egy másik ülésében (IS52 május IS.) a választ
mány meg határozottabban jelentette ki, hogy ponyvairodalmi
nyomtatvanyokat fog közrebocsátani, Ezek szerkesztésére fölkérték
.\lajer Istvánt; Toldy Fereucz pedig igéretet tett, hogy e részben
Majemék segédkezni fog. Sajnálkozással be kell azonban va lla
nunk hogya ponyvairodalmi termékeknek nem volt meg a várt
sikerül" Már akkor is úgy volt, hogy a jó a rosszal való verseny
ben alul marad, akár azért, mert a gyarló emberi természetre a
rossznak nagyobb a vonzóereje, akár azért, mivel az erkölcsi irány
képviselői kevésbbé ügyesek és élelmesek szoktak lenni az ellen
kező irány képviselőinél.Tény az, hogy ~l Társulat ponyvairodalmi
kiaddnyainak akkor nem "olt keletjük és a választmányban - be
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kell vallanunk, hogy kissé nagyon is hamar - 1853 február I-én,
tehát félévvel a ponyvairodalmi termékek meginditása után, az volt
a vélemény, hogy legjobb lesz ezekkel fölhagyni.

Ezzel a gyors határozattal azonban a ponyvairodalmi termé
kek eszméje nem volt végleg eltemetve; időnkint újra és újra
föltámadt az. A következő évben, 1854-ben, módositott alakban
ismét szőnyegre került. Srabá Imre, akkor isz káz! lelkész ugyanis
tervezetet nyujtott be katholikus népfüzetek tárgyában, melyeknek
szerkesztésében közremúködni ajánlkozott. A választmány magáévá
tette az eszmét és Szabó Imrét 1854 február 9-én tartott üléséból
fölhatalmazta ily népies füzetek irására.

E mellett maga a ponyvairodalom kérdése sem pihent. Majer
István és Toldy Ferencz sehogysem tudtak belenyugodni, hogy
ily fontos ügyben oly gyorsan felülkerekedett a csüggedés és
bekövetkezett a meghátrálás, Úgy az 1854 október 8-án tartott
közgyűlésen.min t az ugyanazon hó r z-én tartott választrn ányi ülé
sen újból indítványozták a ponyvairodalmi termékek kiadását.
Érveik elől bajos volt kitérni. A választmány tehát tett, a mi tőle

tellett: a ponyvairodalmi termékek terjesztésére alkalmas rriódok
megállapitására bizottságot küldött ki. Ez a bizottság 1855 már
czius r-én terjesztette javaslatait a választmány elé. E javaslatok
szerint a Társulat szólítsa föl a hazai Írókat népies múvecskék
irására ; a búcsújáróhelyeken múködő papsághoz pedig a búcsú
járás ideje, a helybeli ajtatosság módja, a helybeli közimádságok,
enekek, legendák, a búcsúhelyek története, rajzai, régiségei, az ott
összesereglő nép lelkiszükségei iránt kérdés és kérelem intéztessék.

Az irókhoz intézett fölszólításra többen nyujtottak be múve
ket, melyeket a Társulat k i is adott. Utóbb, 1856 ószén a kikül
dött bizottság névszerint fölkerte Dariss Zsigmond, Siubo Imre,
Ptijer Antal. Muulszenti Gedeon. Garay Alajos, Bel/ö[v Soma, .\fcs/cr
István, Majcr István és Vas Gereben népies írókat, hogy rövid
népszerű múveket írjanak a Társulat részére. A mi azonban a
búcsújáróhelyek lelkészeihez intézett kérelmet illeti, ennek nem
volt kellő eredmenye, mert mindössze csak néhány helyről érkez
tek be a kért adatok. A választmány mindarnellett elhatározta.
hogyabúcsújáróhelyek számára népiratkakat irat; a szerkesz
tésre G/JI/ileUS Alajos ez. kanonokot, a lelkipásztorkodástan tana
rát kerte föl, ki a megbizatásnak eleget tett.
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Nagy eredménye most sem volt a ponyvairodalom s általá
ban a népies irodalom terjesztése iránt való törekvésnek. Talán
nem utolsó sorban Danielili Jánosban is, ki Fogarasy távozása után
átvette a Társulat vezetését, kell ennek okát keresni. Danielik a
múvelt közönség szükségleteire fektette a fősúlyt s a népies iro
dalom múvelését csak mellékes czélnak szerette tekinteni. Ily
fölfogás mellett nem csoda, ha talán a népies iratok terjesztése
nem történt a kellő buzgósággal.

Több sikerrel járt a Társulatnak egy rokontermészetű, de
szükebbkörú vállalata. Ugyanis 1852 május rSván a szüntelenül
gondolkozó és a katholikus közőriség sajtóbeli szükségeit éberül
figyelő Fogarasy püspök fölkerte a választrnányt, hogy áldozat
keszscgét a kórbd;;akban és a tömlöqökben sínlődő emberiségre ter
jeszsze ki. S jól tudván, mennyire van ezeknek szűkségük unal
mat űző, oktató, mulattató és vigasztaló olvasrnányra, fölvetette
egy kárbdzi l<öllJvtdr Iétesitésének eszméjét. A választmány lelkes
helyeslessel karolta föl az üdvös indítványt és kijelentette,hogy
ennek megvalósítására minden kitelhető áldozatra kész. Az ez
iránt szükséges lépések megtétele és az ügynek Pest város taná
csánál, valamint az illető kórházi igazgatóságnál való rendbe
hozatala végett bizottságet küldött ki. A városi tanács örömmel
fogadta a Társulat ajánlkozását, minek folytán a Társulat kikül
dött bizottsága 4 I 2 kötetre menó könyveket adott át a Szent
Rókus-kórháznak, megvetve ezzel a betegek kórházi könyvtárának
alapját.

Ugyanily könyvajándékokkal látta el a Társulat Majer István
kezdeményezésére a dolgozá-bdiat.

A katonasdg lelkiszükségeire is kiterjedt már ekkor a Tár
sulat éber figyelme. Deutinper Márton salzburgi katonai lelkész
1853 -ban késznek nyilatkozott, hogyaSalzburgban állomásozó
magyar katonaság között a Társulat imádságos és egyéb épületes
könyveit terjeszsze. A választmány a legnagyobb örömmel ragadta
meg az alkalmat, hogya magyar ajkú katonák közott az idegen
ben is jót tegyen kiadványainak terjesztése által; az emlitett lel
késznek könyveket küldetett azzal a kérelemmel, hogya magyar
katonák közt ingyen szetoszsza. Ugyanígy tett a Társulat, midőn

ugyanez évben MoIIIdr Vid Bertalan és Mdrkus Károly tábori lel
készek intéztek hasonló kérelmet hozzá. Pár évtizeddel utóbb,
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mint látni fogjuk, épen Molnár Vid Bertalan nagylelkűsége foly
tán lehetóvé vált, hogya Társulat a katonák közt állandóan ter
jeszsze az isteni igazság boldogító adományait,

1<:1<:1<:

Lássuk most, kik intézték a Társulat ügyeit a rendbeszedés és
szárnybontogatás ez éveiben.

Az ügyek élén a fáradhatatlan Fogarasy Mihály püspök állott,
ki a szabadságharcz előtt a pesti tankerület főigazgatója volt, de
Thun minisztersége alatt ezt a hivatalt nem viselte. Mellette
mint aligazgató egy ideig Somogyi Károly rnúködött. A Társulat
első titkára, mint tudjuk, San/hó Károly volt; de ez hivataláról
lemondván, a választmányaszabadságharcz után tartott legelső

ülésében, 1849 október ré-án, ideiglenesen - a míg tudniillik a
közgyűlés nem intézkedik - Sujánszky Antal pest-belvárosi segéd
lelkészt nevezte ki titkárnak. Sujánszky azonban csak rövid ideig
viselhette hivatalát, mert részint lelkipásztori elfoglaltsága, részint
irodalmi kötelezettségeinek szaporodása miatt kénytelen volt a
titkarságról lemondani. Munkásságát azonban a további években
is birta a Társulat. Mint a Társulat ügykezelői hivatalának veze
tője, majd mint a «Katholikus Néplap. szerkesztóje, melynek
tisztét pár évvel később elvállalta s mint a választmány tagja,
mindig tevékeny részt vett a Társulat közügyeiben. Sujánszky
helyébe 185o-re rendes titkárnak Blümelbuber Ferencz, szintén
pest-belvárosi segédlelkészt választották meg, kinek évi fizetésül
120 forintot rendeltek, «rnindaddig, míg a pénztár reménylett
gyarapodása a 200 frtig emelendő díjat megadni nem engedi».
Blümelhuber azonban pár hónap mulva szintén leköszönt. Ekkor
a választmányatitkari állást egyesítette a «Katholikus Néplap»
szerkesztói állásával és e kettős hivatalra Szabó 'Imrét választotta
meg 1000 pengőforint fizetéssel. De Szabó is csak igen rövid
ideig viselte hivatalát, mert Iszkázba ment plébánosnak. 1851 júl.
3-án a választmány Klezsá József pest-józsefvárosi segédlelkészt
választotta meg ideiglenes titkárnak. A titkári állást ekkor ismét
elválasztották a «Katholikus Xéplap» szerkesztői állásától és a
«Katholikus Néplap» szerkesztójévé Bliunelbuber Ferenczet tették
meg. A titkári állásban való gyakori személyváltozásokuak sora
ezzel még nem ért véget; mert Klezsó egy év mulva szintén



60 ~L~SODlK FEJEZET

lemondott. A választmány r8S2 június r z-én világi embert válasz
tott meg titkárnak : Gyurits Antal választmanyi tagot.

Az r8 So május 2-án tartott választmányi ülés a társulati
ügyek gyorsabb s egyöntetűbb kezelése végett szükségesnek tar
totta azokat egy kézben összpontositani s e végett egy társulati
ügykezelő vagy ügynöki hivatalt föláll ítani, melynek hatáskörébe
némely olyan ügyek is tartozzanak, melyek addig a titkári és az
expeditori hivatalhoz tartoztak. Ügykezelőnek Majer Istvánt válasz
tották meg. ki akkor a «Katholikus Néplap»-ot szerkesztette. Az
ügykezelő fizetését ugyanekkor 900 pengöforintban állapította
meg a választmány.

Majer István nem sokáig viselte az ügykezelői állást. Pest
városa tanácsának és az ország ideiglenes helytartójának benne
központosult bizalma által Pest város összes tanintézeteinek igaz
gatójavá neveztetett ki, minek folytán r8so deczember 3-án az
ügykezelői hivatalról lemondott. Utódjául Sujánszky Antalt válasz
tották meg ideiglenes minőségben, majd r8s r november 4-én
erre az állásra Somogyi Károlyt kérték föl, ki elóbb a Társulat
aligazgatója volt, utóbb Esztergomba távozott, de most ismét
Pestre tette át lakását. Somogyi átvette az ügynök i hivatalt, de
félév mulva ó is lekoszönt. Most világi embert állitottak az ügy
nökség élére; r852 június r 2-én a választmány ügynöknek Hindy
János ügyvédet választotta meg. ki tizenkét évig vezette az ügy
nök i hivatalt. A választmány azonban nem akarta egészen nélkü
lözni Somogyi munkásságát, ezért fölkerte őt, hogy ismét aligazgatói
minőségben szentelje erejét a Társulatnak. Fáradozásúért jutalom
kent évi 400 pengőforintot ajánlottak meg neki.

Az ügykezelói vagy ügynöki hintal föladata volt a Társulat
kiadványainak forgalomba hozataláról gondoskodni, tehát úgy a
tagilletmény elszállítását. mint a készpénz-eladásokat teljesíteni.
Az ügynöki hintal azonban szakszerű kereskedői vezetés híján
lévén, egymaga nem végezhette teljesen kielégitő módon a tár
sulati kiadvánvok terjesztésének fontos munkáját, Ez okból a
választmány r85r november 4-én kimondotta, hogya társulati
kiadványok nagyobb elterjesztése czéljából a könvvárusi utat. is
hasznalja föl a Társulat.
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Mikor a Társulat vezetősége ily módon minden eszközt
alkal mazásba vett, hogy minél nagyobb legyen a Társulat iro
dalmi termelése és minél szélesebb kötökben terjedjenek kiad
ványai, szinte természetes, hogy fölvetődött előtte egy, minden
nagyobb arányú könyvkiadói tevékenységgel velejáró gondolat:
a saját nyomda gondolata.

Tudjuk, hogy szerény óhaj ként már Fogarasy püspök első

szózatában, melyet sajto útján közzétett, benne foglaltatik a Tár
sulat saját nyomdájának gondolata. De ez, ismételjük, csak sze
rény óhaj volt, mert a Társulat sokkal gyöngébbnek érezte magát,
semhogy már létezésének legelső idejében ilyen vállalkozásba
mert volna bocsátkozni. Ily körül mények közt csodálatosnak
tetszhetik, hogy a választmány a legelső ülésben, melyet a szabad
ságharcz után tartott - a többször emlitett 1849 október r é-án
tartott ülésében - a társulati nyomdára is gondolt. Azonban a
választmány mintegy kénytelen volt e gondolattal foglalkozni,
jóllehet a Társulat még távol volt a megszilárdulástól cs vagyona
igen szetény volt. Kénytelen volt e gondolattal foglalkozni, mivel
a néplapok és a naptárak, melyek a rnúködését újra megkezdő

Társulat fókiadványai voltak, sok okot szolgáltattak a Társulat
nak, hogy saját nyomdára gondoljon. Mert c kiadványoknál foly
tonos kellemetlenségek merültek föl a nyomdászokkal ; a lapok
késedelmes szétküldése, a nagy árak örökös elégületlenség forrásai
voltak. Ezért mondotta ki a választmány az előbb emlitett ülés
ben, hogya Társulat vagy új nyomdát rendezzen be magának,
vagy cgy meglevőt szerezzen meg. Ez azonban egyelőre csak elvi
határozat volt. mely az ügyet nem vitte közelebb a megvalósu
lás felé.

Az 1851 április I-én tartott választmányi űlesen újból szóba
került a társulati nyomda. Fogarasy kifejtette, mily elkerülhetet
lenül szükséges, hogyaTársulatnak saját nyomdája legyen; mert
csakis ez uton lehet elérni a Társulat egyik czélját: a könyvek
olcsó adását. A választrnányt meggyőzték Fogarasy érvei s újból
kimondotta, hogyaTársulatnak saját nyomdája legyen; .az
inditvány megvalósitását azonban arra az időre kivánta halasz
tani, mikor a juranics-féle örökség/ melv akkor még nem volt a

* Lásd 49. l.
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Társulat kezén, e vállalat létesítését lehetóvé teszi. Az ülésen a
jelenlevők egyike, Tarcialouics kijelentette, hogyafölállítandó
társulati nyomdáért kész 8000 pengőforint erejéig a biztosítékot
magára vállalni ..Mikor a Társulat megkapta a Juranics-féle örök
séget, a nyomda fölállítása végett hatósági engedélyért folyamo
dott. A hatóság azonban szúkkeblúen megtagadta az engedélyt.

A nyom~a fölállitásának ügye újból szőnyegre került az
18 S2 április lJ -án tartott választmanyi ülésben. A Társulat egyre
jobban érezte annak szükségét, hogy saját nyomdája legyen; ez
magyarázza, hogya hatóság elutasító határozata nem riasztotta
el tervétől. Biztatólag hatott az is, hogy bár a hatóság elutasította
a Társulat kérvényét, Fogarasy püspök utóbb magától Albrecht
főherczegtől, Magycrország katonai és polgári kormányzójától.
bátorítást kapott a kérvénynek újból való benyujtására. A választ
mány tehát elhatározta, hogy az ügyet a legközelebbi közgyűlés elé
terjeszti.

A közgyűlés 1852 augusztus 2-án volt. A Társulatnak fönn
állása óta mdsodik rendes kÖ/(Jl)'iil/se volt ez. Az előző két évben
közgyűlést nem tarthatott a Társulat, de most sikerült kieszkö
zölnie a rendőrség engedélyét. Ezt pedig egyenesen Albrecht
főhcrczeg közbenjárására adták meg.

A közgyűlés. melyen SrzítovsZky herczegprimás elnökölt, a
Társulat alapszabályainak módosítását mondotta ki. Új nevet
adott a Társulatnnk, a mennyiben a «Jó és olcsó könyvkiadó
társulatn-ból Sien; Istudn Tdrsulata lett, miból utóbb a «Szent
István-Társulat» elnevezés keletkezett. A közgyűlés továbbá szé
lesebb alapokra fektette a Társulat múködését, a mennyiben a jó
és olcsó könvvek kiadásán kívül általában a katholikus irodalom
múvelését és kiadványok által való terjesztését, sőt e mellett a
jótékonyság gyakorlását is tűzte a Társulat föladutául. A közgyű

lés maga azonban nem szövegezte meg a módosításokat, hanem
ezt a munkát a választrnányra bizta, mely viszont egy albizott
ságot küldött ki a módosítások eszközlésére s ennek munkálatát
e'I. is fogadta.

Minthogy Albrecbt főherczeg tudatta, hogy szivesen fogadja
a Társulat küldöttségét, október j r-én megjelent nála a Társulat
diszes küldöttsége, élén Kdrolyi István gróffal, a Társulat elnökével.
A küldöttségben résztvettek: Marqíbdnyi Lórincz cs. kir. kamarás,
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Simonesies János cs. kir. tanácsos, Bruneck József föpénzügyi
tanácsos, Keszler János kincstári tanácsos, Reseta János nyugalma
zott egyetemi tanár, Stockinger Tamás egyetemi orvostanár, 1;oga
rasy Mihály püspök, Liptbay Andris prépost-kanonok, papnevelő

intézeti kormányzó, Szántá{fj Antal prépost, pest-lipótvárosi plebá
nos és Majer István, az elemi iskolák igazgatója.

Károlyi István gróf elnök hosszabb beszéddel üdvözölte
Albrecht főherczeget, melyben előadta, hogy a Társulat czélja :
«A katholikus egyházi gondolkozásmód és érzelem fölélesztése,
mely józanul gondolkozó férfiak egyhangú itélete szerint egye
dül képes megszilárdítani a megtágult társadalmi kötelékeket, az
alattvalók kedélyébe húséget és ragaszkodást, a hatalmasok szi
veibe pedig igazságot és jóakaratot önteni s ekképen a tartós
békének áldásait mindenekre egyformán árasztani. A kárhozatos
törekvések által meggyengített tekintély helyreállítása szintén csak
a katholikus elvek érvényesítése által eszközölhetó».

Majd így folytatta: «Cs. kir. Fenségednek magasztos vallá
sossága kezeskedik arról, miszerint Fenségednél a mi keresztény
jámbor törekvéseink kegyelmes méltánylásra tulálandnak, sőt

ennek öntudata adá nekünk a hatalmas ösztönt egy magasabb
és szélesebb alapra fektetett jótékonyságra. Annál inkább át vagyunk
hatva a bizodalom hálás érzetétől. hogy cs. kir. Fenségedben a
mi katholikus egyházi Társuljtunk pártfogóját s azon legmaga
sabb kegyelem és kedvezések magas előmozdítóját tiszteljük,
melyekre, hogy fölvirágozhassék, oly nagy szüksége van.»

«Ezen bizalomtól indíttatva a nevezett közgyúlésűnkben el
határozott kétrendbeli folyamodást teszünk le cs. kir. Fenséged
elébe; mindkettőt cs. kir. Fenséged magas pártfogásába ajánljuk
s azokat Fenséged magasztos és jámbor katholikus érzelmeinek
védszárnyai alá helyezzük; egyszersmind alkalmat veszünk magunk
nak hódoló tiszteletünknek s ragaszkodásunknak cs. kir. Fensé
ged előtti legalázatosabb kifejezése mellett arra kérni Fenségedet,
hogy Társulatunkra és ránk magas figyeimét s kegy teljes gyámo
lí tását kiárasztan i méltóztassék».

Az e beszédben említett két folyamodvány közül az egyik a
Társulat új alapsrabdlyteroeretcnek megerősítését, a másik pedig a
Társulat részére nyomddnak engedélyezését kéri.

Albrecht főherczeg kegyes szavakban tudatta a küldöttséggel,
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hogy a Társulat jótékony, hasznos és kivált ez időben igen jelen
tékeny múködését figyelemmel kisérte és fogja kisérni ezentul is;
öröm mel értesült a Társulat hatáskörének szélesbiteséról s jóté
konyságának kiterjesztéséről; kívánja, hogy tagjainak száma nap
ról-napra növekedjék s idővel az országban fióktársulatok is kelet
kezzenek. Ezután fönhangon és nagy nyomatékkal mondotta: ((Én

büsZlle vagyok arra, bogy Isten hegyelméböl katholikus vagyoh s csak arra
figyelmeztetem önöket, hogy az egybd;znak és álladalomnak karöltve kell
inunkdlkodnia az igaz boldogító elvek megszilárditdsdra». S miután
megigérte, hogya Társulat két folyamodványát figyelembe veszi,
a küldöttség elnökével és tagjaival egyenkint is beszédbe bocsát
kozott és a Társulat állapota iránt behatóan kérdezósködve, mind
egyikökhöz buzdító szavakat intézett s öket kitartásra intette.

E kcgyes fogadtatás és magas pártfogás folytán a Társulat
méltán nagy bizalommal tekinthetett a jövőbe.

A Társulatnak csakhamar alkalma nyilt örvendetesen meg
győződni Albrecht főherczeg jóindulatáról. Ugyanis az osztrák
kormány Magyarországon is életbeléptetvén az osztrák sajtotör
vényt, a cs. kir. rendőrhatóság 1853 február r z-én meghagyta a
Társulatnak, hogy valamennyi lapj áért, ideértve a «Családi Lapob-at
is, még c hó 20-ig tegye le a szabályszerű biztosítékot. A választ
mány cnnek folytán elhatározta, hogy a Társulat a «Katholikus
Néplaps-ért járó 5000 pcngöfori~ltnyi biztosítékot a kitűzött

határnapig leteszi, a többi lapokra nézve pedig kérelmezi, hogy
ezek legalább még félévig biztosíték nélkül jelenhessenek meg;
egyszersmind pedig a Társulat megteszi a lépéseket. hogy lehe
tőleg az összes lapokat fölmentsek a biztosíték kötelezettségétól.
A rendőri hatóság a Társulat kérelmére megengedte, hogy azok a
lapok, melyekért a Társulat a biztosítékot le nem tette, márczius
végéig megjelenhessenek, mely idő alatt a Társulat a bécsi kor
mányhoz folyamodhatik. A Társulat fölkerte a herczegprimást,
hogy ő maga adja be a Társulatnak erre vonatkozó kérvényet a
miniszteriumnál. Február 18-án adta be a Társulat ezt a kérvényt
és egy hónappal később a magyarországi katonai és polgári kor
mányzóságtól megkapta a választ, mely szerint a kormány meg
engedte, hogy a Tdrsulai dssres lapjai biztosíték nélkül jelenbessel/ek
meg,. sőt a kormánya német és tót néplapokra nézve az eddig
hiányzott hirlap-engedélyt is megadta.



AZ ABSZOLUTIZMUS EVTIZEDEBEN

E kegyes elintézés megköszönése végett Fogarasy Mihály püs
pök vezetésével április ro-én ismét egy küldöttség járult Albrecht
főherczeg elé, mely küldöttség tagjai voltak: Danielik János kano
nok, Marczibányi Lörincz cs. kir. kamarás és Simonesies János
cs. kir. tanácsos. A küldöttség szónoka Danielik volt. A főherczeg a
küldöttséget a legkegyesebb módon fogadta s azokat az érdemeket,
melyeket a szónok reá kívánt ruházni, elutasította magától, azt mond
ván, hogy egyenesen ö Felsége mcltoztatott kegyelmesen elrendelni s meg
engedni a Társulat fölszabadítását alapokért leteendö biztosíték alól.
Egyébiránt pártfogását a jövőre is minden tekintetben fölajánlotta.

Ez év ószén egy másik rendőri zaklatástól mentette meg a
Társulatot Albrecht főberczeg pártfogása. Ugyanis a rendőrség a
Társulat által kiadott naptárakat felsőbb helyről nyert utasítás
következtében megvizsgálván, az azokban foglalt statisztikai ada
tokat hiányosaknak találta s ezért a naptárak árulását egyelőre

felfüggesztette. Azonban Albrecht főherczeg, tekintvén a czél szent
ségét, melyet a Társulat e naptárakkal is elérni törekszik, ezek
árultatását a folyó évre megengedte. A választmány legmélyebb
hálával fogadta ő fensége kegyének ez újabb bizonyságát is.
A jövő években kiadandó naptárakra nézve a rendőrség utasította
a Társulatot. hogy naptáraiban vagy ne közöljön statisztikai ada
tokat, vagy pedig ezek közölhetése végett kellő időben felsőbb

helyen engedélyt kérjen. A választmány tekintetbe véve a teljes
statisztikai adatok terjedelmességét, elhatározta, hogy jövőben a
Társulat naptáraiban statisztikai adatok ne foglaltassanak.

Egy megdöbbentő, de szerenesés kimenetele miatt a Gond
viselés iránt való hálára késztető esemény ebben az 1853. évben
alkalmat adott a Társulatnak. hogya hűség és ragaszkodás
érzelmeit, melyekkel a trón iránt viseltetett, ennek zsámolyá
nál tolmácsolja. Az egész monarchia népeit ugyanis mély meg
döbbenés fogta el, rriidőn arról a merényletról értesültek, mely
ő Felsége ellen Bécsben elkövettetett; de a megdöbbenéshez az
öröm érzelme csatlakozott, hogy az uralkodó nagyobb sérülés
nélkül szerericsésen megmenekült. Jellemző, hogya rendőri ható
ságok nem tételezték föl a magyar nemzettől, hogy őszintén örül
az uralkodó megmenekülésének s hogy ez örömét saját jószán
tából fogja nyilvánítani; hanem ráparancsoltak a lakosságra, hogy
lejalitását nyiivánitsa. Társulatunk is kapott fölszólítást Augus;

A Szcnt-Isrv.tn-Tűrsulat története. 5
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Antal báró pestkerületi fóispántól, «azon hálaadó istentisztelet és
lojalitási nyilvánítás iránt», mely február 20-án Budán tartatott.
A Társulat tagjai önként és örömmel csatlakoztak a hálaünnepély
hez ; mint az r8S3 márczius z-iki választmányi ülés jegyzőkönyve

mondja: «Ezt minden fölhivás nélkül is teljesíteni kötelességüknek
tartván». A Társulat az egyetemi templomban külön hálaadó isten
tisztelet tartatott, melyen a tagok nagy számmal jelentek meg; egy
szersmind hódoló föliratot juttatott a trónhoz, mely ő Felsége leg
magasabb tetszését megnyerte; miról a Társulat külön értesíttetett.

Ugyancsak r8S3-ban Se:zitovsZky János herczegprimást a római
szentegyház bíbornokai sorába emelte a pápa. Fóvédnökének ez
a kitüntetése a Társulatot is örömmel töltötte el, melyet küldött
ség útján fejezett ki. A tisztelgő küldöttség előtt Sczitovszky eze
ket a jelentős szavakat mondta: ccA Társulat javára, melyet az egy
bdri hierarchiával eg)' czélra munkdlá segedtestiiletnek tekintek, nem eg)',
de két kézzel leszek késZ áldozatot hozni». A Társulat további törté
nete bizonyítja, hogy Sczitovszky bíbornok-herczegprimas élte
végéig csakugyan áldozatra kész pártfogója volt a Társulatnak.

Az r8S3. év különben nagy kihatású változást hozott a Tar
sulat vezetésében. Fogarasy Mihály püspök, a Társulat alapítója
és mindeddig fáradhatatlanul tevékeny igazgatója, elhagyta a
fővárost és visszatért káptalanához. Az ez év augusztus 28-án tar
tott közgyűlésen visszabocsátotta állását, megigérvén, hogya Tár
sulat ügyeit tovabbra is minden kitelhető módon előmozdítja.

Fogarasy utódjává. helyettes-elnök vagy alelnök czímmel,
Danielik János prépost, egri kanonokot választották, ezt az ékes
tollú és ékes szavú papot, ki eddig is nagy részt vett a Társulat
nak úgy közéleti szereplésében, mint irodalmi múködésében. Mel
lette Somogyi Károly múködött mint társulati igazgató. ki mellett
aligazgatói minőségben r8s y-ben Somogyi Alajos, r8s6-tól fogva
Kádas Rudolf múködött,

Megemlítjük itt, hogy egyidejűleg a titkári állásban is személy
változás történt. Gyurits Antal titkár lemondván. helyébe Fogarasy
püspök ajánlatára Szabóky Adolf kegyesrendi tanárt választották
meg, ki a szent ügy iránt való szeretetböl szerencséjének vallotta
e hivatalt minden díj nélkül viselni s r8S9-ig végezte ezt a tisztet.
Ekkor visszalépett a titkárságtól. de egyidejűleg átvette a Társulat
német néplapjának. a «Katholischer Christe-nek szerkesztését.
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Dan ieli k alelnö ksége nem egysze rű folytat ása vo lt a Fogarasy
igazgatóságána k, han em új irányt jelentett. Dani elik alatt a T ár
sulat mú köd ését bizonyos csillogásra vall ó töre kvés jellemzi.
Kiadványa ival s szereplésével tekintélyessé tenni a T ársulatot : ez
volt aczél; s meg kell vallanunk, hogy ez aczél meglehetősen

el is· ér etett, bár vagyo ni áldozatok árán. A «Jó és olcsó könyv
kia dó-tá rsulat» nem csak uj" névvel élt, de úgy látszott, mi ntha a
rég i névve l a régi cz élt is elejtette volna . D ánielik fölfogása szerint
a T ársulatnak elsősorban a m úvelt közönség körében kelle tt hód í
ta nia, a múvelt osztályok at katho likus szell emmel megtölteni ;
és ha a m úvelt osztályok katho 
likus gon do lkozásuak, majd ilyen
lesz a nép is , mely mindenben
az urak után indul. Ezt a fölfo
gását má r az 1854. év októ ber 8-án
tartott közgyűlésen fejtette ki,
melyen először vett rész t mint
alelnök.

A múvelt közönségre vo lt
számítva első sorban az «Encyclo
paedia», melyn ek megindítását
I85 8-ban határozták el; továbbá
Cantu Caesar vi lág t örténete. mely-
rő l alább lesz sz ó. Részben a m ú- Danielik János.

velt közönség, részben a nép lelki
szükségeit szolgálta a szin tén még ismertetendő «Szentel: Élete II ,

me ly több kisérle t ut án 1859-ben indult meg, de terjedelménél
fogva mégis csak a m úveltebb közönség kezébe kerülhetett. Az
eg)'bázi sionoklat föllendítésé re 1855-ben külö n egyh ázszónoklati
folyó ira to t ind ított a T ársulat : a ccPáZll1ány{iizeteb-et; elrende lvén,
hogy e folyóiratb an a régi magyar szentbeszédek is k özöltessene k.
Ezt a folyó ira to t pár hónapig Danieiik János, Majer István és Szabóky
Ado lf szerkesztették, ma jd kizárólag R áder Alajos egyetemi hits zónok
vette át a szerkesztést. Károlyi István elnök és Danielik János helyet
tes-elnök a folyóiratokat ha thatós anyagi gyámolí tásban r észesitet
ték; előbbi a «P ázm ány-füzetek» munkatársainak díjazására éven 
kint 400 pengő for into t, ut óbbi pedig ugyane czélra a részére meg
álla pí tott 100 pengő forin tnyi szerkeszt ói díjat aján lotta föl.

5*
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Ugyancsak a múvelt közönségnek szánt művek sorába tartozik
az «Immaculata», mely czím alatt a Társulat a boldogságos szűz

Mária szeplőtelen fogantatásának hitágazat gyanánt való kihirde
tése alkalmával Toldy Ferencz revíziójával hét régi magyar szent
beszédet adott ki, melyek a boldogságos Szúz szeplótelen foganta
tását tárgyazzák. Ezáltal a Társulat nemcsak az e hitágazatra vonat
kozó magyar hagyományra nézve nyujtott becses okrnányadalékot,
hanem szép nyelvemléket is bocsátott közre,

Wiseman biboros kedves műve : a «Fabiola», melyet ez időben

adott ki először a Társulat Holló Mihály fordításában ; Segur «Bizal
mas feleletek» czírnű hitvitázó könyve; dr. Érdy János: «Szent
István életirata» ; Mttnkay János: «Istennek földi országa»; Nicolas:
«Elméletek a kereszténység fölött»; továbbá a tudományos múvek,
mint Ferenczy Jakab: «Magyar irodalom és tudomány története»,
és ugyancsak ettől a szerzótől : «Magyar írók élete»; Bumüller
világtörténete ; Kovács József: «Compendium systematis theologiae
moralis»: Lonkay Antal: «Magyar irodalom ismertetése»; Fuxbo.ffer
Monasteriologiája, mind a múvelt közönségnek, részben pedig a
középiskolai ifjúságnak voltak szánva. A középiskolai ifjúságnak
szólott Danielik János «Columbus»-a is. Továbbá az ezen osztályba
tartozó múvekhez sorolandó Martin Konrád «Religió tankönyve»
czimú múve, melyet Bartakavics Béla egri érsek, Mester István sajó
vámosi plébánossal magyarra fordíttatott s a fordítás kiadói jogát
nagylelkűen a Társulatra ruházta.

És végül ugyancsak az irodalmi múködésnek ebbe az elő

kelőbb osztályába sorolandó az «Erzsébet-legenda» díszkiadása. mely
annak az eseménynek köszöni létét, hogy az uralkodó felséges
nejével együtt 18S7-ben beutazta Magyarországot. A nemzetet
élénk örömre hangoló látogatás emlékének megörökitésére a
Társulat az Érdy-kodexból átvett és Toldy Ferencz nyelvészeti jegy
zeteivel magyarázott Erzsébet-legendát adott ki, melyhez Danielik
János mintegy kiséretúl megírta «Magyarországi szent Erzsébet
életév). A Társulat múvészi fénynyel állította ki ezt az emlékmű

vet. A díszes képek Regensburgban készültek, mivel hazai múvé
szeink és intézeteink akkor ilyenekre nem állottak rendelkezésre.
Az Erzsébet-legendának egy díszes példányát a Társulat küldöttsége
vitte meg ő Felségének, ki a küldöttséget kitüntető módon fogadta.
A díszrnú tetemes költségeire az ország főpapjai, főurai és többi
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tehetősebb és lelkesebb katholikusai kisebb-nagyobb összegekkel
segítették a Társulatot.

Ezek kétségtelenül mind olyan kiadványok, melyek alkal
masak voltak a Társulatnak fényt és tekintélyt szerezni s a mú
velt osztályokból való híveinek számát szaporítani. Ennek követ
keztében két érdekes jelenség állott elő: egyfelől az, hogy az ország
vezető államférfi ai és írói a Szent-István-Társulat tagjai közé lép
tek. Ide nem számítva Sz,..échen Antal grófot, ki még 1852-ben lépett
a Társulatba, -- Danielik alelnöksége alatt, 18S4-ben, s szemmel lát
hatólag az általa kezdett irányra való tekintettel, a Társulatba lépett
Apponyi György gróf és Eötvös József báró, előbbi mint alapító, utóbbi
mint rendes tag. A másik jelenség az, hogy protestánsok is nagyobb
számmal léptek a Társulat tagjai közé. Már e korszak általános jel
lemzésénél szólottunk arról, hogy az abszolutizmus alatt, m idón
minden egyesületi élet s nagy részben az irodalmi tevékenység is
el volt nyomva, a Szent-István-Társulat viszonylag háborítatlanul
működhetett, Ez a körülmény, kapcsolatban azzal az előbb említett
iránynyal. mely a Társulat múködését a múvelt közönség szolgá
latába szegödtette s így az előkelőbb tudományos és szepirodal
mat múvelte, - idézte elő azt, hogy egyrészt több protestáns író
menekült a Társulat védőszárnyaialá, másrészt számos protestáns
jelentkezett rendes tagul, hogy állandóan olvashassa a Társulat
iratait.

Az 1855 május 24-én tartott választmányi ülésben szóba
került az a kérdés, vajjon a protestánsok fölvehetők-e rendes
tagokul, s ha igen, minó jogokkal birhatnak. A választmány ki
mondotta: «Azon esetre, ha protestánsok társulati tagokul ajánl
koznak, a választmány tekintetbe vevén, hogy a Társulat az alap
szabályokhoz képest katholikus egyházi és világi férfiakból alakult;
másrészről pedig kívánatos lévén, hogy a hasznos és épületes köny
vek protestáns atyánkfiai körében terjesztessenek, a többség azon
nézetét emelte határozattá, hogy a netán tagokul felvetetni akaró
protestáns atyafiak mint előfizetők tekintessenek, úgy azonban,
hogyatagoknak járó 90 ivnyi könyvek nekik kiszolgáltassanak ;
mindazonáltal sem a választrnányi, sem egyéb társulati ülésekben
szavazattal ne birjanak». Ugyanígy döntött az azon év október
II-én tartott közgyűlés. Ez a határozat a legméltányosabb ; mert a
protestáns tagok megkaptak a tagilletrnényt, a melynek kedvéért
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beiratkoztak; szavazati jogot nem lehetett adni, mert ez annyi lett
volna, mint letörülni a Társulatról katholikus jelleget és kiszol
gáltatni a Társulatot a protestáns vagy bárminő nemkatholikus
befolyás érvényesülésének.

Közbevetőlegmeg kell jegyeznem, hogy - ugyancsak a föntebb
említett politikai viszonyok nyomása alatt, melyek a magyarságban
a vallásbeli különbségek mellett is a testvéri érzést erősítették 
az ötvenes és hatvanas években Magyarország katholikus és pro
testáns polgárai között békés egyetértés uralkodott; annak az ellen
szenvnek, melyet ma látunk a prtostánsoknál a katholikusok és
ezek egyháza iránt, akkor úgyszólván nyoma sem volt. Bizonyítja
ezt az a körülmény, hogy protestáns tanintézetek, mint pl. a nagy
kőrösi ev. ref. gimnázium és a sárospataki ref. kollégium a Szent
István-Társulattól ajándékkönyveket kértek ifjúsági könyvtáraik
számára. Mondanunk sem kell, hogy a Társulat az ilyen kérel
meket mindig a legkészségesebben teljesitette. A jelen történet
folyamán különben lesz még alkalmunk e békés viszonynak egy
érdekes példáját bemutatni.

De nemcsak az ország nagyjai, nemcsak egyes protestáns irók
vagy a jóakaratú protestáns honpolgárok sorakoztak a Szerit-István
Társulat zászlaja alá; a katholikus középosztály, melyre Danielik
olyan nagy tekintettel volt, általában kezdett bevonulni a Társu
latba, ugy hogy a tagok száma évről-évre szaporodott. Mig 18SI-ben
1800 volt a tagok száma, 18S3-ban már 22so-re, 1856-ban 36ls-re
emelkedett a létszám. 1858-ban már 5676 tagot, 1859-ben pedig
7136 tagot találunk, a mi a Társulat irányaban egyre fokozódó
érdeklődés kétségtelen jele.

A tekintély, melyre a Társulat szert tett, nagyban fokozta
a vele szemben tamasztott irodalmi igényeket. Így némelyek azt
is kivánták. hogya Szent-István-Társulat alapítson egy katholikus
politikai lapot. Danielik helyettes-elnök az 1856 szeptember 2-ikán
tartott (r) közgyűlésén erről a kivánságról igy nyilatkozott:
«Indítványoztatott egy katholikus politikai lapnak a Társulat által
eszközlendó alapitása. Ez indítványt illetőleg, ha én tekintetbe
veszem azon, szinte határtalanig menő véleménykülönbséget, mely
a legkatholikusabbakul ismert férfiaknál, De Maistre- és Bonaidtól
kezdve, O'Connel-, Görres-, Donoso Cortes- és Montalernbert-en
át egész a «L'Univers s-ig, a politikai nézetehe nézve mutatkozik,
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a nélkül, hogy ezek bármelyikét is kárhoztatná az egyház; ha
továbbá szemügyre veszem azon szenvedélyes vitákat, gyülöletes
kitöréseket és pusztító meghasonlást, melvet enézetkülönbség
a katholikusok soraiban nemcsak a mindig nyughatatlan francziák
nál, hanem magában az elnyomott Irlandban is épen legközelebb
előidézett: ugy bizonyára rernélern, hogy ki sem fog kárhoztatni
azért, ha nem akarjuk politikai vélemények meghasonlásának
tenni ki a kisded tábort, melyet a hiterkölcsi elvek egységének
alapján gyüjteni sikerült; ha nem akarjuk zivatarok és szélvészek
nek áldozatul dobni oda a gyenge és még csak most serdülő

növényt, melyet a hit napjának melege terebélyes fává növeszthet
idővel; ha ellenezzük a térrei lépést, melyen állva, magunk és
mindeu, politikailag habar megrovás alá nem is eső módon más
ként gondoikozók közé kűlönitó határvonalt húznunk és a Társu
latot mindezek megtámadásának mintegy czéllapdájául kellene
kitennünk. Igen, én azon erős hitben élek, hogya napon, melyen
a napi politikávali foglalkozást ezen egyesület elhatározná, egy
szersmind fölbomlásának diplomáját írná alá».

A közgyűlésen ennélfogva «a politikai lap alapítasát sürgető

indítvány egészen mellözendónek határoztatott».
Meg kell még jegyeznünk, hogy a dicsőség fénye, mely a

Társulatot övezte, magas szinvonalú irodalmi termékein kivül
Danielik egyéniségéból. elméjének ragyogásából is táplálkozott.
Danielik közgyűlési beszédei magvas tartalmuknál, erős érvelésuk
nél, szipork ázó ötleteiknél fogva mindig nagyhatásu védöbe
szedei voltak a katholicz izrnusnak, a katholikus egyház jogainak,
vagy egyes keresztény igazságoknak.

Így az 1857 június 9-én tartott nyolczadik rendes közgyűlésen

a vallásos irodalom szükségességéról szólott. Egyúttal bebizonyi

totta, hogy kis nemzetek hazafisága csakis a vallásosságból táp
lálkozhatik.

«Ha egy angol vagy franczia büszke a. maga nemzetiségére :
ezt elvonva a vallási kötelemtől is, természetesnek találom ; mert
e nemzetek vilagállása olyan, hogy fiaik érdekeit minden mások
nal inkább biztositani képesek. Itt például az irónak valóságos
világpályája van; múve az egész világhoz szól; dicsősége az egész
földkerekséget tölti be; eszméinek es irályának szépsége minden
égalj alatt gyujt s hozza mozgásba asziveket ; anyagi és erkölcsi
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jutalmát tehát nem egy maroknyi nép, hanem úgyszólván az egész
múvelt világ lelkesedésében találja. Ily nemzethez ragaszkodni, ily
nemzethez íróként tartozhatni óhajtani: természetes, mert előnyös,

mert hasznos. De mondjátok meg nekem, mily alapon kívánhatja
egy nemzet, hogy fiai őt minden másoknak eleibe tegyék, hozzá
minden másoknál inkább ragaszkodjanak, érte életöket, mindenö
ket föláldozzák, mely számukra mindezt nem biztosíthatja, sőt azt
a keveset is, a mit bizonyára képes volna, biztositani hanyag,
talentumos fiaival nem gondol, s hajlandó az idegent eleibe tenni
a hazainak ? Mily alapon, mondám, ha eltávolitjátok a vallást s
igy egyedüli zsinórmértékül az előnyöst. a hasznost kell elfo
gadnotok ?»

(c .. A nemzethez való ragaszkodás legitim kötelességgé csak
akkor válik, ha azt Isten adományának tekintem, melyet ennél
fogva elhanyagolnom, elárulnorn, elrontanom nemcsak nem sza
bad, hanem miként minden más isteni adományt, föntartanom.
kiképeznem, s mivel Isten mit sem adományoz vakon, az általa
kitűzött czélra fólhasználnom, törekednem kell. E hitnézetben rejlik
ereje minden, de legkivált az oly nemzetiségek nek, melyek nem
eléggé hatalmasak, hogy anyagi állásuk fénye által hóditsanak.
de nem is eléggé jelentéktelenek, hogyahatalmasbak féltékeny
ségét kikerüljék.»

Ugyane beszédének egy másik részében a világiaknak a vallásos
élet terén való közrernúködéséról szól.

«A katholikus egyházban - úgymond - a világiak az egy
házi kormányból s a vallási tanok és szabályok körül határozó
gyülekezetekből ezen egyház szerkezeténél fogva ki vannak zárva;
miból aztán némi közöny fejlődik ki, hacsak másrészről tevékell)'Ségi
tért nem nyitunk számukra, melyen az egyház körül, ha már kor
mányzatilag és biráskodólag nem, legalább közvetve. tanait védel
mezve és terjesztve, elveit tettleg foganatositva, az istenitisztelet
fénye előmozdításához hozzájárulva, érdemeket szerezhessenek, s
így az ügyéveli eme tettleges részvét által keltett szolidaritás foly
tán, érdekeibe vonattassanak. És a hitterjesztés. keresztényi jóté
konyság s istenes művészet mezeje bizonyára elég nagy és szép,
hogy az egyház minden fiainak foglalkozást adjon s egy neme
sebb ambiczió igényeit kielégithesse. Ha ki a történetet magasabb
szempontból azon rnezókén t tekinti, mclyen Isten az ő megval-



AZ ABSZOLUTIZMUS EVTIZEDÉBEN 73

tási tervét idővel kifejti: az olyan bizonyára nem fogja kicsinyeini
a szerepet, mely tevékenységének az egyháztársulati téren kinál
kozik ...»

«5 e tevékenységi tért az egyház sohasem tartotta elzárva ...
így állanak például napjainkban világi férfiak azon nagyszerű egye
sület élén, mely a katholikus világ-missiók gyámolítasára alakult
Lyonban; így bizattak Olasz-, Franczia-, Német- és Angolország-
ban világiak vezetésére számos társulatok ...» .

«S az e nemű egyesületekhez tartozik a mi Társulatunk is.»
Azután foglalkozik azzal az aggodalommal, hogy Társulatunk

mint «felekezeti» intézet hasonló «felekezeti» egyesületek alakítá
sára fog ösztönözni. Előadasának ezt a részét, mint állandó értékűt,

érvelésének nyomósságánál fogva, kötelességünknek véljük főbb

vonásaiban szintén közölni.
«Mi a hi tfelekezeti érdekeket illeti, valaki azt vethetne föl,

hogy a Társulat kizárólag katholikus szellemben múködvén, már
léteiének egyszerű ténye által is fölhivja a protestáns egyházakat
ellenható társulatok alakításara ; mi ismét a régi, fájdalmas és gyá
szos emlékezetű versenygések, összeütközések, gyülölködés fúriainak
fölidézésére fog vezetni.»

«E nehézség eloszlatása végett én mindeuekelótt azon tényre
hivatkozom: hogy Társulatunk már tizedik éve s határozottan
katholikus szellemben múködik s e nemű viszongásokat nemcsak
nem keltett, de sőt a felekezetek közti polgári béke sohasem volt
oly általános s teljes, mint azt épen jelenleg találjuk.»

«Megengedem, hogy felekezeti viták nélkül sohasem leszünk:
de állítom azt, hogy ha e uitdl: az elvek horében maradnak ; ha kri
mi nácziók és rekriminácziók helyett, hogy például a pápisták Husst,
a kálvinisták pedig Servetet égették meg máglyán, inkább a
tanok beltartalmából vont okoskodásokra szorítkozandnak, sohasem
fognak valamely gyülöletes, béke- és rendháborító viszongásokra
fajulni. Az ily vitákban az igazság és tudomány csak nyer; míg
ellenben protestáns atyánkfiainak az eredmény után be kellene
látniok, hogy mialatt a krirnináczió rendszere által, melylyel a
katholikus egyház ellenében éltek, ők maguk teljességgel mit sem
nyertek; az alatt e rendszernek kétségkívül mégis megvolt azon
természetes gyümölcse, hogy a hitetlenek malnuira hajtotta a vizet, s
a keresztény hitet egyáltalában saját fiai szemében alázta meg.
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És viszont nekünk katholikusoknak is meg kellett győződnünk,

hogy sokkal többet nyerünk a hittanok belső igazságának ragyog
tatása. s ennek az elet tere n következetes alkalmazásából folyó áldá
sok kimutatása, semmint a folytonos polemizálás által, mely tény
kedesünkre a «defenzíva» jelleget nyomja s igy mindig nemi
gyengeseget látszik elárulni. A várat ugyan vedeni kell; de min
den esetre czélszerúen cselekszik az, ki azt előbb akként építi ki,
hogya támadások róla visszapattan janak. E vezérelvek mellett
vitatkozhatunk bármennyit, s e mellett mint «amici personae»
békében élhetünk, mig csak az Istennek tetszeni fog a fájdalmas
szakadást megszüntetni s valamennyiünket ugyanazon akolba össze
gyüjtve, vallásilag is egyesíteni.»

Előkelő kiadványai es Danielik szónoklatai révén nemcsak itt
bent az országban, hanem ennek határain kivül is ismertté lett a
Társulat neve.

Az 1853 szeptember 19-22. napjain a németországi katholikus
egyesületek Becsben tartották nagygyűlésüket. A bécsi Szerit
Szeverin-Egyesület meghivására - melynek a Szent-István-Társulat
is tagja volt - Társulatunk küldöttségileg képviseltette magát ezen
a nagygyűlésen. A Társulat nagyszámú küldöttségét úgy a Szent
Szeverin-Egyesület, mint az összes németországi katholikus egye
sületek a legszivélvesebben fogadták; a nagygyűlesen pedig Fogarasy
Mihály püspök, a lelépett igazgató, remek beszédben ismertette a
Társulatot.

A következő évben Pustet Frigyes, a tekintelyes regensburgi
könyvkiadó es nyomdatulajdonos. Pesten járván, azt az ajánlatot
tette a Társulutnak, hogy ő kész a saját kiadásában megjelent
minden munkának kiadói jogát, ha e munkák kiadása a Társulat
erdekében fekszik, a Társulatra kiterjeszteni oly módon, hogy az
ily munkák a Társulat által meghatározandó szárnú példányban
egyenesen a Társulat neve es czime alatt jelennenek meg; föltéve,
hogya Társulat e kiadványokat mindenkor nála nyomatja. Ez
ajánlat folytán a Társulat mindenekelótt azokra a kátékra nézve
kötötte meg a szerzódést, melyek alapján a magyar nyelvú egri foko
zatos káték készültek s melyeknek a hazai német nyelvű iskolakba
való behozatala épen a Pustet-fele eredeti nemet káték nagy elterje
dése miatt fölötte óhajtandónak látszott. Pustet ennek folytán e
káték kiadói jogát a Társulatra ruházta át. Az erre vonatkozó szer-
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zödest a választmány 1854 október rz-én tartott ülésében jóvá
hagyta. Hasonló ajánlatot tett Pustet a Missale és a Breviarium
tekintetében, a mennyiben mindkettót cum Propriis Sanctorum Regni
Hungariae kiadni kívánná a Társulat.

A népet a Társulat főképen a naptárakkal és a néplapokkal
szolgálta; ezek mellett több ájtatossági művet adott ki e korszak
ban, legtöbbjét Tárkányi Béla tollából. Ide tartoznak Tárkányi
következő művei : «Ájtatosság liliomai», «jézus szent Saivének
imádása», «Lelki manna», «Vezérkönyv a proczessziókhoz». E múvek
1858-ban a Társulat örök tulajdonába mentek át.

A nép kezére adta továbbá a Társulat Gofjine oktató és épü
letes könyvét is, mely ismételt kiadásokat ért.

Még az 1853 augusztus 28-án tartott közgyűlésen. melyen
Fogarasy Mihály visszalépett és Danielik Jánost megválasztották,
határozatot hoztak a{ imddsdgoskönyuelt és énekell ó's{eg)'iijtése tár
gyában. Erre Sczitovszky herczegprimás hivta föl a Társulatot.
A közgyűlés határózatának végreha jtására a választmány 1863 szep
tem ber I -én tartott ülésében két bizottságot küldött ki, és pedig
egyiket a régi s újabb imakönyvek összeszedésére, rnely bizottság
ban többek közt voltak: Somogyi Károly, Márlify Sámuel, Nogáll
János, Dank Agáp. A másik bizottság föladata volt az egyházi
énekek s ezek dallamainak összegyüjtése. E bizottságban voltak
többek közt Danielik János, Zalka János, Sujáns{ky Antal és Engesser
Mátyás. A bizottságok tagjait megbizták, hogy a vidéken lakó tár
sulati tagok sorából többeket kérvén föl közremúködésre, a történt
gyüjtések eredményéről a választmányt időnkint értesítsek. Mivel
azonban a bizottságok által történt általános fölhivásnak foganatja
nem volt, a választmány 1854 május 4-én az egyénenkint való
fölhivást határozta el, egyszersmind a két bizottságót egyesítette.
A bizottság fölhívásai folytán nagy számmal érkeztek be imád
ságoskönyvek és énekgyüjtemények. A gyüjtés befejeztével a vá
lasztmány a beküldött énekeskönyvek átnézésével és egy teljes tar
talmú énekeskönyv szerkesztésével a bizottság egyik tagját, Engesser
Mátyás pest-belvárosi karnagyot bizta meg. Az imádságoskönyvek
átvizsgálására pedig Paldstby Pál egyetemi tanárt kérték föl.

Szent Istvan király tiszteletének terjesztése végett a választ
mány 1854 szeptember 7-én tartott üléseből az egyházi költőket

egy a szent királyt dicsóitő és társulati ünnepélyek alkalmával
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éneklendő egyházi ének írására hivta föl. E fölhívás következtében
több pályamú érkezett be; de a birálók - köztük Toldy Ferencz 
a pályaművek egyikét sem találták jutalomra érdemesnek. Több
ször ismételt kisérlétezés után a Társulatnak le kellett mondania
a szent István-énekről.

A mi a néplapokat illeti, ezeket a Társulat most is magyar,
német és tót nyelven adta ki. r856-ban tuthén nyelvú néplapot is
indított. A tót néplapot a csekély pártolás miatt beszűntették,

A szerkesztők személyében többször történtek változások, melyek
közül fölemlítendók, hogy a «Katholikus Néplap» szerkesztését
r854-ben Sujánszky Antal vette át és szerkesztette r857-ig. Sujánszky
a legnagyobb önzetlenséggel vitte a szerkesztőséget, szerkesztói díjá
nak tetemes részéről a lap javára önként lemondván.

A «Katholikus Néplap» szépirodalrni részének javításában nagy
szolgálatot tett a Mester-alapitudny.

Mester István sajóvámosi plébános - ugyanaz, a ki Martin
Konrád «Religio tankönyvb-t magyarra fordította - r854 elején
a Társulatnál 200 pengőforintos alapítványt tett a végre, hogy
ennek kamatját minden év végén az nyerje el, ki a «Katholikus
Néplapv-ban az év folyamán a legjobb vallásos, népszerű, legföl
jebb 2-3 számra terjedő, akár eredeti, akár fordított elbeszélést
írta. Ennek alapján a Társulat évről-évre egy-egy elbeszélés szer
zöjét kitüntette a Mester-jutalommal. A jutalmazás két vidéki lelki
pásztorból és egy kebelbeli társulati tagból álló bizottság véleménye
alapján történt.

A naptárak és néplapok. valamint egyes népies iratok azon
ban elenyésző csekély mennyiségú irodalmi termelés voltak azok
nak a múveknek nagy száma mellett, melyek a múvelt közönség
számára készültek. Pedig a Társulat eredeti hivatásában ha nem is
egyedül, vagy nem is főképen, de mindenesetre lényeges alkat
részként benne foglaltatott az, hogy a nép számára adjon ki köny
veket. Bármilyen fontos dolog volt, megnyerni a katholikus igaz
ságoknak a múvelt osztályokat: az ugyanezeket az igazságokat
éhező és szomjazó nép szükségletét kielégitetlenül hagyni nem
volt szabad.

Már Danielik alelnökségének második éve végén, az r85 5 októ
ber II-én tartott hatodik rendes közgyűlésen fölszólalás történt ez
irányban. még pedig igen helyes fölszólalás, Dévits József marczal-
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tói plébános azt mondotta, hogy igen üdvös és czélszerű lenne, ha
a Társulat munkássága körét kétfelé osztaná. Eddigelé - úgy
mond - csak a középosztály érdekei vannak közvetlenül képvi
selve, ellenben a népre nincs tekintet fordítva; mert a mi a tag
illetményeket illeti, oly könyveket kapnak a tagok, melyek a nép
szellemi fölfogását fölülmulják. Azt inditványozta tehát, hogya
Társulat kebelében külön osztály alakíttassék a nép számára, mely osZ·
tály kebelében a Társulat olcsobban, például egy forintnyi díj melleti
adjon könyveket a népnek. Ettől a rendszabálytól az inditványozó
plébános a tagoknak jelentékeny szaporodását remélte.

Danielik alelnök azonban a leghatározottabban ellene volt az
indítványnak «A nép számára - úgymond - külön 90 ívet nem
nyornathatunk.s mert kénytelenek vagyunk azon osztályhoz alkal
mazkodni, melynek köréből tagjaink vannak, s ezek számára azt
tesszük, a mire szükségük van. Bizonyára nem a népnek van főleg

szüksége szellemi ujjászületésre ; a nép álalában véve jó; a felsőbb

és középosztályokra kell igyekezni hatni; a mi ha egyszer megtör
tént, ők áradatként magukkal ragadjak a népet. Ide kell tehát köz
pontositani az erót, úgy azonban, hogy a népet se hanyagoljuk el.»

A kivánságot, hogy a Társulat nagyobb mértékben karolja föl
a népies irodalmat, Danieliknek az 1855. évi közgyűlésen való
föllépése nem némitotta el; az tovabbra is szóhoz jutott. Ezért
Danielik a következő évi közgyűlésen. r856 szeptember 2-án,
ujra foglalkozott az indítványnyal. «Ha ez inditvány csupán azt
czélozza - úgymond - hogya nép számára szolgáló olvasmá
nyokra minél több gondot forditsunk, úgy sem nekünk, sem az
igazgató-választmánynak nincs kifogasa ellene ... Ha azonban az
inditvány specifikumokba ereszkedik s a népirodalom mivelésére,
a Társulatban egy pengő forint dij mellett kűlön néptagi osztály
nak fölállitását sürgeti, ezt illetőleg már oda kell nyilatkoznunk,
hogy mielótt akisérletet megtesszük, óhajtanunk kell, miszerint
többen s az ország minden részeiből nyilatkozzanak aziránt, vajjon
remélhető-e, hogya nép közül egy forint dij mellett annyian lép
nek be tagokul, mennyi kivántatnék arra, hogy ez osztály, és pedig
necsak egy vagy két évre, hanem állandóan fönntarthassa magát.»

* Hogyatagilletmény go Ív terjedelmü, azt az 1853. évi alapszabályok mondták ki.
Ezek ugyan csak 1857-ben nyertek jóváhagyást, de a Társulat időközben is alkalmazta a
go ívre vonatkozó rendelkezést.
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A közgyűlés ennek folytán a külön népies osztály ügyében úgy
határozott, hogy előbb többen s az ország minden részéből nyilat
kozzanak az iránt, vajjon remélhető-e, hogy elegen belépnek abba
tagokul.

Pedig a népnek való múvek nagyobb mértékú kiadása talán
nem járt volna akkora pénzáldozatokkal, mint járt a magasabb
szinvonalú és terjedelmesebb munkák kiadása, melyeket a Társulat
többször a köteles 90 ívet tulhaladó mennyiségben adott tagillet
ményül.

Már aDanielik alelnöksége előtt való utolsó egy-két évre
nézve is meg lehet állapítani, hogy a Társulat ama buzgalmában,
melylyel czélját szolgálta, tullépte a helyes gazdálkodás határait.
Tetemes irodalmi kiadványai már akkor annyira igénybevették
anyagi erejét, hogy kénytelen volt alaptökéjéhez is nyulni. E hely
zet orvoslására az elnökség 1854 január 5-én azt az indítványt ter
jesztette a választmány elé, hogy küldjön ki egy bizottmányt, mely
nek föladata legyen a Társulat kiadásair, úgyszintén jövedelmi
forrásait s ez utóbbiak gyümölcsözését megállapítani. S ha kitün
nék, hogy a Társulat évi bevételei nem elegendők kiadásainak
fedezésére, hozzon javaslatba alkalmas módokat e hiány pótlására;
ha pedig kitünnék, hogy az évenkint mutatkozó hiányoka nem
annyira az üzlet jövedelmi viszonyaiban, mint inkább a túlságo
san lassu forgalomban rejlik, gondoskodjék szabályokról, melyek
alkalmazása által a lassuságnak elejét venni, a befizetéseket gyor
sítani lehessen. Végül, minthogy e javaslatok csak a Társulat
összes vagyonának megállapítása alapján tehetök, a bizottmány
kötelessége egyúttal az legyen, hogy a Társulat ügynöki hivatalá
ban levő készletet megszámláltassa, a bizományosoktól pedig a
kezükön levő azon készletról, melyról még nem számoltak. pontos
elszámolást szerezzen. A választmány helyeslessel fogadta ezt az
indítványt, melyból kilátszik a jószándék és a bizottságet kiküldte.

A bizottság jelentéséből kitűnik, hogya Társulat jövedelmes
kiadványai ez időben a bibliai történetek, a káté, a népiskolai
tankönyvek. Segur «Feleletei», Pázmány imakönyve és Goffine
voltak. Meg kell itt mindjárt jegyeznünk, hogy a bibliai történetek,
a káté s általában a népiskolai tankönyvek épen csak korszakunk
elején, 1854-ig, ~tartoztak a jövedelmcs kiadványok közé; mert
azután, miként már érintettük, az osztrák kormány ragadta magá-
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hoz az összes elemi iskolai tankönyvek, köztük a káték es a
bibliák kiadásának jogát es ezt a bécsi ccSchulbücherverlag»-ra
ruházta át. A veszteséges vállalatok köze sorolja a bizottság a
naptárakat es a tagilletményi múveket. A három forintnyi tagdíj
fejeben kiszolgáltatandó 90 ívnek költségeit a tagok az idő szerint
való száma mellett a tagdíjak meg nem fedeztek. Ennélfogva a
bizottság indítványozta, hogya tagilletményi könyvekből 25°0 pel
dánynál több ne nyornassék. CA tagok száma tudniillik r853 végén
225° volt.) A nyomtatási költség ívenkint 35--40 pengőforintnál

többre ne rugjon. A 90 ívbe mindennernú ív beszámíttassék,
tekintet nélkül az alakra, kivéve, ha az alak rz-ed-, illetőleg

r ő-odrétnél kisebb. Tekintve azt a körülményt, hogy a Társulat
könyvei oly városokban, a hol bizományosok nincsenek, kevesbbé
ismeretesek es kisebb mértékben terjednek el, mint ott, a hol
bizományosok vannak: a bizottság indítványozta, hogy legalább
a nagyobb városokban a Társulatnak bizományosai legyenek.
A bizottság szükségesnek tartotta a tagok számának szaporítását
es a megyes püspökök ama rendeletenek fölújitását, mely szerint
minden plébánia köteles a Társulatnak valamelyik ujságját járatni.

Ezeket és egyéb indítványokat a választmány határozatokká
emelte.

Ezekhez a pénzügyi bajokhoz azonban pár evvel később

újabbak csatlakoztak. Ilyenek voltak a nagymértékű tagdíjhátralékok.
Mint már említettük, e korszakban a tagok száma tekintélyesen
növekedett; ám ezzel nem tartottak egyenlő lépést a tagdíjbevé
telek. Minthogy a tagok nagy része késedelmesen fizetett, az
r857. évi közgyűlés elhatározta, hogy minden egyházmegyei hiva
talhoz beküldessek az illető egyházmegyeben létező társulati tagok
nevsora azzal a kéréssel, hogy a főpásztorok arra ügyelni méltóz
tassanak, vajjon a tagok a Társulat részéról pontosan megkapják-e
évi illetményeiket s viszont befizetik-e annak idején az ezek
fejében járó évi díjaikat. A legközelebb kiadandó nevkönyvbe
pedig a tagokhoz az a figyelmeztető kérés intéztessék, hogy a
tagdíjat minden évben legkésöbb szeptember havában oda fizessek,
a honnan könyveiket kapják. A legtöbb püspök készségesen meg
igérte, hogy az eleje terjesztett kerelern szerint jár el; azonban az
egesz rendszabálynak nem volt nagy sikere.

De a Társulat pénzügyi vezetesében olyan idealizmus ural-
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kodott, mely az egyszeregy rideg igazságain keresztülgázolhatni
vélt. r8S9-ben a Társulat átvette a veszteséggel dolgozó Religio-t.
Meg kell itt jegyeznünk, hogy Danielik János, mint a Társulat
alelnöke, egy ideig tovább szerkesztette a «Religio»-t, melyet még
r848-ban vett át Somogyi Károlytól. Azonban 185) elejével be
akarván szüntetni a lapot, a Társulat választmánya előtt azt az
indítványt tette, hogy adjon ki a Szent-István-Társulat egy kisebb
szerú, hetenkint egyszer megjelenő lapot, mely legalább a tudó
sítások és az irodalmi mozgalmak közlése által elégítené ki a
közönség igényeit. E lap szerkesztöjéül Zalka János egyetemi
tanárt ajánlotta. A választmány azonban kitért az indítvány elöl
s nem döntött. A «Religio» pedig nem szünt meg, hanem átment
Zalka János szerkesztésébe és kiadásába. Zalka r~ 58-ban tudatta
a Társulattal, hogy hajlandó a «Religio» szerkesztéséról és kiadá
sáról r8S9 elejétől fogva a Társulat javára lemondani, vagyis a
lapot a Társulatnak átengedni. A választmány r8s8 november 4-én
tartott ülésében elhatározta, hogy a «Religion-t átveszi a Társulat
kiadásába. Szerkesztóvé Somogyi Károly igazgatót tette meg. Az
előfizetők száma azonban oly csekély volt, hogy a Társulat
r859-ben r 500 forint veszteséggel adta ki a lapot. Szinte szerencse
volt ily körülmények között, hogy a Társulat egy kellemetlen
esemény következtében megvált a laptól. Somogyi ugyanis a
«Religio» deczember harmadiki számában neki támadt az akkor
keletkezőben volt «Idók Tanuja» caimú napilapnak. Károlyi István
gróf elnököt kellemetlenül érintette, hogy a Társulat ily módon
személyi és pártbeli torzsalkodásokba vonatik bele, s a kérdéses
czikk miatt a «Religio» megjelenését ideiglenesen fölfüggesztve,
fölterjeszrést intézett a herczegprimáshoz, hogy az esetre, ha
szükeknek találná azokat a korlátokat, melyeket a Szent-István
Társulat a «Religio» elé állított, a lap további kiadásáról rendel
kezni méltóztassék. Ugyanekkor Somogyi Károly, kit az elnök
rendelkezése sértett, a szerkesztői állásról lemondott. A választ
mány, míg a lap sorsa eldől, ideiglenesen Kádas Rudolfot bizta
meg a szerkesztéssel.

A választmanyi ülésen e tárgy megvitatása kapcsán gáncsoló
kifejezések is hallatszottak a távollevő Somogyi ellen, ki a Tár
sulatnak egyszersmind egyik igazgatója volt. Somogyi ezeknek
hirét vevén, az igazgatói állásról is le akart mondani; de a her-
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czegprimás marasztalta, mire Ő, a herczegprimás mint főpásztora

iránt való filii engedelmességből, késznek nyilatkozott az igazgatói
tisztet megtartani. Sczitovszky herczegprimás ezt tudatva a választ
mánynyal, egyszersmind a Társulatot a «Religio» további. kiadá
sától fölmentette.

Midón a herczegprimás levelet az 1860 január 5-en tartott
választmányi ülesen fölolvas ták, Danielill János is, Sujdnszky Antal
is kijelentettek, hogy Somogyi ügyet birálván, semmifele szeme
lyes ellenszenv nem vezette őket, hanem csakis az ügy iránt való
buzgóság.

A Társulat megnyugvással fogadta a herczegprimás rendel
kezését, melynek folytán a Társulat megmaradhatott a mellett az
elve mellett: a napi politikába soha semmi szi« alatt bele nem avat
kozni. Ezt aprimáshoz intézett föliratban ki is fejtette; egyszer
smind kijelentvén. hogy Somogyi igazgatói állása soha kérdésbe
nem jött.

Somogyi, ámbár a herczegprimás kívánságának engedelmes
kedve, megmaradt igazgatónak, mégis már csak pár hónapig tar
totta meg az állást; 1860 május 2-án az igazgatói állásról lemon
dott. Igazgatóvá ekkor Kddas Rudolf premontrei kanonokot válasz
tották meg, ki addig is már mint aligazgató múködött.

Ez után a kitéres után hadd szóljunk arról az irodalmi válla
latról is, mely a Társulat további korszakaiban annyi zavar es
elégületlenség forrása volt: az Egyetemes Magyar Encyclopaediá-ról.

Az 1858 május 6-án tartott választmanyi üle sben Török János
indítványozta, hogy a Társulat ((egy közhasznú s minden ismerete
ket magában foglaló s fölvilágosító magyar encyclopaediát adjon»,
A választmány az indítványt elvben elfogadta s Eötvös József báró
el nöklete alatt kűlön bizottságot nevezett ki az előzetes terv meg
álla pi tására. A bizottság tagj ai vol tak: Danielik]ános, Érdy János,
Pauler Tivadar, Toldy Ferencz, Török János es Somogyi Károly.
Ez a bizottság megállapította a munkaprogrammot s szükségesnek
mondotta, hogy mindenekelőttaz általános tartalomjegyzek készit
tessek el, mely munkával a választmány Török Jánost bizta meg.
A választmány elhatározta, hogya mú r859-ben indítandó meg.
Továbbá kimondotta a választmánv - es ebből a határozatból
származott a legtöbb baj - hogy az Encyclopaedia tagilletmenyul
adatik, meg pedig oly módon, hogy a tagilletrnényi 90 ívból

A Szent-István-Társulat története. 6
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évenkint So ív az Encyclopaediára essék. E mellett természetesen
arra számítottak, hogyatagokon kívül a nagyközönség is föl
karolja a vállalatot. E ezéiból az elnökség a választmány meg
bízásából fölhivassal fordult a nagyközönséghez, az Enevele
paediára terelvén ennek figyelmét.

Az október 7-én tartott közgyűlés az Encyclopaedia szerkesz
tésével Danielik János alelnököt bizta meg. A kezdet munkáján
elég gyorsan estek túl, úgy hogy 1859-ben tényleg megindult a
mú nyomatása.

Olyan tudományosan képzett és fenkölt gondolkozású embe
reknek, mint Danielik, Eötvös, Pauler, Török. Toldy voltak, termé
szetszerűen rokonszenves gondolat volt egy encydopaedia kiadása.
Danieliknek, de sőt a Társulat elnökének, Károlyi István grófnak
is e mellett az lebegett a szemük előtt, hogy rnilyen magasztos
dolog az, ha a Társulat egy katholikus szellemű encydopaediát ad
ki olyan időben, mikor hasonló terjedelmű más ismerettár nincs
Magyarországon. Ennek a fölfogásnak a hatása alatt állott a
választmány, midón olyan gyorsan eltökélte magát e nagyfontos
ságú, nagy anyagi és szellemi tőkét igénylő vállalatra.

Ám nem hiányoztak az elet prózaistái és a józan számítás
képviselői, az aggodalmaskodók és vádaskodók sem, kiket elvégre
is igazoltak az események. Azt rnondották, hogy az encyclopaedia
kiadása alkalmasint olyan sokáig tart, hogy annak végét az akkor
élő nemzedék alkalmasint meg sem éri. Mások azt mondták, hogy
egy encydopaedia kiadása a Társulatot elvilágiasítja s eredeti ren
deltetésétől elté rí ti. Azt is hangoztatták. hogy ily nagyméretű

irodalmi munka nem áll arányban a Társulat vagyoni állapotával.
Sokan lehettek az aggodalmaskodók, mert az 1859 november

ro-én tartott tizedik rendes közgyűlésen úgy Károlyi István gróf
elnök, mint Danielik János alelnök szükségesnek tartották szembe
szállani az aggodalmakkal és ellenvetcsekkel. Különösen Danielik
beszédének a legnagyobb része az encyclopaediáról szólott. Elő

adásából még egy másik ellenvetésnek is jövünk a nyomára. Az
«Encyclopaedia» munkatársai között tudniillik nem-katholikusok
is voltak. Ez összefügg azzal a már említett körülménynyel, hogy
protestáns irók is a Szent-István-Társulat körébe csoportosultak.
Akadtak azonban szigorúbb gondolkozásúak, a kik nem egészen
helyén valónak tartották, hogy az «Encyclopaedia: munkatársai
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közt nem-katholikus irók is találhatók. Ezekkel szem ben Danielik
az Index-szabályokból bebizonyította, hogy nem-katholikus íróknak
csak vallásos tárgyú múveit nem szabad olvasni; ellenben egyéb
múveikre nem terjed ki a tilalom. Egy ilyen egyetemes tilalom
ellenkeznék a katholikus egyház elveivel, mert azt jelentené, hogy
a nem-katholikus ember nem képes az igazságot megismerni és
róla bizonyságot tenni, nem képes semmit Isten dicsőségére csele
kedni; holott Ll katholikus egyház a legnagyobb határozottsággal
kárhoztatta és elvetette azt a tant, mintha az eredendő bűn által
az ember lelki tehetségei végkép megromlottak volna. « Isten a
tehetségeket hitkülönbség nélkül osztogatja, bizonyára nem azért,
hogy mi elvessük azt, mit Ll más hiten levők Istentől nyert tehet
ségeik helyes használata által igazat, szepet és jót kifejtenek.
hanem igenis, hogy azt, mint az emberiség közkincsét elfogadván,
szent Agoston szerint vele, mint valamely zsákmánynyal, Isten
földi jegyesét, az egyházat, fölékesitsük.»

A közgyűlés az encyclopaedia tekintetében magáévá tette Ll

választmány határozatát.
Egy másik nagyobbszabású és költséges vállalat kezdcsére

SqitovsZk)' bíboros herczegprimás aranymiséje adott alkalmat. Ez
a Srentel: Élete volt.

A Társulat nagy jótevője és pártfogója, ki valóra váltotta azt
a kijelentését, hogy a Társulat érdekében «két kézzel is szivesen
ad»: Sczitovszky János bíboros herczegprimás 1859 november 6-án
aranymiséjét ünnepelte. Külön meghivására a Társulat küldött
ségileg vett részt a ritka ünnepen. De hogy ezt, a Társulatot is
élénk örömre hangoló alkalmat a maga részéről is megünnepel
hesse, a választmány még azon év február 3-án tartott ülésében
elhatározta, hogy nagy jótevője aranymiséjét a maga részéről azzal
teszi emlékezetessé. hogy először a pest-lipótvárosi templomban
a társulati tagoktól és más pártfogoktól külön e czélra befolyó
önkéntes adományokból szent István király tiszteletére díszes
oltárt emeltet; másodszor Szentek i-Jete ezim alatt nagyobb munkát
ad ki, melynek tiszta jövedelme szinte a szent István oltára czél
jára fordirtassék .

.-\ «Szentek Életén-vel a választmány állandó emléket akart
állítan i az aranyrnisés főpásztornak; meg levén győződve, «hogy
a félszázados. vagyis aranymiséjét ülő bíbornok herczegprimas.

6*
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Sczitovszky János emlékezetének nem áldozhat az alkalommal
megfelelőbb módon, mintha ez ünnep cmlékét egy múben örökíti
meg, mely a hivek lelki szükségeinek megfelel; hogya kik e
szükségtől indíttatva, azt valaha, meglehet, századok multával
kezükben forgatandják, mindig megemlékezzenek honuk azon
herczegprimásáról, ki valamig élt, a szeriteket dicsőítve és tettleg
utánozva, pertransiit benejaciendo, a hitbuzgóság, szeretet és keresz
tény irgalmasság múveit páratlan önfeláldozással gyakorolta».

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a választmány ezúttal
nem első izben határozta el a szentek életének megiratását. Már
1854 november 9·én hozott határozatot, mely szerint egy «Szentek
Életéll-t fog kiadni s a megírására Lonkay Antalt kérte föl.
E tárgygyal kapcsolatban kimondotta azt is, hogy az egyház
megyei hivatalokhoz és a szerzetesrendek főnökeihez azt a kérel
met intézi, hogya körükben található régi egyházi múemlékek,
kelyhek, czibóriumok s egyebek rajzait s történetük leírását a
Társulattal közölni sziveskedjenek, hogy így e rajzok és leírások
különösen a magyar származású szentek és boldogok életrajzai
mellett a magyar katholikus egyház dicsőítésére m éltó helyet
foglaljanak. Egyszersmind bizottságot küldött ki a választmánya
hazai népesség által tisztelt szentek és boldogok névjegyzékének
elkészítésére, mely 185 S február I-cn terjesztette elő jelentését.
Az iratokból megtudjuk, hogy Lonkay a «Szentek Életé»-ből el
készített egy füzetet s azt be is mutatta ; több azonban nem
történt. Egy évvel később, az 1856 január )-án tartott választmanyi
ülésről szóló tudósításban azt olvassuk, hogy a választmány ez
ülésben Danielik Jánost kerte föl a «Szentek Élete») megírására.
Danielik kész volt ezt minden díj nélkül elvégezni; azonban egyéb
elfoglaltsága miatt bele sem kezdhetett. Az 1858 október 7-én
tartott közgyűlés SOlJlogJ1: Károly társulati igazgatót bizta meg a
mú megirásával.

E nagyobbszabású mú mellett a Társulat a nép számára való
«Szentek Életé)l-t is akart kiadni: e népies mun ka megírására
a választmány 1856 október 2-án Grynaeus Alajost kerte föl, ki a
megbizatásnak nem tehetett eleget, mert 18s8-ban elragadta a halál.

A «Szentek Elete)) tehát éveken át napirenden volt s midón
a Társulat Sczitovszkv herczegprimás aranymiséje alkalmával annak
megiratását újból elhatározta, csak ujabb jelleget nyert a mú. A négy



AZ ABSZOLUTIZMUS ÉVTIZEDEBEN

kötetre tervezett, több aczél- és fametszettel ékesítendő munka
megírására ezúttal Zalka János egyetemi tanárt kérték föl, ki ezt
magára is vállalta s jó ideig szerkesztette. Később Zsibouics Ferencz,
a központi papnevelő-intézetlelkiigazgatója, írta tovább a munkát.

Az r859 márczius ro-én tartott ülésben a választmány elhatá
rozta, hogy a «Szentek Élete» is tagilletményűl adassék. A választ
mány ily módon takarékoskodni akart a költségeken, egészen
ugy, mint mikor elhatározta, hogy az «Encyclopaedia» tagillet
ményül adandó. Mindkét határozat rossz következ ményú volt és
számos baj forrásává lett.

A «Szentek Életb-nek első kötete még r859-ben megjelent
s diszpéldányát az aranymise napján a Társulat küldöttsége át
nyujtotta Sczitovszky herczegprimásnak.

A mi a választmány második határozatát - a szent István
oltárára vonatkozót - illeti, ezt az elnökség az r859 november
ro-én tartott közgyűlés elé terjesztette. Danielik alelnök ugyan-'
abban a beszédében, melyben az «Encyclopaedia» mellett sikra
szállott, a szent István oltára érdekében is gyujtó szavakkal buz
dított. «Én hiszem - úgymond - hogy Pest, mire a keresztvasút
kiépül, vagyis hazánk szivén keresztül huzatott az Ázsia messze
vidékeit az Atlanti-, Adriát a Jeges-tenger part jaival összekötő

vonal, nagyságra és terjedelemre nézve már, a ma még csak alig
sejtett növekedésnek indult. Pest roppant város, mert az összes
világ árúczikkeinek tranzitóhelye lesz. De a város minden egyéb,
a világ minden üzéreinek, alkuszainak, szállítóinak csőd- és gyűl

pontja lehet, magyar főváros nem lesz, hanem ha azt szellemileg
is azzá avatj uk, azaz: egyházi, tudományos, irodalmi és múalkot
mányoknak és intézményeknek kebelében való összpontosítása
által benne szellemi fensőbbségünket is megállapítjuk, külsejére
pedig az illető nemzet jellegét rányom juk. Minden városban a
többiek fölött kiemelkedő épület mutatja, hogy ki abban az ur. JJ

A beszéd nyomán a közgyűlés jóváhagyta a választmánynak
a szent István oltárára vonatkozó határozatát s ennek végrehajtá
sára rendelte, hogy az elnökség kérje föl a püspököket, hogy
megyéjükben gyüjtéseket engedélyezzenek. A gyűjtés módjára
nézve ajánltatott, hogy a Társulat tiszteleti tagjai, különösen a
plebánosok, kérjék föl hiveiket, illetőleg polgártársaikat, hogy
a jelzett czélra időnkint csekély adományt, például havonkint
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három o. é. krajczárt ajánljanak föl. Az így befolyt összegek az
adakozók névjegyzékével együtt félévenkint beküldendók a kezelő

bizottságnak. Továbbá határozatba ment, hogy a Társulat ezentúl
tartandó közgyűlésein előadás tartatik valamely jeles egyházi vagy
világi férfiúról vagy nőről, ki a vallás, irodalom, múvészct, egyház
és állam körül honunkban érdemeket szerzett. Ez az előadás ki
nyornattatván, a tagok közt kiosztatik oly kéréssel, hogya tag,
ki azt elfogadja, a szóban forgó oltár költségeire )0 o. é. krajczárt
fizessen a tagdíjon kívül; mire azonban nem köteleztetik s egy
általán tetszésétől függ, vajjon a füzetet elfogadja-e. A most emlí
tett előadásra a választmány mi nden év elején fölkér valakit a
Társulat tagjai közül, ki tárgyát szabadon választja, de arról a
választmányt eleve értesíti. A legközelebbi közgyűlésen azonban
szent István apostoli királyról tartandó a beszéd. Ha abegyűlt

összeg az oltárépítés költségeit meghaladná, a fölösleg a köz
gyűlés határozata szerint más hazai jó czélra fordittatik. A hozott
határozatok végrehajtására a közgyűlés egy bizottságot küldött ki,
mely a Társulattal függetlenül működött s a Társulatot csak az
eredményről kellett értesítenie.

Mikor a közgyűlés ezeket a határozatokat hozta, az ol tárra
való gyűjtés már megindult, úgy hogy már a közgyűlés idején
mintegy háromszáz forint volt a Társulat kezén. Pár nappal a
közgyűlés után pedig egy magát megnevezni nem akaró főúr ezer
pengőforintot kűldött Danielik kezéhez, hogy ez összeg részben
a lipótvárosi templom építési költségeire. részben a szent István
oltárának költségeire fordirtassék. Danielik az összeget a két ezéI
között egyenlő arányban osztotta föl. Daniélik maga is hozzájárult
az adakozáshoz azzal, hogy Ürményi Ferenczért tartott gyászbeszé
dét saját költségén kinvornatva, a Társulat tagjai közt terjesztette s az
így befolyt mintegy )00 frtot a szent István oltára alapjának juttatta.

Megjegyezzük még, hogy a föntebb említett előadást a nagy
gyűléseken egyszer sem tartották meg.

Visszatérve a «Szentek Életé»-hez, ennek kiadása - hasonlóan
az «Encyc1opaediá»-éhoz - éveken át húzódott és tagilletményül
adatván, ezáltal nagy, nehézségeket okozott az újonnan belépő

tagokkal szemben.
Szerencsésebb volt a Társulat Cantu Caesar Világtörténelmének

kiudásával, mely Bartakories egri érsek nevéhez fűződik. Bartakovics
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ugyanis még r854-ben saját költségén magyarra fordittatta a neve
zett munka ó- és középkori részét s a forditast a Társulatnak
ajándékozta; egyszersmind magára vállalta a továbbfordítás költ
ségeit. A választmány r854 november 9-én tartott ülésében kimon
dotta, hogy a Társulat a munkát, nagy terjedelme miatt, nem
adja tagilletményül, hanem arra előfizetést ,hirdet olykép, hogy
évenkint 90 iv jelennék meg, melyet a tagok 3 forint előfizetési

áron kapnak. Pár év mulva tényleg megindult Cantu magyar
kiadása, s csak sajnálni lehet, hogy az «Encyc1opaediá»-nál és a
«Szentek Életé»-nél nem alkalmazták a kiadásnak ugyanezt a
módját.

~agyarányú kiadói tevékenysége és ezzel kapcsolatos jelen
tékeny pénzügyi terhei nem gátolták a Társulatot abban, hogy
a maga módján bőven áldozzon a jótékonyság oltárán. Az 1857.
évtől kezdődik a Társulatnak egy nemcsak vallásos, de eg:-
szersmind hazafias, magyar nemzeti szempontból teljes elisme
rést érdemlő vállalkozása. Értjük a Társulat fáradozásai t a buho
'vi/wi és romdniaimag)'arsdg érdekében. A bukovinai és romániai
magyarok gondozása benne volt a Társulat eredeti programmjában
is. «Minthogy a magyar szent korona ernyózete alatt élő minden
katholikusokra kh-án hatni, gondjai közé fölveszi a moldva- s
oláhországi, többnyire magyar fajú és ajkú katholikusokat is» 
irta Fogarasy a Társulat programmjában, melyet r847-ben az
egyházi és világi hatóságok jóváhagyása alá bocsátott. Midón
tehát a Társulat most nagyobb múködést fejtett ki e téren, csak
eredeti czéljához húen cselekedett.

Az egész ügy különben ekkép fejlődött ki:
.\ Társulat ebben az évben az Istensegits nevú bukovinai

magyar község katholikus lakosságának ajándékkönyveket küldött.
Ennek kapcsán a község lel késze, Drusbaczky Bonaventura szen t
Domonkos-rendi atya, meghatóan ecsetelte levelében a bukovinai
magyarság sorsát, különösen, hogy alkalmas iskolák' hiányában
sem olyanokat, kik a papi pályára óhajtanának lépni, sem azokat.
kik a magyar községek körében kántori s jegyzői hintalokat
viseljenek, ott helyben ki nem képeztethétnek. Ennélfogva a választ
mány figyelniét S pártfogását kérik ki, hogy két vagy három
gyermeküket itt az anyaországban iskoláztathassák. E levél hatása
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alatt a választmány egyhangulag elhatározta, hogy négy bukovinai
magyar ifjúnak részint a papi, részin t a tanítói pályára való
kiképeztereséről a Társulat fog gondoskodni oly módon, hogy
kettőt közvetlenül saját költségén Esztergomban és Egerben fog
neveltetni s e czélra mindegyik részére 100-100 pengöforintot
szavazott meg; kettő számára pedig magánjótevők pártfogását
fogja kieszközölni.

Ezzel kapcsolatban fölújíttatott egy régibb határozat, mely
szerint a bukovinai magyar gyarmatosok mindegyik községének
a «Katholikus Néplapn-ból egy-egy példány s az elemi iskolák
használatára iskolai, olvasó- s épületes könyvek küldessenek.

Az előbb hozott határozat végrehajtását nagy mértékben
könnyítette az, hogy ugy a bíboros-herczegprimás, mint az egri
érsek a fölnevelendő és kiképezendó bukovinai magyar gyermekek
irányában atyai pártfogásukat sziveskedtek megigérni. Markovics
Antal bácsi prépost s kalocsai kanonok pedig, midón az «Erzsébet
Album» költségeinek födözésére még hiányzó összeg teljes vise
lését magára vállalta, ezt oly föltétel alatt tette, hogy a nevezett
emlékkönyv nyomtatási költségeinek födözésére azontul begyú
lendő adományok mind a Bukovinában levő magyar testvérek
kiképeztetésére, nevelésére s kisdedek tanintézeteire fordíttassanak.
Markovics prépost-kanonok maga is atyai levelet írt az Istensegíts
községbeli magyaroknak s ajándékkönyveket küldött nekik. A nagy
lelkű ma,gyar főpap nem sokáig éhe tul ezt a hazafias tetté t ;
gyilkos kezek oltották ki nemes életét.

Peregrin)' Elek, egy pesti fitari- és nevelőintézet tulajdonosa,
értesülvén a Társulatnak a bukovinai magyar gyermekek nevelé
sére vonatkozó határozatáról, ajánlkozott, hogy az egyik bukovinai
növendéket saját intézetében nevelteti s látja el.

Az Istensegíts községbeli magyarság sikerén főlbuzdulva.

Andrásfalva bukovinai magyar község telepesei azzal a kéréssel
fordultak ~ Társulathoz, hogy ebből a helységből is egy ifjut
neveltessen s taníttasson ; egyszersmind ima-, ajtatossági s épületes
könyvekén folyamodtak. A választmány 1858 február 4-én tartott
ülésében az ajándékkönyvek küldését elhatározta; a mi pedig az
említett magyar gyermek neveltetését s taníttatasát illeti. ezt
Károlyi István gróf elnök vállalta magára hi 100 pengőforint

ráfordítása mellett.
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A következő űlésben, 1858 márczius 4-en, a választmány arról
értesült, hogy Pánthy Endre, akkor tiszaszentmiklósi plébános, a
bukovinai magyar telepesek gyermekeinek neveltetesere szükséges
költségek pótlásara 30 pengőforintot küldött; továbbá, hogy a
pesti központi papnevelő-intézet magyar egyhazirodalmi iskolája
nak tagjai a bukovinai magyar községek számára többrendbeli
ájtatos, ima- és olvasókönyveket, összesen 120 példányt ajándé
keztak. E könyvek elszállításáról a Társulat gondoskodott.

Ugyanakkor a bukovinai Hadikfalva magyar telepesei is a
Társulathoz fordultak és ábéczés-könyveket, kátékat kértek, vala
mint aziránt is folyamodtak, hogy egyik gyermeküket a Társulat
neveltesse. A választmány az 18S8 április 8-án tartott ülésben
egyelőre az ajándékkönyveket szavazta meg.

Az 1858 október 7-én tartott közgyűlés készségesen hagyta
helyben a választmánynak a bukovinai magyar gyermekek ügyé
ben hozott határozatait; egyszersmind örömmel értesült, hogya
megérkezett tíz.. bukovinai gyermek közül a bíboros-herczegprimas
háromnak, Károlyi István gróf elnök egynek és Somogyi Károly
társulati igazgató szintén egynek lakással és élelemmel való
ellátását magukra vállalták, a Társulat pedig az uti- és elhelyezési
költségeket ajánlotta meg. A gyermekekre való további gondos
fölügyelést a közgyűlés a választrnányra bizta.

A bukovinai magyarság mellett a romániai magyarságra is
kiterjedt a Társulat figyelme. Parti püspök, bukaresti apostoli
helynök, Sczitovszky herczegprimáshoz intézett levelében köszönetet
mondott a Társulatnak azokért az ajándékkönyvekért, melyekkel
addig a romániai magyarságat segélyezte ; egyidejüleg uj ajándék
könyvekért folyamodott ugy az oláh fejedelemség, mint a Moldva
ország területén élő magyar katholikus telepesek számára. A vá
lasztmány 1858 április 8-án tartott ülésében az ujabb ajándék
könyveket megszavazta es elrendelte, hogy a csomagok Bukarestbe
közvetlenül az apostoli helynök höz, Moldvába pedig az erdélvi
püspök utján küldessenek. A Társulat az oláh fejedelemségben es
Moldvában élö magyar telepesek ügye iránt való érdeklődését és
lelki s nemzeti szükségleteik iránt való rokonérzését azzal is
tanusította, hogy e községek mindegyike számára a «Katholikus
:\éplap» egy-egy példányát ingyen küldötte.

A könyvekkel való jótékonyság gyakorlására bő alkalmat adott
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a Társulatnak az 1859. évi háború is. A Társulat a kórházakban
fekvó sebesült katonák közt ajándékkönyveket osztogatott, ekként
a vallás vigasztalásait kinálo és szórakozást nyujtó olvasmányok

kal enyhitvén a sebesültek fájdalmait. Sczitovszky herczegprimás
az olaszországi kórházakban levő sebesült magyar ajkú katonák
számára több száz példány ájtatossági könyveket küldetett a Tár
sulattal ; de a Társulat a maga részéről is küldött ajándékkönyve
ket a Becsben, Innsbruckban és Páduában, valamint a pesti és
budai katonai kórházakban fekvő sebesült magyar katonáknak.

Többször említettük, hogya nagy irodalmi vajlalatok meny
nyire lekötötték a Társulat vagyoni erejét. A takarékosság tehát
nagyon ajánlatos erény volt. Korszakunk végén történt is újabb
nekibuzdulás e tekintetben, de nem azon a téren, a hol kellett
volna s a hol a bajok oka székeit, hanem kiadták a takarékosság
jelszavát a népies irodalomra, jelesül a naptárakra néne. Az

1858 október 7-én tartott közgyűlés - ugyanaz, mely a költséges
«Encyclopaedia» megindítását elhatározta - arra való tekintettel,
hogya «Keresztény :;\aptú[» 10 krnyi árát fölemelni nem lehet

a nélkül, hogy ennek káros visszahatása ne legyen; másrészről,

hogy 10 bért nem lehet olyan naptárt adni, melynek tartalma
a közcnscg igényeit kielégíti s a népre figyelemreméltó erkölcsi
hatást gyakorol: elhatározta, hogya Társulat egy időre fölhagy
cl naptdt kiadásával, a míg tudniillik vagyoni viszonyai ezt a vesz

teséges vállalkozást meg nem engedik
Mikor a Társulat pénzügyei ily kcdvczótlenek voltak, mégis

szönyegre került a sajdt bdZ ügye és a nyomda ügye.
.\ Társulat mindeddig bérelt helyiségekben folytatta múkö

désct : előbb a Czukor-utczában, 18S7 óta pedig a Lipót-utczában
voltak hivatalai. Danielih jános alelnök már az 1856 szeptember 2-án

tartott közgyűlésen kifejezte azt az óhaját. hogyaTársulatnak
saját háza legyen. «E czélra - úgymond - körülbelül 5°.000 pengő

forint alapítvánvra volna szűkség, mely összeg fog-e valaha hozatni,

vagy sem, azt megjövendölni nem merem; annyit azonban tudok,
hogy annak összehozása, mi épen nem lehetetlen, fénykoronáját

fogná képezni azon érdemeknek, melyekkel e hon egyházi hierar
chiája annak történeteiben nevét korról korra oly dicsően meg-
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örökitette. Inkább bizodalmas fiúi ernlékeztetésül, semmint valami
neheztelés kifejezéseül, óhajtom tekintetni azon észrevételemet.
hogy midón a legközelebbi napokban a kármentesítési kötelez
vények értékéből oly szarnos és dicső alapitványok történtek
különféle jótékony czélokra országszerte, rólunk széles e hazában

senki sem emlékezett meg.» A ház ügye azonban ez alkalommal
nem került tárgyalás és döntés alá.

Másfél évvel utóbb azonban Danielik alelnök már megvaló
sithatónak hitte a házszerzés eszméjét.

Az 1858 április 8-an tartott választmanyi ülésben indítvá
nyozta, hogy a Társulat szerezzen saját házat, melyben azontúl
múködését folytatja. E ezéiból javasolta, hogy jövőre a Társulat
javára tett hagyományok, hacsak a végrendelkező máskép nem
intézkedik, házvétel czéljaira fordittassanak s ugyancsak erre hasz
náltassanak föl az egyes jótevők adományai, a nélkülőzhetó ala

pitó-tőkék s a választmány által e czélra kijelölendő egyéb jöve
delmek. Ez indítványnyal szemben tudnunk kell, hogya Társulat
tagdi jköveteléseiben nagymennyiségű hátralékok léteztek, továbbá
az alaptőkék egy része is forgótőkéül használtatott föl. A választ
mány mindamellett, a nagygyűlés helybenhagyása reményében,
elfogadta Danielik indítványát.

.-\. mi a nyomdai illeti, tudjuk, hogy a Társulat az osztrák
hatóságtól nem kapott engedélyt nyomda fölállítására. Utóbb

Albrecht főherczeghez folyamodott, de azután abba maradt a
dolog. Danieliknek az az ötlete támadt, hogy a Társulat vegye
haszonbérbe az egri lyceumi nyomdat. Az 18) 9 novem ber ID-én tartott
közgyűlés föl is hatalmazta az elnökséget, hogy az egri lyceum i
nyomdát 1860-ra és a következő évekre bérbe, helyesebben haszon
bérbe vegye, illetőleg a nevezett nyomdát az addig volt bérlőtól

átvegye.
Joó János volt akkor az egri nyomda bérlője. A Társulatnak

18) 9 novern ber 17-én tartott választmanyi ülésében az elnök
ismertette azokat a föltételeket, melyek mellett Joó. István haj
landó volt az egri nyomda bérletét 1860 január I-től fogva a
Társulatra átruházni, A választmánya föltételeket több pontban
módositváu, a következő ajánlatot tette: L A hat évi haszonvétel

fejében. melyről Joó János lemond, fizet neki a Társulat egyszer
smindenkorra )000 forintot. 2. A Társulat kifizeti a Joó János
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által tett beruházások értéket, átveszi a papirkészletet a vételáron.
Joó János kiadványait 25% mellett bizományba elfogadja. a
nyomda tulajdonát képező nyomtatványokat pedig termelési áron
magához váltja. 3. A nyomdai pénzalapról való intézkedés nem
tartozván a Társulathoz, ez arra nézve semminemű kötelezettséget
nem vállalhat.

Ezek mellett a föltételek mellett a bérleti, illetőleg haszon-'
bérleti szerzödés az egri érsek engedélyével meg is köttetett.
Danielik alelnök az egri nyomdában több rendbeli beruházást
tett; Danielik Józsefet pedig, Danielik jános öcscsét, ki eleinte
ügynöksegéd, most pedig a lekőszönt S{abóky Adolf titkár helyett
a jegyzőkönyvvezetői teendőket végezte (a titkári teendők többi
részét ugyanis ideiglenesen az ügynökségre bizták), igazgatói czím
mel Egerbe tették át a végből, hogy a nyomda kibérlése foly tan
fölmerülő társulati teendőket intézze és végezze, föntartván számára
ugyanezt a. czímet es hivatalt Pesten az esetre, ha a Társulat az
egri nyomditól visszalépne.

Az 1860 október Il-én tartott választrnányi ülés határozata
ból - «tekintettel azon jótékony in tézkedésre, melyet egri érsek
ő exczellencziája foganatba vett, midón a Társulat kérésére az
egri lyceumi nyomdát bérlet mellett a Társulat rendelkezésére
engedte» - a választmánynak egy küldöttsége a Társulat köszöne
tét tolmácsolta az épen akkor a fővárosban időző Bartakovics érsek
előtt. Az 186r július 18-án tartott választmanyi ülésen Danielik alelnök
bemutatta az egri nyomda bérletére vonatkozó eredeti okiratokat.
Ugyanakkor az elnök bejelentette, hogy a Társulat az egri érseknek
az egri kátékért jogelisrnerésül évenkint 60 forintot fizet.

Az egri kátékról tudnunk kell a következőket:

Az egri fokozatos káték a Deharbe-féle káték magyar átdol
gozásai voltak, az ötvenes évek elején készűltek és az egri érsek
ség tulajdona voltak. Bartakovics érsek 1854-ben a Szerit-István
Társulat iránt több izben tanusított nagylelküségének újabb
bizonyságát adandó, a szóban forgó káték tulajdonjogát a Társu
latnak ajándékozta Minthogy azonban a Társulat meggyőződött,

hogy e katéknak Egerben való nyornatása, a mi ki volt kötve,
túlságosan sokba kerül, a választmány 1854 július 6-an elhatá
rozta, hogy a Társulat az egri kátékat ezentúl is csak bizományban
terjeszti és e fáradságáért 160J0-kal megelégszik. Utóbb Bartakovics
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érsek a társulati elnökség előterjesztésére I855-ben megengedte,
hogy a Társulat az egri fokozatos katekizmusból 250/0-ot kapjon
ama kedvezmény mellett, hogy az egri érseki nyomda e kátékat
kizárólag a Társulatnak fogja bizományba adni. Mikor a Társulat
azután bérbevette az egri nyomdát, a káték tulajdonjogának fön
tartása érdekében szükségesnek látszott, hogy a Társulat a föntebb
említett évi 60 forint fizetésével ismerje el az egri érsek tulajdonjogát.

Ajándékkönyvekból, saját kiadványaiból és megvett múvekból
a Társulatnak idők folytával tekintélyes könyvtára keletkezett. A mi
az ajándékkönyveket illeti, az ajándékozók sorában kiváló hely
illeti Károlyi István gróf elnököt, Danielik János alelnököt - ez
utóbbi kétezer kötetre rúgó műuehhel ajándékozta meg a Társulatot 
Egyed Antal földvári apátot, Toldi Ferencz egyetemi tanárt és Török
János szerkesztót. A meggyarapodott könyvtár rendezésre szorulván,
az 1858. márczius 4-én tartott választmanyi ülésben Török János
várasztmanyi tagot kérték föl, ki ezt ideiglenesen minden díj nélkül
magára vállalta. A könyvtár fölállítása I859-ben befejezódött.

A Társulat pénzügyci, melyekröl e korszak ismertetése folya
mán oly sokszor szólottunk, egyre kedvezőtlenebbekké váltak.
Az ötvenes évek elejétől egészen I858-ig a bevételek alig haladták
fölül a kiadásokat. I85I-ben a bevétel 20.457 frt 30 kr, a kiadás
20.)41 frt 02 kr volt. Minden következő évben emelkednek ugya
bevételek, mint a kiadások; 1854-ben 35.625 frt 25 kr a bevétel
és 35.537 frt 20 kr a kiadás. I858-ban azonban a bevétel 53.481 frt
16 kr, a kiadás ellenben 57.669 frt 03 kr, tehát deficzites záró
számadást találunk. Igaz, hogy a Társulat ebben az egész korszakban
figyelemre rriéltó munkásságot fejtett ki: fennállásának ez első

évtizedében kiadott 132 különféle tartalmu múvet 1,557.039 pél
dányban és 10,882.139 íven. Ehhez járulnak a közel egymillió
példányban kiadott szentképek is. Mindamellett a társulat vagyoni
viszonyainak romlása czélszerübb vagyoni politika mellett bizo
nyára elkerülhető lett volna.

Ezen az egész korszakon végighuzódik az alapsxaboiymodo
sítás ügye.

Ott hagytuk el ezt az ügyet, a midón az 1852. évi közgyűlés

kimondja az alapszabályok módositását s miután a választmány
ezt végrehajtotta, a módosítás helybenhagyása iránt való kérelmet
a tisztelgő küldöttség átnyujtja Albrecht főherczegnek.
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A módositott alapszabályok megerősítése azonban akadályokba
ütközött. Pár héttel a küldöttség tisztelgese után, 1852 november
26-án megjelent a sajtópátens, mely az egyesületi ügyeket szigo
rubb szabályok alá vetette. A Társulat alapszabályait szintén át
kellett alakítani a sajtóügyi nyiJtparancs rendelkezéseihez képest;
mert sem a Társulat eredeti alapszabályai, sem azoknak legújabban
eszközölt rn ódositásai nem feleltek meg ama rendelkezéseknek.
Egyébként is Albrecht főherczeg azt a megjegyzést tette, hogy a
magyarországi egyesületeknek egyik főhibája az, hogy mindjárt
kezdetben a legszélesebb alapokra fektetik múködésúket. E nyilat
kozatból DanieliliJános, az időközben megválasztott új alelnök, azt
következtette, hogy a Társulat alig remélheti alapszabályainak teljes
megerősítését,mivel azokban a Társulat múködésének talán nag:"on is

széles köre állapíttatott meg. Ez okból az 1853 november 3-án
tartott választmanyi ülésben indítványozta, hogy a Társulat vegye
vissza fölterjesztett alapszabályait s újból dolgozza át. A választ
mány ennek folytán elhatározta, hogy az előbbi folyamodvány
vétessék vissza és az alapszabályok az 1852 november 26-án kelt
nyiltparancs értelmében újra szövegezve terjesztessenek föl ujolag.
Az átdolgozásra a választmány ismét albizottságot küldött ki;
Károlyi István gróf elnök pedig megigérte, hogy az alapszabályokat
személyesen fogja átnyujtani Albrecht föherczegnek. Ez alkalom
mal a Társulat uj czirne .-- «Szent István Társulata» - mostani
alakját: «Srent-Istudn- Társulat» nyerte. A tagok osztályait az eddi
gitől eltéróen állapították meg; a «dolgozó tagok» osztálya meg
szúnt, a «részvényes. vagy «részvevő tagok» pedig «rendes tagok»

nevet nyertek. A rendes tagok osztálya mellett még ott volt az
alapító tagoké. A bizottság által készített alapszabályok, némely
csekélyebb eltérésekkel, szószerint megegyeznek a legújabb időkig

érvényben volt s így a Társulat legtöbb mostani tagja előtt még
ismeretes alapszabályok kal.

Az ekként újból átdolgozott és fölterjesztett alapszabályok
1854 elején megkapták ugyan a megerősítést, de m ég némely
módosítások illetőleg új rendelkezések követelése mellett. Többek
közt azt kívánta a kormány, hogy az alapszabályokban egy pénztár
ellenőri állás is szerveztessék.

Az 1855. évben a kormány kívánságára az alapszabályokba
ismét több új rendelkezést kellett fölvenni. így kénytelen volt a
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Társulat alapszabályaiban kimondani: «A társulat könyveinek, uj ság
lapjainak és szeritképeinek eladasiban es terjesztésében azon ked
vezrnényeket használja föl, melyeket a szerző és kiadó számára
a fennálló cs. kir. birodalombeli sajtótörvény határozatai biztosí
tanak». «A nagygyűlések megtarthatására a fóruélt. cs. kir. budai
helytartósági osztály elnökségének engedélye kívántatik.» Az előbbi

rendelkezésben foglalt kiadói jogok gyakorolhatása végett a Tár
sulatnak szüksége volt arra, hogy egy szabadalmazott könyvkeres
kedőt megnyerjen; nem terjeszthette többé kiadványait bizományi
tagjai által. Ennek folytán Hartleben K. Adolf pesti könyvkeres
kedót választották meg társulati könyvkereskedőnek.Ugyanekkor
a választmány a volt bizományi tagokat, kik a társulat kiadványait
eddig terjesztettek, tiszteletbeli tagokká nevezte ki.

Alig telt bele egy ev, már is ujabb alapszabályrnódositásokat
kívánt a katonai és polgári kormányzóság. Névleg kívánta, hogy
a Társulat az alapszabályokba vegye föl azt a rendelkezést, hogy:
cea pestbudai cs. kir. közigazgatási területen működendik»; továbá,
hogy: cea választmanyi tagoknak a pestbudai cs. kir. közigazgatási
területen rendes lakhelvlvel kell bírniok». A mi azt a követel-. "'
ményt illeti, hogy a Társulat a pestbudai közigazgatási területen
múködik, ennek a katonai és polgári kormányzóság Károlyi Istvári
gróf elnök folyamodására utólag, 1856 február 29-ről kelt leiratá
ban a Társulat örömére oly magyarázatot adott, hogy: (Ca társulatnak
szabadságában áll az ausztriai birodalom minden koronatartomá
ból venni föl tagokat s nekik az évi díjaik után járó nyomtatd
nyokat a pestbudai kerületben lévő társulati könyvkereskedő útján
kezükhöz szolgáltatni». A választmány 1856 márczius 6-án tartott
ülésében hálásan vette tudomásul Albrecht főherczeg kegyének ez
ujabb jelet.

1857. január 24-én a budai helytartósági osztály véglegesen
helybenhagyta az alapszabályokat. A választmány ezt örvendetes
tudomásul véve, február ro-én tartott ülésében ő Felsége, valarnint
Albrecht főherczeg irányában addig is, míg hódolatát küldöttsé
gileg kifejezni alkalma lesz, háláját és hódolatát jegyzókönvvbe
iktatta. Ugyanekkor határozatba ment, hogy az alapszabályok latin
fordításban a pápa ő Szenisége elé terjesztetnek megerősítésvégett,
mely alkalomból a Társulat az apostoli áldást is fogja kérni múkö
désére.
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Az 1857 június 9-én tartott közgyűlésen kihirdették a meg
erősített alapszabályokat. A közgyűlés háláját fejezte ki Albrecht
főherczeg iránt ama pártfogásáért, melyet a Társulat irányában,
kiváltképen alapszabályai körül tanusitott ; egyúttal elrendelte,
hogy a Társulat eddig megjelent múveibőlegy-egy példány diszesen
bekötve, a főherczegnek küldöttségileg átnyujtassék. Továbbá el
határozta a közgyúlés, hogy ugyanezeknek a munkáknak egy-egy
példánya, a megerősitett alapszabályokkal egyetemben, IX. Pius
pápának is küldessék meg azzal a fiúi kérelemmel, hogy ő Szent
sége a Társulatot apostoli áldásában részesiteni kegyeskedjék. Ugyan
ezen a közgyűlésen kimondották még, hogyatársulati igazgatónak
mindig papi egyénnek kell lennie, «ki az általános műveltségi ismere
teken kivül az isteni tudományokban alapos jártassággal bírjon».

A Társulat műveinek diszpéldányait egy küldöttség nyujtotta
át Albrecht főherczegnek,ki azokat kegyesen fogadván, 500 pengő

forintot adománvozott a társulatnak.
Emlitettük, hogy a kormány az alapszabályokba belevétette

az ellenöri állás rendszeresitését. 1854-ben Blűmelbuber, 1855
1857-ben Klezsá volt az ellenőr, de részletezett múködési kör nél
kül. Az 1857 deczember 3-án tartott választmányi ülés Holló Mihály
prépost s fóthi plébános inditványára kimondotta, hogy: ((egy
ellenőr neveztetik ki a Társulat követelései és kiadásai ellenőrzése

végett; az ellenőr ugyanoly kézikönyvet tartozik vezetni, mint az
ügynök, melyben mindennap az aznap kapott levelek, bevett pénz,
elkelt vagy elszállitott munkák és példányok száma följegyeztessék
s naponkint mind a két könyv úgy az ügynök, mint az ellenőr

által aláirandó ; az ügynöki kiadások csak ugy érvényesek, ha azo
kat az ellenőr helybenhagyja ; az ellenőr a társulat irányában
mindezeknél fogva csak ugy felelős, mint az ügynök». A választ
mány ugyanekkor az ellenőri tisztre ideiglenesen Kádas Rudolf
társulati aligazgatót kérte föl.

Nem bucsuzhatunk ettől a korszaktól a nélkül, hogy szó ne esnék
a magyar egyház életének egy jelentős esernényeról, mely a Társulat
eletébe is belej átszott : az.. 1858. évi esztergomi tartományi zsinatról.

Sczitovszkv biboros herczegprimás 1858 szeptember havára
székvárosába összehivta érseki tartományának püspökeit. Ez alka
lomból a Társulat elnöksége azt az inditványt terjesztette a választ
mány elé, hogy a Társulat kérje ki a zsinati atyák pártfogását maga
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irányában a társulati alapszabályoknak Rómában való megerosI
tése érdekében, valamint az apostoli áldás kieszközlésében hathatós
közbenjárásukat. A választmány egyhangúlag elfogadván ezt az
előterjesztést, a további intézkedessel az elnökséget bizta meg.
A7. elnökség pedig 1858 szeptember 2-án a zsinathoz benyujtván
főlterjesztését. egyszersmind kerte, hogya zsinat az esetleg elfoga
dandó uj káté es bibliai törtenet kiadói jogát a Társulatnak bizto
sitani kegyeskedjek ; továbbá, hogya főpásztorok a Társulatnak.
házszerzésre irányuló törekveseiben segedkezet nyujtani méltóz
tassanak.

A zsinat a VIII. czirnben mely «De perfectione populi» szól,
külön pont alatt megemlékezett a Szent-István-Társulatról ily
szavakkal: «Neque illa emolumenta ignoramus, quae e Societate
S. Stephani, cuius est libellos a viris piis, et vere catholicis scriptos,
et ad pietatem moresquc populi colendos concinnos edere, ac
divulgare, quaeve prope quinque iam millia membrorum numerat,
in populum christiarium redundare possunt. Utinam igitur numos
suos ad hunc finem conferre non negligant, qui substantiam huius
mundi maiorem habent, et lucubrationibus suis, quos Deus pluribus
talentis ditavit, ad tam salutares societatis huius fructus concurrere
non iritermittant. Qui ad iustitiam erudiunt multos, quasi stellae
in perpetuas aeternitates fulgebunt»,

Mint említettük, a Társulat 1860 elejétől fogva kibérelte az egri
lyceumi nyomdát s kiadványait ott nyom atta. Danielil: József igaz
gatói minóségben Egerbe, a nyomdához távozott; Danielils János
alelnök pedig az 1859 novem ber ro-én tartott közgyűlés enge
delmével szintén Egerbe tette át lakását, kijelentvén, hogy alelnöki
teendőit onnan fogja vegezni.

Ezzel e korszak véget er.

_-\ Szt.:tlt-Istyall-T~irsLl1.lt tőrtenetc. 7
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A NEMZET UJRAÉBREDÉSÉNEK KORSZAKÁBAN.

(1860-1863.)

A választmányban a nemzet legkiválóbbjai. - Az októberi diploma. - Károlyi István
gróf beszéde az 1860. évi közgyűlésen. - Kisérletek a Társulat iránt való érdeklődés föl
keltésére. - A Társulat háza. - Új személyek. - Lonovics érsek a választrnánvi ülése
ken. - A választrnánvi tagok számának fölemelése. - A közgyűlések ideje. - A Társulat
miséi. - A Szent-Lasaló-Társulat alapítása. - Az «Encyclopaedia» ügye. - A magyar
Szemírás. - A néplapok. - Református lelkész a katholikus nevelés érdekében. - Pénz
ügyi nehézségek. - A káté-ügy. - A Danielik-féle könyvtár megvétele. - A Társulat
könyvtára. - Az egri nyomda bérletének meghosszabbítása. - Az egri nyomda bérlet ének

megszüntetése.

V AGYO:\ ILAG megrongálódva, de a magas szinvonulú irodalmi
múködésnek és a lángelmének anna! nagyobb csillogásaval

indult a Szent-Istvan-Társulat fönnállásának második évtizedébe.
Az a nagy tekintély, melyre a Társulat Kdrolyi István gróf elnök
sége és Danielile János alelnöksége alatt szert tett, az ország poli
tikai, irodalmi és társadalmi életének legfényesebb neveit gyüjtötte
tagjai közé. Így történt, hogy abban a korszakban, melynek ismer
tetéséhez most érünk, a Társulat választmánya a nemzet kivá
lasztottjainak areopágja. A választmányban olyan férfiak ülnek, mint
Dedh Ferencz, Eiih1ös József báró, Czucror Gergely, Toldy Ferencz,
Pauler Tivadar, Ronter Flóris, ras Gereben. Miiulsie II ty Gedeon.
Lanka)' Antal, Duruudry Alajos. Kecshcmctby Aurél, Töröl< János,
Kaut; Gyula, ll/encel Gusztáv, Horuatb Cyrill, St'IJ1111eh.'eis{ Ignác stb.

Korszakunk kezdetén a közélet terén már enyhébb szellők

jártak; az ország fölszabadult, legalább részben, az abszolutizmus
dermesztő és fojtogató jégkeze alól. 1860. október 20-án az ural
kodó kibocsátotta az «októberi diplomat a monarchia belső állarn
JOgi viszonyainak rendezésére». A diploma kiindulva a pragmatica
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sanctio jogalapjából, azt a helyes tételt állítja föl, hogy «csak olyan
intézmények és jogi állapotok, melyek a történeti jogtudatnak
királyságaink és országaink fönnálló különbözőségeinek és oszt
hatatlan s szétválaszthatatlan erős kapcsolatuk követelményeinek
egyaránt megfelelnek», szolgáltatják a monarchia hatalmi állásanak
és biztonságának biztosítékait. A magyar állam szuverenitásának,
a magyar közjognak és a jogfolytonosságnak teljes elismerésétőlmég
nagyon messze állott ugyan ez a császári okirat; csak rövid életű

volt és jóllehet állandó jellegúnek volt tervezve s utolsó pontja
szerint ő Felsége utódainak ezt adiplomát trónraléptükkor szin
tén ki kellett volna bocsátaniok : pár hónap mulva helyet adott
a februári pátensnek.

Társulatunk szempontjából az októberi diploma annyiban bir
fontossággal, hogy a bécsi miniszterium központi hatalmát ösz
szébb szorítva, a tankönyvek engedélyezése terén a Társulatra nézve
kedvezőbb rendszabályok léptek életbe, miként azt látni fogjuk.

Az 1860 november q-én tartott II-ik közgyúlesen Károlyi
István gróf elnök megnyitó beszédje jelezte az uj korszakot, mely
a politikai események következtében a Társulatra virradt.

«A beállott nagy országos változások következtében - ugy
mond - Társulatunk is szükségképen léteiének uj korszakába
lép. Eddigelé az önfentartás ösztönétől indíttatva, páratlan buzgó
sággal pártfogására sietett a nemzet minden oly, akár intézetnek,
akár vállalatnak, melyben fenyegetett nemzetiségének valamely,
bár különben mily csekély támaszát, tényezőjét, előmozdítóját

hitte föltalaini s birni. Azonkívül igen természetes volt, hogy a
nemzet, el levén előle a politikai tevékenység mezeje zárva, csak
annál több hévvel forgolódott a szocziális egyesületi téren, a nyil
vános élet némi pótlékát azon korökben keresvén, melyek azt
örök-éber szelleme számára még egyedül nyujthatták. Jelenleg,
midón a beállott változasok folytán első pillanatra ugy látszik,
hogy sok dolog, melynek a leélt évtized alatt nemzetiségi szem
pontból a közönség fontosságot tulajdoníthatott, elvesztette előb

beni jelentőségét s hogy ennélfogva jövendőre még annál is keve
sebb figyelmet lesz hajlandó reá fordítani a nemzet, minél inkább
veendik igénybe az ő összes lelki erejét és gondjait az országos
hazai nagy ügyek - jelenleg, mondárn, nagyon csalatkoznék
mindaz, ki vállalkozásinak sikerét illetőleg, a nemzetiség nevé-

7*
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ben még mindig az ily kivételes kedvezések- és kilátásokra épí
tené szárnltásait. Beállott az idő, midón valamint minden más
hazai intézet, úgy Társulatunk is, mely közbevetőleg legyen
mondva, az országos közönség emlitett kegyeleti áldozatkészségét
mindig valódi, fontos szolgálatokkal törekedett kiérdernelni 
már nem az időszerinti kivételes helyzettől, hanem egyedül az
általa képviselt ügy vagy érdek életrevalóságától s ennek jó ered
ményt igérő kezelése- és múvelésétól remélheti csak életben meg
m aradásat s életvidor tevékenységének óhajtott sikerét».

A változott viszonyokkal szemben Károlyi István gróf a
Szent-Istvan-Társulat rendeltetését abban látja, hogy szorosan alap
szabályaihoz ragaszkodva, épületes és hasznos könyveket adjon
ki; ellenben ne vegyiiljön bele II napi élet, a politi/w küzdelmeibe. Alap
szabályszerű rendeltetésén belül pedig folytassa múködését egész
és teljes összhangzásban az anyaszentegyház tanításaval azon
békéltető, szelid, kiméletes modorban, melyet a keresztény szerétet
törvénye elénkbe szab s a Társulat mindeddig magáénak vallott.

Károlyi gróf e beszédje mutatja, hogy a Társulat vezetői jól
érezték és látták, hogy a viszonyok változtak s hogya Társulat
nak is az új viszonyokhoz kell alkalmazkodnia.

Lássuk, miként igyekezett a vezetőség e föladatnak meg
felelni,

Mindenekelőtt azon voltak, hogy a Társulat több és több
tagot szerezzen, hogy kiadványai rnindjobban terjedjenek. E czél
ból szaporították az ismét reaktivált bizományosok számát, Hogy
a tagokban felköltsek a Társulat iránt való érdeklődést, Doniélik
alelnök indítványára elhatározta a választmány, hogy «Szent-Istodn
Társulati Értesítő» czím alatt időközönkint megjelenő tudósitvány
adassék ki. A legelső szám 186 I február havában jelent meg.

Ugyancsak Dallie/ik indítványa folytán nyilatkozatot bocsátot
tak ki a tagokhoz, melyben a Társulat figyelmezteti tagjait, hogy
«egyházukban birják kedvező körűlmények közt ugyan mérsékló.
balsorsban pedig vigasztaló, bátorító angyalukat. ezt a jelen körűl

mények közt se hagyják el s ebbeli eltökélésüket a Társulathoz
való ragaszkodásuk által is tauusítsák. A katholikus hierarchia
hazánkban azt a fontos állást tartja elfoglalva, melyet tekintve,
Tacitus egyik szónokának szavai jutnak eszünkbe: «Octingentorum
annorum fortuna et disciplina cornpages haec coaluit, quae (On-
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velli sine convellentium excidio non potest».« «<Nyolczszázados
viszontagság és fegyelem alapítá ezen testületet: a rombolók
veszte nélkül nem lehet szétromboltatnia!»)

A Társulat vezetősége bízott abban, hogy a katholikusok
érdeklődése szemmel látható módon fog feléje fordulni. Ez a biza
lom bátorította arra, hogy létezésének és szilárdságának mintegy
külső, mindenki által észrevehető jeléül saját bardban igyekezzék
működni.

A házszerzés gondolata, mint tudjuk, Danieliktöl eredt. Szó volt
már arról, hogy Danielik az 1858 április 8-án tartott választmanyi
ülésen indítványozta, hogy a Társulat javára teendő hagyomá
nyok, alapítványok, valamint a nélkülözhető alaptőke s jöve
delmeinek egy része házszerzésre fordirtassék. De mikor a Tár
sulat folyó kiadásainak fedezésére is kénytelen volt alaptökéjét
megtámadni, világos volt, hogy a jelzett módon a Társulat nem
fog házat vehetni. Ezért Danielik az 1860 novem ber 14-én tartott
közgyűlésen ismét kifejtvén a házszerzés szükségességét, indít
ványozta, hogy a Társulat bocsásson ki aláírási íveket a tagokhoz
és a ki teheti s tenni akarja, négy év alatt ötforintos részletek
ben fizetendő húsz o. é. forintot írjon alá a ház czéljaira. Ha csak
ezer ilyen aláíró tag akad, már kikerül cl házvételre szükséges
összeg. Óhajtja azonban, hogy világosan kirnondassék, hogy cl

tagok ezt a felhivást ne tekintsék erkölcsi kényszeritésnek és reá
juk való erószakolásnak, hanem vegyék ezt mint egyszerű figyel
meztetést, hogy azok, kik a Társulatot saját házában óhajtják
látni s ennélfogva örömest adakeznának erre a czélra, értesülje
nek arról, m i módon járulhatnak e ezél megvalósításához a nélkül,
hogy a hozandó áldozat valamely nagyobb megterheltetéssel járna.

A közgyűlés az indítványt egyhangulag elfogadta.
Közbevetőleg megjegyezzük itt, hogyaházszerzés ügyének

ez újabb szőnyegre hozatalára és oly buzgó ajánlására lökést az
adott, hogy a Magyar Tudományos Akadémia is akkoriban gyüj
tést indított palotájának építésére. Egy év és néhány hó alatt a
magyar nemzet magasztos példáját nyujtotta erkölcsi erejének,
midőn a Magyar Tudományos Akadémia elnökének fölhívására
bőkezűleg sietett a magyar tudományt palotával megajándékozni

* Cerialis, in orat. ad Treveros et Lingones. Tacit. Hist. I. 4., c. 74.
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s egyszersmind az Akadémia pénztökéjét is szaporítván, a tudo
mány férfiainak anyagi gondjait enyhíteni. A Szent-István-Társulat
védnókei és tagjai az elsők közt jelentek meg a nemzet fiainak
e nemes versenyében. midón a nagy nemzeti intézetnek gyámo
litására lelkesülve nyujtottak adományaikat.

A Szent-István-Társulat vezetősége remélte, hogy védnökei
nek es tagjainak bökezűsége nem fog elapadni, midón a Társulat
saját háza érdekében fogja hozzájuk intézni kérő szózatát,

Az 186 I február 7-ikén tartott választmanyi űlésben Danielil:
ismét buzdító szózatot intézett a jelenlevőkhöz a társulati ház
érdekében. Előadta, mily nagy fontosságot helyez minden egye
sület arra, ha házat birni szerencsés, mintegy érezvén, hogy ez
által a föld keblében ugyszólván meggyökerezik s ekként fönn
maradását illetőleg egyik legtartósabb kezességre tesz szert; hogy
különösen a Szent-István-Társulatban mily kiszámíthatatlan hord
erejű tényezőül szolgálna a katholikus testvériesedés, műveltség,

hatás tekintetéből egy alkalmas háznak birtoka, melynek falai
közt az ország kűlönféle részeiból a fővárosba érkezett tagtársak
találkoznának, ismerkednének. szót váltanának, az asztalon fekvő

ujságlapokból, folyóiratokból, könyvekból olyasgatnának ; hogy
mily nagy és nehéz munkába kerül, annyi készlettel egyik ház
ból a másikba hurczolkodni, ha a lakást fölmondják, yagy bérét
fölemelik ; mennyi idő kell hozzá, míg a közönség, mely a régi
helyhez szokott, az ujat megtalálja és megszokja. «Azon eredmé
nyes lelkesedés után, melyet az Akadémia elnökének hason irányú
fölhivása keltett, talan nem leszünk szeténytelenek - ugymond 
ha, midón nem palotát, nem százezreket, hanem csupán egy közön
séges kis lakot keresünk és kérünk, egész testvéri bizalommal
fordulunk t. tagtársainkhoz, megkérvén őket, adakozzanak kiki
tehetsége szerint e czélra, akár egyszerre szolgáltatván be adomá
nyaikat, abr pedig több évre kötelezvén le magukat valamely
tetszésuk szerinti összegnek befizetésére. Ne vélje senki is. mi ntha
a Társulat nem birna már többé azon horderővel, melylyel az
előbbi évtized alatt birt. Nagyobb az, mint valaha. Mennél több
hévvel törekednek az egyes nemzetiségek magukat kiegészíteni s
gyülel,;eznek külön népcsaládba ; mennél nagyobb ennélfogva a
kűlönválásra, elszigetelésrei hajlam oly országban, melyben annyi
különféle nyelv és szó hangzik az ajkakról : annál nagyobb sulya
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van és lesz mindig azon erkölcsi kötelékeknek, melyek a katho
likus egyházban a kűlön népeket, nemzetiségüle érintése nélkül,
egymáshoz közeledtetik s ezen Társulat irodalmában egyik ernye
detlen tényezővel, szószóló- és terjesztővel birnak.»

A közgyűlés és a választmány kedvező határozata következ
tében az elnökség felhivást intézett a Társulat tagjaihoz, mely
ben a házra való adakozásra buzditotta őket. Egyszersmind aláírási
íveket bocsátott ki az adományok gyüjtésére.

Az adakozók sorában a legelsők közt találjuk Sqitovs'{ky her
ezegprimás nevét, ki 2000 frttal járult a ház czéljraira; az eszter
gomi fökáptalan 200 frtot, Bartahouics Béla egri érsek hat éven át
évenkint 200 frtot, Ranolder János veszprémi püspök öt éven át
évenkint 100 frtot, Roskoványi Ágoston nyitrai püspök 100 frtot,
Girk György pécsi püspök államkötvényekben 200 frtot, Károlyi
István gróf, a Társulat elnöke öt éven át évenkint 200 frtot adott.
De adakozott minden rendű és rangú, egyházi és világi tagja a
Társulatnak. Ily módon félév sem telt el és már az 1861 julius
18-ikán tartott választrnányi ülésen bejelenthette a Társulat elnök
sége, hogy a Társulat által veendő házra részint befizettetett,
részint megajánltatott összesen 8722 frt 12 kr. és 10 drb arany.

A társulati ház vétele mindamellett még egy évtizedig nem
jutott a megvalósuláshoz.

A megváltozott viszonyok között új személyek is léptek a Tár
sulat ügyeinek szolgálatába.

Danielik János alelnök, mint tudjuk, az 1859. évi közgyűlés

engedelmével Egerbe tette át lakását.jóllehet megigérte, hogy Egerből

fogja végezni az alelnök i teendőket, még sem volt mindig módjá
ban a választrnánvban elnökölni és általában az alelnöki teendőket

mind elvégezni, Ennek következtében a következő évi közgyűlésen.

1860 november q-én, maga indítványozta egy másodalelnöki ál/ds
rendszeresitését. A másodalelnök feladatá volt: n elnökök távollé
tében a választmányban elnökölni s egyéb elnöki teendőketvégezni;
de akként, hogya fontosabb tárgyakról ugy az elnököt, mint az
alelnököt jó előre értesi tse s ezek meghallgatása és jóváhagyása
nélkül ne intézkedhessék. A közgyűlés az indítványt elfogadta és
az így létesitett másodalelnöki állásra nyomban közfelkiáltással
Róder Alajos ez. kanonokot s egyetemi tanárt választotta meg.
Daniclik ugyanebben az időben czimzetes püspökke neveztetett ki.
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Roder Alajos csak egy évig volt másodalelnök. mert az egye
tem hittudományi karának dékánj ának választatván meg, nagy
elfoglaltsága miatt az 1861 deczem ber 30-án tartott közgyűlésen

lemondott. Helyébe másodalelnöknek dr. HopfJános csanádegyház
megyei tb. kanonokot választották meg, ki másfélévig viselte ezt
az állást ; az 1863 június 2-án tartott választmányi ülésben lemon
dott. Hopf jó ideig az igazgatói teendőket js végezte; mert Kddas
Rudolf igazgató győri tankerületi főigazgatóvá neveztetvén ki,
1862 július w-ikén megvált állásától s a választmány a másod
alelnököt kérte föl az igazgatói ügyek ellátására. Minthogy az igaz
gatónak a «Magyar Encyc1opaedia» körűl is volt dolga, Danielik
alelnök indítványára Garay Alajos társulati levél- és könyvtárost
bízták meg, hogy Hopfnak segédkezzék, különösen a korrekturá
kat végezze.

A titkári teendőket az 1860 november q-én tartott közgyű

lés óta Illucz-Oldb János ügyvéd végezte, ki egyszersmind az
«Encyclopaedia» szerkesztóje volt; de eme szerkesztői elfoglalt
sága miatt az 1862 július w-ikén tartott választmányi ülésen a
titkári teendőktől fölmentették s a titkári teendőkkel Garay Alajost
majd 1863 június 2-án ideiglenesen Franhl Vilmost, a központi
papnevelő-intézet végzett növendékét bízták meg.

A Szentek Életé-t Zalka János szerkesztette egy ideig; később

egyéb teendői miatt ettől visszalépvén, Zsibovics Ferencz, a köz
ponti papnevelő-intézet lelkiigazgatója, vette át a szerkesztést.

A választmány ülésein többször Lonovics József érsek elnökölt.
mi által még emelkedett az a fény, melyet e testületnek akkor
tagjainak kitünő egyénisége adott. Minthogy a Társulat iránt való
érdeklődés növekedésével az alapszabályokban meghatározott
hatvan választmanyi tag száma nem mutatkozott elegendőnek, az
1862 deczember 4-én tartott közgyűlés kimondotta, hogya választ
mányi tagok száma százra emeltessék. E határozat azonban, mint
alapszabályrnódositás, a m. kir. helytartótanács jóváhagyására szo
ru Iván, a közgyűlés egyelőre csak hatvan választmanyi tagot
választott. A választmanyi tagok számának százra való fölemelé
sét a helytartótanács 1863 márczius 22-én jóváhagyta.

Hogyaközgyűléseken minél többen lehessenek jelen, Kovács
József kanonok, m. kir. táblai prelátus, a most említett 1862. évi
közgyűlésen inditványozta, hogy a Társulat ne a téli időszakban,
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hanem nyáron, pl. szent István ünnepe körül tartsa közgyűléseit.

Minthogy azonban a tagok nagyrésze a nyári hónapokban vagy
utazik, vagy fürdőkben tartózkodik, az indítványt nem fogadták
el, hanem kimondották, hogy a közgyűlés november elején
tartassék.

Azt is indítványozta Kovács József kir. táblai prelátus, hogy
a közgyűlést követő napon az elhunyt. társulati tagokért gyász
mise tartassék. Ezzel szemben a közgyűlés kimondotta, hogy pon
tosan tartassanak meg az eddig hozott határozatok, melyek sze
rint a Társulatnak három szentmiséje van: az egyik az élő tagokért
Szenthárornság vasárnap ját követő héten; a másik a meghalt
tagokért halottak napja után való héten; harmadik a Társulatért
a közgyűlés napján.

Úgy az időrend miatt, mint fontossága miatt már itt kívá
nunk kitérni a Társulatnak egy alapítására, melylyel aranybetűk

kel írta be nevét a magyar nemzet éviapjaira és melylyel mél
tóan nyitotta meg fönnállásanak új korszakát. Értjük a Szent-Ldszlá
Társulat alapítását.

Ez a Társulat a Szent-István-Társulat alapítása. Keletkezését
Danielik buzgalmanak s mindent magával ragadó ékesszólásának
köszöni.

Pashalich Fülöp, szentferenczrendi boszniai tartománybeli szer
zetes, a «Szent Györgyrőb) czímzett konstantinápolyi zárda és
kórház főnöke, 1861 elején Károlyi István grófhoz, a Szent
István-Társulat elnökéhez, folyamodványt intézett az általa veze
tett kórhaz érdekében. Ez a kórház 100.000 frt adóssággal volt
terhelve, melytől hogy megszabaduljon, a nevezett szerzetesatya
engedélyt kapott, hogy az «osztrák birodalomban» kegyes ado
mányokat gyüjthessen. Ez engedélyt fölhasználva, Magyarországba
jött; de úgy tapasztalta, hogy az adakozás a népnek kellemetlen
és terhes. Czélszerúbbnek találta ennélfogva Károlyi István gróf
hoz, mint a Szent-István-Társulat elnökéhez folyamodni és meg
kérni őt, hasson a Szent-István-Társulat tagjaira, hogy ezek az
említett kórház ügyét országszerte fölkarolva, azt kegyes adako
zásaikkal istápolni és másokat is erre rávenni igyekezzenek.
«Rernélem -- úgymond Pashalich atya Károlyi István grófhoz
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intézett folyamodásában - hogy valamint egykor szent Istvan
volt egy konstantinapolyi kórhaznak alapítója, ugy Méltóságod
által az apostoli szent király nevet viselő Társulat lesz egy hasonló
nak ugyanott létesítője, ha csak a müvet lelkesen, mint szekta,
fölkarolja. S ez esetben fölujul Bizáncz falai közt, e misztikus
városban, Kelet ezen büszkeségében az első magyar apostoli király
annyi szazad óta eltünt szent emlékezete; Méltóságod és az elnök
sége alatt álló Szent-István-Társulat részese lesz az imádságok
nak, melyek a kórhazhoz csatolt szent György-templomban sze
gény szerzetestársaim, s az általok itt felüdített, megvigasztalt
magyarok, németek, daltnátok. horvátok, lengyelek, románok és
szerbek ajkairól az ég felé emelkednek.»

Pashalich folyarnodványát Sczitovszky bíbornok-herczegprimás
nak egy meleg hangú leirata ajánlotta il Társulat jóakaratába.
Tekintve azt, hogya konstantinápolyi szálloda és kórhaz
földieinkre nézve is jótékony és üdvös intézet, a vherczegprirnás
egész bensőséggel hivatkozik Károlyi Istvan gróf ismert jótékony
ságára, vallásos buzgalmára, a jótékony intézetek iránt való
kegyeletére és felkéri őt, hogy az ügyet belátása szerint válasz
tandó módon a Társulat pártfogásába aján lja.

Látnivaló, hogy szép ügyről és érdemszerző cselekedetről

volt szó, a mely azonban magaban véve nagyobb fontossággal nem
birt. Hogy mindamellett egy konstantinápolyi szentferenczrendi
szerzetes levelének olyan nagy volt a következménye, annak az a
magyarázatja, hogy ez az ügy alkalmi okul szolgált arra, hogy a
Társulat alelnöke, Danielik János, szőnyegre hozza egy regebben
megérlelt, de eleinte kudarczot vallott tervét, mely a keleti
missiáhra vonatkozott. Pashalich folyamodványa tehát Daniélik
Jánosban a legmelegebb pártfogóra tala It. Az ily fölkarelás pedig
sokat jelentett; azt jelentette tudniillik, hogy Danielik az ő fényes
észtehetségének, bő tudásának és ragyogó szónoklatának egész
fegyvertarat vitte harczba fölkarolt eszméje érdekében.

Az 1861 rnárczius 7-ikén tartott választmanyi ülésben is
magaval ragadta hallgatóságát az érvek özönével. A választmány
beszédének súlya alatt elhatározta, hogya Társulat a bíbornok
herczegprimáshoz fölterjeszrést intéz, melyben kifejti, hogy a
Társulathoz intézett főpásztori kérésnek egész lélekkel kíván
eleget tenni; minden adakozás azonban, mely egyszer s rninden-
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korra történik, tartós és állandó sikert nem igérne. Ennélfogva a
Társulat fölkéri a herczegprimást, kegyeskedjék a Társulatot egy
«Szent Lászlóról» czimzett és tisztán katholikus társulatnak ala
kitására fölhatalmazni, melynek czélja volna a szükölködő keleti
keresztényeknek és ezek közt kivált az ezen tájakon letelepedett
magyaroknak nevelő, oktató és egyéb jótékony intézetek fölálli
tására és föntártására segitséget nyujtani; nevezetesebb hazai válla
latokat, műépitkezéseket, intézeteket gyámolitani s a katholikus
világegyház közszükségeinek fedezéséhez járulní.

Danielik, midón tervét előadta, élénk szinekkel ecsetelte saját,
r8s8-ban tett balkáni utazása alapján azokat az állapotokat,
melyekben Szerbia, Bosznia, Bulgária, Rumélia, Moldva- és Oláh
ország lakóinál, főkép azok katholikus népességénél talált. Kevés
a nevelő- és jótékonysági intézetek száma, csekély számu a pap
ság is ama vidékeken. ugy hogya nép teljesen el van hagyatva.
Rántalt arra, hogy mindezen vidékeket apáink tettsóvár lelkese
dése megörökitette történetünkben. Ráutalt arra, hogy e népek
polgárositására senki sem lehet hivatottabb. senki sem lehet erre
inkább jogositva és kötelezve, mint hazánk és ennek katholikus
egyháza; hazánk, szomszédsági jogainál, kötelességeinél és eluta
sithatatlan érdekeinél fogva; hazánk, a történeti kapcsok- és remi
niszczencziáknál fogva, hiszen főpapjai még mindig viselik az
ezen országokban egykor diszlett egyházmegyék püspöki czímeit,
mintegy rendíthetetlen hittel hivén és vallván, hogy eljő az idő,

melyben a szent korona jogai érvényesittetni s e püspöki székek
hamvaikból ismét föléledni fognak; hazánk végre, ha már nem
is általános keresztény szempontból, de legalább azon szamos
magyarság megmentése tekintetéből, mely Keleten, különösen
Moldva- és Oláhországban lakik s ebbeli gondviselésünk nélkül
vagyelsatnyul, vagy pedig nemzetiségét vesztve a számosabb
oláhságba olvad.

A mi pedig a konstantinápolyi zárdafőnök kéreimét illeti,
melyet az alakitandó Szent-Lászlo-Társulat által akarunk támogatni,
az alelnök azzal az emlékeztetéssel végzi beszédét, mely a zárda
főnök levelében foglaltatik, hogy t. i. szent István apostoli király
volt az, ki az első magyar kórházat Konstantinápolyban alapította.
Mi nagy dicsőség és diadal lesz az ránk, XIX. századbeli magyarokra
nézve. ha ott, hol az elsőnek még emlékezete is nyom nélkül tűnt
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el a föld szinéról, egy másikat sikerül állítanunk, tanuságául annak,
hogy daczára nyolcz százados viharoknak, el magyar, áll Buda még!
Minden nyom, melyet a világ valamely földrészében bevésnünk
sikerült, nemzeti létünknek egy-egy hírnöke a népek nagy töm
kelegeben. Szaporítsuk e nyomokat ; s eljö az idö, midón mi, kik
egykor fegyvereink által véstük be neveinket e népek történetébe,
áldásos tetteink, czivilizáló hatásunk által fogjuk megörökíteni
magunkat az ö és késő unokáik hálás sziveiben.

A választmányeltökélvén a Szent-Lászlő-Társulat megalakítá
sához szükséges lépéseket, Danielik buzgón hozzálátott a megvaló
sitás munkájához. Kidolgozta az alapszabályok tervezetét és meg
tette a herczegprimáshoz a fölterjeszrést a társulat létesítése tár
gyában.

Nem telt bele két hét s már Danielik kezében volt a bíbornok
herczegprimás válasza a Társulat fölterjesztésére. A herczegprimás
1861 márczius 18-án kelt leiratával a «Szent-László-Társulat» tervbe
vett alakítását jóváhagyta és megerősítette. A társulat elnökségére
két jeles katholikus méltóságot sikerült megnyerni: egyházi elnökül
Lonovics József érseket, világi elnökűl pedig a Szent-István-Társulat
nagyérdemű elnökét, Károlyi István grófot.

Május s-én volt a Szent-László-Társulat alakuló közgyülése a
pesti központi szernináriumban. Jelen voltak az érsekek és megyés
püspökök sorából: Bartakovits Béla, Kimsit József, Lonovics József
érsekek ; Ranolder János, Koldresik István, Haynald Lajos, Simor
János, Bonnai Sándor megyés püspökök; továbbá Répdss)' József
jászói prépost, Véher József fölszentelt püspök, pozsonyi nagypré
post ; Danielik János és Liptay András czimzetes püspökök, Kovács
József kir. táblai prelátus és sok más egyházi és világi előkelőség.

Az elnöki széket Lonouics József érsek és hétszemélynők.

valamint Károlyi István gróf pestmegyei fóispáni helytartó fog
lalták el.

A gyűlést Lonovics érsek megnyitó beszéde vezette be. A ke
resztény szeretet cziviiizáló munkájáról szólott, azután föladataink
ról, melyek a Keleten élő hittestvéreinkkel szemben fönnállanak.
Mindezeknek leghathatósabb eszköze az alakuló «Szent-László
Társulat» lesz. Ez a társulat azonban azt a czélt is maga elé
tűzte, hogy anyagi segélyével nemzeti közintézeteinknek is létesí
téséhez vagyemeléséhez járul jon. E részben a társulat hazafiúi
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törekvése a szükséghez képest több ágú s különféle irányú lesz.
így például szándékozik a nemzeti akadémia s a helybeli lipó/városi
templom építésére s alaptókéinek, úgyszintén a nemzeti múaeum mú
kincseinek szaporítására adakozni ; szándékozik a két hazában tudo
mányos, múvészeti, ipari s jótékonyezélű vállalatokat támogatn i ;
szaval: szándékoaik a közhasznú intézetek akár alapitásának. akár
emelésének eszközlésében tehetsége mértékéhez képest a szeretett
haza díszét s javát előmozdítani.

Végezetül az érsek a hala érzelmeit nyilvánította a Szerit
László-Társulat eszméjének megpendítője és tevékeny megvalósi
tája, Danielik püspök iránt.

Danielik erre hosszabb beszédet intézett á gyűléshez, mely a
katholikus hitigazságoknak, a helyes jogelveknek és az államférfiúi
bölcseségnek remeke.

Beszédében mindenekelőtt szembeszallt akislelkűséggel, mely
nem bizik abban, hogy a Szent-László-Társulat czélját magyar
közönségünkkel meg lehessen kedveltetni s nagyobb összegű ada
kozásra birni. Majd azzal a váddal foglalkozik, hogya Szent-László
Társulat a világegyház czéljaira adakozván, tehát a papát is segé
lyezvén, a reahciiát szolgálja, Beszédének ez a része a pápa világi
hatalma mellett vala fényes jogvédelem.

«Ha netalán - úgymond - azt fognák nektek mondani, hogy
a katholikus világegyház közszükségeire, s nyiltan szólva, pápa ö
S/(entsége szdmara vala adakozás, a jelen körűlmények közott reak
cziá: az olyat emlékeztessétek, hogy a pápaság katholikus dogma,
mely meg nem szünhetik; hogyapápát minden birtokatol meg
fosztani s azután híveitől még azt is kívánni, hogy éhen hagyják
halni, páratlan irgalmatlanság; hogy kell, miszerint a pápa, ha
már többé nem független világi fejedelem, ugy legalább ne a kor
mányoké, hanem a népeké legyen! Ez nem reakczionárius viszke
teg, hanem népjogi. emberiségi, testvériességi érdek, melyet a pápa
képvisel. Ítéltessenek meg bármint az egyes történeti tények, a
katholikusokat a tanok iránt nem hozzak zavarba. Soha a pápa
ságnak a nemzeti jogokral nem vala más tana, mint a melyet a
minden, bárhonnan jövő törvénytelen fölforgatások nagy ellenese.
bold. XVI. Gergely pápa «Il triomfo de la Santa Sede» czimú
munkájában imígy formulázott: ((A/( iga:;sdgtalan bádoltatonak solia
sincsen joga megfosztani ualatncly, iga;zsdgtalmllt7 megbódított nenrictet
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az Ö jogaitól». Ö erőszakosan leigázhatja azt, fölforgathatja törvény
székeit, megölheti képviselőit: de soha az ő vagy világos, vagy
hallgatag beleegyezése nélkül nem veheti el eredeti jogát saját
hatóságaihoz, törvényszékeihez, szóval azon formákhoz, melyek azt
önállóvá teszik.»

A közgyűlés az alapszabályokat csekély változtatással elfogadta
s elrendelte az egyházi és polgári hatósághoz való fölterjesztésüket.

A herczegprimás 1861 június 21-én megerősitette az alapsza
bályokat; egyszersmind némi módosításokat kívánt, melyeket a
julius 4-én tartott társulati közgyűlés elfogadott. A magyar kir.
helytartótanács pedig augusztus 7-én hagyta helyben az alapsza
balyokat. De Luca Antal bécsi nunczius élénk érdeklődessel érte
sült a társulat keletkezéséről s lelkes hangú levelet intézett június
zo-iki kelettel Lonovics József érsek-elnökhöz; minek következté
ben a társulat alapszabályai latin fordítasban neki megküldettek
azzal a kéréssel, hogyatársulatot a pápa ö Szentségének apostoli
áldasaba ajánlani kegyeskedjék.

Danielik nemsokára megint alkalmat vett magának, hogy a
Szent-László-Társulat magasztos ezéljáról, a józan és keresztény
politika elveiről s a «római kérdésu-ről hatalmas beszédet morid
jon. Tette ezt a Szent-Lriszló-Társulatnak 1861 október I-én tartott
központi választmányi gyűlésén.

Fölveti azt a kérdést, hogy hogyan történhetett a Szerit-László
Társulat magasztos ezélja mellett oly sokan ellene vannak az e
társulat megalakítására irányuló mozgalomnak. Az ellenkezés okat
abban látja, hogya Szent-László-Társulat egyik czélja a pápa segé
lyezése. Ez nem rokonszenves dolog azok előtt, kik ellenségei a
papa világi hatalmának. Ez indítja, hogy a pápa világi hatalmáról
beszéljen.

Van-e általán a magyarnak és különösen a katholikus magyar
nak valamely alapos oka, hazája javának és jövendöbeli nagysá
gának tekintetéből a pápa világi hatalmának romlását és vesztét
óhajtani, vagy inkább ellenkezőleg, rá nézve nem forognak-e fönn
alapos indokok, hogy valamint az egész emberiségnek, ugy magá
nak Olaszországnak s különösen magyar hazájának szabadsága, füg
getlensége és integritása érdekében inkább azt kívánja, hogya
szabad és független pápa a szabad és független olasz népek sorá
ban todbbra is birja és tartsa meg trónját?
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«Isten mentsen tőle - úgymond - hogy népek és nemzetek
szolgaságának, elnyomatásának szószólójává válni akarjak, de épen
azért szükségképen meg kell mondanom, hogy a nemzetek és
népek szabadságát és függetlenségét nem várorn, nem remélem
az oly mozgalomtól, melynek igazolására egyebet fölhozni nem
tudnak, mint a nemzetnek egységesítését.»

«Az egységesítés csak akkor legitim, ha azt a nemzet külön,
önállólag létező töredékei önmaguk, önként, minden erőszak nél
kül hozzák létre, s érvényesítése folytán és által más legitim s
kivált, mint a jelen esetben, felsőbbrendű társadalmi jogok és
érdekek meg nem sértetnek. Ki az azok soraiban, kik ma az olasz
egységesitési törekvéseket megtapsolják, a ki helyeselné Lengyel
ország elnyomatását s biztatná az oroszokat, hogy álljanak élére a
szlávoknak, egyesítsék eme tenger népet egy és osztatlan nagy biro
dalomba? Hiszen ha a nemzeti nagyság és dicsőség, melyet uni
fikált hatalommal elérhetni vélnek. elegendő igazolásul szolgál,
hogy az ellenszegülők erőszakkal is megtöressenek s a czél végett
már semmi egyéb jog s érdek se respektáltassek : ugy a szláv egy
ségesítést még inkább, tudniillik annál nagyobb mértékben kell
jogosultnak elismerni, minél nagyobb lenne azon nemzeti nagyság
és hatalom, melyet az egyesített valamennyi szlávok képeznének.»

"Azt mondják ugyan, hogy Olaszorságban épen így történik
minden, miután az egyesítést a nemzet maga kívánja, megsza
vazza és hajtja végre. Az állítás nyomna valamit, ha a tény oly
tisztán és kétségtelenül állana, mint azt a világgal elhitetni szeret
nék. Azonban az eseménvek menete másról tanuskodik. Ha min
den oly szabad, oly önkéntes nemzeti elhatározásból történik:
miért kellett erőszakhoz folyamodni? Miért a nemzetközi jognak
letapodásával hadizenet nélkül neutrális fejedelmek területére ron
tani? Miért Nápolyt a sereg lefegyverzése, a király száműzetése

után is légiókkal megrakva tartani, lakosait halomra lövetni, egész
városokat, falvakat elpusztítani? Altalános népszavazat kívánta és
határozta el az ország egységét, mondják ök. Jól van; de miért
kellett hát ezen általános szavazatot megelőzőleg a tartományokat
elfoglalni, katonákkal megrakni, ágensekkel elárasztani, az ellen
nyilatkozni bátrakat bebörtönözni, száműzni, elhallgattatni? Miért
nem várták be, hogy az illető tartományok elóbb maguk vívják
ki függetlenségüket s azután ugy hívják meg Viktor Emmánuelt az
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egységes trónra, mint ezt tették az angolok, midón Orániai Vilmost,
vagy pedig a svédek, rnidón Bernadotte-ot kinálták meg egykor a
királyi székkel? Ez esetben bizonyára tudtuk volna, hányadán
vagyunk ezen, oly kérkedve emlegetett szuverén népakarattal ;
holott a történtek után nem tekinthetjük az egész szavazast más
nak, századunkban már többször ismételt szernfényvesztésnél.:

«Azonban Olaszország egységesitése ellen a népakarat kétes
voltán kivül még más, fensóbbrendú, századok által megszentelt,
a .világ és emberiség keresztényszerűhaladásával lényegesen össze
kötött érdektekintetek is szólanak.»

«A pápa azáltal, hogy minden népeknek és nemzeteknek Terem
tójüket a földön láthatólag helyettesitő atyja, a testvériesség esz
méjének konkrét kifejezése. Minden nemzetek testvér-tagok a nagy
emberi nemben, mert egy közös lelkiatya alatt közös rendeltetés
sel birnak. A tan, mely őt közös atyává emeli, alattvalóit különb
ség nélkül lelkileg egyenjogositott testvérekké fölszenteli. A pápa
mint közös lelkiatya nélkül megrendülne az általános testvériesség
eszméje; nemzetek nemzetekké különitnék el magukat, külön,
nemesebb, fensóbbrendú eredetet álmodozván mindegyike a maga
számára, hasonlólag az ó-kori népekhez, melyek mindegyike egy
egy istentől származtatta, más nép testvéreül pedig épen nem
tekinté magát. A tudomány, múvészet, ipar, kereskedés mind
egoisztikus s csak ugy nem képes föntartani az eszmét ma, mint
nem vala képes a régi népeknél. Rendüljön meg csak az e tekin
tetben szigorú katholikus dogma, mely minden embernek közös
atyát adva, ember s ember között eredetre és rendeltetésre nézve
kölönbséget nem tesz s azonnal látni fogjuk előtérbe tolakod ni a
hiuságot, mely a kékvér fensőbb igényeit hangoztatni fogja. A tudo
mány, mely a négerek alsóbbrendű eredetet még ma is vitatja. a
kűlön faji eredet elméletét csakhamar érvényesítené. Mily köny

nyen s mi hamar beszéltéti magát az ember e tekintetben rá. a
rabszolgaság története mutatja. A rabszolgabirtokos ugy megszokja
az eszmét, hogya szegény néger vagy indián valami alsóbbrendű

fajta, hogy még résztvevő sem tud irányában lenni; fájdalmain.
szenvedésein meg nem indul, sót atyai érzelmeiből is kivetleózik.
A rabszolganőtől nemzett gyermekei irányában csak oly érzéket
len, mint akármely állat iránt: kiteszi vásárra csak úgy, mintha
az lova ngy tehene volna. jeflerson sok dicsőséggel említtetik az
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eszak-amerikai államok történetében, s ő róla írja Hamilton, hogy
rabszolganőktől nemzett saját gyermekeit mégis közpiaczon árul
ta tá, s egyik leányát Új-Orleansban egyik tisztelője vette meg,
nem emberi részvétból. hanem a nagy férfiúra vonatkozó ernlék
gyanánt»

«Az igazság, a jog, a legszentebb es legfontosabb keresztény
társadalmi es ernberiségi érdekek, a polgárisodás, műveltség, sza
badság, magának Olaszországnak függetlensége es integritása mind
a pápaság mellett, tehát az olasz nemzeti mozgalom mai anti
papisztikus irányzata ellen szelnak. Hazánkat illetőleg, könnyú ki
találni, mit mondandó vagyok. Az előzmények maguk felelnek.
Magyarország azon történeti alapon védi magát, melyen IX. Pius
pápa az ő birtokait.»

«Azt mondják, a pápának a világon a lehető legrosszabb kor
mánya van. így mondta ezt Anglia első minisztere az ez idei par
lameriti ülesek egyikében. Ha a miniszternek ugy igaza volna,
a mint nincs, egy kivetelt mégis meg kellene engednie, hogy
tudniillik ezen legrosszabb kormány meg sem oly rossz, mint az
angoloké Kelet-Indiában. Ottani kormányzásukon csak a szívtelen
kalmár látszik, az ember elveszett. Hogy a pápai kormánynyal nem
áll oly rosszul a dolog, azt tudják azon pártatlan utazók, kik a
katholiczizmus fővárosát és tartományait több ideig látták s más
országokkal összehasonlították. Egy fejedelem sincs egész Euró
pában, ki fővárosába több mindenféle múkincset gyűjtöttvolna össze,
mint a pápák, e kis fejedelemségnek oly sokszor kirabolt, kipusztitott
birtokosai. Európában nincs ország, melyben az adó kisebb, az elelern
pedig olcsóbb volna, mint itt. Ha emellett népe mégis szegényebb
nek, vidékei kevesbbé virágzóbbaknak látszanak lenni, mint Európa
vagy Olaszorszag más tartományaié, ennek oka nem a pápai
kormány, hanem által án Olaszország azon ujabbkori történeti
viszontagságai, melyek közt más országok is jutottak már hasonló
állapotba. Többiben az, mit rossz kormánynak neveznek, meg nem
kölcsönöz jogot, nem kivált azoknak, kik a más belügyeibe ant
kozást tiltják, a rosszul kormányzottnak mondott birtok elfoglalá
sára. így Spanyolországot egykor joggal foglalta volna el Napoleon,
s mi ürügy maradt volna meg föl az angolok számára a hires
függetlenségi harcz szitására s dicsóitésére ? Az alkotrnányok javí
tása az illető népnek s fejedelmek dolga. Bizzuk ezt az ő kölcsö-

A Szent-István-Társulat története. 8
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nös küzdelrneikre ; önkényes beavatkozásaink által a helyzetet csak
elmérgesitjük a helyett, hogy javítnók.»

Czáfolva az egyházi állam kormányzata ellen fölhozott több
más ellenvetést, kijelenti, hogya Szent-László-Társulat, midón ő

Szentségének segélyezését egyik feladatául vallja, nem hadtobor
zás, nem fegyvervásárlás czéljaira adakozik; a társulat alapsza
bályai a világegyház kormányzására megkivántató költségek fede
zésére czéloznak. Az anyagi erő, mit péterfilléreken gyüjteni lehetne,
különben is oly parányi, hogy számba is alig vehető. Nem ebben,
hanem az eszmében, a melyet képvisel, birja szent Atyánk az erőt,

mely őt a durva erőszak minden támadásai ellenében győzelemrol

biztositja. A pápaság a lelki világnak tengelye, s ennnek kerekeit
emberi erő nem fogja megállitani soha!

Fölösleges leírnunk a hatást, melyet Danielik beszéde a hall
gatóságra tett; de nagy hatása volt e beszédnek az egész országban
is, a mint erről több levél tanuskodik. Országszerte megindult az
adakozás a Szent-László-Társulat czéljaira, melyet a püspökök
pásztorlevelekben ajánltak hiveik figyelmébe.

Nem kisérjük tovább útján a Szent-László-Társulatot, a Szent
István-Társulat e szép alapítását, mely oly dús szellemi tőkével

keletkezett. Visszatérünk az anyatársulat történetének elejtett
fonalához.

Tárkányi a nagy vállalatok korszakának nevezi a Társulat
jelen korszakát. Az «Encyc1opaedia» és a «Szentck Elete», hozzá
véve Cantu Caesar Világtörténetét és a szintén most kiadott magyar
Szentírást, mindenesetre alkalmasak voltak arra, hogy megvalósít
sák azt a program mot, mely Károlyi István grófnak az 1860. évi
közgyűlésen mondott beszédében foglaltatott; kivált, ha a Társulat
e nagy múvek mellett kisebb terjcdelmú műveket is adott volna
tagjainak kezébe s ha a népre is nagy figyelemmel lett volna.
Azonban a jelzett nagy múvek úgyszólván elnyomtak minden
egyebet.

Az «Encyc1opaedia», mint említettük. 1859-ben indult meg.
A mint megjelentek elso füzetei, hangosan nyilvánult a vállalat
irányában az az ellenzék, mely már a meginditás elhatározásakor
megvolt. A Társulat tagjainak legnagyobb része változatos tartalmú
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olvasmányokat kivánt tagilletményül s nem elégedett meg az
«Encyclopaedia» s az e mellett adott, szintén nagyterjedelmű

«Szentek Életc» részeivel. A fölhangzott panaszok és kívánságok
nyomasa alatt az 1862 deczember 4-én tartott 13. közgyűlés elha
tározta, hogya tagok az «Encyclopaedia» és a «Szentek Élete»
részei mellett változatosság kedveért kisebb múveket is fognak
kapni. E határozattal foglalkozott azután az 1863 január 8-án tar
tott választmanyi ülés is.

Ez alkalommal a választmányban fölmerült az a panasz, hogy
az «Encyclopaedia» kötetei nek szaporodása egyre jobban megnehe
zíti új tagok belépését, mivel senkinek sincs kedve a pl. mar meg
jelent előző kötetekért 20 forintot fizetni. Ennek folytán indítvá
nyoztatott, hogy a Társulat az «Encyclopaedián-t továbbra ne adja
tagilletményül, hanem előfizetés útján. Ezzel szemben utalás tör
tént arra, hogy nem lehetne annyi előfizetót szerezni, hogy az
«Encyclopaedia» folytatása biztositva lenne. A mi az újonnan be
lépő tagokat illeti - úgy mondták - azok könnyu szerrel meg
szerezhetik a meghalt tagok példányait. Sőt ha valaki öröklés vagy
más szerzés útján hozzájut az előző kötetekhez, ez esetben még
ösztönöztetve érezhetik magukat a Társulatba belépni, hogy ily
módon az «Encyclopaedia. folytatásához is hozzujuthassanak.
A választmány tehát a mcllett maradt, hogy az «Encyclopaedia:
kötetei ezentúl is tagilletményül adassanak.

Ez ügy kapcsán ugyanekkor szóba kerültek az «Encyclopae
dia» hiányai is. Sokan voltak, kiket kezdettől fogva nem elégített
ki az «Encyclopaedia», Ezek közé tartozott maga Danielik alelnök
is. Az első kötet egyes czikkei ok nélkül terjedelmesek voltak;
akadtak a czikkek közt értéktelen fordítások is; némely czi kkeket
bátran el lehetett volna hagyni. A szerkesztés is fogyatékos volt.
A mú már folyamatban volt, m ikor még mindig az iudexek egybe
állítását kellett sürgetn í. Ezek a régebb idő óta ismételt panaszok
a most említett választmánvi ülésben is elhangzottak.

Az «Encyclopaedia» és a «Szentek Élete» mellett a magyar
Szentirds volt ez időben a Társulat fókiadványa. Ez azonban nem
járt teherrel a Társulatra nézve, mert Bartokouics érsek ritka bő

kezűsége folytán a Társulat a legelőnyösebben jutott e munkához.
Bartakouics Béla egri érsek Tdrkdnyi Bélával átdolgoztatta a

Szemirásnak Káldi-féle magyar fordítását és kieszközölte ennek a
8*
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Tárkányi-féle szövegnek a római Szeritszék által való jóvahagyását
és engedélyezését. Ennek megtörténte után, hogya Szeritirásnak
minél nagyobb elterjedest biztosítson, a fordítás kiadói jogával
nagylelkűen megkinál ta a Szent-István-Társulatot.

Erre vonatkozik r862 január r8-án kelt s a Szent-István-Tár
sulathoz intézett «Nyilatkozat»-a, melyekként szól:

((A magyar Szentírásnak általam megrendelt átdolgozása tel
jesen befejeztetvén, már az apostoli Széktől kinevezett bírálók
vizsgálatán is keresztül ment.»

«Régi óhajtásorn, hogy az Isten igéje egy ily munka által minél
nagyobb körben elterjesztessék ; óhajtom tehát, hogy az kézben
forogjon, sőt kézbe adassék, és evégből ujonnan átdolgozott Sxent
írásomat a Sient-Isiudn- Tdrsulatnak ajánlom föl tulajdonul, a követ
kező föltételek alatt:

r. Hogya Szeutirás legalább ro.ooo példányban nyornattassék,
hogy így nemcsak könyvilletményül kiosztathassék a társulati
tagok közt; hanem több száz példány a netalán még jelentkező

új tagok számára, vagy pedig lehető legolcsóbb áron való eladás
végett a Társulatnál fölmaradjon kész letül.

2. Számomra ezen összegből 500 azaz ötszáz példányt vissza
tartok, de az ezekért esendő készítményi árt a nyomdának kifize
tem, hogy azokat ismerőseim, jóakaróim, különösen megyebeli
papjaim közt, kik a Szent-István-Társulatnak nem tagjai, kioszt
hassam. Ezen számba, saját költségemen, néhány finomabb papi
rosú tiszteletpéldányt is rendelek nyomatni.

3. A kiadás fölötti intézkedést, felügyeletet magamnak tartom
föl, hogy ez által a Társulatot sok bajlódástól fölmentsem ; de leg
inkább a munka gyorsításának tekintetéből; mivel elhatározott
szándékom, hogy Szenírásorn nyomtatása a folyó évi tavaszon
elkezdetvén, a jövó r863-ik év végére teljesen kikerüljön sajtó alól.

4. Ezen ajánlatom elfogadtatásának esetében kellő intézkedést
teendek a választandó papirosra nézve. Formátumul eddig az Ency
clopaediáét választottam és a mutatványlapot ide mellékelem. Egyéb
iránt számításom szerint az én bibliám mintegy rsa ívet fogván
tenni, három évre fölosztva, a társulati tagok közt egy-egy évre
50 ív kiosztathatik. Úgy vélem, hogy ez nem fogja gátolni a Tár
sulatot többi vállalatainak, főleg az Encyclopaediának folytatásá
ban, legföllebb is talán annyiban, hogy ebből azon évekre néhány
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ívvel kevesebb adatnék, a mi jelentéktelen hátralék lesz oly mun
kara, mely több s hosszu évekre számíttatik, s mely elmaradast
a következő évek foly tan könnyen ki lehet pótolni, a többi köte
tekre előre megtétetvén a készület. A Szeritírás pedig, mint mar
bevégzett egész, ugy vélem, a tagok elótt is kellemes kárpótlás
lesz az Encyclopaedia rövid és talan csak csekélyebb részben félben
szakasztásáért.

). A tulajdonjogra nézve határozottan kijelentem, hogy midön
ezzel most a Szent-Istudn- Társulatot fölruházom, ha idő foly tan bármi
okból ezen Társulat föloszlanék, Szentírásom tulajdonjogát az egri
érseki egyházi hatóságrá ruházorn át; valamint fönnállásáig minden

új kiaddsndl ugyanazon érseki hatóság engedményét fogja kikérni a
Tdrsulat»

(cA Szentirásorn kiadására nézve ezen határozatom alapvonalait
a társulat választmányának ezennel előterjesztem és tájékozáso
mul ennek válaszát velem mentól előbb közleni kérem»

Az egri érseknek e nagylelkű ajánlata a Szent-Istvan-Társulat
választmányának r862 február 6-an tartott ülése elé került. A va
lasztmány az érseknek a Társulat iránt tanusított ez ujabb kegyes
ségét leghalásabb elismeréssel fogadván, kijelentette, hogya magyar
Szeritírásnak bár áldozattal járandó kiadására készségesen vállal
kozik ugyan, de minthogy a választmány nem változtathat a leg
utóbbi közgyűlés ama határozatán, mely szerint az esztergomi
tartományi zsinat kívánsága folytán megindított Naptárori kívül
az «Encyclopaedia» és a «Szentek Élete» állapíttatott meg ez évi
tagilletményül: ennélfogva a választmány elhatározza, hogy azok
a társulati tagok, kik a megállapított tagilletményen fölül a magyar
bibliát is birni óhajtják, a rendes évi tagdíjon kívül még egy uj
forintot is kötelesek befizetni.

A választmány eme határozata Bartakovics érsek elé terjesz
tetvén, az érsek r862 február 22-én kelt levelében kijelentette,
hogy midón minapi nyilatkozatában a Szeritirás uj magyar 'fordí
tásanak kinyomatásat a Szent-István-Társulatnak aj áulotta föl,
erre főképen az az óhaj indította, hogy az Isten igéje a magyar
irodalom ujabb fejlettségéhez idomirva és ezáltal is kedvesebb
olvasmányul szolgálván, mentül nagyobb körben elterjesztessék
és ugyszólván közkézen forogjon. De e mellett is nem volt szan
dékában a Társulat határozatainak nagyobbszerű megváltoztatásat



IlS HAR;\lADIK FEJEZET

követelni. Azt vélte, hogya Szenti ras kiadása mellett az «Encyclo
paedia» is folytatható, ha mindjárt kisebb füzetekben ; és hogy
a tagok nem fogják neheztelessel venni, ha az «Encyclopaediáo-nak
csak rövid időre és csak némely részben való elhalasztásáért más,
már teljesen befejezett és kűlönösen a magyar katholikus egyházat
tekintve, nem kevésbbé fontos és nagyszerű munkában részesülnek.
Azonban nehogyajánlatából a Társulatra bármely kellemetlenség
háramoljék. az érsek a Szentirdsnak új kiadását magdra cdllalia és
a mennyire a jelen súlyosabb körűlmények engedik, minden
igyekezetét arra fogja forditani, hogy a kiadást a magyar katho
likus egyház érdekében mentől előbb be is fejezhesse; és csak
arra kéri a Társulatot, hogy az esetben, ha talán némelyek a
Társulatnál jelentkeznének a Szentírásra elófizetókül, a jelentkezést
elfogadni szivesked jék.

Az érseknek e második levele, mely szerint a Szentirás új
magyar fordítását előfizetés útján maga kívánja kiadni, a Társu
latnak r862 márczius 6-ikán tartott választmanyi ülése elé került,
mely kimondotta, hogy «a legnagyobb készséggel s valódi lelki
örömmel fogja teljesiteni érsek őnagyméltósága fölhívását s hatal
mában álló minden tevékenységet ki fog fejteni, hogy ő nagy
méltósága magasztos czélját mentől több előfizető gyüjtése által
részéről is előmozdíthatni szerencséje legyem).

Danielik János alelnök azonban nem nyugodott bele a Szerit
irás ügyének ilyetén elintézésébe s újabb fölterjesztést tett Barta
kovics érseknek, melyben kéri, hogy a Szentírást, bár nem tag
illetményül, a Társulatnak átengedni kegyeskedjék.

Ennek folytán Bartakovics érsek r862 rnárczius 5-én a követ
kező levelet intézte Danielikhez :

«Midón a Szent-István-Társulat választmányának határozata
velem közöltetett, azt véltem, hogy a Társulat nem nagy fontos
ságot helyez a Szeritírás kiadásába. Mivel pedig én nem szeretek
másnak terhére lenni; de a jelen körülményeim annyira súlyosak,
hogy e czélra részemről nagyobb áldozatot nem hozhatok. arra
határoztam magamat, hogy azt előfizetési úton kinyomatom, sőt

erre már az aláírási íveket is elkészitettern.»
«Most Méltóságod e tárgyban új tervét velem közli és ezt a

választmánynál is keresztülvinni reményli. Igaz, hogy ez is némely
áldozatommal összekapcsoltatik. Mindazonáltal a fóczélt szemern
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előtt tartván, hogy t. i. a Szeritirás mentöl nagyobb kiterjedest
nyerjen és a magyar katholikus egyháztól azon szennyfolt is, hogy
jelenkorhoz illő Szentirással nem bir, elháríttassék, a Méltóságod
által javasiott tervet elfogadom.»

«Részemről tehát azon 2000 frt a. é., melylyel nekem a Szent
István-Társulat tartozik, valamint azon 4000 frt a. é., mely általam
az egri káték alapjául rendeltetett, a hátralevő kamatokkal a Tár
sulatnak átengedem és e czélra felajánlom ; és e kiadáshoz még
egyezer frt a. é. készpénzben járulok. De mivel a káték iránt az
egyházi megyémnek jogát fentartani kívánom, ennek némely
elösmeréseül a Társulat a kikötött 60 frt a. é. helyett ezentul
50 frt a. e. évenkint az egri egyházmegyei alapítványokba tovább
is fizetni köteles leend.»

«A Szentirds a Társulat tulajdona marad azon feltételek alatt,
melyeket a nyilatkozatomban kijelentettem; - de az első kiadásban a
Társulat szokott cziniét nem használhatja, valamint én is a kiadást
magamnak nem fogom tulajdonítaui.»

A Társulat márczius ro-én tartott rendkivüli választmanyi
ülésében tárgyalta az érseknek ez ujabb kegyes ajánlatát és a
magyar Szeritirás kiadasi jogát hálásan elfogadta.

A magyar Szeutirás kiadásával Bartakovics érseknek egyik
legforróbb vágya teljesült. «Áldozópapságom ifjabbkori élményei
nek egyik legédesebbje - mondja erre vonatkozólag a Szentí rás
előszavában - azon szerencse, melynél fogva az 1822-iki pozsonyi
zsinat tanácskozásainak s igyaszentirási fordítás ügyében hozott
határozatának is személyes tanuja lehettem. Hálát adok Istennek,
hogy most, midön félszázados áldozópapságom ünnepét megtarta
nom engedte - kezet fogva a Szent-István-Társulattal - az érin
tett zsinati határozat foganatosi tásához s így az e részben érzett
közszükség pótlásához némileg járulhattam.»

A fölsorolt nagy kiadványok már terjedelmüknél fogva is
inkább a társadalom felsőbb osztályainak, mint a népnek kezébe
kerültek. A népet a Társulat ez időben - eltekintve Tárkányi
imakönyveinek ujabb kiadásaitól - jóformán csak két néplapjával :
a «Katholikus Néplape-pal és a «Katholischer Christ»-tel szolgálta.
A mi ez utóbbit illeti, Danielili alelnök az 1862 julius ro-én tartott
választmányi ülésben szóba hozta, hogy a «Katholischer Christ)
czimú néplapot a «Katholikus ~éplap» mintájára kellene szerkesz-
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teni; mert a német néplap Németországba is jár s így általa mind
a Szerit-István-Társulat, mind a Szent-Lászlo-Társulat érdekeit elő

mozdítjuk. A választmány magáévá tette az alelnök javaslatát és
ugyancsak az ő indi tványára Szabóky Adolfot, a német néplap
szerkesztójét bizta meg a «Katholikus Néplap» szerkesztésével is,
mit a m. kir. helytartótanács helybenhagyott.

Az 1857 -ben beszüntetett tót néplap ügye is szóba került
ugyanekkor. Az alelnök ugyanis előterjesztette Sczitovszky bíbor
nok-herczegprimásnak Károlyi István gróf elnökhöz intézett levelét,
melyben fölkéri a Társulatot. hogy egy tót katholikus lapot is
adjon ki; mert több oldalról sajnálattal hozták föl aprimás elótt
a tót lapok hiányát, a Társulatnak pedig érdekében fekszik, hogy
a tótajkúak bizalmát föntartsa. A választmány a herczegprimás
óhajtásának megfelelőleg egy tót nyelvű katholikus lap kiadását
elhatározta ugyan, azonban nem tudott ra szerkesztót találni, mert
a kiket csak fölkért, mindannyian egyéb elfoglaltságuk miatt kép
telenek voltak a szerkesztói tisztség elvállalasára.

A vallásos és hazafias fölbuzdulások eme korszakában a külön
bözó hitvallású polgárok közt a békés indulatoknak szép és szinte
megható példáját nyujtja a következő eset, mely az 1862 szeptern
ber 5-én tartott választrnánvi ülés elé került.

Koos Ferencz bukaresti református lelkész levelet irt Lonovics
József érseknek, melyet ez a Szent-István-Társulathoz tett át.
Levelében előadja, hogy a Duna-fejedelemségekben lakó 40-50
ezer magyar ajkú római katholikusnak egyetlenegy rendes isko
laja sincsen, magyar ajkú papjai száma kettő-három. Egyszer
smind azt a kérését fejezi ki, hogy kerestessék meg a Duna
fejedelemségek kormánya, mikép a rom án hadseregben szolgáló
magyarok Ielkiszolgálatára római katholikus lelkészek alkalmaz
tassanak ; másodszor, hogy miután az ottani iskolák nem birnak
azokkal a szükséges tarierókkel, hogya magasabb múveltségre
törekvő ifjak igényeinek megfelelhetnének, a Szent-István-Társulat
két jeles bukaresti római katholikus magyar ajkú növendéket,
névleg Nagy Istvánt és Szigeti Mihályt, nagylelkű pártfogasába
venni s őket a realiskolákban kiképezterni sziveskedjék.

A választmány örömmel fogadta a református lelkésznek azt
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a buzgólkodását, hogy katholikus ifjak számára katholikus neve
lést és oktatást keres. Kéreimének első pontjara nézve ugyan ugy
vélekedett, hogy az hatáskörén kivül esvén, abba csak annyiban
avatkozhatik, a mennyiben ezt az ügyet a herczegprimás elé ter
jesztheti; a kérelem második pontja tekintetében azonban a választ
mány kijelentette, hogy az esetben, ha a Társulat által nevelt
bukovinai ifjak egyikét, ki a kántor-tanitói pályara készül s e végre
a tanítóképzó-intézetbe fog járni, a Szent-LászlóTársulat veszi át
a Társulattól további nevelésre, a maga részéről kész volna a
realiskolai tanulmányokra ajánlott két ifju közül a már Pestre
hozott és bemutatott Nagy Istvánt már most elfogadni oly végból,
hogy őt az itteni realiskolaban kiképeztessé. A másik ifjura vonat
kozó határozatot a választmány az év végére kivánta halasztani,
rnidón t. i. az ez idei bevételek már tudva lesznek.

Magában jelentéktelen az eset, melyet itt előadtunk, de mint
kortörténeti adat igen sokatmondó.

1<:1<:1<:

Szinte bánatos hangulatba ejti az embert annak látása, hogy
Doniélik vezetése alatt miként törekszik a Társulat a legmagasabb
ezélek felé, miként igyekszik vezetője lenni az ország katholikus
értelmiségének s méltó társa a Magyar Tudományos Akadémiának,
s miként kellett a nagy ezéloktól jó ideig elmaradnia az anyagi
eszközök elégtelensége miatt, Hogya nagy vállalatok mellett
egyebet igen keveset nyujtott e korban, az kizárólag a pénzügyi
erő hiányában birta okát.

A nagy irodalmi vállalatok mögött ott volt az aira cura.
Az 1860 november l4-én tartott közgyűlés elé terjesztett

jelentés szerint a lefolyt évben a Társulat bevételei 57.887 frt
751/2 krt, kiadásai 58.162 frt 25 krt tettek ki. Tehát mint az 1858.
évi, ugy az 1859. évi zárószámadas is deficzites volt. A Társulat
forgalma pedig elég nagy volt. Az ügynökség és Hartleben társu
lati könyvárus által 1859 október l-től 1860 szeptember végéig
részint eladatott, részint tagilletményül elszállíttatott 162-704 drb
könyv és 38.435 darab szeritkép. Azonban sok volt a kinnlevőség;

ezek összege 37.061 frtot tett ki. Megjegyzendő még, hogy a tagok
száma szepen emelkedett; az e közgyűlés elé terjesztett jelentés
szerint volt a Társulatnak akkor 258 alapitó, 96 tiszteletbeli és
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7626 rendes tagja, összesen tehát 7980 tagja. Am a tagok emel
kedesevel a tagdíjhátralékok is egyenes arányban emelkedtek

De a Társulat pénzügyei megromlásának a kinnlevőségeken

kívül egyéb okai is voltak. Ilyen ok volt, hogy a Társulat által
tulajdoni joggal kezelt régi primási kátékat és a bizományban
birt egri kátékat az országnak egy nagy részéből kiszoritották az
esztergomi új zsinati káték, melyeknek kiadói jogát az osztrák
kormány ragadta magához, miáltal a Társulat bevételeiben érzé
kenv csökkenés állott be.

A Társulat elnöksége, mint ezt már érintettük, 1858 szeptem
ber 2-án azzal a kérelemmel járult az esztergomi tartományi
zsinat elé, hogy az esetre, ha a zsinat a régiek helyett uj kátékat
és bibliai történetet hozna be, ezek kiadását és kezelését Társu
latunkra bizni méltóztassék. Sczitovszky bíboros herczegprimás
ugyanazon év október 8-ról kelt valaszában tudatta a Társulattal,
hogya bibliai történetre nézve a zsinati atyák egyelőre a Róderé,
tehát Társulatunké mellett allapodtak meg; a kátét illetőleg azon
ban a Deharbe-félét, vagyis a regensburgit fogadták el, tehát
ugyanazt, mely az egri kátészövegnek is alapjául szolgált. Egy
úttal kijelentették, hogyakáték kiadását és kezelését örömest
átengedik a Társulatnak, ha ez kész eleget tenni mindazoknak
a föltételeknek, melyeket az osztrák kormány az elemi iskolai
tankönyvekre nézve - különösen a szegényebb gyermekeknek
adandó ingyenpéldányokra vonatkozólag - megállapított.

A választmány november 4-én tartott ülésében kimondotta,
hogy kész a minisztcrium kívánságát olykép teljesíteni, hogy az
emlitett czélra átengedi a példányok nak egy negyedrészét; sőt

még többet tesz, mint a mennyit a miniszterium kíván, a meny
nyiben a példanyokat saját költségén bekötve fogja beszolgáltatni.

Minthogy az emlitett káté az egri érseki megyében már évek
óta használatban volt és onnét az ország más egyházmegyéibe is
elterjedt, a kétféle magyar kiadás elkerülése végett a választmány
elhatározta, hogy a Társulat az egri érsekkel az egri magyar
átdolgozás átengedése iránt tárgyalásokat folytasson. E tárgyalá
soknak azonban sikerük nem volt.

November 20-án a Társulat fölhivást kapott a budai cs. kir.
helytartósági osztálytól, hogy nyilatkozzék: mennyiben volna
képes és hajlandó a bíbornok-herezegprimás leiratában érintett
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föltételeknek eleget tenni, ha vallás-erkölcsi tankönyvek, mint a
káték, bibliai történetek, evangeliumos könyvek stb. kiadása és
terjesztése reá ruháztatnék. E föltételek közt a helytartósági osztály
megemlítette, hogy egy nyomtatott ívet egy pengőkrajczárnál

drágábban árulni nem lehet, s hogy minden eladott száz példány
után huszonöt kötetlen példányt kellene az államhatóságok ren
delkezésére bocsátani a szegénysorsú iskolásgyermekek közt való
ingyenes kiosztás végett. A Társulat, tekintetbe véve, hogy az
elemi iskolai könyveket magasabb áron eddigelé sem árulta;
mindamellett, hogy valamint a többi kiadványokból. úgy ezen
könyvekből is 250/0-ot a könyvkereskedeseknek enged át: 
azon reményben, hogya másik 2SO/o-ot maj d az eladott példányok
sokasága fogja kipótolni, a föltételeket örömest aláírta s erről a
budai helytartósági osztályt értesítette. Azonban már november
30-ról oly értelmű választ kapott, hogya cs. kir. vallás- és köz
oktatásügyi miniszterium egy 1851 márczius I4-ről kelt legfelsőbb

rendelet alapján a szóban forgó kátékat Bécsbe kívánja föl, hogy
ott az elemi iskolai könyveknek már 1846 február 21-én kelt
legfelsőbb rendelettel létesített központi kiadó-igazgatóságának
(k. k. Schulbücherverlag) adassanak át kiadás és terjesztés végett;
megjegyeztetvén, hogy az e nemű könyvek semminemű jövedelmi
forrásul nem szolgálhatnak, kezelésüknél csupán arra levén gond
[ordítandó, hogy jók és olcsók legyenek, s ha a mellett mégis
valami fölösleg mutatkoznék, az a tanulmányi alapba volna
beszolgáltatandó, Ennélfogva a Társulatnak tudtára adta a budai
helytartósági osztály, hogy ezen könyveknek üzletébe vonása iránt
minden további lépéstől, mint teljesen megengedhetetlentől, tar
tózkodjék.

A Társulat, jóllehet kénytelen volt engedni, mégis, hogya
nyerészkedés vádját magától elháritsa, fölvilágosító iratot intézett
a budai helytartósághoz, melyben előadta a következőket: A Tár
sulat nem tagadja, hogy igenis volt az említett iskolai könyvek
után egy kis nyeresége, például minden ro.ooo példánynál 80-120
forint, melyet ugyan a tanulmányi alapba nem szolgáltatott be,
de mindenesetre jó czélokra fordított, midón gyermekeket nevel
tetvén. az iskolákat, kór- és dolgozóházakat. szegények intézeteit,
rokkantkatona-tanyákat stb. megfelelő könyvekkel látott el. S mind
ezt akkor tette, midón az említett elemi iskolai könyvek korántsem
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voltak általánosak, tehát tetemesen kisebb kelendőségnek örvend
tek; és midón azokat, nevezetesen a nagyobbakat, a Társulatnak
még áldozattal kellett kiállítania. És mégis e körűlmények közt is
olcsóbban árulta e könyveket, mint azt a bécsi igazgatóság teszi,
mely például egy hat ívnyi elemi könyvecskét kötetlenül 6 kraj
czáron, kötve 9 krajczáron árul, holott a Szent-István-Társulat a
regensburgi 3- számú, hat ívnyí kátét kötetlenül 4 krajczáron,
kötve 6 krajczáron adta.

Mindezek daczára a bécsi kormány a maga rendeletének
érvényét szigorúan föntartotta. a kátékat Becsbe vitték és ezzel a
magyar ipartól elvontak egy oly igazságos keresetet, melyet a hazai
iskolákban használt tankönyvek nyomásiból és bekötéséből húzott.

Másik oka a Társulat bevételei és kiadásai közt támadt hely
telen viszonynak az volt, hogy az «Encyclopaedia: és a «Szentek
Élete)) a tagok befizetett díjait egészen fölemésztették. Az 1861
elején e tárgyban készített számítások alapján az elnökség a választ
mánynak jelentette, hogy az «Encyclopaedia» 13.960 forintba, a
«Szentek Élete» 4160 frtba s a kettő együttvéve 18.120 o. e. frtba
kerül, mit a tagok befizetésevel egybevetve, a bevétel a kiadást
épen csak födözi; holott még ezen fölül a szállás, igazgatóság,
ügynökség, irnok, szolgák s egyéb ügynökségi kiadások évenkint
6534 forintba kerülnek, mit a Társulatnak egyéb könyvkiadásai
jövedelméből kell födözriie, mely jövedelmek azonban - főkép

az előbb említett káté-ügyből kifolyólag - 1859 óta tetemesen
megcsappantak.

A társulati jövedelmek e kedvezőtlen fordulata arra indí tolta
Danielik alelnököt, hogy az 1861 február 7-én tartott választmányi
ülésben a «Encyclopaedia» szerkesztésénél különböző megszorí
tások és megtakarítások iránt tegyen javaslatot, mit a választmány
határozatta emelt.

A mi pedig a káték kiadásának ügyét illeti, Danielik alelnök
ugyanakkor arra utalt, hogy az októberi diplomával megkezdett új
politikai irány következtében a hazánkon ejtett sérelmek rendre
orvosoltatnak s így remélni lehet, hogya káté-ügyben az országon
és a Szent-István-Társulaton ejtett jogtalanság is meg fog szünni.
Az egyetemi nyomda visszanyeri szabadalmát, melylyel a mi nden
nemű iskolai könyvekre nézve még Mária Terézia ruházta föl
17í9 november 5-én kelt legfelsőbb rendeletével. E szabadaimat
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a bécsi államférfiak azzal a nemzetgazdaságtan i ürügygyel szün
tették meg, hogy az állam mindig a legrosszabb termelő, s igy
a tankönyveknek az egyetemi nyomda által való kiadása kárral
jár. Minthogy a pesti egyetemi könyvnyomdának adott Mária
Terézia-féle szabadalom elvileg csakis a világi tankönyvekre szól
hatott, e szabadalom visszaállításával önként vissza kellett állania
a herczegprímás szabad rendelkezési jogának a vallás-erkölcsi tan
könyvek tekintetében, a mely szabad rendelkezési joggal több
elődje és püspöktársa élt, a melylyel ő maga is élt, midóri az
egyetemi nyomdának szabadalma daczára bevitte régi kátéját a
rozsnyói és a pécsi, majd az esztergomi egyházrnegyébe a nélkül,
hogya szabadalmas nyomda tiltakozott volna. Az egyetemi nyomda
ezzel hallgatag elismerte, hogy vallás-erkölcsi könyvek iránt intéz
kedni, a püspököknek tanitói hatalmukból folyó jogához tartozik.
A vallás-erkölcsi tankönyvekre nézve pedig nincs intézet, mely e
szabadaimat jobb alapon és több méltányossággal igényelhetné,
mint épen Társulatunk, mint a mely az utóbbi nehéz időkben az
iskolák nagyobb részét e könyvekkel ellátta, egyeseket maga költ
ségén készittetett, másokat tökéletesitett, valamennyit elterjesztette
s lehetőleg általánossá tette. A Róder-féle biblia egészen sajátja,
az evangeliumos könyv az ő szövege után készült, az egri káték
az ottani nyomdával birtokába mentek; mindezek olyan jogczímek,
melyeket, eltekintve minden egyébtől. már a magánjog szempont
jából is tiszteletben kell tartani.

Mindezek alapján Danielik alelnök kifejezte azt a véleményét,
hogya herczegprimás az esztergomi zsinati káték kiadása iránt
a legjobb lelkiismerettel Társulatunk jadra rendelkezhetik. Azt
indítványozta tehát, hogy a Társulat kérje meg a bibornok-herczeg
prímást, hogy tekintettel a most említett okokra s tekintettel a
magyar püspöki karnak ama régi törekvésére, mely arra irányult,
hogya magyar szent korona országainak egész területén egyazon
káté honosodjék meg, a mely törekvést legsikeresebben a Szent
István-Társulat közvetithet, sőt mondhatni, ez közvetítheti egyedül
sikeresen, mivel itt csak erkölcsi hatás vezethet aczélhoz ; tekin
tettel továbbá arra is, hogy a Becsben nyomatott káték ellen a
vallástanitás ellenségei mindig tetszetős ürügyeket fognak találni,
melyekkel e szent oktatás tekintélyét a közönség előtt gyanúba
keverjék ; és tekintettel végül arra, hogy az az akadály, mely ő
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eminencziáját az emlitett káték átadásában eddig gátolta, meg
szünt : kegyeskedjék az esztergomi tartományi zsinat határozatát,
melyről bennünket 1858 október 8-án kelt kegyes kéziratában
értesíteni méltóztatott, foganatba venni s az esztergomi zsinat
által elfogadott káték kiadásának és kezelésének jogát Társula
tunkra ruházni. Viszont a Társulat biztosítja ő eminencziáját, hogy
a kívánt föltételeknek eleget tesz, sőt ezeken fölül, ha ő erriinen
cziája kívánja, kész a nyomtatást Esztergomban eszközölni. Egy
szersmind keresse meg a Társulat a helytartó-tanácsot, hogy azon
alkalommal, ha az elemi iskolai könyvek kiadásának ügye sző

nyegre kerül, a bíbornok-herczegprimást a Társulat javára szolgáló
ezen intézkedésében istápolni kegyesked jék.

A választmány az indítványt helyeslessel fogadta s elhatá
rozta, hogy ugya bíbornok-herczegprimáshoz, mint a helytartó.
tanácshoz a javasolt fölterjesztések intéztessenek.

E fölterjeszrésre a herczegprimas 1861 márczius 19-én azt
válaszolta, hogy a kívánt jogot a Társulatra átruházza azon kikötés
mellett, hogy a Társulat mindazon föltételeknek, melyek az elemi
iskolai kézikönyvekre nézve legfelsőbb rendelettel megállapíttattak,
eleget tegyen, a rendes százalékot a szegénysorsú iskolásgyermekek
közt való kiosztás végett az egyházmegyei hatóságok rendelkezé
sére bocsássa s Ő eminencziáját a kiadott könyvek mennyiségéről

koronkint értesítse. A Társulat tudósítsa erről a bécsi központi
kiadó intézetigazgatóságát is azon értesítés kiséretében, hogy ekkép
jövőre a vallás-erkölcsi iskolai könyvek nyomtatásától fölmentve
lévén, a még meglevő, el nem adott készletet készpénzen bevál
tani fogja.

A Társulat küldöttségileg fejezte ki a herczegprimás ez ujabb
kegyessége miatt való hálás érzelmeit. Egyszersmind a tiszteleti
tagokhoz fölhivást intézett a választmány, melyben aprimás
elhatározását tudatva, figyelmezteti őket, hogya mennyiben az
illető egyházmegyei hatóságok máskép nem intézkednének. jövő

ben csupán a Szent-Istvan-Társulat által kiadott káték és bibliai
történetek lesznek használandók,

Egy nem sokkal utóbb kelt másik leiratában a herczegprimás
az esztergomi tartományi zsinaton elfogadott Deharbe-féle káté
tulajdoni s kiadói jogát véglegesen útruliázta a Szent-István
Társulatra. Majd maga tudósította a bécsi iskolakönyvkiadó-igaz-
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gatóságot arról, hogy a vallás-erkölcsi tankönyvek kiadói joga
ezentul a Szent-István-Társulatot illeti és intézkedett, hogy a
Deharbe-féle kátéknak a bécsi intézetnél levő példányai a Szent
István-Társulatnak átadassanak, a mi meg is történt.

Az 1862 márczius 6-án tartott választmanyi ülésben Danielik
János püspök-alelnök másolatban bemutatta azt a kétrendbeli
szerzódést, mely Deharbe Jézus- társasági atya és az osztrák vallás
és közoktatásügyi miniszter között, az előbbi által írt káték tár
gyában létrejött; továbbá ugyancsak másolatban a bíbornok
herczegprimás és az osztrák államminiszterium közt kötött egyez
kedés következtében a bécsi iskolai könyvkiadó-igazgatósággal
kötött szerzódést a Deharbe-féle káték tárgyában. Ezek alapján a
káték ügye az államminiszteriummal és a bécsi iskolai könyv
kiadó-igazgatósággal véglegesen elintéztetvén, ezen tul nemcsak a
magyar, hanem a német és más nyelven kiadandó, zsinati lag
elfogadott káték nyomatasának joga is, nem csupán Magyarországra,
hanem az egész monarchiára nézve kizárólag a Társulatot illeti.
A bécsi iskolai könyvkiadó-igazgatóságtól átvett kátékészletért és
a kiadási jogért :fizet a Társulat 6542 frt 71 kr. o. é., mely összeg
ból 2000 o. é. frtot már le:fizetvén, a hátralevő összeg felét folyó
ev márczius I-ig, másik felét pedig 1863. év márczius I-ig köteles
le:fizetni. Miután pedig a német káték kiadói joga is ezentul a
Társulaté, az többé nem Regensburgban Pustetnél, hanem a budai
egyetemi nyomdában lesz nyomatandó.

A választmány örvendetes tudomásul vette az alelnök eme
jelentését és elhatározta, hogya bibornok-herczegprimás az ügy
állasáról értesíttessék. Egyszersmind elhatározta azt is, hogy a
herczegprimas fölkeressék, mikép az iskolák hasznalatara szolgáló
«Evangeliumok és Szent leczkék» czimú, még mindig a bécsi
könyvkiadó-igazgatóság raktárában létező munka példányainak
megváltása s további kiadói jogának átengedése iránt a szükséges
lépéseket megtétetni kegyeskedjék.

A kátékat utóbb a Társulat megbízásából Róder Alajos átdol
gozta; tovabba lefordíttattak horvát, tót, ruthén és román nyelvre.

Az 1861 deczember 30-án tartott rz-ik rendes közgyűlésen

Danielik jelentette, hogy a bevételek és a kiadások közt való
aránytalanság, melyet a február 7"én tartott választmanyi ülésen
elpanaszolt, már megszünt.
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A Társulat vagyoni helyzete az év folyamán csakugyan javult,
jóllehet a Társulat a tagoknak többet adott tagilletményben, mint
a mennyit tulajdonképen a tagdíjak fejében ráfizetés nélkül adha
tott volna. Az 1860 október I-től 1861 szeptember 30-ig terjedő

időszak alatt a Társulat összes bevétele 4°.955 frt 75 kr., összes
kiadása pedig 4°.148 frt 25 kr volt. A bevételek sorában a tagdíj
bevétel kitett 14.9°3 frt 92 krt; könyvek és szeritképek eladásából
befolyt 16.667 frt 71 kr.; a «Katholikus Néplapc-ra előfizetésül

befolyt 4291 frt 38 kr., a «Katholischer Christ»-re 14II frt 21 kr.
A kiadások közt a következő jellemzőbb tételeket találjuk : köny
vek, szentképek nyomtatása és utóbbiak metszése IO.OIO frt 45 kr.;
írói díjakra, ideértve az «Encyclopaedia. szerkesztesét, 5361 frt
66 kr.; a «Katholikus Néplap» szerkesztése és nyomtatása 1833 frt
69 kr.; a «Katholischer Christ» szerkesztése és nyomtatása 1287 frt
27 kr.; a két népi ap bélyege és postai küldése 2575 frt 79 kr.;
a társulati tisztviselők és szolgák fizetése 5330 frt 3I kr.; az egri
nyomda részére befektetések, papir, házbér 9427 frt 68 kr.; jóté
kony czélokra 450 frt 84 kr.

A Társulat tőkepénzeinek összege kitett 19.377 frt 50 krt.
A pest-lipotvárosi templom oltárára befolyt összeg 20I7 frt

82 kr., 9 drb cs. arany és ro frt ezüstpénzben.
A Társulat összes kiadványai, melyek részint Pesten, részint

Egerben jelentek meg ez évben, kitettek 5653/4 ívet, 279.7°° pél
dányt; az összes ívszám pedig volt 2,402.155.

A társulati lapok közül a «Katholikus Néplap» az I. félévben
1800. a II. félévben 1700 példányban; a «Katholischer Christ» az
1. félévben 800, a II. félévben 600 példányban nyomatott.

A társulati tagoknak ez évi tagilletményül kiadott munkák
ívszárna kitett 961/4 ívet, hozzáadva az «Encyclopaedia. 20 1/2 ívét,
összesen II63/4 ívet. Ezek összes bolti ára volt 5 frt 90 kr.

A társulati tagok létszáma összesen 8564 volt.
A vagyoni viszonyok jobbrafordulása azonban csak muló

jelenség volt. tekintve a nagy költséget, melylyel az «Encyclo
paedia» és a többi nagy kiadványok jártak. Ezért a következő évi,
1862 deczember 4-én tartott közgyűlésen ismét deficzittel záródó
számadásokat mutatott be az elnökség. A lefolyt évben ugyanis
a Társulat összes bevétele 55.662 frt 88 kr. és 300 frank pápai
kötvényben ; összes kiadása pedig 55.7°5 frt 82 1/2 kr. volt. A defi-
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czitet a )00 frank összegű pápai kötvények ugyan megszüntetik,
de ez nem üzleti bevétel, hanem adomány volt. A vagyoni viszo
nyok megromlását jelezi a tőkepénzek állapota. Mig az előző

évben - föntebb közölt adataink szerint - a Társulat tőke

pénzeinek összege kitett 19.377 frt 50 krt, addig most a tőke

pénzek összege 1].077 frt 50 kr. és 300 frankra szállott alá, a mi
bizonyítja, hogy a kiadások födözésére az alaptőkéhez nyultak.
Könyvek és szentképek eladásából 33.231 frt 24 kr. bevétele volt
a Társulatnak. míg az előző évben e czímen csak 16.667 forint
71 kr. volt a bevétele. A künnlevóségek 44.178 frt 88 krra emel
kedtek, a Társulatnak pedig 7688 frt 16 kr. tartozása volt.

Az «Encyclopaedia» költségeihez sorolandó a Danielik-féle
könyvtár megvélele is, mely ugyan Danielik püspök-alelnök nagy
lelkúségét hirdeti, mindamellett jelentékeny terhet rótt az egyéb
ként annyira igénybe vett Társulatra.

Emlitettük, hogy a Társulat 1859-ben saját könyvtárt létesí
tett, melynek alapját Danielik alelnök vetette meg az által, hogy
kétezer kötetre rugó múvekkel ajándékozta meg a Társulatot.
Ezeken kivül pedig egyéb ajándékkönyvek. a Társulat saját kiad
ványai és végül vétel utján szerzett munkák alkották a könyvtárt.
Azonban az «Encyclopaedia. szerkesztésénél a Társulatnak szak
múvekból álló könyvtárra is lévén szüksége, az e tárgyban kikül
dött bizottság a választmány 1862 márczius 6-il,i ülésében azt
javasolta, hogy miután ilyen könyvtár ujonnan csak nagy fárad
sággal és tanulmánynyal. sok utánjárással és a Társulat erejét
meghaladó pénzbeli áldozatok árán lenne rnegszerezhetó : kérje föl
a Társulat Danielik pűspök-alelnököt, hogy azt anagylelkűségét,

melyet a Társulat iránt már korábban kétezer kötetnyi könyvtár
ajándékozása által tanusitott, tetézze az által, hogy saját nagy
becsű könyvrárát a Társulatnak átengedni sziveskedjék, még pedig
a Társulat anyagi erejének megfelelő föltételek mellett.

E javaslat előterjesztése utan Danielik püspök-alelnök nyom
ban kinyilatkoztatta, hogy a Társulat érdekében, valarnint eddig
és ezentúl, ugy jelenleg is mindenkor kész bármily tőle telhető

áldozatokra; s hogy ezt necsak szóval, de tettel is megmutassa,
fölhasznál ja a jelen alkalmat is nemes kötelességének gyakorlá
sára. Ha tehát a választmány a kiküldött bizottmány javaslatát
elfogadja, ő legnagyobb örömmel adja át könyvrárát a Társu-

A Szent-Istv.ín-Tdrsulat története. 9
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latnak oly föltételek mellett, hogy a megszerzés költségei a
Társulatot egyéb hasznos szellemi és anyagi' vállalataiban ne
akadályozzák. Könyvtára sok fáradsággal gyüjtött s válogatott
múvekkel bir s fogadja el tőle a Társulat 10.000 forintért és
pedig ugy, hogy e 10.000 frtot 10 év alatt minden kamat nélkül
évi 1000 frtjával fizesse le. Úgy hiszi, hogy valamint az ár, ugy
annak lefizetési módja nem fogja akadályozni vállalataiban a
Társulatot.

Ez ajánlat következtében, mely szerint a könyvtár a tíz évi
kamatok leszámításával csak 6700 forint jába került a Társulatnak.
a választmány az elnöklő Lonouics József érsek indítványára egy
hangulag elhatározta, hogy a Társulat Danielik püspök-alelnök
könyvrárát a megjelölt összegen és fizetési módozatok mellett
megveszi. A szerződést megkötötték s a Társulat a kötelezett
évi részleteket mindvégig megfizette Danielik Jánosnak, illetőleg

Danielik Józsefnek, kire a püspök a követelést engedményezte.
A Társulat nagyszabású könyvtárnak jutott birtokába s e

könyvtár alapítójául Danielik Jánost kell tekinteni. Elóször ő "olt
az, ki kétezer kötetre menó könyveket ajándékozott a Társulat
nak ; azután ugyanő volt, a ki saját könyvrárát eladta a Társu
latnak. E mellett Danielik továbbra is folyton gyarapitotta ajándék
múvekkel a könyvtárt, a mint ez az 1862. évi közgyűlésen hálá
san említtetett. Ugyanezen a közgyűlésen Danielik alelnök jelen
tette, hogya Társulat gyűlésterme olvasóterem ül is szolgál s a
hirlapokon kívül a könyvtár is a tagok rendelkezésére áll. Károlyi
István gróf elnök a «Le Correspondant», eeÉtudes Religieuses»,
eeBibliographie Catholique» és «Revue Conternporaine» czirnú
folyóiratokat, Danielih János alelnök a tübingi «Quartalschrift»,
«Historisch-politische Blátter» és «Der Katholik» czimú folyóira
tokat, végül LOIIOVics József érsek a «Wiener Literatur-Zeitung.
czimú folyóiratot saját költségükön ajánlották meg a könyvtár és
az olvasóterem számára.

Minthogy a Szentírás nyomatása huzamosabb időre terjedt,
Danielik alelnök 1862 szeptember 5-én azt a javaslatot terjesztette
a választmány elé, hogy kérje meg a Társulat az egri érseket
mikép az egri nyomdát a mostani bérlet idején tul Inég bai évre
engedje át a Társulatnak berletre. A választmány ezt elfogadta.
Bartakovics érsek megadta az engedélyt a bérlet meghosszabbítá-
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sára s egyszersmind a Szentíráshoz megkívántató papirszükséglet
fedezésére ezer forintot adományozott.

A Társulat meghatva a jótékonyságában kifogyhatatlan fő

pásztor ez ujabb áldozatkészségétől, valamint figyelemmel többi
főpásztorainknak a Társulat iránt minden alkalommal tanusított
kegyességére, 1862 október 9-én tartott választmanyi ülésében
Danielik püspök-alelnök indítványára elhatározta, hogy az ily jó
tevők arcz képei a Társulat számára levétessenek. hogy a gyűlés

terem falai t diszí tsék, élénk hálára serkentetvén ezáltal is irán tuk
mindenki, ki a Társulat termeit meglátogatja. A határozat végre
hajtása az évi költségvetés megállapítása alkalmára halasztatott.
E határozat kapcsán a választmány 1863 február 5-én tartott ülé
sében elhatározta, hogy Károlyi István gróf elnöknek, mint a
Társulat egyik pártfogójának arcz képét megfesteti.

Az egri nyomda bérletének most emlitett meghosszabbítása
azonban nem vált javára a Társulatnak.

Tudjuk, hogy az egri nyomda bérlete folytán a Társulatnak
Egerben külön tisztikara volt Danielzk Józseffel, mint igazgatóval
az élén. Ezen egri tisztikar múködésének szabályozására a választ

mány 1863 -ban kidolgoztatott egy «Utasítás »)-t; egyidej üleg a pesti
tiszti személyzet részére is megállapított egy «Utasitásn-t, A teen
dők paragrafusokba szedése azonban nem tudta megszüntetni a
nehézséget, mely abban rejlett, hogy cgy Pestc.1 székelő társulat
nak - melynek fő közegei semmi, vagy pár száz forintnyi tisz
teletdíj mellett inkább nobile officium-kép végezték teendőiket

és kiknek egyike sem volt üzletember, nyomdai és könyvkeres
kedői szakember - a vidéken legyen nyomdája és ezzel kapcsola
tos könyvkiadóhivatala és könyvkereskedése. Nern csoda tehát, ha
a Társulat, alighogy gyors elhatározással belement a bérleti szer
zódés meghosszabbításának kérelrnezésébe, nyúgnek kezdte érezni
az egri lyceumi nyomda bérletét. A Társulat tehát örömmel
fogadta Pfe~[fer Ferdinánd pesti könyvárus ajánlatát, ki az egri
nyomda bérletét a Társulattól átvenni óhajtotta. Azonban Barta
kovics érsek nem járult hozzá az egri nyomda bérletének átruhá
zúsához, hanem kívánta, hogya Társulat vagy tartsa meg maga
a nyomda kezelését, vagy lépjen vissza a bérlettól. A választrnánv
nak óhaja lévén az egri nyomda kezelésétől fölmentetni, tárgya
lasokat kezdett az egri érsekkel a bérlet megszüntetése tárgyában.

9*
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E tárgyalások következtében 1863 augusztus 6-án megköttetett a
szerződés az egri érsek és a Társulat között az egri lyceumi
nyomda visszaadása iránt.

A szerzódés bevezetésében Bartakovics érsek kijelenti, hogy
«valamint 1859-ben, midón a Szent-István-Társulat az egri lyceumi
nyomdának haszonbérbe vételét és később, 1862-ben, ezen bérlet
hat évre való meghosszabbitását kérte, örömmel teljesitettem a
Társulat kérelmet, mert az által fölvirágzását reméltem előmoz

dithatni ; úgy most, midön a Társulat a nyomda haszonbérletétől

visszalépni jobbnak találja, a nyomdát, ismét csak a Társulat
javának elómozditásának reményében, visszaveszem».

A Társulat által az egri lyceumi nyomda bérlete alatt betük
ben, bútorokban és egyéb szerekben eszközölt s összesen 6886 frt
29 krajczárra rugó beruházásokat a nyomdai alap a Társulattól
3000 forintért megveszi.

A Társulatot illető s 5683 frt 70112 krra menó nyomdai aktiv
követeléseinek behajtasát a nyomdai alap magára vállalja; mind
azonáltal felelősséget és számadást csak az általa valósággal behaj
tott követelések iránt vállal; a behajthatatlan követeléseket a Tár
sulat elnökségének annak idején bejelenti.

A beruházásért fizetendő 3°00 frtnyi, valamint a Társulatot
illető aktiv követelésekből a nyomdai alap a Társulat egri tarto
zásait fizeti ki, a többletet pedig a Társulatnak nyomtatványai
árában részletenkint betudja.

A nyomda átvételekor talált papírból 3°00 frt értékűt a Tár
sulat minden megtérités nélkül átenged az érseknek, ki viszont
kötelezi magát, hogyaSzentirás 50 ivból álló III. füzetének
nyomtatási költségeit, melyeknek födözése a Társulatot illetné,
egészen maga viseli, a fűzesen és elszállitáson kivül. Az utolsó,
IV. füzet kiállítása kűlön egyezmény tárgya lesz.

Ámbár a Társulat ezen újabb egyezség által visszanyeri jogát,
munkáit ott nyomatni, hol ezt legczélszerúbben véli majd esz
közölhetni: mindazonáltal nemcsak a konkurrencziára az egri
nyomdát is fölh ívandja, hanem kötelezi magát, hogy a Caritu
Caesart, a Szentek Eletét, az egri kátékat, az 1862-iki számada
sokban meghatározott nyomdai áron ott nyomatja, úgyszintén
azon nyomtatványokat is, melyek kezdetben is, még mielótt a
Társulat a nyomdát birta volna, az egri lyccumi nyomdában nyo-
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mattak, határozott nyomtatási árral birnak és az egri egyház
megyei hatóság jóváhagyásával jelennek meg, milyenek: Martin
Konrád: Religio tankönyve; Lelki manna; Vezérkönyv; Jézus szent
Szive stb., jövőre is a lyceumi nyomdában fogja nyomatni, ki
kötvén magának, hogyakátékat kivéve, a többi ott nyomatott
munkák Pestre átszállításának költségeit a nyomda viselje. Viszont
a nyomda is kötelezi magát, hogy valamint ezen, ugy egyéb
nyomtatványokat is tisztán és meghatározott áron, meghatározott
időre kiállítandja.

Miután az egri lyceurni nyomdának. mely az országban az
egyetlen egyházi alapítványi és közvetlen egyházi hatóság alatt
álló nyomda, szellemi érdekei a Társulat érdekeivel azonosak:
ezért ezen nyomda a Társulat érdekeit minden lehető módon elő

fogja mozdítani, viszont a Társulat is azon előnyben részesirendi
a nyomdát, hogy kiadványaiból 25 százalék elengedése mellett az
annak idejében adandó évi számadás terhe alatt a nyomdának
bizományba adand.

Mikor ez a szerzódés köttetett, már nem Danielik volt a
Társulat alelnöke.
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Danielik lemondása. - Müködésének jellemzése. - Ügyvizsgáló-bizottság kiküldese. 
Somogyi Károly alelnök; Garay Alajos helyettes-igazgató; Danielik József helyettes tit
kár. - .\ Danielik-féle könyvtár. - Az ügyvizsgáló-bizoltság javaslatai. - Az «Encvclo
paedia», - Reformok. - Személyváltozások : Füssy Tanlis igazgató; Ágoston Antal
titkár. - Danielik püspök. - Új irány. - Népirodalmi műkődés. - Gyüjtés a társulati ház

érdekében. - Ajándékkönyvek az 1866. évi háború sebesült jeinek. - Sczitovszky halála;
Simor herczegprimás. - Simor beszéde az 1 ';',67. évi közgyűlésen. - Somogyi beszámo

lója. - Lemondása. - Pollák János alelnök. - Ipolyi Arnold alelnök. - Simor prímás
beszéde az 1869. évi közgyűlésen; tankönyvkiadás. - Ponyvairodalmi kisérletek. 
A német néplap megszüntetése. - Újabb gyüjtés a társulati ház érdekében. - Ingyen

népiratok. - Népiskolai tankönyvek.

DANIELI K JÁNOS az 1863 július z-ikán tartott 14. rendes köz
gyűlésen lemondott alelnöki állásáról. Lángesze, ragyogó

ékesszólása magasztos eszmék hirdetőjévé tették, miként ezt a
Társulat gyűlésein tartott beszédei bizonyit ják ; nagy tehetsége a
politikai életben is kiváló helyet biztositott neki. De mindeme
tulajdonságai és ezeken kivül még különféle elfoglaltsága bizo
nyos tekintetben alkalmatlanná tették <ura, hogy a Társulat ügy
kezeléset beható figyelemmel kisérje s bizonyos aprólékosságig
menó gondossággal szernmel tartsa, szóval az alelnök i állásnak
nagy munkával és felelősséggel járó, sokszor igazán tövises nobile
officium-át egészen betöltse. Hozzá 1860 óta Egerben lakott s
csak időnkint volt Pesten, a Társulat székhelyén. Az is tény,
hogy vagyonkezelési dolgokban naiv volt, mint egy gyermek;
a mi magában véve nem hiba, mert eh-égre is «non omnia pos
sumus omnes». A vagyoni dolgokban való eme járatlanságnak a
számlájára írundók a nagy irodalmi v állalatok is, melyekre vonat
kozólag azonban az események elfogulatlan krónikása kénytelen
fölemliteni, hogy megindításuknak scm egyedüli, sem fószerzójc
nem Danielik volt.
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Mig Ő maga nem fordíthatta a Társulat vagY0nl ugyeire azt
a gondot, a mely szükséges lett volna, addig mellette folyton
változtak az emberek a másod-alelnökségben és az igazgatói
állásban.

Így történt, hogy míg az ő személyével kapcsolatban a Tar
sulat óriási tekintélyre tett szert, ugyanakkor vagyoni tekintetben
majdnem a tönk szélére jutott.

De a ki mindenért Danieliket akarná felelőssé tenni, az egy
szerűen a bűnbakrendszert honositaná meg a Társulatban, a mi
annál igazságtalan abb eljáras volna, mert hiszen a Szerit-István
Társulat nem abszolutisztikus uralom alatt álló intézmény; min
den vád, mcly az elnökség ellen tehető, szükségszerúen vissza
hull a választrnányra és a közgyúlesre.

Danielik ügyvezetésének hibái mellett a Társulat körül szer
zett igaz érdemeit meg nem látni, szintén igazságtalanság.

Somogyi Károly, Danielik utódja az alelnökségben, ki Danielik
vagyonkezelését - jobban mondva : vagyoni politikáját - elég
nyiltan és kíméletlenül támadta, szukségét látta figyelmeztetni
arra, hogy nem szabad megfeledkezni ama fényes tehetségekröl
és érdemekról. «rnelyck a legközelebbi évek foly ta alatt a Társu
lat múködését részint sikeresitették. részint megdicsőítették. Ez
hálátlanság volna - úgymond - melyben én osztozni nem aka
rok. Részrehajlatlan igazságszeretet, jóakaró méltányosság kell itt
is, mint mindenütt ... Mindcnkor diesekedessel fog a Szerit-István
T ársuIat ama fényes szónoklatokra crnlékezhetni, melyekkel a
gyűlésein megjelent tagok a Társulat czéljainak újabb lelkesedés
sel való fölkarolására oly hatalmasan buzdíttattak ; ha talán a
nemes tűztől elragadtatott jó szándék olykor ereje fölöttit kisér
tett is meg: a nézetekbeni változás ne eredményezze az érzelme
ket is. Az utóbbiak szabályozója egy örök változatlauságú törveny;
míg az emberi nézetekre oly elemek is folynak be, melyek erkölcsi
becscsel magukban nem birnak - s igy indifferensek».

Midón a közgyűlésen fölolvasták Danielik lemondó levelét,
ennek kapcsán Károlyi István gróf elnök Danielik püspöknek a
Társulat körül szerzett nagy érdemei iránt "aló elismeréset nyil
vánította és kijelentette, «hogy az ő erélyes közrernúködése nel
kül nem lett volna képes a Társulat ügyeit oly sikeresen vezetni,
mit is jegyzőkönyvbe iktatni s ezen közelismerést neki jegyző-
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könyvileg megküldeni inditványozza». A közgyűlés ez értelemben
határozott és jegyzőkönyvbe iktatta Dánielik érdemeit, melyeket
tíz éven at szellemdús rnunkássága, buzgalma, erélye, tudománya
s hatásos beszédei, nemkülönben Cantu Caesar fordításának és az
Encyclopedia kiadásának megindítása, a káték megszerzése s egyéb
a Társulat javára tett intézkedései által magának kivívott.

Ugyancsak e közgyűlésen Károlyi gróf elnök a Társulat mú
ködésében és ügyvezetésében szükségesnek rnutatkozó javításra
czélzó javaslatok és intézkedések megtételére bizottmányt neve
zett ki Kovács józsef kanonok s kir. táblai praelatus elnöklere alatt.

A közgyűlésen Danielik jános helyébe alelnöknek Somogyi
Károlyt, akkor pozsonyi kanonokot, igazgatóvá pedig helyettes
minőségben Garay Alajost választották meg. Danielik józsef volt
egri igazgatót ideiglenes titkárnak tette meg a közgyúlés, ki azon
ban nem sokkal utóbb lemondott.

Somogyi Károly, ki már hosszu ideje és többféle minőségben

szolgálta a Társulatot, ennek ügyeit alaposan ismerte s így meg
volt benne a képesség, hogyaTársulatot minden tekintetben
helyes uton vezesse. Garay Alajos helyettes-igazgató pedig erélyes
és buzgó férfiu volt, ki a Társulat vagyoni ügyeinek rendbehoza
tala körül igen sokat tett. Rendet hozott a tiszteleti tagokkal való
elszámolásba is. Sajnos, a tagdijakban való hátralékok, némely
tiszteleti tagok késedelmes elszámolása s az innét eredő félreérté
sek és surlódások ugy a tiszteleti tagok és a központ, mint maguk
a tagok és a központ közt, a tagdíjaknak és a tagilletményeknek
tiszteleti tagok utján való kezelésének e krónikus bajai nem tűn

tek el, hanem fonmaradtak a legujabb időkig, a tiszteleti tagok
utján való kezelés eltörléséig. Sok jó oldala mellett ez határozot
tan rossz oldala volt a tiszteleti tagságnak.

Daniclik, hogy a Társulat vagyoni terhein könnyítsen, kész
volt a Társulatnak eladott könyvtátát az eredeti áron visszavenni ;
de a választmány kérel mére ettől elállott.

A közgyűlés utan az első intézkedés az volt, hogy a költsé
ges «Encyclopaedia» folytatását a jövő közgyúlésig, vagyis il

kiküldött bizottság reformjavaslatainak elóterjesztéséig. felfüg
gesztették .

A kiküldött bizottság megvizsgaiván a Társulat ügykezelését,
ennek alapjan megállapttotta, hogya pénzügyi nehézségek oka
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az volt, hogya 90 ivnyi tagilletményt r éo-ra eme lték, az «Encyclo
paedia» költséges váll alat át megindították s az egri nyomdát
kib érelték. A bizottság reformj avasl at ai főkép az «Encyclopaedia»
további kiadásának módjára s a tagdíjak erélyesebb behajtására
vonatkozna k.

A biz ottság javaslatait először az 1864 m árczius ro- én tar
tott v álasztrnányi ülés , azután az április 19. és 20-án tart ott köz
gyűlés tárgyalt a.

A bizottság az «Encyclopaedián-ra nézve a költségek apasz
tása czélj ából ajánlo tta, hogy a m ú rövid ebb és töm öttebb legyen
s fők ép a katholikus igényeket jobban szem előtt tartsa. E vég
b ól általános programmot kell ene
kidolgozni s tárgy- és betüsoros
indexet készíttetni ; a szerkesztést
csa k egy szernélyre bízni.

A bizottság tovább á azt a né
zet ét fejezte ki, hogy leh etn e az
«Encyc1opae diá» -t előfizetés utj án
is tovább foly tatni, mikép a Cantu
Caesar Világ törté ne tével történi k.
Ez esetb en az előfi zetés i összeg
határozná meg a mennyiséget, mit
évenkint belőle nyomatni leh et.
Ha ezt az ind ítványt a T ársul at Somogyi Károly.

el nem foga dná - tekintettel fő -

kép arra, hogy az «Encyclopaedi á»-t eddig tagillet ményül adta 
akkor két alte rnativa áll elő: vagy évenkint a tagi llet ményi
90 ivb ól csak 3.0 ív Encyclopaediá t adni; vagy ha több et, pl.
60 ívet óha jtanának, akkor az évi tagd íj is öt for in tra föl
emelendő mindaddi g, m ig az Encyclopae dia befejezést nem nyer.
A tagdíjnak eme föleme lése a bizottm ány véleménye szerint az
ese tbe n is me llózhe tet len, ha addig is, m íg a Szent írás kiadása
tart, az Encyclopaediá t is folytatnők és adnók tagilletm ény ül. Mert
három forin t évi tagd íj mellett 90 íven fölü l adni valamit, annyi
volna, mint a megkezdett kimerítést tovább foly tatni.

Az Encyclopaedia már megjelen t négy kötete az egész munka
megjelenése ut án a többi kötetekhez idorn íttassék.

A vála sztmányafölme rült és megvit atott nézet ek folytán
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kimondotta, hogy az Encyclopaediát továbbra is tagilletményül
adja a Társulat, még pedig a Szentírás kiadásának befejezte után;
továbbá, hogy az Encyclopaedia JOO íves kötetekre osztva, éven
kint 33 ivnyi füzetekben adassék ki a tagdij fölemelése nélkül.
A szerkesztés programmját a közgyűlés által kiküldendő bizottság
készítse s a szerkesztést egy ember végezze.

Minthogy a tagdíjak késedelmes befizetése nagy kirára van a Tár
sulatnak, a bizottság javasolja: «Azok, kik Pesten és közel vide
kén laknak, ha egy évnegyed után, a távolabb lakók pedig, ha
szeptember hó végéig tagdíjaikat be nem fizetik, az elnökség vagy
igazgatóság útján kötelességük teljesitésére egész udvariassággal
fölszól ittassanak. Ha ezt a megintézés után pár hóra sem teljesi
tenék, tagilletményeik visszatartassanak, egy év leforgása után
pedig a tagok sorából töröltessenek. Hasonló eljárást kell követni
azon alapitó tagokra néne is, kik sem az alaptökétól járó évi
kamatot nem fizetik, sem a részleteket a kiszabott időben ponto
san be nem szolgá ltatják. Szükség esetén az intést ismételni lehet.
A kik már több éven át hátralékban vannak és a közgyűlés után
mégegyszer való fölszólításra sem tisztáznák tartozúsaikat, azok
nevei hirlapok útján közzéteendók, azután ~1 tagok sorából kitörü
lendók, fönmaradván még a Társulatnak más útja is jogos köve
telésének érvényesítésére, iniután az illetök tagilletményeiket
különben megkapták; de addig is tagilletményeik visszatartandók».
A választmány a bizottságnak ezt a javaslatát elfogadta, kivéve a
késedelmes tagok neveinek hirlapi közzetételét.

A mi az ügynökség fontartását illeti, az ügyvizsgáló-bizottmány
ban kéttele vélemény volt: az egyik azt kivánta, hogy a Társulat
az üzlet vitelét könyvárústa bízzu ; a másik nézet szerint ellenben
az ügynökség czélszerú reformok mellett továbbra is fontartassék.
A választmány elismerte ugyan a könyvárus által való kezelés
egyszerűségét és előnyeit ; mindazonáltal fontolóra véve az aggo
dalmakat, melyck az ügynökség elejtéséból származhatnának, az
ügynökség fontartású mellett nyilatkozott. de akként, hogy az
tökéletesen könyvánisi lábra állíttassek s ezért oly egyénre
bizundó a könyvek kezelése, ki k önyvárúsi jártassággal és szak
ismerettel bir.

Az ügyvizsgáló-bizottság javasiari alapján üdvös reformok
léptek életbe a Társulat vagyonkezelésében.
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Így az «Encyclopaedido-te nézve a közgyűlés és utána a választ
mány elhatározta, hogy IS kötetnél többre ne terjedjen; a magyar
embert kevésbbé érdeklő czikkek rövidek legyenek s az egész mü
lehetőleg rövid idő alatt befejezódjék. Az index elkészítésével
S:zabóky Adolfot, a további szerkesztésse] pedig 186 5-ben ismét
Török Jánost bizták meg; az egész munkára pedig egy primásilag

kinevezett encyc1opaedia-bizottság ügyelt föl.
Az «Encyclopaediáu-t azonban állandó balsors üldözte. Be

fejezésétől még igen messze volt; a tagok pedig elégedetlenkedtek.
hogy tagilletményül folytatásokat kapnak, melyeknek előző részeit
nem szerézték meg. Ezért az 1867 október ro-én tartott közgyűlés

elhatározta, hogy az «Encyclopaedia: kiadása megszüntetendő és
helyette egy IO-I2 kötetes «Ismeretek TáL1» adassék tagilletmé
nyül. Az «Ismeretek Tára» előkészítésére az 1867 novem ber S-én
tartott választmanyi ülés külön bizottságot küldött ki. E bizott

ság jelentése alapján azonban a választmány 1868 január 2-án
tartott ülésében kimondotta, hogy az «Ismeretek Tára» megindí
tása helyett fönt artja az «Encyclopacdiá»-t, nehogy ennek eddig
megjelent kötetei elértéktelcnedjenek s a tagok, kik e köteteket
bírják, kárcsodjanak. Azonban az «Encyclopaedia» kisebb terjede

lemre lesz ezentúl szoritandó. Ezt a határozatot az 1868 január
hó 21-cn tartott rendkivüli közgyűlés jóváhagyta. A szerkesztcst
ekkor Pollak János, az akkor megválasztott új alelnök, vállalta
magára, ennek az alelnökségről való lemondasa utan pedig
Laubbanner Ferencz egyetemi tanár lett a szerkesztó.

A mi a tiszteleti tagok elszámolásait illeti, Somogyi alelnök
indítványára az I86-j. július 7-én tartott választmanyi ülés kimon

dotta, hogy a Társulat a herczegprimáshoz azzal a kérelemmel
járuljon, mikép egyházfejedelmi hatalmának tekintélyével a kése
delmes bizományosokat elszámolásra kötelezni kegyeskedjék.

Az iigY1löksége! ujjászervezték s kezelésére szabályzatot alkot
tak. Az ügynök ellenőréve a szdnrueuot tették, kinek részére külön
utasirást készítettek.

.\z alapítátagok az I86-j.. évi közgyűlés előtt két példányban
kapták .1 tagilletrnényt. Ezen változtatott a közgyúlés : a már előbb

belépett alapítótagok ebbeli jogát érintetlenül hagyván, elren

delte, hogy az ezentúl belépő alapítótagok a tagilletntényt csak

egy példányban kapják.
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Az «új rend» következtében a tagok srdnuiban apadas állott be.
A mi a tagok sidmdt illeti, 1860-ban 8564 tagja volt a Tar

sulatnak ; 186 5-ben mar hanyatlást Utunk a tagok számában, mert
ez évben 6499, 1866-ban 6003, 1867-bea 5186, 1868-ban ugyan
ennyi volt a tagok száma. A tagok száma tehát I 860-ban, illető

leg 1861-ben érte el delelópontját, ettől fogva apad. Ez az apadas
azonban pénzügyi tekintetben hasznara vált a Társulatnak ; mert a
tagdíj összegét előállítási költségben jóval túlhaladó tagilletmények
mellett, s tekintve azt, hogy sok tag nem fizette meg tagdíjat· a
8000 tag tulajdonképen óriási teher volt a Társulat vagyonán. Az
1864. évtől fogva megrostálták a tagokat. Az 1867- hi titkari jelen
tés szerint: a «Társulat tagjainak létszámaban igen sok oly tag
neve szerepelt, kik évek óta minden sürgetés daczára nem fizették
részvénydijaikat, mindamellett, hogya könyvilletménvt a tiszteleti
tagok az illetőknek kézbesítették ; mi természetesen nem lehetett
előnyére a Társulat pénztárának. Mar az 1865-iki tagilletmények
szétküldésénél tekintet volt arra, hogy a fizetni nem akarók a Tár
sulat tagilletményi kiadványaiban ne részesíttessenek s a névsorból
kihagyassanak. Ezen rendszabály azonban akkoron még nem teljes
szigorral s csak általánosságban nyert alkalmazast a tiszleleti tagok
részéról. Az igazgatósag később, lehetőleg megkimélendő a fölös
leges nyomtatási és szétküldési költségek et, kénytelen volt ismé
telten fölkérni a tiszteleti tagokat, hogy szigorúbban járjanak el s
az éveken át nem fizető tagokat a névsorból végleg hagyjak ki;
egy-két bizományos pedig, ki par év óta be nem számolt, a lét
számba jelenleg fül sem vétetett. de tagjaival együtt könyvillet
ményt sem kapott».

A mi a Társulat vagyoni helyretet illeti, 1863-ban a bevétel
61.82) frt 93 kr., a kiadás 61.633 frt 68 1/2 kr.: 186) -ben a bevétel
44· 503 frt 45 kr. és 10 cs. arany, a kiadás pedig 41.) 57 frt 73 kr.;
1866-ban a bevétel 43.367 frt 08 kr., a kiadás 33.394 frt 62 kr.;
1867-ben a bevétel 46.366 frt, a kiadás 40.844 frt 96 kr.: 1868-ban
a bevétel 46.297 frt 72 kr., a kiadás 44.438 frt 89 kr. volt. A Tar
sulat vagyoni helyzetét kedvezőbbre fordította többek közt a tag
díjak erélyesebb behajtása. a nerníizetó tagok törlése, továbbit az,
hogya több évről hátralékos tagok tagilletményt nem kapván, a
tagilletményeket kevesebb példanyban kellett nyomatni.

Az 1864. hi közgyúlésen betöltötték az igazgatói, titkári és
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ügynöki állást. Gara)' Alajost ugyanis püspöke a lelkipásztori
térre szólítván, lemondott az igazgatói tisztról, melyre Fiissy Tamás
szentbenedekrendi áldozópapot választották meg. Titkárrá Danielik
józsef helyébe Agoston Antalt választották. Hindy István lemon
dott ügynök helyébe pedig Rada Jánost választották ügynöknek.

Danielik János visszavonult Egerbe, de onnét is érdeklódessel
kisérte a Társulat ügyeit. Húsz évvel utóbb, 1883-ban, az Ő aján
latára adta ki a Társulat Gonzales Zefirin múvét : «Tanulmányok
Aquinói szent Tamás bölcsészetéról», Michalek Manó forditisában ;
a fordításhoz maga Daniclik írta az előszót.

Somog_v i Károlyt 1864 nyarán kanonoki kötelességei hosszabb
időre Pozsonyba szólították és visszatérése is bizonytalannak lát
szott. Ez okból az 1864 július 7-én tartott választmányi ülés elé
azzal a kérelemmel járult, hogy ideiglenes alelnök helyeztessék az
ügyek élére. A választmány azonban ezt nem tartotta szükséges
nek s az igazgatót bizta meg a sürgősebb teendők és utalványo
zások elintézésével. Az ugyanezen év október II-én tartott választ
mányi ülésen azután Somogyi beadta lcrnondását ; de a v41asztmány
forró kérelmére utóbb hajlandó volt a teendőket a legközelebbi
közgyűlésig végezni. Időközben azonban a pozsonyi káptalanból
esztergomi kanonokká lépvén elő, lemondását a Társulat élénk
örömére visszavonta.

Az 1864 deczember 6-iki választmányi ülésben Sz..abók)' Adolf
lemondott a «Katholikus Néplap» szerkesztéséröl ; a választmány
a szerkesztói teendőkkel ideiglenesen, majd az 1865 október ro-én
tartott közgyűlés véglegesen Fiissy Tamás igazgatót bizta meg.

Somogyi alelnökségével új irányba jut a Társulat irodalmi teuc
ken)'sége.

Az új irányt világosan jelezte az 1864. hi közgyűlésen.midón
hangoztatta, hogyaTársulatnak nem encyclopaediák és tudomá
nyos múvek kiadása a föladata, hanem a /lép szükségeinek kielé
gítése. ceA nagy katholikus sokaság, a nép, nem szak tudósoknak
való mélyebb tudományt, hanem oly katholikus munkákat óhajt.
melyek hitéletét oktatva gyulaszszák s az élet legfőbb kérdéseit
illetőleg útbaigazitsák. Könyveket kivan, legalább szükségel, melyek
őt üdvösen fölvilágositsák, vezessek, az élet terheinek elviselésére
képcsítsék, vigasztalják s a jövőre való nagy reményekkel erősít

sék. Ezt csak az egyházias szellemű, valláserkölcsi tárgyú, legalább
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ezek szellemében írt rnunkák eszközlik. A tudós világ majd fog
gondoskodni magáról. Sőt mondhatni, hogy arról maris jobban
van gondoskodva. Tudományos intézetek, akadérniák, társulatok
működnck honunkban is a tudományok és múvészetek mindenik
ágának erdekében : csak a valláserkölcsi múvelődés, a katholikus
szellembeni haladás az, melyre nem fog senki más gondolni, ha
mi c szükséget pótolni nem fogjuk. S ezt tenni földllalt szerit
kötelességünk ... ll

«A népnek is elkelne nem csupán valláserkölcsi, hanem más
tekintetbeni ismeretei gyarapításara is egy rövid, népszerű tör
ténet, ugyanilyen természettan, az őt jelen életviszonyai közt tájé
kozó társadalmi, nevelési, gazdiszati s valódi életbölcseségre tanító
kézikönyv. Sót még neki való ja lapok és népujságok sem volná
nak fölöslegesek.»

«Hol ennyi szükség vár kielcgítésre, ott még várhatni a tudós
encyclopaediákkal, Társulatunkat értve !J)

«Hanem van igenis szükség c tekintetben s kitűzött czélunk
hot képest oly ismerettdrra, mely a Társulat hivatásának megfele
lőleg mindazon bölcsészeti s egyéb ismereteket tartalmazza, melye
ket a korszellem ferde iránya rendesen más, a katholiczizmusnak nem
kedvező s az igazsághoz nem hű világitásban szokott föltüntetni. hogy
eleje vétessék amaz elóitéletes elfogultságnak, melyben számtalan
fölületes tudósok és úgynevezett «rnűveltek» osztoznak. Egy ilyen
mú nagyon kivánatos, mert szükséges. De épen azért, mivcl csak
az érintett szükség kielégítésére volna szánva, nem is akarna min
den tudhatot magában foglalni; s így sokkal kevesebb kötetre lenne
szorítható.:

Ez tehát az új irúny, melyct a Társulat múködésc Somogyival
vett: a ualldserkőlcsi szükségletek és itt is főkép a n/p szükségleteinek
kielégítésére kezdte összpontosítani erejét; holott Danielik, mint
egyes fölszólalásaiból alkalmunk volt látni, a népre mindig csak
másodsorban akart gondolni; főtörekvése az volt, hogy a Társulat
a múvelt osztályoknak szolgáljon.

Az új irányban történt is kisérlet. Az 186-1- augusztus 2-ib
választrnányi ülésen Vas Gereben, mint Mdjer István megbizottja,
indítványozta egy kűlön ncpirodaltni oszuily létesítését. mely szoro
san vett népiskolai tankönvvck és táblák, ifjúsági és érettebbek
sz.unára való könyvek. ész- és szivműveló népkönyvek és füzetek,
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néplapok és folyóiratok, képekkel illusztrált ponyvairodalmi múvek
es végül szeritképek szerkesztését s kiadását tűzné maganak czélul.
E vállal at létesitése az indítvány szerint akkép volna eszközölhető,

ha lelkes népbaratok találkoznának, kik évenkint tiz forint fizetésére

köteleznék magukat, a miért kapnanak 400 népiratkat s 25 képet,
melyeket nagylelküleg kieszthatnának a nép között. Ezt az indítványt
Vas Gereben a saját részéről azzal toldotta meg, hogy az évi tiz forintot
fizetók gyüjtók lehetnének, a mennyiben az évi részvény 10 vagy

20 részletre lenne osztható akként, hogy egy-egy előfizető I frtot,
illetőleg So krt fizetne. Az előfizetőkkel csak a gyüjtő érintkeznek,
a Társulat pedig csak a gyüjtővel. A választmány elvben elfogadta
a népies irodalom partolasat s fölkerte Szab» Imre, Mindszenty
Gedeon, Mdjer István, Dank Agap, Vas Gereben, Szabóky Adolf,
Lankay Antal írókat s a szegedi könyvtar szerkesztóit, hogy Fiissy
Tamas társulati igazgató elnöklere alatt e tárgyban értekezzenek
és a választmány elé javaslatot terjesszenek.

Az 1864 okt. II-en tartott valasztmanyi ülés tárgyalta a bizottság
javaslatait s kimondotta, hogy kisérletképen előfizetésthirdet népies
iratokra ; külön népirodalmi osztály fölallításat szükségesnek nem

tartja, hanem elégségesnek tartja egy népirodalmi bizottság kiküldé
sét. Ezt a bizottságot Szabo József pápai prelátus elnöklete alatt ki
is küldte. Tagjai ugyanazok voltak, kik az előbb javaslattételre ki
küldött bizottságban voltak. A bizottság föladatává tették, hogy a

népirodalom emelésére és terjesztésére nézve javaslatokat tegyen.
Ez a bizottság tanácskozásra gyűlvén, az előfizetési fölhivast

nem tartotta czélravezetónek, tekintettel a kedvezőtlen irodalmi

és közgazdasági viszonyokra ; hacrn azt ajánlotta, hogy a Társulat
időhöz nem kötötten kis és olcsó népiratluilttü adjon ki. Ezekre
nézve a bizotts~íg fölhívást készített a népies irókhoz, melvlvcl
ezeket fölszólítja ncpiratkák készítésére. A javaslatot a választ
mány elfogadta. Minthogy Egerben is kiadtak ez időben népies
iratokat, az egri érseknek aggodalrnai tamadtak a Szent-István
Társulat hasonló tárgyú vállalkozása ellen és a Társulathoz inté

zett iratában azt a véleménvét közölte, hogy a Társulat inkább a
múvelt és a középosztályra igyekezzék hatni, a népies múvek ki

adását pedig bizza másokra. A Társulat azt válaszolta, hogy népies
kiadványaival czélja a ponyvairodaimat megtisztítani, nem pedig

az Egerben létrejött népies vállalattal versenyezni.



J44 NEGYEDIK FEJEZET

Az 1866 február 24-én tartott választmanyi ülés egyike volt
a legfényesebbeknek. A nemrég megnyilt országgyűlés miatt a
fővárosban időző főpásztorok és főurak nagy számának jelenléte
emlékezetessé tette ezt az ülést. A tanácskozáson Sqitm'szky János
herczegpri más elnökölt; jelen voltak többek közt Bartakovics Béla
egri érsek, Bonnai Sándor csanádi, Peitler Antal váczi, Szaniszló
Ferencz nagyváradi, Szenqy Ferencz szornbathelyi püspökök, RéPdssy
József jászói prépost, Apor Sándor báró, kir. táblai biró, Husidr
Ferencz alországbiró, K07Jdcs József és Lipovllie;zky István kir. táblai
prelátusok, Ktirolvi István gróf elnök, Czirdky János gróf másod
elnök stb.

Az ülésen szóba került a tdrsulaii bda vétele is. A választmány
Czirdky János gróf másodelnök indítványára elhatározta, hogya
házvétel elhalasztatik addig, míg a tőke nem gyarapodik legalább
kétharmadáig azon összegnek, mely a Társulat czéljaira megfelelő

ház vételére szükséges. Ennek kapcsán Bartakovics Béla egri érsek
indítványozta, hogy újabb fölszólítás intéztessék a közönséghez a
h~1Z czéljaira való adakozásra. E fölszólalás hatása alatt SqitovsZli'J'
János herczegprimás 4000 fr to t, Bartakavics Béla érsek 2000 frtot,
Szaniszló Ferencz nagyváradi püspök 2000 frtot, BalI/LaZ Sándor
csanádi püspök 2000 frtot, Peitler Antal váczi püspök 1000 frtot,
Szenqy Ferencz szornbathelyi püspök 500 frtot, Göndöcs Benedek
új-kigyósi plébános 200 frtot ajánlottak föl. A nagylelkű ajánlatok
leírhatatlan lelkesedéssel fogadtatván, elhatározta a választmány,
hogyaközönséghez fölhivás bocsáttassék ki, melylyel a Társulat
cl házvételre adakozást kér. A fölhivás nem is maradt eredmény
telen, mert az ország főpapjai s világi katholikusai szép összegek
kel gyarapították a házvételi tőkét.

Megemlítjük itt, hogy a Társulat a következő évben, 1867-ben,
a Lipót-utczában, az angolkisasszonyok templomával szemben fekvő

Kárász-féle házba költözött, hol megmaradt, míg saját lövész-utczai
házába nem tette át helyiségeit.

Az 1866. évi háború alkalmával a Társulat ismét jótékony
ságot gyakorolt kiadványaival, midón a kórházakban fekvő sebe
sült katonák lelki vigasztalására nagyobb szárnú ajándékkönyvet
osztatott szét közöttük.

Ez évben a Társulatot súlyos veszteség érte: Sqito'vsZky János
bíbornok-herczegprimás, a Társulat nagy pártfogója, hosszú földi
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életét befejezte. Ezért 1866-ban közgyűlés nem is volt. Az inter
regnum után, mely alatt Bartakovics egri érsek múködött mint a
magyarországi katholikus egyház feje, Simor János, addig győri

püspök, foglalta el az ország legfőbb egyházi polczár. Az új her
czegprimás a Társulatot abban a nagy kitüntetésben részesítette,
hogyakineveztetése után tartott első közgyúlésen, 1867 október
w-én megjelent s a gyűlésen elnökölt.

Megnyitó beszédében kifejtette, hogy a Társulatot az eddiginél
még hathatósabb munkásságra hivja ki a szabadság, melyet a helyre
állitott alkotmány a sajtónak nyujt. A kettőztetett munkásságot
provokálja továbbá a versenyzés ösztöne, mely a Társulattal ellen
kező téren nagyon is aggasztó mozgalmat fejt ki. De a mi leg
főképen serkent az erők megkettőztetésére. az a dicső szerep, mely
a katholikusokat szellemi téren is megilleti; az a rosszakarat által
ápolt bali télet, mely szent hitünket a kulturai haladás ellene gya
nánt mutogatja s melyet megczáfolni tartozunk; és a legnagyobb
erófeszitésre serkent végre bennünket a nemzet sorsa, melynek
a leggyorsabb szellemi izrnosodásra, .de egyszersmind vallás-erkölcsi
alapokra van szüksége, hogy az átalakulás nehéz vajudásai között
a nemzeti önfentartás föltételeinek és a megsúlyosult állami hely
zet követeléseinek a tiszta értelem segélyével eleget tenni, de
egyszersmind az erkölcsi romlás veszélyét szerencsésen kikerülni
és ősi hűségér hazája és egyháza és hódoló tiszteletét a törvény
és király iránt rendületlenül megőrizni képes legyen.

A herczegprimás l,ülönösen a népneveles terén való közremú
ködesre serkentette a Társulatot ; továbbá figyelmébe ajánlotta a
közgyűlésnek azt a kérdést, «rninó eszközökhöz kelljen nyulni,
hogy a Társulat üdvös munkássága extenziv térben és hatásban
minél nagyobb terjedést nyerjen.»

Somogyi Károly alelnőki beszámolójában azzal az örvendetes
hirrel léphetett a közgyűlés elé, hogy a «Társulat, melynek föl
oszlását ... sokan közelállónak vélték. soha szilárdabb alapon nem
állott s biztosabb vagyonnal nem rendelkezett, mint jelenleg».
«5 daczára az országos inségnek és sanyarú éveknek, nemcsak
megrendült hitelét sikerült visszaállítani, tetemes tartozásait nagy
részben leróni, hanem a már csaknem egészben fölemésztett hagya
ték- és aiapltványi tőkék visszaállitásat is szerencsésen eszkö
zölni.» A szerenesés gyarapodás egyedül az 1864 óta folytatott

A Szent-István-Társul.u története . ID
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üzlet- es megtakarítási rendszer gyümölcse. «A Társulat pénz
ügyének kedvezőbb helyzetbe jutásanál fóeszközűl... a rendezet
tebb belállapot. a merész vállalatokkal való fölhagyás és csen
desebb múködésre szorítkozás volt. A Társulat ez által ... vesztett
ugyan sokak szemében ama csillogó külfényből, melyet a hires
ség szekott a fölkarolt ügyek- és egyéniségeknek kölcsönözni;
de mely valódi haszonnal ritkán jár: azonban végetlenül sokat
nyert más tekintetben, mert biztositotta létét, a már-már kétség
bevontat.»

Nagy dicsérettel illeti Somogyi az ujjászervezett ügynökséget.
«A néhány év előtt csaknem megszüntetni javasolt ügynökség a
legpraktikusabb intézetnek bizonyult be rendezett állapotában.
Tudvalevőleg az akkori zavarokból leendő kibontakozásra néme
lyek előtt legjobb eszközül az egész üzletnek könyvárústa bizása
mutatkozott; mig mások és köztük magam is, a társulati könyvek
eladását a Társulat közvetlen hivatalnokaira bizatni javasolták.
És ez utóbbi javaslat elfogadtatott. A Társulat szerencséjére! Mert
ha az ügynökség megszüntettetik, mit sokan óhajtottak. úgy az imént
lefolyt nehéz időkben, midőn a legjobb czégű könyvkereskedések
is oly nehezen hajthatták be künnlcvó pénzeiket, azon összegnek
legnagyobb része, mely most egyenesen a társulati pénztárba folyt
és hasznosittatik, csak hosszabb idő után leendett oly részletek
ben és annyi vesződséggel behajtható. melvck a Társulat múkö
désének teljes fonnakadását bajosan gátolhatták volna. A Társulat
volt könyvárusánál kűnnlevó tartozások, melyek még mindig növek
vőben vannak inkább, mint apadóban, ez állitásnak ellenmondha
tatlan bizonyítványai ; s elképzelhető, mennyire mennének e tar
tozások azon esetben, ha az egész üzlet oly útra tereltetett volna,
mely a Társulatot minden szabadabb mozoghatástól s önállóságtól
meg vala fosztandó pénz dolgában.» «Az ügynökség útján eszkö
zölt forgalomnak tulajdonítható főleg, hogyafizetésekben fönn
akadás nem történt; s hogy az átvett többnemű adósság tisztázá
sári, nevezetesen a könyvtárért fizetendő összeg felének (5000 frt)
lerovásán kivűl, a forgandókká tett hagyatéki s alapítványi tőkék

is visszaállittattak.»

Ebben a jelentésében is erősen nekitámad az Encyclopaedia
vállalatnak és gúnyosan azt mondja: «Csak néhány év kell még,
és az egykori jó és olcsó könykiadó-társulat nemcsak nevezeténél.
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de czéljánál fogva is mássá változik át, talán Encyclopaedia-kiadó
tudományos egylette».

Egy indítványról kell itt meg megemlékezuünk, mely ezen a
közgyűlesen tetetett s mely a társadalmi katholiczizmus ebredése
nek jele volt.

A közgyűlesen ugyanis Lonkay Antal inditványozta, hogy a
Szerit-István-Társulat kebeleben társalgó-körölc alakittassanak min
den községben, hol legalább 15 társulat i tag van együtt. A köz
gyűles elvben elfogadta az indítványt s a közelebbi tárgyalásra a
választmányhoz utalta. A választmány egy kilencz tagú bizottságot
kűldött ki ez ügyben, mely az indítványról pártoló véleményt
mondott. Ennek alapján a választmány a társalgó-kötök létesítését
hozta javaslatba az 1868. évi január 21-en tartott rendkivüli közgyű

lesen. A közgyűlés azonban akkép döntött, hogy forrón óhajtja a
katholikus társalgó-kötök mielőbbi s minél több helyen való meg
alakulását, de különválva a Szerit-István-Társulattól. A Társulat a
katholikus társalgó-kötök létesítését tőle kitelhető módon előmoz

dítani kivánja; ezért ha ily kör a központban létesül, annak egy
előre örömest fölajánlja használatul saját helyiségét ; sőt könyv
tárát is a helyiségben használni kívánó társalgóköti tagoknak ren

delkezesükre bocsátja, fönntartván magának a használatra átengedett
teremre es könyvtárra való fölügyeletet ; az országban alakulandó
vidéki társalgó-köröket tagjainak tekinti s tagilletményekben részesíti.

Somogyi Károly ezen a közgyűlésen visszalepett az alelnök
segtől. A Társulat csak nagynehezen tudott belenyugodni Somogyi
távozásába. kit kanonoki elfoglaltsága most állandóan Esztergom
hoz kötött. Az alelnökség betöltésere külön rendkivüli közgyűlés

volt 1868 január 21-en, a midőn Pol/álc János egyetemi tanárt
választották meg alelnöknek. Alatta a Társulat folytatta az egesz
ségesebb tevékenységet, Megindult a rövid időre fönnakadt «Ency
clopaedia», melyet, hogy minél előbb teljesen a magyar katholikus
közönség birtokába menjen, a kezdettnél valamivel szükebb keret
ben akként folytattak, hogy évenkint egy-egy So ivnyi kötetet küld
tek szét a tagoknak ; sőt, hogy minél szélesebb körben elterjed
jen, az igazgatóválasztmány elhatározta, hogy az újonnan belépett
tagok annak első öt kötetét, melvek legalább is tiz forintnyi érte
ket képviseltek, mig a készlet tart, ingyen kapják. E rendszabályok
következtében számos világi egyen is iratkozott a tagok köze.
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Pollák Nep. János.

a T ársula t uj abb kisérle te t tett a
«P iros k önyve -ve l, mely vegyesen
tanulságos és m ula ttat ó czikke
lyeket hozott s a közé posz tályok
alsó bb rétege i k özött szám íto tt
elterjedés re. A népirat ok elterjesz
tésére a Társula t föl k érte a püs
pöki kart, hogy hivat alos közegei
által azok elárusí tására köz be n
járni m éltóztatnék.

A Bukovin ában, Moldvában
és O láhországba n élő m agyars áget
a Társulat ez évben is je lentékeny
sz árn úajándékkönyvvel támogatta.

Pollák alelnök már a köve t-
kező évben, kanonoki kö telességei

m iat t, lemondott az aleln ökségr ól. Az 1869 má jus II-én tart ott
közgyűlés közfelkiáltással Ipoly i Arnold eg ri kanonokot vá lasz to tta
meg aleln öknek.

Sim or herczegprim as nagyhatású beszéddel nyito tta meg ezt a
k özgyűl ést. Először a római kérdésrő l szólott, azutá n a sajto és a
közszellem keresztényellenes magatartásáról , végü l a katbolikus auto
uomidr ál.

ceA jelen korszak - úgymon d - a szabadság és egyenlőség

eszményi alkalmazása alap ján s egy új társadal m i rend prob lém á
jának kisérletei között, vajudásában a közhatalomról elméleteket
hozott fölszínre, m elyek a régi alapokat elvetik és Európa több
részé ben az állam és egyh áz közt össze ütköze sekre vezette k . . .»

Kis érlet történt egy 15 íve s, népszerű «Magy arok története»
kiadására; de ez a terv csak pár évvel később val ósulh at ott me g,
mert a munka m egírására fölké rt Frankl (Fraknó i) Vilmos a 15
ivre való korlátozast ne m foga dta el.

A kátéügyben, h ogy az itt-ott e ltérő szövegbe n a kívá nt össz
han gzás elé ressék s leh et ségessé vá ljék, hogy országszerte minde
nü tt ugyan azon egy fokoza tos ká té tan íttass ék, a Társula t azza l a
kérele m me l fordult a herczegprim áshoz, h ogy az altala m egbizandó
szakférfiakka l a kité szövege revideá ltassék s új onn an a püsp öki
kar jóváhagyásával ell áttassek .

A né pies iroda lo m te rén



BELSŐ REFORMOK 149

«A vallásfelekezetek viszonyai e honban már törvényesen sza
bályozva levén, testvéri békében élnek s akarnak élni egymással.»

«Ősi alkotmányunk átalakítása teszi tehát egyedül szükségessé
az állam és egyház között oly biztos határvonal megállapítását,
mely lehetövé tegye, hogy mindegyik saját elidegeníthetetlen jog
körében egymással a régi békében élni s hivatását kölcsönös csor
bítás és háborgatás nélkül az emberiség és társadalom közös javára
gyakorolni képes legyen.»

«E határvonal megállapítása s biztosítása támaszta az autonomia
eszméjét, az egyházi önkormányzat azon új formáját, melynek meg
oldásán most fáradozunk.»

«A katholikus autonornia nem irányul jogterjeszkedésre; nem
ütközik sem az állam, sem más felekezetek jogaiba, önként folyik
a dolog természetébőls ősi szabadságunk azon axiomájából: «nihil
de nobis sine nobis»; sót törzsöke lesz s legmélyebb biztosítéka
a közszabadság minden kiágazásának, mert csakis a lelkiismeret
jogán keresztül tiporhatni le végleg az emberi méltóságot és
alkotrnányt.»

«Az autonomiát erős akarat és egyetértés létrehozhatja, bölcs
mérséklet és erkölcsös bizalom megerösitheti.»

Ezenkívül azonban a herczegprimás beszédében egy fontos
indítvány is foglaltatott.

Arra utalt ugyanis, hogy az új népnevelési törvény a katholikusok
kötelességévé teszi, hogy katholikus iskolaik sorsáról és jövőjéről

gondoskodjanak. Ennek egyik lényeges eszköze, hogya kiszabott
tantárgyak minden ágáMl olcsó, de jeles tallköllJ''i.'eillk legyenek.
melyek mind a tudomány haladásának mind az anyaszentegyház
hitelveinek megfeleljenek. Ennek folytán a herczegprimás azt az
indítványt tette, hogy a nagygyűlés vegye megfontolás alá ezt az
ügyet és esetleg bizottságot küldjön ki, «mely az indítvány foga
natosításának módjáról mielöbb véleményt állapítván meg, jelen
tését az e végre fölhatalmazandó választmánynak további határozat
és végrehajtás végett fölterjessze». Egyszersmind biztosította a gyű

lést úgy a maga részéről, mint püspöktársai nevében, hogy ez új,
sürgős és korszerú vallalat elórnozditásához, mely egyszersmind
a Társulatnak ujabb jövedelmi forrást fog nyitn í, örömmel fog
járulni a püspöki kar.

Simor herczegprimásnak ez az indítvánva az irodalmi tevé-
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kenység uj terét nyitotta meg a Társulat előtt, mely nemcsak be
folyását öregbítette, nemcsak a vallás-erkölcsi eszmék terjesztésének
új eszközével gazdagította, hanem jelentékeny és biztos jövedelmi
forrást nyitván meg előtte, szilárd vagyoni alapra fektette jövőjét.

A közgyűlés ezért lelkesedéssel karolta föl a herczegrimás
indítványát és bizottságat kűldött ki kebeléből azzal az utasítással,
hogy tervet készítsen a népiskolai tankönyvek írására s kiadására
nézve; a választmányt pedig fölhatalmazta, hogy e bizottság javas
lata alapján a népiskolai tankönyvek kiadása iránt belátása szerint
rendelkezzék, de köteles legyen a történtekről a legközele bbi köz
gyülésnek jelentést tenni.

Pollák, a lelépő alelnök, a közgyűlés elé terjesztett jelentésé
ben a ponyuairodalomrál szólt és bevallotta, hogy - sajnos - az
idevágó iratok terjesztésére a kellő módot még nem találta meg
a Társulat. Továbbá a Társulatra nézve eszményi állapotnak mon
dotta azt, ha a tagok tagdíjaikért nem saját múveltségi körüknek
megfelelő múveket igényelnének, hanem a Társulat, szemelőtt

tartva azt, hogy a jó és olcsó könyvek terjesztését tűzte ki czélul,
a befizetett díjak erejéig ilyeneket adna ki, melyek a szegény sor
súak közt ingyen vagy alig valami árért osztatnának ki, úgy hogy
a tagok részéről a díj inkább áldozatfillér lenne.

Ez a közgyűlés kimondotta a Társulat német nyeluű hetilapid
nak megsziiutetését is. Ugyanis tekintettel arra, hogya «Katholischer
Christ», előfizetőinek igen csekély száma miatt, csak áldozattal volt
föntartható ; nemkülönben tekintettel arra, hogy Magyarországon
ekkor már két más, hasonló irányú német hetilap létezett s így a
«Katholischer Christ» kiadásának szüksége megszünt : a közgyűlés

elhatározta, hogya «Katholischer Christ» 1869 június véghel meg
szüntettetik s az egészéves előfizetők a második félévre kárpót
lásul a «Pest-Ofner Blattern-t kapják, \'agy kívánságukra a pénz

visszaadandó nekik, angy ha úgy akarják, más, hasonló irányú és
értékű lap küldendő nekik.

GÖlldöcs Benedek apát, kígyósi plébános a közgyűlésen indít
ványozta, hogyatársulati b.i; érdekében ismét gyüjtőívek kűldes

senek szét az országban, a húzvétel pedig mielóbb megtörténjék,
mert az árak folytonos emelkedése mellett néhány h mulva majd
nem kétszerannyiba fog kerülni a házszerzés. A közgyúlés elvileg

elfogadta a gyüjtóívek kibocsátásúnak eszméjét; tekintettel azon-
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ban arra, hogya Társulat már többször igénybevette az adakozók
nagylelkűségét: a gyüjtöívek kibocsátásának idejét meghatározni
nem akarta, az igazgató választmányt mindazonáltal utasította, hogy
a házvétel ügyére s a pénz beszerzésére különös gondja legyen.

Az 1869 május 25-én tartott választmányi ülés foglalkozott
azzal az indítványnyal : hogyan volna kivihető, hogy a Társulat
tagjai tagilletményeik egy részéról lemondanának s ez által lehe
tövé tennék, hogy a Társulat a tagilletménveknél meggazdálkodott
ívszárnnak megfelelö terjedelrnú népies murikákat ingyen oszthatna
ki a szegényebb sorsú nép között, Hosszabb eszmecsere után a
választmány elhatározta, hogy az alapító és rendes tagok leveli leg
megkeresendök s fölkérendók, hogy nyilatkozzanak, mennyiben
lennének hajlandók ezen eszme pártolására ; különösen azok, kik
mint régi alapítók két példányban kapják a tagilletményeket, nem
lennének-e készek az egyik példányt fölajánlani. Továbbá elren

delte a választmány, hogya tiszteleti tagok is körlevélben meg
kérdeztessenek. vajjon lehetséges lenne-e a tagok részvételére szá
mítani az ingyen népiratok eszméj ének megvalósításában az által,
hogya tagilletmények egy részét fölajánlják. E kérdezősködésre

szarnos hozzájáruló válasz érkezett.
A népiskolai tanköuyuel: kiadása tárgyában kiküldött bizottság

a közgyűlés után azonnal hozzáfogott munkájához. Legsürgösebb
nek látszott egy megfelelő ABC és olvasókönyv kiadása. A bizott
ság addig is, míg a katholikus népiskolák számára készítendö tan
es olvasókönyvekre. nemkülönben a katholikus néptanítóknak szánt
módszeres vezérfonalakra vonatkozó nézetei t összefüggöleg külön
m unkálatban a választmány elé terjeszthetné, a katholikus nép
iskolák legalsó osztálya számáru egy ABC és olvasókönyv ideig
lenes kiadását ajánlotta. A bizottság a tankönyvek készítésénél
mulhatatlanul szükségesnek tartotta a pályázat elvének kimondá
sát; az ABC-és könyvre nézve azonban az idő rövidsége miatt azt
javasolta, hogy ennek kidolgozása egy szakférfiúra bizassék, ki azt
a bizottság által készített tervrajz alapján 6-8 ívnyi terjedelern
ben elkészítené. Írói tiszteletdíjul az elsö kiadásnál ívenkint

So forintot ajánlott a bizottság. E javaslat alapján a választmány
1869 június 3-án tartott ülésében Bdriinv [gnácz tanitóképzóinté
zeti tariárt bizta meg az ABC és elemi olvasókönyv ruegir ásával.
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AZ IPa LYI-FÉLE PRO GRAMM.
(1869-1872.)

Ipolyi bemutatkozása. - Tankönyvkiadás. - A Társulat házat szeréz. - A Társulat tan
könyvei ügyében fölír a püspökökhöz. - Fogarasy arczképe ; szent István képe. - Corvina
másolatok. - A magyar nemzet története. - Az 187!. évi közgyűlés. - Ipolyi pro
grammja. - A káték egységesítése. - Határozat a tagilIetményráI. - "Házi könyvtár.» 
Fogarasy fölszólalása. - Katholikus politikai kaszinó. - Ipolyi Arnold beszterezebányai
püspök. - «Corpus Scriptorum Ecclesiae Hungaricae.» - Tárkányi Béla alelnök. -

Népies tagilletmény. - A tankönyvkiadás.

I P O LYI az I869 novernber 4-én tartott választrnányi ülésben
mutatkozott be. Mindjárt ez alkalommal kifejezte azt a remé

nyét, hogy ama föladatokra nézve, melyek megoldására nézéte
szerint a Társulat hivatva van, talán részletesebb progranunot fog
a nagygyűlés elé terjeszthetni, mire nézve azonban szükségesnek
tartja, hogy előbb a Társulat ügyei körül tájékozódjék

A következő hónapban a katholikus világegyházra nézve igen
nevezetes esemény történt: IX. Pius pápa I869 deczember 8-án
megnyitotta a uaiikdni zsinatot, melyre hazánk legtöbb főpásztora

is elutazott. Másnap, deczember o-én, választmanyi ülés volt,
rnelyen az elnöklő Cziníky János gróf kifejezést adott a Társulat
hódolatának és rendületlen hűségének a szent Atya, valamint az
egyetemes zsinat határozatai iránt.

Ezen az ülésen Ipolyi, mint a kiküldött népiskolai tanhonyv
bi:;.ottsdg elnöke, jelentést tett a bizottság munkálkodásáról. A bi
zottság a második elemi osztály számára írandó s 8-IO ivre
terjedő olvasókönyvre pályázatot hirdetett. A hirdetmény szerint
a beérkezeadó legjobb s kiadásra elfogadott dolgozatot a Társulat
ívenkint tíz darab aranynyal fogja jutalm azni. A választmány
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ehhez hozzájárult ; Czirák)' Ján os gróf ped ig a pályad íjhoz a sa ját
jából ívenkint még öt aranya t ajánlott meg, hogya pályad íj
akkora legyen, mint a ko rmány által k it űz ött hasonló pályad íj.
Egyid ejüleg elha táro zta a vála sztm ány, hogy a Társulat föliratban
megkéri a püspöki kart, hogy a kül ön féle nyelveken kiadand ó
tan kön yveit a katholikus iskol ákban használatb a v éte tu i kegyes 
kedjék, neh ogy a T ársu lat más oldal ról e redő tan könyvkiadások
által károsodjék. Megbizták továbbá Bárál/Y Igtuiczot falitáblák
készí t és ével.

A társulati bii; ügye e közbe n ko mo lyan kezdett sürgőssé

vá lni, mert a Társulat álta l bérelt helyiségekre nézve a háztulaj
donos so%-nyi béremelést helyezett
kilátásba. A v álasztrn ánv teh át föl
hatalm azta az ale ln ökö t, hogy egy
megfelelő ház vé tele ügyében bocsát
kozzék alkudozás ba. A fölajánlo tt há
zak közü l lega lkalmasabbnak látszo tt
kettő: ai egyik a Lövész-utcza II. (utóbb
13 .) sz ámu ház, a másik pedig a
Zöldfa- és Szerb-u tcza sarkán l evő

ház. Ipolyi alelnök a válasz tásnál
figye lem me l volt arra, hogy a T ársulat
könyvüzleté nek több és több he lyre van
szüksége; más részt pedig azt akarta, Ipolyi Arnold .

hogyaTársula tnak olyan helyiségei
legyenek, melyele a [áudros katbolikus férfiainak, valamint a katbolihus
autonomia életbelépésével az alltO/10111 iai képviselölmek talalhor ábelyul
sZolgáljal/ak s a Tdrsulat ezdltal is a tÖlI/örülést el ásegitse. Igy fejte tte
ki tervét a válasz tmány 1870 január 20-án tart ott ülésében. Lát 
ható, mily magasra t űzt e ki a Társulat czélj át ebben is. Azt akarta,
hogy a Sze nt-Is tván-Társulat a ka tholik us Magyarorsz ág szelle m i
közpon tja legyen. Bizonyos tekint etb en ka tholikus kasziuóv á is
akarta tenn i a Társulat házát, a mi által megvalósí ttatott volna
a Loukav által fölvetett eszme .

De az is lá tható az ö tervéb ől. mily k özellev őnek tekintette
a katholikus autonornia életbelépését . ..

Ind ítványára a válasz tmánya két emli te tt ház megt ekintésére
s a vétel nek a vá lasz tmá ny jóváhagyása mellett le endő megk öté-
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sere Ipolyi elnöklete alatt bizottságot küldött ki, melynek köteles
ségévé tette, hogy egy építészt vegyen maga mellé szakértönek.

Ez a bizottság a választmánynak 1870 január 27-én tartott
ülésében jelentést tett eljárásáról. A Zöldfa- és Szerb-utcza sarkán
levő egyemeletes házat nem ajánlotta, mert oly átalakításokat
kellene rajta eszközölni. melyek a vételárral együtt legalább
70.000 frtot igényelnének. Ellenben a Lövész-utcza II. szám alatt
levő ház, mcly Horudtb Mihály püspök tulajdona, teljesen meg
felel a Társulat czéljainak s csak csekély átalakítást kíván; a
megszerzés föltételei is könnyebben teljesíthetók.

A választmány ennek alapján fölhatalmazta a bizottságot,
hogy Horváth Mihály püspök lövészutczai házát a Társulat részére
megszerezze, a szerzódést megkösse oly föltétel mellett, hogy a
ház 1870 augusztus I-én a Társulat birtokába jusson s a Társulat
akkor beköltözhessék. Az átírás költségeit az eladó viselje; a házon
levő 7oio-os törlesztéses kölcsön megmaradjon. Ha a házat bármi
okból nem lehetne megvenni, a Társulat a házat három évre
kibérli.

Ezek alapján a megbizottak Horváth püspökkel megkötötték
az adásvételi szerzódést oly módon, hogy az eladó a ház körül
tonforgó jogi kérdéseket 1870 deczember végéig tisztába hozni
s a házat a Társulatra átiratni köteles. Ez esetben a Társulat
eladónak a hazért fizet 26.000 frtot készpénzben, 24.000 forint
pedig a házon marad 3,-Ph évi 7oio-os törlesztés mellett, Ellenkező

esetben három évi bérleti szerzódés ál] fönn, melynek értelmében
a Társulat 2500 frt évi bért fizet.

A szerzódés a választmánynak 1870 február ro-éri tartott ülése
elé terjesztetett. A választmány a szerződést egyetlen szavazat
ellenében a jelenvoltak összes szavazatával elfogadta.

Az 1870 október rj-án tartott választmányi ülésen megjelen
teket Ipolyi alelnök mar a Társulat saját házában űdvözö lhette.

A Társulat volt alelnöke, Pollak János által az 1869. évi köz
gyűlésen tett indítvány alapján a válusztrnánv - mint említet
tük - az 1869 május 2s-én tartott ülésében elrendelte, hogy az
alapító és rendes tagok levélben nyilatkozatra fölkéressenek arra
nézve, vajjon mennvibcn lennének hajlandók tagilletményük egy
részéről lemondani s ezzel a Társulatnak módot nyujtani, hogy
megfelelő ívszámbau népies munkákat ingyen oszthasson szét.
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E körlevelekre a tagok nagy részétől megjöttek a válaszok, melyek
értelmében az illető tagok részint föltétlenül, részint föltételesen
beleegyeznek abba, hogy tagilletményük a jelzett czélra 5-8 ívvel
megkurtíttassélc Ennek alapján a választmány 1870 január 27-én
tartott ülésében bizottságrá bizta annak eldöntését, vajjon keresztül
vihető-e az ingyen népiratok kiadása az alapító és rendes tagok
beérkezett nyilatkozatai alapján. A dolog azonban abban
maradt.

A Társulat által nagy áldozattal megkezdett tankönyvkiadás
nak komoly veszedelme támadt azáltal, hogy némely helyen a
katholikus népiskolákban a kormány által kiadott s inkább közös
iskolák számára szerkesztett tankönyveket kezdték használni, Ipolyi
alelnök ezért körlevelet intézett a lelkészkedő papsághoz. melyben
a Társulat melegebb partolasara s különösen a népiskolai tan
könyvek terjesztésére kérte föl; mikor pedig a püspökök Rómaból
hazatértek, ezekhez e tárgyban kűlön fölterjesztési intézett, kén-e
őket, hogy a Társulatot biztosítsák, hogy az altala az országban
divó nyelveken kiadott iskolakönyvek a katholikus elemi iskolák
ban elfogadtatnak ; továbbá, hogy statisztikai kimutatásokat kegyes
kedjenek a Társulatnak küldetni arra nézve, hogy körülbelül hány
példánvra van szükség évenkint egy-egy nyelven akiadandó tan
könyvekből.

Az 1870 október r j-án tartott valasztmanyi ülésen Laubbaimet
Ferencz lemondott az «Encyclopaedia» szerkesztöi állásáról. Mint
hogy Ipolyi alelnök az «Encyclopaediáu-ra s altalaban a Társulat
egész irodalmi múködésére nézve a közgyűlésnek tervet kívánt
elóterjeszteni. a választmány a lemondast egyelőre tudomásul
vette és a további intézkedést a közgyűlésnek tartotta fönn. Mivel
azonban 1870-ben a püspöki karnak a vatikáni zsinaton,
majd a katholikus autonorniára vonatkozó tanácskozásokban való
elfoglaltsága miatt közgyűlés nem volt tartható, a választmány
ez év nm-ember IG-én tartott ülésében Frank! (Fraknói) Vilmos
esztergomi tanárt bizta meg az «Encyclopaedia» további szer
kesztésével.

Az 1870 október 27-én tartott valasztmanyi ülést Bartokories
Béla egri érsek, Biró László szatmári püspök, Bonnai Sándor csa
nádi püspök, Peitler Antal váczi püspök, Perger János kassai püspök.
Srabá Imre szombathelyi püspök és Zalka János györi püspök
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tisztelték meg jelenlétükkel. Az ülésen elhatározták, hogy a leg
közelebbi közgyűlésen a Társulat a püspöki kar és az autonorniai
képviselők jelenlétében tárgyalja a katholikus iskolai könyvek
kiadásának kérdését, «melyet a jelen viszonyok közt a társulati
teendők főkérdéséül tekint».

Minthogy a Társulat a közgyűlésen ugyanépiskolai tan
könyvek kiadásának ügyét, mint múködésének uj programmját
kivánta tárgyalni, ezért a közgyűlést olyan időpontban kívánta
megtartani, a mikor ugy a püspöki kar, mint a katholikus auto
norniai képviselők a közgyűlésen jelen lehetnek. Erre 187o-ben
nem volt alkalom, miért is csak a következő tavasz szal tartottak
közgyűlést.

Az 1871 január rz-én tartott választrnányi ülés elhatározta,
hogyatársulati ház átalakításának és bebútorozásának költségei
ne a házalapból, hanem a Társulat folyó jövedelmeiből födöztes
senek ; aházalapból fön maradt pénzen vagy záloglevelek vétes
senek s ezekkel törlesztessék a még fönmaradt adósság, vagy pedig
esetleg a házra még egy második emelet épittessek.

Ugyanezen az ülésen a választmány a szeretet és kegyelet
adóját kívánta leróni a Társulat alapítója, Fogarasy Mihály erdélyi
püspök iránt. Ipolyi alelnök indítványára elhatározta ugyanis,
hogy megkéri Fogarasy püspököt. engedné meg a Társulat számara
arczképének olajban való festését. Fogarasy január 28-án felelt a
Társulat levelére; beleegyezését adta, hogyarczképe a Társulat
termei számára olajban festessék. ennek költségeit magára vállalta
s e czélra IOO-I20 frtot kívánt előirányoztatni.

Az 1871 január rz-én tartott ülésben Ipolyi alelnök azt is
indítványozta, hogy a Társulat tanácskozóterme számára szent
István királynak középkori stilben díszes olajképe készittessék.
A választmány fölkerte az alelnököt, hogy ez ügyben lépjen érint
kezésbe valamely kitűnő múvészszel s terjesszen erre vonatkozólag
költségvetést a legközelebbi ülés elé. Ipolyi ennek folytán érint
kezésbe lépett jobst festóvel, ki bizánczi stilben dolgozott s a kép
elkészítéseért 400-500 frtot kért. A választmány 1871 deczember
14-én tartott ülésében fölhatalmazta az alelnököt, hogy Jobstot
bizza meg a munkával s gondoskodjék a képhez illő, sti lszerú
keret készítéséről is.

1871 február havában kedves ajándékot kapott a Társulat.
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A magyar püspöki kar az egyetemes zsinat alkalmával fénykép
fölvétele ket eszközöltetett a Vatikánban őrzött Corvin-Codesek
jelesebb lapjairól. E fenyképekből a magyar püspöki kar egy
egy példányt küldött a Társulatnak.

Magyarország történetének megiratása sok nehézség leküzdése
után végre dűlőre jutott a választmánynak 1871 márczius 9-én
tartott ülésében. Frankl Vilmos, kit e munkára 30 ív megállapítása
mellett ujra fölkertek. elvállalta a mú megírását akként, hogy az
ívek bizonyos számára nem korlátoztatja magát, de 30 íven tul
írói tiszteletdíj at nem kér. A választmány ezt elfogadta.

1871 márczius 19-én a Társulat 19. rendes közgyűlését tartotta.
Az elnöki székben Simor herczegprimás ült; a püspöki kar szamos
tagja is megjelent. Ott volt Bartahomcs Béla egri érsek, Biró László
szatmári, Bonnai Sándor csanádi, Fogarasy Mihály erdélyi, Gaganec
József eperjesi, Kovács Zsigmond pécsi, Olteanu János lugosi, Pan
kouics József munkácsi, Peitler Antal József váczi, Perger János
kassai, Szabo Imre szombathelyi, Zalka János győri megyés püspök,
Kruesz Krizosztom pannonhalmi főapát, Simon Vincze csornai
prépost stb. A katholikus autonomiai kongresszus tagjai közül is
sokan megjelentek.

A herczegprimás beszédében örömének adott kifejezést, hogy
ez a közgyűlés már a Társulat saját hajlékában folyik. Ezután a
«napjainkban uralomra jutott ököljog egyik áldozatáról», a világi
fejedelemségétől megfosztott IX. Pi us pápáról szólott és azt
mondta : «Bármik ép fog is az eseményekbe beleszólni az isteni
Gondviselés, mi az első keresztények példájára a katakombák ra
szoritkozott, sőt a földönfutó pápában is egyházunk Istentől

lerakott rendes alapját, sarkkövét. látható fejét, az Istenember földi
helytartóját fogjuk fiúi kegyelettel tisztelni».

A herczegprimás beszéde után következett a közgyűlés leg
fontosabb tárgya: Ipolyi Arnold kanonok, alelnök beszéde, mely
ben progranunot adott a Társulat további múködésére.

((Ha valaha - úgymond - e Társulat létesitése ... kívánatos
és czélszerú volt, ugy elmondhatj uk, hogy annak fönnállása ma
szükségessé, sőt nélkülözhetetlenné vált.»

«Most, m idón a vallásszabadság és vallásegyenlőség elve ki
mondva, az államnak az egyháztóli elválása immár foganatba véve,

a közös iskola fölállítasa által a felekezeti iskola önmagára van
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hagyva: oly szükségek merűlnek föl, melyeknek megfelelni Tar
sulatunk van első sorban hivatva.»

«Valóban, ha eddig nem létezett volna e Társulat, ha már
előbb nem alkották volna meg azt gondos és előrelátó férfiak,
ha eddig nem karoltak volna föl és nem támogatják vala nagy
lelkű és befolyásos, buzgó és tehetséges erők, ugy ma kellene azt
megalkotnunk. Ha másért nem, ugy csak azért is, hogy gyerme
keinknek -- kiket atyáink, őseink szent hitében nevelni óhaj
tunk - nyugodt lelkiismerettel jó könyvet adhassunk a közös
iskola által kezükből kivett réginek helyébe.»

«Ámde, hogy ezen uj onnan fölmerülő igényeknek és szűksé

geknek megfelelhessünk, nem elég, ... hogy Társulatunk csupán
az eddigi irányban haladjon. Hanem a fölmerülő uj igények nek
megfelelő uj akcziót is kell kezdeményeznünk ; ujabb és pedig
megfeszített tevékenységet kell az u j versenyben kifejtenünk.»

Bészámolva a lefolyt évről, ismerteti aházszerzés történetét.
.\ megvett házra nézve ezután ezeket mondja:

«A házveteire ... nagylelkű jótevők, legnagyobbrészt a főpapság

adományozása által bejött tőke, kamattal együtt tett 37.000 frtot
kerekszámban ... A ház ára ellenben 50.000 frt volt, de csupán
névleges értékben, a mermyiben t. i. a Társulat csak 26 ezer frtot
tartozott készpénzben kifizetni. A többi 24 ezer csupán hitel
múvelet, a mennyiben a Társulat a ház előbbi birtokosától a
házra egy hitelintézettől fölvett kölcsönt évi r680 frttal, vagy az
illető intezet zálogleveleinek jóval a kibocsátasi áron alul álló mai
folyamon való bevásárlásával még olcsóbban törlesztheti.»

«....Az évenkint 1680 frtot tevő töke- és kamattörlesztés rnint
egy felét teszi azon összegnek, melyet a Társulatnak évenkint
folyó jövedelméből kellene szállásert fizetnie, ugy hogya házvétel
által évi folyó jövedelmünkből mintcgy 1680 forintot megtakari
tunk az eddigi kiadáshoz képest»

«De ezenfölül külön háztőkérikból főnmaradván mintegy

ro.ooo frt, ... ezen ro.ooo frton ... s az azonfölül netalán bejövő

adományokból keletkezhetó összegen akár az illető hitelintézetnek
papírjait mai alacsony folyamon megvásárolhatjuk s velük a köl

csön nagy része t egyszerre al pari értékben visszafizethetjük ; akár
pedig ... házunkra még egyemeletet cpithctűnk, melynek jöve
delnie azután egymaga képes lesz az évi kamat- és tőketartozást
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törleszteni. Szóval a házra bejött 37-°00 frt tókén vett ház által
megkiméltünk a Társulatnak folyó jövedelmeiből vett 2')00-3°00

frt évi költséget, mely tehát nem is 37.000 frt, de 50-60.000 frt
tökének felel meg.»

(l. •. Előnyös helyzeténél fogva házunkért azonnal, a mint a
főváros új útvonalainak rendezése iránti intézkedés megállapít
tatott, mindjárt megkaphattuk volna készpénzben azon értéket,
melybe nekünk csak nominaliter h itelrnúvelet által kerül. Valamint
annak ára a fővárosi ezen tervek kivitelével naponkint növekedni
fog. S azért ba üzletünk növekedése miatt bdrunl: helyiségei szükek s
elegtelcncl: taldlnal: a jÖ'vöre lenni - mit az Úr Isten, kivánj uk.
mielóbb adjon - úgy azt tetemes nyereséggel adhatjuk el és keres
hetünk az eszközölt nagyobb árral egy távolabbi helyen nagyobb bdrai.»

Ezután ismerteti Ipolyi a Társulat tankönyvkiadói tevékeny
ségét. Maj d áttér a Társulat tulajdonképeni föladatára : a jó és
olcsó könyvek kiadására s szól a tagilletményről. Fölhozza, hogy
a Társulat azzal, hogy túllépi a 90 ívet, mennyiségileg jóval
többet nyujt, mint a mennyit a tagdíjért adhatna. Tehát ráfizet
tagjaira. Ezzel Ipolyi egy régi igazságot mondott. Azonban figye
lemreméltó, a mit folytatólag mond. Azt mondja ugyanis, hogy
a Társulatnál még nagyobb didoratot boznak a tagok, ba bármily
csehely tagdíj mellett is olyan llön)''l'eket kapnak, melyek nekik sajátképcn
olvasmányt nem nyujtanak. «Kifejezést akarok ezáltal adni -- úgy
mond - azon általanos panasznak. hogy a Társulat kötelezett
ségének anyagi teljesitése mellett szellemileg sajátlag elmarad.
Tagdijban kiadott könyvei nem keresettek. nem kellenek, sokan
e miatt visszalépnek, masok csak kényszerből, becsületből vagy
áldozatkészségból a jó czél iránt, veszik azokat s fizetik tag

illetékeiket.» Hogy pedig a Társulat érdekesebb és keresettebb
olvasmánynyal ez idő szerint nem szolgálhatott, annak oka: a
multnak kötelezettségei, a régebben megkezdett dllalatok -
«Encyclopaedia» és «Szentek Élete») - folytatása. Ezek egyike
sem keresett, mert egyik sem tulajdonképeni olvasmány. «Azokat
legtöbbnyire mint egy unalmas, hosszantartó vállalat kiegészitésére
szükséges köteteket fogadják tagjaink és eleve olvasatlanul a
könyvtárba teszik, nehogy a megkezdett mú benne csonkán
maradjon. De a legtöbb új tagnál, m int kezdet nélküli folytatások.
még ezen szelgálatot sem tehetik s igy egyszeruen nem kellenck..
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Ennek ellenében pedig a Társulat fő feladata volna: jó és
olcsó, keresett és vonzó, idő- és okszerú olvasmányt nyujtani s a
változatosság s fürge gyakori megjelenés által kiadásaink iránt
az olvasási kedvet lefoglalni s folyton ébren tartani. Hogy mit
lehetne e tekintetben tenni, arra nézve a következő javaslatokat
terj eszti elő:

Az «Encyclopaedia» kiadására von-atkozólag indítványozza :
Tekintve, hogy egy jó szellemű ismeretek tárára közönségünknek
mai napság nagy szüksége van a hasonló természetű, de más
irányu vállalatok ellenében is; tekintve továbbá, hogya Társu
latnak már is nagy költségében van az eddigi kötetek kiadása és
hogya csonka mú által e költség egészen odaveszne és a Társulat
legbuzgóbb és legrégibb pártelói és tagjai ez esetben drága
pénzükön hasznavehetetlen csonka munkát birnának: a Társulat
adja ki az «Encyclopaediác-t továbbra is tagdíj fejében, de ugy,
hogy az 1868. évi közgyűlési határozat szigorú végrehajtásával
20 vagy legföl jebb 25 ívnyi évi kötetre leszállittassék. Igy meg
volna mentve a Társulat vállalata s mellette meg volna nyerve
25 ív egyéb kiadványokra. melyekben változatosabb, időszerűbb s
érdekesebb olvasmányokat lehetne nyujtani.

Épen így a «Szentek ÉletéJ)-t rövidebbre fogva, szintén még
egy-két ív meggazdálkodható volna. E mellett pedig e vállalat is,
mint üdvös és kívánatos családi olvasmány, még éveken át lassan
folytathatna hasznos pályáját.

Fölöslegesnek tartja továbbá, hogy a szintén tagilletményül ki
adott közgyűlési jegyzőkönyvvel együtt a tagok névsora is kiadatik.
Ha a névtárt csak minden harmadik vagy ötödik évben adjuk ki,
ezzel is évenkint 5-6 ívet megtakarítunk.

Az említett megtakarítások által összesen legalább is 50-60
ív állhatna a Társulatnak rendelkezésére, melyen már meglehe
tősen változatos és érdekes olvasmányt nyujthatna.

Erre nézve pedig Ipolyi a következő tervet és indítványt
terjeszti elő:

Adjon ki a Társulat, előbbi vállalatainak az előadottak szerint
eszközölt megszorításával s az ekként meggazdálkodott 50-60 íven,
akár 4-5 íves havi, akár pedig 9--10 íves kéthavi füzetekben
vagy inkább kis kötetek ben egy népszerű kis honyvtdrt, melynek
mindegyik kötete hasonló, könnyen kezelhetó kis 8-ad vagy
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rz-edrét alakkal birna, folyó kötetszámmal s talán még hasonló
csinos és izléses boritékkal is volna ellátva. Igy az egész egy
esztendőn vagy épen évek során át egy kis érdekes és hasznos
könyvtárt alkotna, hasonlóan a külföldi ilynemű népkönyvtárak
hoz, rninók a «Société des livres utiles», a «Volksbibliothek»,
a «Bibliothéque populaire choisie», vagy a «Broschűren -Verein»
füzetei. Az indítványozott könyvtar köteteinek tartalma azonban
eltérőleg a sajátképeni röpiratok modorától, inkabb oktató, ismer
tető, fölvilágosító, semmint vitatkozó volna.

E kötetek tartalmat a következő targyak alkothatnák :
I. Mindennernű történelmi munkálatok. Egyes nevezetesebb

események elbeszélései. Kitünőbb s nevezetesebb emberek élet
rajzai. Újabb s régibb korviszonyoknak, különösen a hazai s egy
házi, valamint a vilagi s külföldi történetekből vett vázlatai ;
mindenkor tekintettel a Társulat olvasóközönségére.

II. Föld- és néprajz. Különösen hazánk föld- és néprajzi
viszonyainak, közállapotaink, alkotmányos életünk, intézményeink
s nyilvános intézeteink, valamint más országok hasonló intézmé
nyeinek ismertetése. Utazások, rövid s érdekes helyrajzok stb.

III. Közhaszuú természettani ismeretek, a gazdaság, keres
kedes és ipar köréből vett leírások s oktatások. Újabb fölfede
zések és találmányok leírása. Mindez különös tekintettel a gya
korlati életre és honi viszonyainkra, közértelmű modorban írva.
Végre különösen az élettant és az egészségtant tárgyaló ismerte
tések és oktatások.

IV. Erkölcs- és neveléstani értekezések. Ezek mellett a koron
kint fölmerülő vallási s egyházi és más korkérdések. S ezek
inkabb a föntebb jelzett oktató s fölvilágosító, mintsem vitairari
modorban tárgyalva. Ugyancsak ebbe az osztályba tartozhatnának
a vallásos, hitbuzgalmi iratok, valamint az el meképzó, szívnerne
sítő és mulattató ifjúsági iratok és olvasmányok,

V. Általában egy tudományos könyvtár, melyben minden
nemű tudományos ismeretek könnyú és népszerű modorban tár
gyalhatók vagy csak ismertethetók volnának.

\'1. Szépirodalrni könyvtár, melyben írói remekek s a szepirók
nemesebb izlésú múvei, ugy a hazai, valamint a kűlföldi régibb
s ujabb íróktól kivonatokban és fordításokban, és hasonlóan
anthologiák és chrestornathiák közölhetök volnának. Ezen osz-

.-\ Szcnt-Istváu-Tdrsulat tőrréuere. II
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tályban természetesen ·magyar szépirodalrni íróknak is a Társulat
irányával megférő eredeti múvei kiválólag közölhetők lesznek.

Ily tartalmú s irányu tiz vagy hat füzet vagy kötetke évenkint
3 frt IS kr tagdij fejében, az «Encyclopaedia» s a «Szentek Élete»
egy-egy kötete, valamint az eddigi naptár mellett kiadva - a mi
90-9 S ívet tenne - kétségtelenül élénk részvétet kelthetne a
mai pangó egykedvűség helyett, melylyel a Társulat kiadványai
találkoznak.

Az egyes tárgyak földolgozásához és terjedelméhez mérten

lehetnének azután e kötetkék kisebb vagy nagyobb terjedelműek

is. Egy 'i vagy IO ivnyi füzetben lehetne egy vagy két tárgynak is
helye. Épen ugy terjedhetne az alkalomszerű, érdekesebb tárgy
folytatva két vagy legföljebb három kötetre is.

Mindenesetre az- egész ugy volna beosztandó, hogya mondott
öt vagy tiz kötet havi vagy kéthavi szállítrnányban megjelenve,
mindannyiszor változatos, uj és érdekes olvasmányt hozna s adna
a tagok kezébe. Ez azután egészben véve könnyen kezélhető.

szamos kötetú szép kis házikönyvtárt képezne.
A mi a szerkezetet s az előadást illeti, annak mindenesetre

a népszerú igénynek megfelelőnek kell lennie. A «népszerű»

szónak t. i. azon nemesebb értelmében, mely a tulajdonképen
népies fölött s a pórias kizárásával azt a középosztályt tartja
szem előtt, mely a múveltség e nernét igényli s melyból leginkább
állanak a Társulat tagjai.

Az íly múvek előállítása sem fog már manapság nagyobb
nehézséget okozni, ha csak jól fogjuk meg a dolgot. T. i. nem
szabad ugy, mint eddig történt, a véletlenre hagynunk, ki mit
küld be épen az ő saját egyéni ízlése, választása és látóköre
szerint, s így mintegy abból vagyunk kénytelenek élni, a mit
épen a piaezra szüken hoznak; hanem ha magunk fogjuk kitűzni

ezen tul és beszerezni a szükséges készletet.
A Társulatnak egy, e czélra külön szervezett bizottsága álla

pitaná meg s túzné ki a kivánatos tárgyak sorrendjét, mely szerint
azok kidolgozásával azután arra képes egyéneket bizna meg, kiknek
a kitüzendó terjedelemhez és formához is és nemcsak a tárgyhoz
kellene magukat alkalmazni. Irányul, sőt anyagul szolgálhatnának
a külföldi irodalom hasonló kiadvány ai, melyeknek nyomán vagy
csak mintájára s alakjára volnának irandók akár eredetiek, akár
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hazai körülményeinkhez, érdekeinkhez és szükségleteinkhez alkal
mazva lehetne átalakítani vagy átdolgozni amazokat.

Ezáltal a Társulat idővel egyszersmind nemcsak megfelelő

Írói erőket nyerhet, de sőt képezhet is magának; s viszont az
írókat megfelelő munkával folyton elláthatja.

Az ilyen kis kötetek vagy füzetek meghatározott időszakok

ban pontosan, keresztkötés alatt, mint a folyóiratok, postán szállít
hatók a tagokhoz.

És ez alkalmat ad Ipolyinak arr.i, hogy kitérést tegyen a
tiszteleti tagok intézményére.

A tiszteleti tagok intézményéről. melynek főfeladata volt a
tagilletmények kézbesítése, azt mondja, hogy ez mindinkább ezé1
iránytalannak mutatkozik.

«Társulatunk nem említheti a legmélyebb hála kifejezése
nélkül azon lelkes s ügybuzgó férfiakat, azon önfeláldozó tisztelet
beli tagjait, kik semmi vagy csak csekély elismerés és haszon
mellett fáradoznak a Társulat érdekében, beszedve az illetők tag
díjait és átszolgáltatva azoknak a tagjutalékokat. Ezeknek, mint
tudjuk, köszöni Társulatunk, nevezetesen keletkezése első éveiben,
gyarapodását s terjedését. De ... valamint ezek Társulatunk leg
erősebb oszlopjait és rámjait képezik, ugy viszont mi sem okoz
Társulatunknak nagyobb kárt és veszteséget, mint tiszteleti tagjai
között fölmerülő azon egykedvuség és hanyagság, hogy néhányra
nézve többet ne mondjak, melylyel a Társulatnak ügyét kezelik s
mely, ha idején rajta nem segítünk, képes lenne idővel egymaga
a Társulat teljes romlását előidézni. Egyik főoka ez ugyanis azon
szornorú fordulatnak, hogy tagjaink nem kapván meg idején tőlük

a hozzájuk szállított küldeményeket, s nem szedetvén be tőlük az
illeték, legnagyobb kárunkra tartozásaikat nem teljesítik vagy
egészen is elmaradoznak.i E bajon a kiadványok egyenes meg
küldése talán némileg segíthet. «Legalább általa a jövő köz
gyülésig tájékozva leszünk az iránt, mennyire képes ez az említett
mulasztáson segíteni ,»

Programmba veszi Ipolyi a tulajdonképeni népies iratokat is,
melyekkel a Társulat az alsóbb néposztályokat szolgálja. Ily nép
könyvek kiadásával a Társulatnak versenyre kellene kelnie az aljas
és rossz ponyvairodalom ellen. E nemes szándék régen foglalkoz
tatja a Társulatot és ismételve kisérletet is tett e téren; de, faj-
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dalom, az eddig tett lépések nem vezettek czélhoz. Ipolyi kijelenti.
hogyakérdest még tanulmányozza és talán a jövőben ennek
kivitele iránt javaslatot terjeszthet elő.

De súlyt fektet arra, hogy a Szent-István-Társulat a népies.
irodalom mellett a magasabb tudományos irányt is szolgálja. «Ohaj
tásorn, s úgy hiszem, hogy ezzel Társulatunk számos lelkes tagjai
óhajtását is kifejezern, hogy Társulatunk idővel nem csupán a jó
és hasznos ismeretek terjesztésére, de a fensőbb tudományos.
vizsgálatok s ügyekezetek előmozdítására is képesítve legyen.»

«Meg vagyok ugyanis győződve, hogy versenyt nyitva a tudo-
. mányos s irodalmi erőknek minden elfoglalható téren, azoknak
emelését is és jutalmazását mind magasabb mérvben létesíthetjük.
S ez által ismét a legmagasabb ethikai, humanizmusi és hazafiui
czélokat összekötve, a tudomány s irodalom múvelésével, a Tár
sulat saját tekintélyét, emelkedését és gyarapodását is a legjobban
mozdíthatja elő, ha Isten szent áldásának megnyerésével szeren
csések lehetünk a körülményeket jól fölhasználni.»

«Leszünk tehát és vagyunk most s a jövőre első sorban jó és
olcsó, szükséges és hasznos iskolai, népszerű és népies könyveket
kiadó Társulat. E téren kell mindenekelótt képességünket érvé
nyesítenünk és gyarapodásunkat eszközölnünk.»

«De ennek alapján azután egyszersmind a legbiztosabban emel
hetjük föl újra azon magasabb eszmét, melyet e Társulat története
második korszakában máris érvényesíteni indult: hogy legyen
egyszersmind hazai s egyházi tudomdnyossdgunlmak egyik tildomtra
hes: oltára, melengetö tüzbelye és fészke. Ez a napi napszámesi munka
közt egyik kecsegtető eszményünk, egy boldogabb s virágzóbb
jövőnek előttünk lebegő reménye: hogy ama talajon majdan kinól
belőle azon fensőbb tudományos irány és iskola, minót scm a
kiadók üzlete, sem egyesek ereje és pártfogása kellően létesíteni
nem képes. Hanem csupán azon emelkedett, áldozatkész, önmeg
tagadó és magasabb ezélokért lelkesedő munkásság, keresztény
szellem és vallasos társulás, mely például egykor a Maurinu
sok és Bol landisták százra menó foliansait, vagy csak napjaink
ban is ~Iigne intézetének ezerre menó köteteit egyházi könyv
táraink, papj aink, szerzeteseink és hiveink lelkesedése s buzgósága
által létesité ; mely szerzetesei nk és monostoraink könyvkincseit
megirta s kiadta, melyek által a világnak a tudományt s történe-
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tet megőriztük, a haladás, művelódés és fölvilágosodás alapfölté
teleit megalkottuk.»

Ez volt a híres Ipolyi-féle programm, mely a Szent-István
Társulat előtt megnyitotta egy új korszak perspektiváját. A Tár
sulat készséggel rá is állott az Ipolyi-féle programm alapjára s
azon folytatja működését mind a mai napig. Ennek köszönheti,
hogy nem csupán jó és olcsó könyvkiadó társulat, hanem a katho
likus tudomány ápolója s terjesztője is. A «Tudományos és Iro
dalmi Osztály» megalakulása e programm továbbfejlesztése volt.

Ipolyi programmja egyetemesebb, mint akár Danieliké, akár
Somogyié volt. Mert amaz egyoldalúan az intelligencziának, emez
egyoldalúan a népnek szolgálatába akarta terelni a Társulatot ;
Ipolyi volt az, a ki a kettőt egymással összekapcsolta. E mellett
Ipolyi a Társulat vagyoni érdekei iránt is kellő érzékkel birt.

Ipolyi előadása alapján a közgyűlés elvileg egyhangulag el
határozta, hogy a Társulat a népiskolai tankönyveket az országban
divó összes nyelveken kiadja; a kivitellel a választmányt bizta meg.

Srabá Imre szombathelyi püspök ezen a közgyűlésen .kifeje
zést adott annak a közóhajnak, hogy a kdték mielább egységesittesse
nek. Hasonló értelemben nyilatkozott Göndöcs Benedek apátplébános.
Meg kell itt jegyeznünk, hogyaválasztmányban már ismételt izben
nyert volt kifejezést az az óhaj, hogy a különféle káték, melyek mind
Deharbe átdolgozásai, az egész országban egységes szöveget kap
janak. A Társulatnak az előző fejezetben említett ez irányú fölter
jesztésére Simor herczegprimás azt felelte, hogy a kérdést egy bizott
sággal tárgyaltatja. A mostani közgyűlésen ugyanilyen értelemben
nyilatkozott. Kijelentette, hogy a káték ügye állandó gondjainak
tárgya, s az általa kinevezett bizottság a káték szövegének megállapítá
sával foglalkozik; de a tárgy magában oly nagyfontosságú s annyi
óvatosságet igénylő, hogy az elhamarkodás csak hátrányára lenne
aczélnak.

Ugyancsak az alelnöki előterjesztés alapján elhatározta a
közgyúlés :

a) hogy az «Encyclopaedia» szúkebb keretbe szorítandó s éven
kint csak 20-25 íves kötetben adandó ki;

b) hogy a «Szentek Élete» tömör és az eddiginél rövidebb
alakban szerkesztendő s füzeteinek terjedelme szintén egy vagy
két ívvel lejebb szállítandó ;
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e) az ekként meggazdálkodott ívszámok a többi tagilletrné
nyek kiállitására fordítandók.

A közgyűlés továbbá elvileg elfogadta az alelnök javaslatait,hogy
tagilletményül a középosztály számára hasznos ismereteket ter
jesztő és szlvnemesitő olvasmányokat tartalmazó háZi könyvtár
adassék ki 5-10 íves havi vagy kéthavi füzetekben ; a kivitellel
a közgyűlés az igazgató-választmányt bizta meg teljes rendelkezési
joggal és a közgyülésnek teendő utólagos jelentés kötelezettsége
mellett.

Fogarasy Mihály erdélyi püspök szivét könnyen érthetőleg

nagy öröm tölthette el, midón látta, hogy a Társulat, melyet nagy
fáradsággal ő alapított meg, többféle megpróbáltatások után oly
annyira kifejlődött s nem remélt arányokban bontakozhatott ki
az ország múvelódési tényezői sorában. Túláradó öröme fölszóla
lásra birta a közgyűlésen. Visszapillantást vetett az általa nehéz
időben megalapított Társulat kezdetére s fokozatos gyarapodására
s hálás kifejezést adott örömének, hogy a szerény kezdet nemcsak
el nem enyészett, de ily nagyra növekedett s új lendületet vett.
Különösen fölemlitette a jelenlevők közül Zalka János és Szabó
Imre püspököket, kik a Társulat zsenge állapotában neki a leg
nagyobb önzetlenséggel segédei voltak. A közgyűlés kegyelettel
hallgatta az erdélyi püspök előadását s lelkesen ünnepelte a Tár
sulat érdemes alapítóját.

Ezen a közgyűlésen a választmány tagjai közé megválasztot
ták Appollyi Albert grófot.

Az Ipolyi által indítványozott és a közgyűlés által elhatáro
zott Hdzi Konyvtdr ügyében az 187 I április r j-án tartott választ
manyi ülés Ipolyi elnöklete alatt bizottságot küldött ki, melynek
tagjai voltak: Csaplár Benedek, Lonkay Antal, S:{ilágyi Virgil, Füssy
Tamás igazgató és Agoston Antal titkár. A bizottság föladata volt
a füzetek tárgyrendjének megállapítása, a megbízás útján készí
tendő munkák kijelölése s általán e füzetek kiadásának intézése.

A katholikus autonomiai mozgalom kapcsán a katbolikus tár
sadalmi élet is megindult. Emlékszünk Loukay indítványára, rnelyet
még az 1867. évi közgyűlésen tett, hogy t. i. Pesten és mindenütt,
a hol a Szent-István-Társulatnak legalább tizenöt tagja van, a Tár
sulat kebelében katholikus társalgókörök alakittassanak. Lonkay
indítványát, mint tudjuk, ebben az alakjában nem fogadtak el,
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h anem az 1868 január 21- én tartott rendkivüli közgyűlés úg y dön
tött, hogy forró n óhajt ja a ka tho li kus társalg ók ör ök m egal akulá
sát minél több hel yen , de kü lön vá lva a Szent-Ist v án-T ársulatt ól.

Lo uk ay eszméje h árom évvel azután , hogy a Szerit-I stv án
T ársu lat k özgy űl é s én fölve te tte, Pesten bizonyos módon megval ó-

A Társulat Kir ályi Pá l-utczal háza.

su lt. Megalakult ugyanis 1870 ósz én egy katholikus politikai kaszin á.
•Az új egyesü let 1870 deczember 28- án kelt körlevel ével a kath o
likus egyes ü lete kkel tudatta megal akulását s ki fejt ette elveit .
A Szent-István-Társul at is megkap ta ezt a kö rira to t, minél fogva
örvende tes tudomásul ve tte a ka thol ik us poli tikai kasz inó meg
a lak u lását s k ötirat át kite tte a T ár sulat olvasóte rmének asztalá ra .

Az 187 I június 17-én tartott választrnányi ü lés elhatározta,
hogy a tá rsulati h ázra, a házalapbó l meglevő pénz fö lhasználá sá-
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val, egy második emelet építtessék. A foganatosításra az alelnök
elnöklete alatt kiküldött bizottságat kérték föl. A bizottságnak
meghagyták, hogyafölépítés lehetőleg meg a folyó évben történ
jék. Ennek alapján a házbizottság szerzódött egy épitészszel,
hogy az a ház második emeletét még azon év folyamán föl
építse, ugy hogy az első emelet októberben használható, a máso
dik emelet pedig 1872 május I-re bérbeadható legyen. A házra
ennek folytán mintegy 28.000 frt költségen egy második emelet
építtetett.

Ipolyi Arnold, a Társulat nagy látókörű és munkás alelnöke,
nem sok ideig szentelhette múködését a Társulatnak. Besztereze
bányai püspökké neveztetvén ki, az 1872 márczius q-én tartott
közgyűlésen lemondott az alelnökségról. A Társulat nagy szomorú
sággal látta távozni ügyeinek éléről ezt a jeles férfiút, ki munkás
ságával, sokoldalúságával és világos látásával a Társulat múködé
sének úgyszólván második korszakát nyitotta meg.

Az 1872 márczius 14-én tartott 20. rendes közgyűlésen ismét
Simor János herczegprimás elnökölt. Megnyitó beszédében meg
ragadó szavakkal ecsetelte a katholikus egyház helyzetét s a vallás
ellen intézett támadásokat; kiemelte a katholikusok egyesülésé
nek szükségességét; kifejezést adott a társulati tagoknak a római
Szeritszék idnt való engedelmes hűségének és tántoríthatatlan
ragaszkodásának, különösen pedig IX. Pius pápa iránt való forró
szeretetüknek és bámulatuknak. Meleg köszönetet mondott Ipolyi
Arnold püspöknek, a lelépő alelnöknek, kinek közvetlen kormány
zása alatt a Társulat munkássága a legnagyobb virágzásra és
hatásra emelkedett s azt az óhaját nyilvánította, vajha a más
hivatást nyert alelnök helyébe sikerüljön a Társulatnak olyan
férfiut nyerni, ki elődjéhez méltóan a Társulatot hasonló tapin
tattal és szerencsével vezesse.

Ezután Ipolyi tartotta meg alelnöki beszámolóját.
A Társulat közel negyedszázados történetéből azt a tanulságot

meríti, hogy valahányszor a Társulat eredeti szúk körén tul emel
kedve, magasabb egyházi, irodalmi és kulturai föladatokat tűzött

maga elé, mindannyiszor élénkebb részvétnek, nagyobb virágzás
nak és befolyásnak örvendett. Ezután beszámol a lefolyt év ered
ményeiről. Az uj korszakba lépett Társulat egyik legfontosabb
kiadói ágáról, a tankönyv kiadásról ezeket mondotta : «A mily
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valóban nagynak és nehéznek látszott ezen föladat megoldása 
t. i. Magyarország összes katholikus népiskolai számára az ország
ban divó valamennyi nyelven minden tankönyv kiállítása - úgy
ma elrnondhatjuk, hogy az Isten segítségevel már is nagyobbára
sikerült. A legnagyobb részszel ugyanis már elkészültünk. a hiányzó
kisebb rész pedig sz intén készülöben van. Sőt egy lépéssei még
ennél is tovább bátorkedtunk menni és Társulatunk könyveladási
ügynökségében egy teljesen fölszerelt o~v népiskolai tankönyvkereskedést
állítottunk, melyben mindaion könyv, mindazon tanesiköz, mely katho
likus népisholdinhban használható, teljes készletben áll és mindenkor a
rendes, legjutányosabb árakon megszererbetd»,

Megjegyzendő itt, hogy Simor herczegprimás, midön az 1869.
évi közgyűlésen fölszólította a Társulatot a tankönyvkiadásra. a
püspöki kar támogatásáról biztos ította. A Társulatnak azonban
nem volt szüksége, hogy védnökeinek anyagi támogatását kérje;
mert az «Athenaeurn» nyomdaval előnyös fizetési föltételekben
tudott megállapodni.

Ipolyi, miután ismertette a Társulat állapotát és múködését,
magasabb tudományos és irodalmi föladatok vállalására hívta föl
a Társulat figyelmet. A Társulatra - úgymond - nem lehetne
egyhamar méltóbb és megfelelőbb föladat, mint egy «Corpus Scri
ptaruin Ecclesiae Hungaricae» megindítása, «Magyar régibb egyhdzi
íróink munkdi gyüjteményének>J kiadása. A régi magyar egyházi irók
munkáiban nagy hittudományi, hazai irodalomtörténeti, kor- és
nyelvtörténeti kincs rejlik. Kiadásaik pedig enyészőfélben vannak,
ritkán találhatók. Ezek fölélesztése ily vallás-irodalmi Társulatnak.
minö a mienk, méltán egyik legmagasabb és legnemesebb föl
adata lenne.

A kivitel módozatait is mindjárt előterjeszti. Tulajdonképen
szerit István vagy szent László egyházi jellegű törvényeivel, vagy
legalább szent Gellért életével és munkáival kellene kezdeni;
azután adni a magyar szentek legendáit, a magyar legendáriusok
kal és passionalékkal. bibliafordítási szövegekkel, le egészen a
Michael de Hungaria és Temesvári Pelbart egyházi beszédeinek
gyüjteményéig. Helyesen gazdúlkodó berendezés szempontjából
azonban, valamint az okból is, mivel a most fölsoroltak részben
általánosabb középkori irodalmi jelentőségüknél fogva tágabb kör
höz tartoznak s nagy terjedelmüknél fogva megbirhatatlan anyaggal
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árasztanának el egyelőre: ezért czélszerúbb lesz a gyüjteményt a
16. és 17. századbeli egyházi irókkal kezdeni: Telegdi, Monoszlói,
Pazmany, Káldi, Veresmarty, Balásfi, Esterházy, Illyés András és
István stb. munkáival. Egy ily kötet ezekből évenkint kiadva, ter
mészetesen a mai kritikai apparátussal, fölvilágositó bevezetéssel
és jegyzetekkel sajto ala rendezve, nemcsak üdvös, szép és dicső

séges, de oly hasznos, sőt korszerú vallalat is lehetne, mely a
Társulat által kivihető, sőt a szellemi haszon mellett anyagi hasz
not is nyujthat. De ha mindjárt áldozatta! járna is egy kötet
évenkint való kiadása, azt sem szabad sajnálnia a Társulatnak.
Szükség esetén bizonyára találkozni fognak számosan főpapjaink

közül, kik a vállalatot költséggel segíteni fogják. Mások talán
még kiadatlan kéziratokkal vagyakiadottak korrektebb eredeti
jeivel fognak szolgálni. Maga Ipolyi mindjárt fölajánlja püspöksé
gének könyvtáraból Veresmarty Mihály apát kézirati önéletrajzá
nak kódexét,

Ajánlja, hogya nagygyűlés az eszmét és tervet elfogadva.
akár maga küldjön ki bizottságot, akár a választmányt bizza meg
egy bizottság kiküldésével, mely a «Corpus Scriptorum Ecclesiae
Catholicae Hungariae» tervét részletesen kidolgozni

A közgyűlés Ipolyinak ezt az indítványát egyhangulag elfo
gadta; elhatározta, hogy szakférfiakból álló bizottság küldessék ki
a terv kivitele és létesitése végett szükséges elórnunkálatok esz
közlésére. Fölkérték továbbá Ipolyi püspököt. hogy e bizottság
elnökséget elvállalni s az igazgatóváiasztmány egyetértésével a
szakférfiakat megválasztani sziveskedjék. Ipolyi ebbe beleegyezett;
a választmányt pedig fölhatalmazták. hogy az indítvány értelmé
ben a régi magyar egyházi irok munkáinak kiadását meginditsa
s az eredményről a jövő közgyűlésnek jelentést tegyen.

Czirdky János gróf királyi fókamarásmester, társulati másod
elnök, meleg szavakban adott kifejezest a közgyűlés elismerésé
nek és köszönetének a lelépő alelnök buzgósága és fáradhatatlan
tevékenysége iránt, melyet a Társulat ügyeinek vezetése körül ki
fejtett. Inditdnyára a közgyűlés jegyzőkönyvileg örökitette meg
azokat az érdemeket, melyeket Ipolyi Arnold mint alelnök a Tar
sulat körül szerzett.

Simor herczegprimás óhaja, hogy a Társulat Ipolyihoz méltó
utódot ültessen az alelnöki székbe, beteljesedett: a közgyűlés
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Ipolyi helyébe alelnöknek Tárkányi Béla egri kanonokot válasz
totta.

A közgyűlésen ismét hangot nyert a népies olvasmányokban
érzett szükség. Kövdr)' János tb. kanonok s plébános azt indítvá
nyozta, hogy a tagilletményekből mintegy 30-40 ívnyi rész a
nép számára írt apró munkákból álljon, melyeket a tagok a nép
között ingyen kieszthatnának. Egyúttal e czélra ötven forintot
adományozott.

Ipolyi alelnöksége a Társulatra legjelentősebb korszak volt.
Ipolyi nagy bölcsesége képesítette a Társulatot, hogy szélesebb
körre terjessze ki rnúködését s e mellett a szilárd anyagi alapot el
ne veszítse lába alól.

Ipolyi alatt fogott hozzá a Társulat, mint láttuk, a tankönyv
kiadáshoz. Ez nagy pénzügyi befektetéssel járó vállalkozás volt,
mely annál súlyosabban nehezedett a Társulatra, minthogy házát
ép akkoriban vette s annak jelzálogi terheit is törlesztette. Ipolyi
nak azonban sikerült az «Athenaeum» nyomdával olyan szerzó
dést kötnie, mely - legalább a tankönyvekre nézve - annyiban
kedvezőnek mutatkozott, amenyiben a társulatnak a tankönyvek
után fölmerülő nyomdai tartozását mindig a tankönyvek árusítá
sából befolyó jövedelemből és ennek arányában kellett csak fizet
nie. Mindamellett a kiadással járó beruházások oly nagyok voltak,
hogya Társulat ismét kénytelen volt alapítványi vagyonát is meg
támadni. Azonban a vállalkozás, búr terhes volt, biztos számításon
nyugodott. A tankönyvkiadás megindítása után egy évtized mulva,
188o-ban, Tdrkdnyi Béla alelnök a tankönyvvállalatról jelenthette:
«Xyomdni tartozásaink törlesztve, alapítványaink majdnem teljesen
kiegészítve, szegény iskolák nak ezerekre menó ingyenkönyveket
osztogatunk, a mellett, hogy évenkint a népiskolai tankönyvek
számát a fölmerülő szükséghez képest szaporitjuk. 1870 előtt csak
kátéink és bibliai tankönyveink valának, míg ma a különféle
nyelveken megjelent tankönyveink száma mintegy 70-re megJ"ll.

Ez hervadhatatlan érdeme Ipolyi Arnoldnak, valamint utód
jának, Tárkányi Bélának.
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Tárkányi bemutatkozása. - Az Ipolyi-féle tervezet fejlesztése. - Az 1873. évi közgyűlés. 
Bartakovics halála. - Fogarasy aranymiséje. - Számvevői állás szervezése. '- Ágoston
Antal a "Kath. Hetilap» szerkesztője. - Az 1874. évi közgyűlés. - Közgyűlési programmké
szités, - Simor herczegprimás leírata. - Ipolyi két munkája. - Nyomdabizottság. - Debre
czeni János a «Szentek Élete» szerkesztője. - Az 1875. évi közgyűlés. - Deák Ferencz
halála. - Az iskolai szabályzatok kiadása. - Az 1877. évi közgyűlés. - Károlyi István gr.
80. születésnapja. - Mindszenty Gedeon halála. - Molnár Vid első alapítványa. - IX. Pius
halála. - Az 1878. évi közgyűlés. - Dr. Bita Dezső egyházi könyvbíráló. - Cziráky János gr.
kitűntetese. - Az 1879. évi közgyűlés. - A társulat hódolata XIII. Leó előtt. - Fogarasy
80. születésnapja, _. Az 1880. évi közgyűlés; Ipolyi útmutatása. - Magyar egyháztörténe
lem. - Tárkányi kitűutetése. - Szubóky halála. - Az 1881. évi közgyűlés. - Molnár Vid
újabb alapítványa. - Károlyi István gr. halála. - Lourdesi zarándoklat. - Merénylet
IX. Pius hamvai ellen. - Tagilletménvi bizottság. - Az 1882., évi közgyűlés ; Mailáth
György a társulat elnöke lesz. - Fogarasy püspök halála. - Göndöcs Benedek indírvá
nyai. - Monumenta Vaticana. - Konverzió-kisérlet. - Az 1883. évi közgyűlés. - Mai
láth György meggyilkoltatása. - Cziráky János gróf halála. - Az 1884. évi közgyűlés ;
Károlyi Sándor és Apponyi Albert grófok elnökökké választatnak. - Tárkányi újabb pálya
tétele. - Tárkányi Rómában. - A népies irodalom művelése ; Tárkányi indítványai. 
Az alapszabályok módosítása. - Az 1885. évi közgyűlés. - A nagyok halála. 
Az 1886. évi közgyűlés; Steiner Fülöp alelnök; Hummer Nándor titkár. - Népiratkák;
ifjúsági irodalom; «Katholikus Szernle». - Titkári és pénztári szabályzat. - Apponyi
Albert, Károlyi Sándor és Füssy Tamás lemondása. - Az 1889. évi közgyűlés; Zichy Nán-

dor gr. elnök; dr. Kiss János igazgató. - Visszapillantás.

TÁRKÁNYI az 1872 április II-én tartott választmányi ülésben
mutatkozott be. Nem volt új ember a Társulatnál, mert mint

író kezdettől fogva szolgálta a Társulatot. Bemutatkozó beszédé
ben ki is emelte, hogy irodalmi munkásságát nagy részben a Tár
sulat érdekeinek rendelte alá. Így a magyar Szeutirás. melynek
elkészítését életének egyik főfeladatául tekintette, Bartakovics érsek
meczenássága mellett a Társulat kiadásában jelent meg és már
sok ezer példányban forog a katholikus közönség kezén. Épen
abban tekinti jelen hivatása nagy fontosságát, hogy a Társulat
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útján a jóirányú olvasmányok legalább is öt-hat ezer peldányban
terjedjenek szét az országban. Ez - ha figyelembe vesszük hazai
irodalmunk szük köret a világirodalomhoz képest - kétségtelenül
figyelemremeltó tünemény, ugy hogy a mi a kiadványok elterje
dését illeti, Társulatunk hazánk két legtekintélyesebb irodalmi
intézete, a Magyar Tudományos Akadémia es a Kisfaludy-Társa
ság mellett, méltó helyet foglalhat. A Társulat állásának ezen fon
tosságából nézi az ö kötelességét is, melynek annak sok ezerre
menó tagjai irányában megfelelni fogja főfeladatának tekinteni.

A következő választmanyi ülésben, 1872 május ré-án Tárkányi
előterjesztette nézeteit a; Ipolyi-féle tervezet toudbbjejlesztese tárgyában.

«Mindig szemem előtt lebeg - úgymond a bevezetőben - S

jelen előterjesztesemben is első helyen kell emlitenem ama tényt,
hogya Szent-Istvan-Társulatnak közel hatezer tagja van. Én ezt
oly nagyfontosságú dolognak tartom, hogy, ha mi ezen tetemes
erő teljes öntudatát magunkban es másokban fölkelt jük és foly
vást ébren tartjuk -. ha ezen nagy számot nemcsak neveink egy
kedvű. beiratásával s részvényeink lefizetésével, hanem az ügy
szeretet buzgalmaval is értékesíteni akarjuk - ha ily nagy számhoz
méltó múve ket igyekszünk nemcsak tétlenül s néha kicsinylőleg

várni, hanem a kiktől telik, írni is, olvasni is, olvastatui is; akkor,
merem állítani, Társulatunk irodalmi hatásra nézve hazánk bármely
irodalmi intézetével képes lesz az elsőségert versenyre szállani.»

Ezután az Ipolyi-féle programm fejlesztéséról ezeket mondja :
Társulatunk múködésének az emlitett tervezet szerint négy

ágazata van, Első a katholikus népiskolai könyvek kiadása s egyéb
tanszerek terjesztése. E föladatát a Társulat egy év alatt is oly
szerencsévél oldotta meg, hogy az eddigi siker legjobb útmutatás
a kezdet további folytatására. Nincs tehát egyéb hátra, mint hogy
a Társulatnak e részben kifejtett múködését az illetők kellő rész
véttel pártolják.

A Társulat irodalmi múködésének második ágazatát a «Házi
Könyvtár» alkotja. Ez irodalmi épülethez Tárkányi minden kiuál
kozó uj bányát fölhasználni s a hol czélszerúnek mutatkozik, a
régi, elliagyottaliat is fölkutatni s értékesíteni kész. Indítványozza
az «Őrangyal» czimü zsebkönyv fölélesztését, akár a «Házi Könyv
tán) egyik köteteként, akár önállóan. A kivitel és szerkesztés gond
ját szivesen magára vállalja.
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S mivel a politikai lapok után a regények foglalnak legna
gyobb tért irodalmunkban, fölveti a kérdést: nem lenne-e Társu
latunk czéljával megegyező, ha jóirányú, jeles regényeket bocsátana
ki vagy maga közvetlenül, vagy, ha körülményei ezt meg nem
engednék, egyik vagy másik kiadó-könyvárus közvetitésével ?

A Szent-István-Társulat irodalmi múködésének harmadik ága
za tát a népiratok kiadása teszi. Tárkányi ezt oly nagyfontosságú
nak tartja, hogy nem habozik azt Társulatunk egyik fő s talán épm
legelső föladatának tekinteni. S midón ez ügyről mélyebben gon
dolkozva látta, hogya Társulat kisérletei e téren czélhoz nem
vezettek ; midón látta, hogy összes irodalmunkban is - kivéve
Vas Gereben múveit - alig jelent meg egy-két valódi népies irat,
s hogy az ily nemű vállalatok egymást követő bukása bizonyságot
tesz azok életrevalóságának hiányáról: arra a meggyőződésre jutott,
hogya szó valódi értelmében nepsrerűen írni egyike a legnehezebb
irói föladatoknak ; hogy ezt megtanulni alig, vagy épen nem lehet;
s hogyanépirónak jóformán ugy kell születnie, mint a költőnek.

Mivel azonban a kötelesség folytonosan sürget, hogy e részben
tegyünk valamit és pedig sikeresen: azt inditványozza, hogy ujabb
kisérletezés helyett vegyük igénybe azon népirók munkásságát, kik
e téren már biztos sikert tudnak előrnutatni s kiknek eddigi mú
ködése biztositékot nyujt az óhajtott eredményre nézve. Figyel
mébe ajánlja a választrnánynak, hogy az egri «Népujság» szerkesztói
és kiadói népies irodalmi múködésúk sikerétől lclkesittetve, jÖYÖ
év kezdetétől népirodalmi vállalatot akarnak inditani, melynek
czélja lesz 2-3 ives havi füzetekben vagy egyéb módon évenkint
25-30 ivnyi népiratokat adni egy forintért. Ha a Társulat meg
szerezné ezt a vállalatot, akkor egyrészt magának a népirodalmi
vállalatnak nagyobb elterjedést fog szerezni, másrészt népirodalmi
múködését ily módon a legjobban érvényesitené. A «Katholikus
Néplap» helyébe a Társulat vegye át e vállalatot s bizza meg az
egri «Népujság» iróit a jövő év kezdetétől fogva a népirodalmi
havi füzetek kiadásával. Pdrtfog áhat e czélra egy forint jával igen
körtnyú lesz szerezni.

Mivel pedig a «Katholikus Néplap» egyszersmind Társulatunk
kőzlönye, de mégsem az összes társulati tagoké, hanem csak azon
850-860 tagé, kik arra elöfizetnek : czélszerú volna a «Szent-Istodn
Társulati Értesítő» fölelesztése. Ez közölné a havi gyűlések lefolyá-



TÁRKÁNYI BELA. A NAGYOK UTÓDAI

sát, hirdetne a megjelent könyveket és számot adna az egyes tagok
vagy tiszteleti tagok által beküldött pénzekről s havonkint egy
vagy fél ív terjedelemben járna a tagoknak, akár postán, akár
valamely épen megjelent tagilletményi könyv mellett, akár mint
a «Népujság: melléklete, Így a közönség folyton értesülne múkö
désünk minden mozzanatáról. «Mert az a szerény hallgatás és
csöndesség, mely mostanában Társulatunk múködése fölött lebeg,

szerénységnek ugyan jó lehet, de nem tünteti ki azt az életrevaló
ságot, melyet közel hatezer tagból álló Társulatunknak érvényesí
teni kötelessége lenne. Az élénk mozgékonyság az élet jele, a
hatás biztosítéka; a szerénység palástjába burkolt aluszékonyság a
halál közeledését jelenti, mitól Isten mentse meg Társulatunkat.»

Ezután szóba hozza az «Encyclopaedián-t és a ccSzentek Életé»)-t.

Ha a Szent-István-Társulatnak négy-öt tagja találkozik s fölhozzák
a Társulat ügyeit, mulhatatlanul szóba jő közöttük az óriási mérv
ben kezdett «Encyclopaedia. és a «Szentek Élete». A társulati
tagok közé való belépést igen sokakra nézve gátolja az a körül
mény, hogy ezt a két múvet csak csonkán kapják tagilletményül.
Tárkányi egy expedienst ajánl, mely ezt az akadályt elhárítja. Engedje
meg a választmány, hogy a jelentkező uj tagok az «Encyclopae
dia» és a «Szentek Élete») helyett az ezek ivszarnának megfelelő

arányban a Társulatnak készletben levő kiadványaiból szabadon
választhassanak s ezen könyveket a tagdíj beküldésekor az ügy
nökségnél specifice kijelölhessék ; azon esetben, ha több értékűt

választauának, természetesen ráfizetéssel. Ha ez az expediens elfo
gadtatik, mindössze azon könyvek jegyzékét és árát kell közzétenni,
melyból az uj tagok választhatnak.

A választmány tetszéssel fogadta Tárkányi előterjesztését s
indítványainak tanulmányozására bizottságót küldött ki. A választ

mány kívánatosnak tartotta, hogy Tárkányi javaslataihoz minél
többen szólhassanak hozzá; ez okból fölkérte az elnökséget, hogy

a javaslatokat a lapok utján is közzétegye.
Az indítványokhoz sok írásbeli hozzászólás is történt. Haynald

Lajos kalocsai érsek, Perger János kassai, Srabá In:re szombathelyi,
Ipolyi Arnold beszterezebányai püspökök is levélben nyilatkoztak.

A kiküldött bizottság pontonkint tárgyalta Tárkányi javas
latait és jelentését az 1872 június q-án tartott választmanyi ülés

elé terj esztette.
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A bizottság javaslatára elhatározta a választmány, hogy az «Ör
angyal», a «Házi Könyvtárc-tól függetlenül, önállóan, díszes képekkel
illusztrálva kiadaridó ; a szerkesztéssel az alelnök bizatott meg. A költ
segek lehető kimélese czéljából a kiadás egy könyvárus útján
eszközlendó, ha ez előnyös föltételek mellett történik. Az illető

könyvkereskedőkkel való tárgyalásra Tárkányi alelnököt kertek föl.
Jeles külföldi regények fordítását is magáévá tette a választmány,

de a kiadást csak könyvárúsi vállalkozás útján kívánta foganatost
tani. A kivitellel szintén az alelnököt bizta meg. Tárkányi után
járása folytán úgy az «Órangyal», mint a «Külföldi regények»
kiadása ügyében a Társulat az Athenaeummal szerződött.A «Kűlföldi

regények» megjelenése azonban már az első füzetnél. mely
Sandeau Gyula, «Madeleine» c;ímű regénye lett volna, félbemaradt,

A választmány továbbá a bizottság véleményezése alapján
megbizta az egri «Népujság» szerkesztóit és íróit, hogya jövő év
kezdetétől «Népkönyvtár» vagy más alkalmas czim alatt egy vagy
két ívnyi, havonkint vagy kéthavonkint megjelenendőnépiratokat
szerkeszszenek olyformán, hogy ezekből évenkint 25- 30 ívet
adhassanak egy forintért s ezek első füzete a naptár legyen. A választ
mány kikötötte, hogy enepiratokbőlapolitika batdrozottan ki legyen(árva.

A «Katholikus Néplap» átalakítása tárgyában Tárkányi Béla
kanonok elnöklete alatt Jósika Kálmán báró és Füssy Tamás szer
kesztóból álló bizottsig küldetett ki oly utasítással, hogy az
átalakitandó lap programmját körvonalozza.

E bizottság javaslata alapján a választmány kimondotta, hogy
a lap czíme 1873 kezdetétől ez legyen: Katbolikus Hetilap, Tartalma
a középosztály igényeihez alkalmazkodjék s szépirodalrni és isme
retterjesztő czikkei is legyenek. A Szent-István-Társulat és a Szerit
László-Társulat hivatalos közleményei számára a lapnak kűlön

rovata legyen «Társulati Értesítő» czím alatt. .A lap előfizetési ára
újévtől kezdve 3 frt 40 krról 4 frtra emeltetik.

A «Társulati Értesítő)) önálló kiadását a választmánya költ
ségek m iatt nem tartotta kívánatosnak, hanem elhatározta, hogy
az értesítések a «Házi könyvtár» és akiadandó népiratok borí
tékján történjenek.

A választmány elfogadta végül azt a javaslatot, hogy az
újonnan belépő tagok az «Encyclopaedia» és a «Szentek Élete»
helyett megfelelő ívszámú más kiadványokat választhassanak.
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1873 márczius 20-án volt a Társulat 21. rendes közgyűlése.

Simor herczegprimás nagyhatású beszéddel nyitotta meg a köz
gyűlést, melyben a katholikus egyháznak a magyar állam körül
szerzett érdemeiről szólott.

«. .. A magyar nemzet állami léte - mondta többi közt 
s társadalmi boldogulása csak azon erős és megdönthetetlen
alapon biztosítható, a melyen első szent királyunk a magyar
birodalmat fölépíté, s melyen az nyolcz évszázadon keresztül a
legnagyobb viharok es viszontagságok közt nemcsak föntartotta
magát, hanem fejlődésében egy szebb jövőnek folyvást több biz
tosítékát tünteté föLn

«A korona, törvény és szabadság valának ezen alap lényeges
alkatrészei; de a keresztény vallás és keresztény erkölcs varázs
ereje volt azon pótolhatatlan hatalom, mely mindezen alkatrésze
ket szétbonthatatlan egészsze forrasztotta, s mely a koronának,
törvénynek és szabadságnak szentséget s minden fegyvernél biz
tosb sérthetetlenséget szerzett, de egyszersmind a visszaélés ellen
azoknak minden irányban józan határt is szabott.»

«Ez üdvös befolyás alatt fejlődött ki ősi alkotmányunk, mely
az egyházat, mint az állam nélkülözhetetlen frigyesét, mint nem
zeti létünk nemtőjét s közrnúvelódésünk első dajkáját tisztelte,
s mely annak gondos tevékenységet annál szélosb téren s annál
örömestebb támogatta, minthogy az állam és egyház eme, mond
hatnám : testvéries közremunkálásából fakadtak a magyar nemzet

legszebb és legtermékenyebb polgári és társadalmi erényei, a haza
szeretet, az áldozatkészség, az önkormányzati ösztönből folyó ama
lelkesültség a közügyekért, mely testületeket és egyes hazafiakat
a közjó előmozdításában és a műveltség s jólét forrásainak meg
szerzésében az állam mal való vetélkedésre buzdított.»

Majd kifejti, hogy az ősök az egyházi alapitványokat a tör
vény különös ótalma ali helyezték s ezáltal a katholikusok ön
rendelkezési jogát szintúgy, mint más felekezetekét ünnepélyesen
elismerték. Hiszi, hogy ezt a jogot hazánkban minden hű katho
likus egyesült erővel fogja örökké védelmezni, s kiváltképen fog
hozzá ragaszkodni azon, hozzánk is szivárogni kezdő idegen
eszmeáramlat ellenében, mely az elméket az állami mindenhatóság
hamis elméletével csábítja, mely az államhatalom változó czéljain
s szeszélyei n kívül egyéb jogot és érdeket nem ismer s mely

A Szent-Istv.in-T ársulat története. 12
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diadalra juthatásának egyik föfeltételét nem ok nélkül tüzte ki
abban a törekvésben, hogy mindenekelótt a katholikus egyházat
nyügözhesse le s e végett annak egységét es függetlenségét ingat
hassa meg; «mert ezen egyhá~ az, mely a földön tíg)', mint a~ égben
más Mindenhatót, mint aZ Istent, el nem ismer s el nem fogad»; mert
ez az egyház az, mely az állami mindenhatóság két úttörójének,
a raczionalizmusnak és a materializmusnak pogányosíró irányai
ellenében a keresztény tanokat és a keresztény polgárosodást az
emberiség számára megmenti és őrzi a törvényes hatalmi tekin
tély és az egyéni szabadság elvét.»

((A küzdelemben tehát, mely az uj áramlattal szem ben, a
gyászos pusztitások daczára, melyeket másutt okozott, tán reánk
is vár, első sorban ugyan az egyház, de e mögött az állam is,
a társadalom minden föntartó elemei, az egyéni, családi és tulaj
donjog, az ősi hagyomány, a nemzeti géniusz, a cziviliz áczió, az
önkormányzat, a valódi szabadság, - s még az apostoli korona
szentsége is, mind, mind támadással vannak fenyegetve.»

Ez önvédelmi harczban mindenkinek ki van jelölve a sze
repe. A Szent-István-Társulatnak is ki van jelölve a föladata,
melyet neki az egyház, elidegeníthetetlen tanítói és nevelői joga
terén átengedett.

((Az eddigi buzdító eredmény után nem kívánhatunk egyebet,
mint azt, hogy áldásos múködésében az eddigi irányban haladjon
s hogy ... mielóbb elérjük azt, hogy nemcsak az elemi, hanem a
felsöbb iskolák számára is a szükséges tankönyveket, a tudomány
nyal lépést tartva, a hasznos ismeretek minden ágából szolgáltat
hassa a tanulóknak és olvasóknak s hogy e könyveket miclóbb
saját nyomddidban adhassa ki.»

A közgyűlés örömmel fogadta azt a bejelentést, hogy Maiidib
György országbiró a Társulat alapító tagjai közé lépett.

Ez évaTársulatnak fájdalmas veszteséget okozott: egyik
legnagyobb pártfogója, Bartahonics Béla egri érsek 1873 május
30-án elhunyt. A Társulat gyászát a következő évi nagygyűlésen

remek emlékbeszédben örökítette meg Tárkányi.
Viszont egy megható örömünnepból is jutott rész a Társu

latnak ez évben. Fogarasy Mihály erdélyi püspök, a Társulat
nagynevű alapítója, aranymiséjét ünnepelte. Harmincz év telt el
azóta, hogy kedvencz eszméje, a «[ó és olcsó könyvkiadó-társulat»
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érdekében izgatott és buzdított; e harmincz év alatt a Társulat
némely veszélyek után óriási lendületet vett, a főpap pedig, ki
létrehozta a Társulatot, aggastyán lett, ki reszkető kézzel mutatja
be az aranymise szent áldozatat az Úrnak ...

A Társulat üdvözlő iratban fejezte ki hódoló tiszteletét alapí
tója iránt.

Fodor Károly társulati számvevő elhalálozása alkalmából a
választmány az 1873 október ré-án tartott ülésen bizottságot kűl

dött ki, hogy a vagyonkezelés ellenőrzésének legczélszerűbb szervezése
iránt javaslatot tegyen. A bizottság e tárgyban javaslatot dolgozott
ki, melyet a választmány 1874 márcz ius ra-én elfogadott. Egyide
jüleg kimondotta a választmány, hogy utalványozasi joggal az
alelnök s ennek távollétében az igazgató van fölruházva. Az 187-t.
évi közgyűlés az ellenőrzési szabályzatot egész terjedelmében
elfogadta és számvevőnek Fuchs Róbert igazgatósági tisztviselőt

választotta meg. A Rada János halálával megüresedett ügynöki
állásra a közgyűlés Axmann Gábor addigi alügynököt válasz
totta meg.

Az igy megüresedett másodügynök i állásra az elnökség Bacb
János képzett könyvkereskedőt alkalmazta. Axmann 1876 márcaius
havában meghalván, Bacb János lett a Társulat ügynöke. Axmann
szűlói : Axrnann Károly és neje, született Kohant Anna, -tOO frtot
tettek le a Társulatnál, mint négyalapítótagság összegét, azzal a
kéréssel, hogy ez az összeg mint «Axmann Gdbor-alapitudny» kezel
tessék s az érte járó könyvilletmény az alelnök által kiszemelendő

négy egyénnek vagy intézetnek adassék ajándékul. Az alapítók
egyelőre a csángó-magyarokat s a római német-magyar kollegium
magyar növendékeit kérték a könyvilletményben részesiten i.
A választmány 1877 február IS. ülésében elfogadta az alapítványt.

1873 november havában Füssy Tamás lemondott a «Katholikus
Hetilap» szerkesztéséröl ; a választmány a szerkesztéssel Agoston
Antal titkárt bizta meg.

Az 1874 márczius 19-én tartott 22. rendes közgyűlést az imént
bibornokká kinevezett Simor János herczegprimás ismét nagy
hatású beszéddel nyitotta meg, mely ismét a katholikus egyháznak
az állam körül való érdemeivel s ezzel összefüggőleg a Szent
István-Társulat érdemei vel foglalkozik.

«Az egyháznak örök elve: jó híveket s jó polgárokat nevelni;
12*
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mikor ezt elérte, a jó polgári s állami rend azonnal s önmagától
meglett.»

«Mások Plátót követik, előbb polgári államrendet papírra tesz
nek, alkotmánynak nevezik, s hozza illő állampolgárokat később

keresnek, gyakran erőszakkal idomítanak. - zavar, föloszlás, sülye
dés a vége.:

«A Szent-István-Társulat irodalmi téren múködik, melyen a
nagy világharcz is vivatik. melyen az ellentétes eszmeáramlatok
összecsattannak és melyen a nagy kérdés: keresztény múveltség,
keresztény állami és társadalmi rend maradjon-e fönn, vagy pedig
kétezer évvel essék-e vissza az emberiség? - eldöntetik. Más
szóval : vajjon külsőleg idomított, legyalult barbárság, az ő min
denkit kizsákmányoló eszével, az ő m indenki iránt kiholt szivével
foglalja-e el a felebaráti szeretetben apadás nélkül találékony, élet
föláldozásig fáradhatatlan keresztény szeretet és műveltség helyét? ... »

«Tudjuk, hogya nagy eszmeáramlatokban követelik némelyek:
szünjék meg az egyház lenni, a mi volt s legyen, a mi eddig
nem volt. Eddig volt isteni, legyen ezután emberi; eddig volt
egyetemes, legyen ezután nemzeti. legyen türt kereszténység.»

«De az egyház marad, miként - hogy Aranyszájú szent János
sal szeljak - a Megváltó fölhasított oldalából s átdöfött szivéból
született, isteni eredetére, változatlan tanításainak, szervezetének
lényegére nézve; saját körében - a lelkiekben - tanítva szün
telen, de sohasem taníttatva ; vezetve, de sohasem vezettetve; a
kinyilatkoztatott isteni igazságok fényével a népek és nemzetek
élén elóhaladva, a népek és nemzetek után soha nem sántikálva, l)

(c .. A keresztény hitet és életrendet csak elfogadni lehet, újból
szervezni nem lehet..

«Társulati múködéseinknek ez az iránya, ez a főszabálya. 
katholikus hitünknek, keresztény felebaráti szeretetünknek kötel
meit az irodalmi téren szerényerr ugyan, de serényen is, törhe

tetlen hűséggel s lelkesülten teljesíteni. S meg vagyunk győződve,

s meggyőződésünket fönnen is hirdetni készek vagyunk, hogy
midőn az irodalmi téren katholikus hűséggel múködünk, a hazá
nak, a nemzetnek, polgártársainknak a leghasznosb szolgálatot
teszszük.»

Az egész 1874. évet a szakadatlan irodalmi és kiadói mun
kásság foglalta le.
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Az 18i 5 január 21-en tartott választmányi ülésben SZilágyi
Virgil indítványozta, hogya közgyűlés lehető érdekessé tételére
egy külön bizottság, az alapszabályok szemrneltartásával, részletes
programmot állapitson meg. A választmány al indítvánvt elfo
gadva, kiküldte a bizottságot s ennek javaslata alapján a következő,

február II-en tartott ülésében kimondotta, hogy a közgyűlésen a
szokásos fóvédnöki beszéd után a jelentést a Társulat összes
múködési eredményeiről ezentúl a Társulatnak csak egy tiszt
viselője tartja; a pénztárnoki. ügynökségi jelentések s a költség
vetés fölolvasása elmarad, e helyett azonban ezek rövid kivonat
ban előre kinyomatandók s a közgyűlésen a tagok közt kiosz
tandók. A kÖ7J(yülésen ezentúl ünnepies előadások fognak tartaini
ualamely társadalmi kérdésről 'vagy horeszmerol. Ezenkívül kívánatos
nak tartotta a választmány, hogyaközgyűlésekenjövőre valamely
alkalomszerű költemény szavaltatnék el egy elsőrendű katholikus
költő által. Az ünnepies előadás tartására ez alkalommal [ásiha
Kálmán báró kéretett föl; a költemény írására és elszava lasára
pedig a választmány nevében Mindszenty Gedeont kérte föl az
igazgatóság. Végül kívánatosnak mondta a választmány, hogya
közgyűlési indítványok a közgyűlést megelőző utolsó választ
manyi ülésig írásban küldessenek be, hogy így a napirendbe föl
vehetők legyenek.

A napirendkészítő bizottság kebelében indítvány tétetett az
iránt is, hogy jövőre tagilletményül a «Házi könyvtár» helyett
folyóirat adassék. De ezt az indítványt a bizottság maga sem
fogadta el.

Tárkányi Béla alelnök a választmány most emlitett február
rr-iki üléséből kérelmet intézett Simor János bibornok-herczeg
primáshoz, melyben a közgyűlés napjának kitüzését kéri.

A herczegprimás 1875 márczius 2-án kelt válaszában feleli,
hogy a nagygyűlés napját később fogja tudatni. «Addig is 
folytatja - a Társulat kebelében fölmerült mozgalmak alkalmából
fóvédnöki kötelességernnek tartom FőtisztelendőUraságodat figyel
meztetni, hogy éber gondja legyen minden oly tervekre és újítá
sokra nézn, melyekriek foganatositása különben is a nagygyűlés

körébe tartozik; s igyekezzék elhárítani minden oly lépéseket,
melyek a Társulat eredeti czéljától eltérve, annak szellemi irányát
megingathatnák, vagyonát bármi részben koczkáztathatnák s cddigi
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rendes ügyfolyamát megakadályozhatnák. Erre nézve Főtisztelendő

Uraságodat az alatta levő igazgatóval együtt felelőssé teszem;
mely felelősségre különben is mindkettőjüket az alapszabályok
értelme is kötelez i». Végül kijelenti, hogy a Társulat ügyeiről

időnkint az alelnök értesítését elvárja. E levél másolatát Simor
elküldte Cziráky János gróf elnöknek is.

Ezt a levelet Tárkányi előterjesztette az 1875 márczius 18-ki
választmányi ülésben, mely annak tartaimát tudomásul vette.
Simor pedig nem jött el 'sem az ez évi, sem a következő 
1877-ben tartott - nagygyűlesre.

A most említett ülésben fölolvasták Ipolyi Arnold besztercze
bányai püspök levelét, melylyel bemutatta a «Házi könyvtár»
számára kért és elfogadott cc Veresmarti Mihály XVII. századi
magyar egyházi író és munkái» czirnú múvét, E munka tisztelet
díját a Társulatnak ajándékozta azon föltétellel, hogyaccRégi
magyar egyházi író b-nak általa megindított vállalata költségeinek
födözésére fordíttassék. E múvel kapcsolatban bemutatta egyszer
smind a «Régi magyar egyházi irók» első kötetét is; ennek
példányait a Szent-István-Társulat tulajdonába bocsátotta azon
föltétel alatt, hogy az an nak eladásából befolyó összegek szintén
a c(Régi magyar egyházi irók» kiadására fordittassanak, míg erre
szükség leend. A választmány hálásan fogadta Ipolyi püspök
nagylelkű ajánlatát.

Az 187S április ls-én tartott választmányi ülés a Társulatnak
az Athenaeum-nyorndával fönnálló viszonyának megvizsgálására
kiküldött nyomdai bizottságot állandósította és kimondotta, hogy
minden nyomdai szerzódést az alelnök vagy távollétében az igaz
gató az öttagú bizottságnak legalább két tagjával együttesen
köteles megkötni; ezek a szerzódésért felelősek is. E rendszabályt

azért léptették életbe, mert a Társulatra ekkorig az Athenaeummal
fönnálló viszonyából - melyet csak egy a nevezett intézet és
Ipolyi Arnold alelnök közt 1871-bcn létrejött szóbeli megállapodás
szabályozott - súlyos teher származott.

Zsibouics Ferencz elhalálozván, a «Szente k Életé»-t Debreczeni
János egri főegyházmegyei áldozópap folytatta tovább és a múvet
18í8 ószén befejezte.

18í5 november 25-én volt a 23. rendes nagygyűlés, melyen
Srabo Imre elnökölt. A programmkészitó bizottság által meg-
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állapitott tárgysorozatnak megfelelően ezen a nagygyűlésen nem
terjesztettek elő külön igazgatói, titkári és pénztárosi jelentést
hanem az alelnök beszámolója ölelt föl mindent. Ugyanígy tör
tént a következő években is, de az 1882. évi közgyűléstől kezdve
megint külön igazgatói jelentést találunk. Volt továbbá az 1875.
évi nagygyűlésen egy előadás: Jósika Kálmán báró értekezése «Az
atheisztikus irodalom veszélyes befolyásáról a társadalomra».
Pfe~ffer Antal kegyesrendi tanár pedig fölolvasta Mindszenty Gedeon
nak a közgyűlés alkalmára irt költeményét: «Szent István vég
sóhaja». A következő nagygyűléseken azonban elmaradtak az ilyen
előadások.

A közgyűlésen Roder Alajos kanonok azt inditványozta, hogy
a Társulat állítson kölcsönkönyvtárt katholikus családok számára.
Az inditványt a választmányhoz tették át, de a dolog abban maradt.

Deák Ferencz halála a Szent-István-Társulatot is gyászba
borította. Deák a Társulatnak alapító tagja volt s mint ilyen
benne volt a választmányban. Azokban az időkben, midőn a hazára
a legszomorúbb viszonyok súlyosodtak s a közélet minden lükte
tése szünetelt, Deák a Társulat ügyei iránt melegen érdeklődött.

A Társulat választmánya jegyzőkönyvben örökitette meg a Deák
Ferencz halála fölött érzett fájdalmát.

A katholikus elemi iskolákban használandó tankönyvek meg
választására és behozatalára felügyelő bizottság elnöke, Ipolyi
Arnold beszterezebányai püspök, a püspöki kar határozata folytán
azt a kérdést intézte a Szent-István-Társulathoz : hajlandó-e a
Társulat továbbra is a szükséges elemi tankönyvek, tanrend és
szabályzatok kiadását magára vállalni? Ha a Társulat erre kész,
ez esetben arra kéri a választmányt, hogy a püspöki kar által
megállapított tanszabályzati munkálatok kiadását azonnal foga
natba vegye. A tankönyvek további kiadása iránt a püspök azt
a véleményét fejezte ki, hogy az ily munkák a fölmerülő szükség
szerint esetről-esetre a Társulat tankönyvi bizottságával egyet
értőleg lesznek megállapítandók. A választmány 1876 deczember
q-én tartott ülésében nagy örömmel fogadta Ipolyi püspök levelét
és kijelentette, hogy szerencséjénck tartja a tankönyvek kiadását
folytatni. A tanszabályzat köréhez tartozó minden munkálatok,
utasítások és táblázatok kiadását annál inkább siet foganatba
venni, mert ezekből a püspöki kar több tagja eddig is nagyobb
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számu példányokat rendelt a Társulat elnökségénél. A Társulat,
mint a püspöki kar közege, hivatásának egyik fóágát ily módon
teljesítvén, erről a népiskolákat vezető lelkipásztorokat, a tanítókat
s egyéb közegeket szükségesnek tartotta értesíteni.

1877 márczius 22-én volt a Társulat 24. közgyúlése, melyen
Csdsika György szepesi püspök elnökölt.

Tárkányi alelnöki jelentésében abból az alkalomból, hogya
Társulat szerencsésen befejezte Caniu Caesar «VilágtörténelméJJ-nek
magyar kiaddsdt, kiterjeszkedett az olasz történettudós jellemzésére
és munkajának méltatására, Ennek kapcsán főlhívta a közgyűlés

figyeimét arra, hogy Magyarorszdg inonumentdlis történetének meg
iratására és kiadására is vállalkozzék a Társulat, miután már egy köz
kedveltségű kézikönyvet adott ki nA magyar nemzet történelme»
czim alatt. A közgyűlés ily munka kiadását elvileg el is határozta.

Göndöcs Benedek apát, békésgyulai plébános ezen a gyűlésen

újból sürgette a káték egységesítését. Indítványozta, hogy a Társulat
tűzzön ki pályadíjat a legjobb káté megírására s terjeszsze a leg
jobbakat a püspöki kar elé oly kérelemmel, hogy azok közül
bölcs belátása szerint a legjobbat elfogadni s tankönyvül helyben
hagyni méltóztassék. Jutalomdíjul az indítványozó maga 400 frtot
ajánlott föl. A közgyűlés ezúttal is elismerte a káték egységes í
tésének szükségességét és ezért fölkerte az elnöklő Császka püs
pökőt, hogya püspöki kar előtt a közóhajnak kifejezést adni
kegyeskedjék.

Ebben az évben a Társulat örömmel ünnepelte Károlyi István
grófot, a Társulatnak kezdetétől fogva elnökét, a ki november l8-án
80. évét töltötte be. A Társulat ez alkalomból emlékérmet veretett
s azt egy fölirat mellctt Haynald Lajos kalocsai érsek által átadta
az ősz főúrnak.

Bánattal töltötte el ebben az évben a Társulatot katholikus
költőink egyik legjelesebbjének, ivlindszenty Gedeonnak halála,
rnely épen akkor következett be, midőn a Társulat kiadta az ő

«Legujabb költeményeiu-t. Az 1879. évi nagygyűlésen Tarkanyi
Béla költői sz árnyalású emlékbeszédben adózott írótársa emlékének.

Az 1877 október ll. választmanyi ülésben Tárkányi alelnök
bemutatta Molndr Vid temesvári katonai plébános levelét, melyben
tudatja, hogy szándéka a Szent-István-Társulatnál egy 500 frtról
szóló 6010 magyar földhitelintézeti záloglevelet letéternényezui oly
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föltétel alatt, hogy ennek fele kamatjáért az általa katonák számára
irt s a Szent-István-Társulat kiadásában megjelenő «Imák és
intelmek» czirnű imakönyvecskékból évenkint megfelelő értékű

példányszám küldessék a temesvári katonai plébánosnak a katonák
közt leendő ingyenes kiosztás végett; a kamat másik fele pedig
a takarékpénztárban tőkésittessék mindaddig, mig annyira föl nem
szaporodik, hogya nevezett imakönyv új kiadásának költségeit
födözhesse. A választmány köszönettel fogadta az ajánlatot, minél
fogva Molnár Vid az alapitványi értékpapirt a Társulatnál letette.
188I-ben pedig, mint alább látható lesz, ezt az alapítványát gyara
pitotta s ugyanezen évben, valamint a következőben ujabb alapit
ványokkal növelte érdemeit.

1878-ban a katholikus egyház bánatában és örömében a Szent
István-Társulat is osztozott. IX. Pius halála alkalmával részvét
iratot intézett Jacobini bécsi nuncziushoz; es fölirattal üdvözölte
XIII. Leó pápát.

IX. Pius emlékér azzal is megörökitette a Társulat, hogy
Kovács Mihály festőmúvészszel megfestette az elhunyt pápa arcz
képét, mely a papát jobbjával áldást adó helyzetben, baljával
pedig azon hódolati föliratra támaszkodva ábrázolja, melyet hozza
ötvenéves püspöki jubileuma alkalmával a Társulat intézett. Tár
kányi Béla birtokában levén IX. Pius egy sajátkezű és épen ez
áldást kifejező pár szó nyi iratának : «Benedicut vos Deus et custo
diat» - e becses kéziratot kristályűvegbe foglalva s a kép keretébe
alkalmazva, a Társulatnak ajándékozta.

Megemlítjük itt, hogy ugyancsak Tárkányi ajándékaból a
Társulat terme még két új diszt nyert: bold. Bartakovics Béla egri
érseknek, további Ipolyi Arnold püspöknek életnagyságú arczképeit.

Ez év márczius 28-an volt a Társulat 25. rendes közgyúlése,
melyen ismét Simor bibornok-herczegprimás elnökölt, kinek meg
nyitó beszéde IX. Pius emlékének és XIII. Leó üdvöaletének volt
szeritelve.

Ez a 2). közgyűlés összeesett a Társulat fönnállasának har
minczadik évével. Ez alkalmat adott Tárkányinak, hogy alelnöki
jelentésében visszapillantást vessen a lefolyt harmincz év történe
tére. Az alelnök előadása kapcsán C{irdk)' János gróf társulati
elnök meleg elismeréssel emlékezett meg a Társulat alapítójáról,
Fogarasy Mihály püspökről és a Társulat második statorának
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méltán nevezhető Ipolyi Arnold püspökról. A kegyelet adóját
rótta le a már akkor elhúnyt Róder Alajos emléke iránt, ki külö
nösen a vallási tankönyvek szerkesztése körül a Társulatban nagy
tevékenységet fejtett ki. Nagy elismeréssel szólt végül Tárkányi
érdemeiről.

Tárkányit ezúttal további hat évre alelnökké választották.
Tárkányi az 1878 május 2-án tartott választmanyi ülésben kijelen
tette, hogy alelnöksége alatt évenkint 50-60 aranyat, esetleg
többet is ajánl föl pályadíjul iskolakönyvek vagy tagilletményi
munkák jutalmazására,

Laubhaimer Ferencz egyetemi tanár, a Társulat sok éven át
volt egyházi könyvbirálója, e tisztjéról lemondván, a herczegprimás
1878 május 4-én kelt leiratával dr. Bita Dezső egyetemi tanárt
nevezte ki könyvbirálónak.

1879 elején ő Felsége a Társulat társelnökét, Cziráky jános
grófot a Szent-István-rend nagy keresztjével tüntette ki. A Társulat
különös örömmel fogadta, hogy elnökét ugyanazzal a renddel
tüntette ki a királyi kegy, melynek nevét a Társulat is viseli.
A kitüntetett főúr nagy ünneplés tárgya volt az 1879 január ré-án
tartott választmanyi ülésben, valamint a márczius 20-an tartott
közgyűlésen.

1879 márczius 20-án a Társulat 26. rendes közgyűlését tar
totta Simor elnöklésével, ki a szocz iálizmus ellen mondott nagy
hatású beszédet.

A közgyűlés után nem sok kal Tarlednyi alelnök Rómába
utazott, hogy XIII. Leó előtt tolmácsólja a Társulat hódolatát.
A pápa május II-én esti 8 órakor magánkihallgatáson fogadta
Tárkányit, ki alkalmat vett legmélyebb hódolattal kifejezni haláját
ő Szeritségének azon atyai kegyességeért, melynél fogva az drvíz
dltal sujtott Magyarorszdgot nagylelkű segélyével megvigasztalni
kegyeskedett és legújabban Raynald Lajos kalocsai érseket bíborral
földiszítvén, benne a magyar egyházat is fölmagasztalta. A pápa
elérzékenyűlve emlékezett meg Magyarországról, melynek magas
hivatását a kereszténység ügyének terjesztésére nézve a történelem
oly fényesen bizonyit ja ; sajnálatát fejezte ki, hogy fölségélésére
nem tehetett annyit, mint atyai szive kivánta volna. Ugyanazon
Magyarorszagot akarja kitüntetni Raynald bibornokban, kit nagy
szellemi tehetség, kitünő főpásztori erények, magas múveltség,
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fáradhatatlan tevékenység, kifogyhatatlan jótékonyság s egyéb
jeles tulajdonságok legméltóbbá tesznek a bíbornokságra.

Ez év szeptember rz-én Fogarasy püspök 80. születésnapját
ülte meg, mely alkalommal a Társulat üdvözlő levélben fejezte ki
örömét nagynevű alapítója előtt.

1880 márczius I8-án a Társulat 27. rendes közgyűlése volt,
melyen Ipolyi Arnold beszterezebányai püspök elnökölt, minthogy
Simor bibornok-herczegprimás épen akkor Bécsben időzött, hogy
Rudolf trónörökös jegyváltása alkalmából az országos küldöttség
üdvkívánatait a király ő Felsége előtt tolmácsolja. Ugyane kűl

dönségnek tagja volt Czirálly János gróf is, ki ez okból szintén
nem vehetett részt a közgyűlésen.

Ipolyi fölhasználta ezt az alkalmat, hogy ismét buzdítsa a
Társulatot, mikép minél magasabb czélokat tüzzön maga elé.

Büszkén utalt arra, hogy az országnak nincs intézete, mely
nagyobb számban adná ki könyveit; és nincs könyve, mely több
példányban megjelenne, mint Társulatunk vallás- és ismeret
terjesztéssei apostolkodó kiadványai. De bármíly nagyszárnúak és
számos kiadásúak is könyveink, azoknak nemcsak kiadásait és
példányai számát kell igyekeznünk fokozni, de még további
szabit is egyre törekednünk kell szaporítani és kiegészíteni.
«Miután immár alsóbb osztályai nkat elláttuk. gondolkodnunk kell
felsőbb osztályaink tankönyveiről is. Ennél sem állapodhatunk
meg. Föl kell keresnünk ezekkel mindjárt a most fejlődni kezdő

ipariskoldt, az iparos törekvésnek a munka s életkereset által
megszentelt terét, mely egyházunk apostolkodása által katholikus
legényegyleteinkben már is oly szép virágzásnak indult. Már első

kezdetében a családot többnyire nélkülöző zsenge tanonczokndl
kell ezzel fejlesztenünk a vallás-erkölcsi érzet által a szorgalmas
mun kát, hogy Kyümölcsözzék ismét a keresztény családnak és
társadalomnak. Mert az iparnak és munká nak mai nehéz gyakor
lata és kérdései már is a zavar forrásává kezdenek válni a társada
lomra és családra. Es csak a vallás-erkölcsi irányban fejlesztett
iparostanítás által lehet azt egészséges és természetes keresztény
alapjára visszahelyeznünk, mely a muukát tisztes hivatásnak tartja
és nem tekinti rabszolgamúnek, mint a pogány világnézet.»

«Uj fejlődés és vele uj követelés áll elénk az ipartanodán
fölül az az uj polgári taneddban is. Nem szabad többe ennek sem
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magasabb humanitárius föladatait akar iguorálnunk, akár elhanya
golnunk. Vallásunknak nemcsak magasztos tana, hanem cselekvő

élete is mindenkor tanusította, hogy miridenkinek mindene tud
tunk lenni. Mindig átéreztük és követtük, hogy az emberiség
minden óhajainak és szükségeinek, minden nemesebb aspirácz iói
nak és eszményeinek, iparkodásának és haladásának meg kell
felelnűnk.»

De a Társulat nem zárkózhatik el a kor más jogos követe
lései előtt sem. A most használatos elemi tankönyvek - a Tar
sulatéi ép úgy, mint az államéi - elavultak s másokkal póto
landók. A Társulatnak azonban itt kellő óvatossággal kell el járnia,
mert mi sem lehet károsabb, mint az elemi tankönyvek gyakori
változtatása. Különösen áll ez hittani elemi tankönyveinkre nézve.
«A káté és biblia, elemi oktatásunk e két szent tankönyve, való
ban szent legyen kezeink közt; melyeknek mi nél tökéletesebb
betanítása végett, a mi úgyis az előadás, magyarázás, katekizálás
dolga, a legjobb modort használja a katekéta a nélkül is, hogy
aszöveget tetemesen változtatná. Nagy előny marad az, ha a
szülók és gyermekek hasonló szókkal fejezik ki a vallás hitigaz
ságait ; s áll erre nézve a régi theologusok bar kissé drasztikus,
de sok igazat rejtő moudása : Si diabolus forem, catechismum
omni anno mutarem.»

De a Társulat, ha teljesen meg akar felelni magasabb vallásos
és közrnúvelődési föladatainak, nem szoritkozhatik a tankönyvek
kiadására. «Nem lehet csupán elemi iskolakönyv-kiadóhivaral,
nem lehet egyszerűen csak «olcsó és jó olvasmányokat közzetevő

társulat», hanem kell, hogy e köret magasabb irányban emelje és
kitágítsa.» Ipolyi itt utal aceCorpus Scriptorum Ecclesiae Hun
garicorum»-ra. «De ennél is nagyobb föladatok varnak ránk. Ime,
itt a magyar egybáz.,történelemnek a mily hálás, úgy évek óta úgy
szólván parlagon álló tere. A magyar protestánsok épen most
nagy mozgalmat kezdeményeztek és fejtenek ki történetük meg
irásara. .\li nem maradhatunk el, kik századok óta e tért szamos
és nagy munkával múveltúk s ezzel s e mellett magát az ország
és nemzet történelmet megalkottuk. Igyekeznünk kell a jelenben
is e tert nemcsak megtartanunk, de a tudomány mai állásának
szinvonaiára emelnünk: egyháztörténelmünk rnélyebb s újabb
vizsgálataival. az anyagnak méltó, a mai tudományos irodalmi
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múkellékeknek megfelelő földolgozásával. Mily szép és nemes tér

egész jövő ivadék számára! A munkálatok erre, úgy hiszem, jól
fogva, sehonnét sem indulhatnának ki méltóbban, mint e Társulat
köréből, akár a társas munkálkodás, akár az egyes irók közti

anyagfölosztás és megbizások, akár pályakérdések és jutalmak
kitűzése ál tal.

De nem is lehet ezentúl is előbb megnyugodnunk addig, míg
egy oly mindent fölkaroló tudományos egyházi mú megindításá
hoz nem fogunk, a minó például .\'1ígnc nagy gyüjteménye.»

Nagyszabású beszédét, melyben ezután még a tudomány és
a katholikus hit közt való összhangot fejtegette, így fejezte be:

«Szánorn a sereget, mondá az édes Üdvözítő, az isteni Mester
őt követő tanítványainak, midón magasztos tanításával szellemi
tápot nyujtva, hallgatói testi üdüléséről sem feledkezett meg,
mindenhatósága csodás áldását árasztva mindnyájukra még a
morzsákban is. Ugyanezt kell tenni Társulatunknak, Isten szerit
áldása segélyével, hogy midón üdvöt áraszt vallásos múveivel
tagjai segélyeiből, a kosárszámra szaporodó maradványnyal oszszon
még segélyt az elméknek és szegényeknek, ingyen tanhönyuciuel s
az anyagi bb tudomány múvelésével.»

Ipolyi beszédje utan Tárkányi Béla alelnöki jelentése követ
kezett, mely részletese n beszámolt a Társulat egyévi működéséról

és a kiadott rnúvek tartaimát is érdekesen ismertette. Tárkányi
e beszámolójában kifejezte azt a reményét, hogy «Isten talán
engedni fogja megérnünk azt, hogy vagy Társulatunk közvetiré
sével, vagy más úton, a magyar klerus reputácziójanak emelésére,
hozzá méltó tbeologiai honyutdr is meginduljon».

A közgyűlés folyamán Tárkányi lelkes szavakkal kifejezést
adott annak az óhajának, hogy az Ipolyi püspök beszédében a
magyar egyháztörténelem megírására vonatkozólag megpendített
szép és nagy eszme mielóbb testté legyen. Ezt elórnozdítandó,
a maga részéről száz darab aranyat tüzött ki a következő pálya
múre : «Adassék elő múvelt nagyközönségünk számára újabb
kútfói alapos vizsgálatok nyomán a kereszténység első korszaka
Magyarországon. szent István koronáztatásától szent László király
haláláig». A pályaművek 1881 deczember 31-ig a Társulat elnök
ségéhez küldendők s a pályázat eredménye az 1882. évi köz
gyűlésen hirdettetik ki. Ez a pályatétel akkor igen korszerú volt,
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mert abban az időben akadtak eszeveszett emberek, kik azt írták,
hogy a kereszténység behozatala szent István alatt Magyarországra
nézve szerenceétlenség volt. Minthogy a beérkezett egy pályamú
nem felelt meg a föltételeknek, Tárkányi a pályadíjat az 1882. évi
közgyűlésen újból kitűzte, mire azután dr. Balils Lajos munkája
nyerte el a díjat.

Tárkányit, a jeles költöt és a Társulat nagybuzgalmú alelnö

két, nem sokkal ez után ket kitüntetés érte. A budapesti egyetem
hittudományi kara az egyetem jubileuma alkalmából megválasz
totta őt tiszteletbeli hi itudományi doktorrá; a Magyar Tudományos
Akadémia pedig tiszteletbeli tagjainak sorába emelte. A választ
mány 1880 június IG-én tartott ülésében lelkesen ünnepelte Tár
kányit s az elnöklő Cziráky János gróf nagy magasztalással szólt
az ő érdemeiről.

A nyári szúnidó után október 14-én összegyűlt választmány
nak szomorú hírt jelentett az elnökség: dr. Szabóky Adolf elhunytát.
Szabóky 1853-tól 1859-ig minden díjazás nélkül a Társulat titkára
volt; utóbb a Társulat czéljait irodalmi múveivel szolgálta. Mikor
mint az «Országos Központi Katholikus Legényegylet» elnöke
országos nevet vívott ki magának és ereje nagy részét ez intéz
ménynek szentelte, akkor is megtartotta érdeklődését a Szent
István-Társulat iránt és ennek választrnányi üléseire szorgalmasan
eljárt. A Társulat, hódolva a szerénységében nagy férfiú érdemei
nek, síremlékéhez ötven forinttal járult.

1881 márczius lj-én volt a Társulat 28. rendes közgyűlése

Simor János bibornok-herczegprirnás elnöklésével. ki nagy beszédet
mondott a társadalmat fölforgató irányzatokról, melyeknek mind

a keresztény vallás elvetése az alapjuk. Plasztikus előadásban

mutatta ki, hogy a hitetlenség logikai szükségességgel a társa
dalmi rend megdöntésére vezet.

Ma is és minden időben figyelmet érdemel beszédéből az az
idézet, mely egy forradalmárnak válaszát tartalmazza az őt csilla
pitó gazdag polgárhoz. Igy szólt a forradalmár:

«Eddig a földi javakban osztályt nem követeltern, mert sze
génységemben egy kincset birtam, rnelyet ti elraboltatok : keresz
tény hitemet. Volt mennyországom. mi után vágyódtam ; ti váltig
unszoltatok : dobj am el magamtól emez ábrándokat. \legtette~;

mi maradt meg? Az arany és az ezen vásárolható gyönyör. En
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tőletek tanulok s vezéreim szavát fölkapva a poklot választottam,
de az ezt megelőző gyönyörökkel. Ti az aranyat előlem elkaptárok.
a földi gyönyört elfoglaltátok ; én osztályt követelek. Mint hivő

keresztény, az Istennek fogadott fia voltam - ez volt tiszteletem; 
ti a tiszteletet az arany súlya szerint méritek, ti engem gúnyoltok,
mikor testvériségről beszéltek. Ügyefogyottságomban a hány jó
keresztény, annyi gondozóm; szegénységemben a hány jó lélek,
annyi ápolórn volt; mert az Üdvözítő helyettese voltam a földön 
quod uni ex his minimi s fecistis, mihi fecistis -; ti őt a gaz
dagnak és szegénynek szivéból egyaránt kitéptétek : most csak a
közösen birt arany, a közösen osztott élvezet tehet minket test
vérekké.»

«Alattvaló voltam; de elrabolt hitem szerint fölebbvalóimnak
engedelmeskedve, csak Istennek voltam alávetve; alávetésem erény
és méltóság volt. Ti az isteni hatalmat a társadalomból kitagadva,
engem mint a fejedelmi fölséges nép tagját a szavazatvödörhöz
hívtatok. Mentem; de mit nyertem? Fejedelmi osztályrészemül
csak az elviselhetetlenné vált szegénységem maradt. Ti engem
kijátszottatok.»

«Keresztény hitemből szenvedéseirnben volt erőm, fogyatko
zásornban volt reményem; annyit birtam az égben, hogy könnyen
nélkülöztem. míg amazt a földön szemléhem. Ti mindezt mcsének
gúnyoltátok ; csak a mi e földön van, becsülni és keresni unszol
tatok. Fiaim, iskoláitokból kikerülve, nálamnál szilaj abb buzgó
sággal keresik, a mi a földön van; de hasztalan, mert ti már
mindent lefoglalva tartotok. Mondjátok meg nekem: miért bóvel
kedtek ti, miért szükölködöm én? Nektek érdemetek nincs, hogy
élvezzetek ; nekem bűnöm nincs, hogy szenvedjek, ha nincs Isten,
ki az örök jutalomban és az örök büntetésben mindent igazsá
gosan kiegyenlít; ha nincs jog, ha nincs törvény, csak a mit az
ember készít. Ti készítettetek a ti javatokra, mi is majd készítünk
a mi javunkra; a szavazatvödör, ha a mi kezeinkben lesz, SZÚ

munkra fog dönteni s akkor én az általatok kikiáltott fejedelem
ségnek igazi osztályrészese leszek.»

A közgyűlésre mély hatással voltak a herczegprimásnak e
fejtegetései. Tdrkdnyi ezután részletesen beszámolt a Társulat
múködéséröl s kegyelettel emlékezett meg Szabó Imre szornbat
helyi püspök haláláról. A kitünő egyházi szónok és népszerű író
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már a Társulat bölcsőjét ringatta s műveivel elősegitette annak
czél jai t.

A közgyúlesen Tárkányi bejelentette, hogy Molndr Vid Ber
talan ez. kanonok, nyugalmazott katonai plébános, osztrák papir
járadékban 2000 forintot tett le örök alapitványképen a Szent
István-Társulat pénztárába oly föltétellel, hogy ennek kamataiból
évenkint tankönyvek küldessenek ajándékul a győr-szentiváni

katholikus iskolába járó gyermekek közt leendő ingyen kiosztás
végett. A nagylelkü alapitványtevő kikötötte, hogy azon esetre,
ha valaha a Szent-István-Társulat megszünnék létezni, ez az
alapitványa, valamint az általa már előbb az «Imák és intelmek»
czimü imakönyvére letett 500 frtnyi tőke, a szentmártoni főapát

ságra szálljon át, az általa föntebb kijelölt czélokra.
A közgyűlés az alapitványt örömmel elfogadta, a választmány

pedig kiállittatta az alapítólevelet.
Ennek megtörténte után Molndr Vid az ő előbbi 500 forintos

alapítványát, melyet 1877-ben tett a Társulatnál az «Imák és intel
mek» czimü imádságoskönyv czéljaira, további 600 forinttal gya
rapitotta és rendelte, hogy az egész IIOO forintnyi összes évi
kamataiból évenkint IS forint erejéig az «Imák és intelmek»
czimü imakönyvből megfelelő szárnú példányok bocsáttassanak a
a temesvári katonai plébános rendelkezésére a katonák közt leendő
ingyen kiosztás végett; a kamatok többi része pedig tőkésittessék

az új abb kiadás költségeinek fedezésére és annak lehetóvé téte
lére, hogy ez imádságoskönyv példánvonkint tii krajcrdron árúsit
tassek. A választmány nagy köszönettel fogadta ezt az újabb ala
pítványt és rendelkezést és deczember Is-én tartott ülésében
kimondotta, hogy az imádságoskönyv sajto alá adandó nyolczadik
kiadása, valamint a hetedik kiadásból meglevő készlet 1882 január
I-től kezdve kötött példányoukint tíz krajczáron árúsítandó.
S tekintettel arra, hogya szóbanforgó imakönyvecske a katona
ujonczoknak igen üdvös vademecum gyanánt adható, a Társulat
annak idején meg fogja kérni az egyházmegyei hivatalokat, hogya
következő kiadásra a lelkipásztorok figyeimét fölhivni méltóztas
sanak ; e mellett a Társulat a könyvecske terjesztésére lapok útján
minden lehetőt el fog követni.

A következő évben, 1882-ben, Molndr Vid újabb alapítványt
tett. Egy darab 500 forint névértékű, 40/0-0S magyar arany járadék-
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kötvényt tett le a Társulatnál örök alapítványképen oly czélból,
hogy ez összeg kamat jaiért a bazini, besnyöi, moóri, nagyváradi és
tatai kapuczinus zardák a Társulat tagilletményeit kapják.

Az 1881. éva Társulat történetében fekete betűkkel van meg
örökítve. Ez évben vesztette el azt a férfiút, a ki kezdettől fogva
mint elnök állott a Társulat élén: Károlyi István gróf, a Társulat
nak kezdettől fogva volt elnöke és nagy meczenása, ki harmincz
három éven át nagy körültekintéssel vezette a Társulatot s annak
a legnehezebb időkben, az abszolutizmus súlyos napjaiban fölfelé
és lefelé egyaránt tudott szerezni tekintélyt: Károlyi István gróf ez
év június rz-én meghalt.

Egy vallásiért és hazájáért egyaránt lelkesedő főúr szállott
vele sirba s egyike ama ritka számú világi katholikusoknak, kik
saját szorgalmukból a hittudományban kellő jártasságot szereznek
maguknak. Mint Cz.iráky János gróf mondta az 1882. évi közgyű

lésen: Károlyi István gróf még szemegyházunk látható fejének
székhelyén és a tiszta vallásosság érzetében tündöklő Franczia
országban, hol hosszabb ideig tartózkodott, a tudományos iroda
lom legjelesebb múveiból merítette, bővítette ismereteinek amúgy
is gazdag tárházát, folyton a legéberebb figyelemmel kisérve az
irodalom legújabb munkáit, emellett pedig a legtisztább hithűség

ragyogó példájaként tündökölt.
Hosszú életet élt az elhunyt főúr; nyolczvan negyedik évét

rótta s az aggkor maga volt az, mely sírba döntötte. A Szerit-István
Társulathoz való ragaszkodása oly nagy volt, hogy mikor öreg
sége miatt legtöbb hivataláról lemondott, a Szent-István-Társulat
elnökséget élete végeig megtartotta. A Társulat választmánya
június I4-én rendkivüli ülésben adott kifejezést gyászanak s C{iráky
János gróf vezetése alatt nagy küldöttséggel vett részt a temetésen.
Az 1882. évi közgyűlésen Haynald Lajos bíbornok, kalocsai érsek
emlékbeszédet mondott Károlyi István grófról, mely az elhunyt
főúrhoz és az őt dicsóító bibornokhoz egyformán méltó volt.
Haynald az ő ragyogó szónoklatának egész bűvös erejével áldo
zott a nagy katholikus férfiú emlékének.

«Szóljanak - úgymond - róla s szólottak is mar emelke
dett hangon rnéltó dicsőítésben mások, hirdetvén, mint mutatko
zott a magas társadalmi állású férfiúnak, a nagybirtokosnak ama
megelőző példa nélkül való nagylelkűsége, melylyel ő, még mi-

A Szent-István-Társulat története. 13
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előtt a jobbágyság tettleges fölszabadításának humánus kora be

köszöntött ez országba, úrbéri alattvalói t a szabad birtok, a polgári
szabad állás embereivé tette. Hirdessek masok hazafiúi áldozatai t,
melyeket 6 a nemzeti nagyeszmenek nehéz időkben, a jog es igaz
ság posztulátumai fölött megtévedett korszak napjaiban, meggyő

ződése szerint hozott. Emlegessék masok a haza javát és a nemzet
létével egybeforrt királyi trónnak erősségét szemmeltartó lelkének
tettekben mutatkozó manifesztáczióit, a jog és békülékenység köz
vetítésére irányult hazafiú i bölcseségét, melylyel a nagy polgári
vészt megelőző napokban a nádor-főispánnak tisztét helytartói
ininőségben végezte az ország vezérrnegyéjében s melynél fogva

a nagylelkű fejedelemnek népével való kibékülése napjaiban nem
huzódott vissza, hanem fényes föllépesével résztvett az országos
örömben s később az apostoli király kormánya alatt - jóllehet
mar előrehaladott és törődött korban - ujra vállalkozott Pest
vármegye vezetésére, hogy peldat adjon, miként, hol feledett keserű
multakat a fejedelem, feledni kell még keserű személyes tapasz
talatokat is az egyeseknek s egyesülni kell minden jóknak abban,
hogy az utógondolatot nem tűrő kiengesztelődés alapjain szilárdul
emelkedjék a nemzet jogos és törvényes létének, az ország népei
boldogítasanak épülete. Igenis, hirdesse e tekintetben, más helyen
más épen az ő abban rejlő nagy érdemet, hogy ki a nemzeti moz
galomban kimagasló részt vett, az ujra visszaállitott rendes és tör
vényes állapotba való bizalmat az észben tájékozatlanoknál, a sziv
ben ellenes indulatok által izgatottaknál is hatásos példaadással
fölébreszteni, megszi lárdítani igyekezett. Szóljanak az Isten dicsőíte

sére emelt díszes templomoknak történetírói gróf Károlyi Istvan
nak az Istenháza körül való buzgóságáról, melylyel az egyházi
képzőművészet minden iranyú vívmányait szemeink elé ál litván,
az Isten imádására, a lélek megszen telesére s a vallásos életre
külsó jelensége által is hatalmasan fölhivó fóthi egyhaznak épite
szeti, festészeti és szebrászuti remekeiben tanusitá vallasos áhitatát s
az Isten szolgálatában megdicsőülő múvészet partolasa által nyilvá
nuló magas műveltségét, múvészeti érzékét. Hirdessék masok a

földi vagyonából az örök életre tőkésített kifogyhatatlan adoma
nyait, melyekkcl a birtokaból kifosztott és tekintve az anyaszent
egyháznak anyagi erőkkel is előrnozditandó nagy czéljait, tehetetlen
szegénységre juttatott szentséges Atyának sorsát vigasztalni. vilag-
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főpapi múködését megkönnyiteni, az emberiség üdvözítésére ua
nyult törekvéseit anyagi erők nvu jtásával elősegíteni buzgólkodott;
de amelyekkel itthon is mindenfelé vigasztalást és áldásos segélyt
osztott, hol a kegyuri gondossága alatt álló községek templomai
nak, lelkészeinek, iskoláinak, néptanítóinak nagy költségeskedésc
ket igénylő állapota nagyuri bókezűségére szorult, hol a szüköl
ködőknek, a szenvedöknek szava szivében trónoló keresztény sze
rétetéhez fölhangzott. Hirdessék végre mások hazafiúi lelkesedése
szülte ama nagyszerű adakozásait. melyekkel a haza gazdászati,
közrnivelódési, irodalmi s múvészeti czéljaira áldozott ... Mi mind
ezt mellózve is bőséges anyaget birunk annak fejtegetésére : mily
nagy vala gróf Károlyi István Társulatunkra nézve»

Ezután az ékesszóló bíboros ismertette azt a befolyást, melyet
Károlyi István gróf a Szent-István-Társulatra gyakorolt. Kiemelte
különösen az ő szelid modorát, melylyel az egyház igazaiért har
czolt. «Krisztus anyaszentegyházúnak s érdekeinek szolgálata és
védelme sértő és illemtelen modorra, a szenvedély kitöréseire,
bántalmazó támadásokra nem szorul. Mélycbben is hatnak az
illemesb alakban kimondott tagadhatatlan igazságok és belértékes
okfők, mint az erősségöket bántalmazó kemény szavakban kereső

támadások.»

Utána Cziráky János gráf, az elhunytnak a Társulat első évétől

fogva elnöktársa és benső barátja, mélyen megindulva áldozott az
elköltözött felejthetetlen emlékének. Szólott arról a baráti kapocs
ról, mely közöttük fönnállott. «Mint egy fölkent fiatal levita-
ugymond - kalauzoltattam általa a Társulatnak vezénylő pályá
ján. Mennyire épültem a felejthetetlen emlékű férfiunak fenkölt
szellemú nyi latkozatain, ki naponkint több órák hosszan at ajtatos
elmélkedésben fölemelve lelkét az örökkévaló Mindeuhatóhoz,
imákbari és szent olvasmányokban folytonosan föllelé a legtisz
tább vallásosságnak mindinkább ujdon csergedező, élénkítő bő

forrását. Ekként azzal, kinek már serdülő korom óta kegyes haj
lamait tapasztaltam. soha emlékemből nem rnulható szorosabb
viszonyba léptem. Felejthetetlen élvezetet nyujtó társalkodásában
megismertette velem mindig a katholikus irodalomnak megjelent
kiváló múveit, buzdított, szi lárdított a hitben, csüggedni soha
nem engedett a reményben, nem engedvén helyet a kishitűségnek,

erősen val lva, hogv ha himbáltatik is a bárka, de az Örökkévaló, .
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igéretéhez képest el nem merülhet. Oktatott, jelesen Társulatunkra
vonatkozólaz, az egymás és minden felebarátink iránti szeretetre

Ll "

és szelid modorú el járásra.»
Ez volt Károlyi István gróf a Szent-István-Társulat életében.

Nagy ember volt, mert egész ember volt. ..
1881-ben nagy magyar zarándoklat indult Lourdes-ba. A zarán

doklatban Cziráky János gróf képviselte a Társulatot, melyet a
kegyhelyen pártfogója, a bűn nélkül fogantatott szent Szűz oltal
mába ajánlott.

A IX. Pius hamvainak átszállítása alkalmával, 188 I julius
rj-án elkövetett nierénylet az egész katholikus világ jogos harag
ját hivta ki azon elvetemedett elemek ellen, kik a kereszténység
székvárosát szemelték ki ördögi múveik szinteréül s kik a kegye
let legelemibb érzéseit is kiirtották szivükból. Társulatunk csatlako
zott az egész világ fájdalmához és fölháborodásához s ez érzel
meit Cziráky János gróf táviratilag tolmácsolta a Szentatya előtt.

A választmány 1882 január 19-iki ülésében Barta Béla kir.
táblai tanácselnök azt inditványozta, hogy küldessék ki bizottság,
mely az igazgatósággal együtt állapitaná meg jövőben akiadandó
tagilletményi munkákat. A választmány az inditványt elvben el
fogadván, a bizottság hatásköre és közrernúködésének módja iránt
való javaslattételre szükebb bizottságot küldött ki. Ennek javas
latára a február r é-án tartott választmanyi ülés kimondotta, hogy
a bizottság 12-15 tagból álljon, a társulati alelnöknek, vagy ennek
akadályoztatása esetén a társulati igazgatónak, a bizottság állandó
tagjának elnöklete alatt; a határozathozataira legalább öt tag
jelenléte szükséges; a bizottság minden évnegyedben egyszer tart
son ülést, de szükség szerint az elnök a bizottságot többször is
összehivhatja ; a bizottság javaslatai jóváhagyás végett a választ
mány elé terjesztendók ; a bizottság tanácskozásra a választmányon
kivül álló szakférfiakat is meghivhat.

Ezentul a tagilletmények fölött a tagilletményi bizottság 
utóbb irodalmi bizottságnak nevezték - döntött. Az 1885. évi
alapszabálymódositás alkalmával az irodalmi bizottság kötelezővé

tétetett. Az alapszabályok 12. §-a ugyanis kimondja: ((A választ
miny saját kebeléből egy irodalmi és egy gazdasági bizottságot
választ. Az elsőhöz tartoznak a Társulat irodalmi múködésének
körébe vágó ügyek». Tehát nemcsak a tagilletmények, hanem
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mindennernú irodalmi ügyek utaltattak az irodalmi bizottsághoz,
előkészítő jelleggel, míg a határozathozatal a választmánynak tar
tatott fönn. Midón a «Tudományos és Irodalmi Osztály» 1887-ben
megalakult, a Társulat irodalmi bizottságának teendői a (Tudo
mányos és Irodalmi Osztályx-ra szallottak at.

1882 márczius 23-an volt a 29. rendes közgyúlés, melyen
Haynald Lajos bíbornok, kalocsai érsek elnökölt. Haynald meg
nyitója a Károlyi Istvan grófról szóló emlékbeszéd volt.

A közgyűlés Károlyi Istvan gróf helyébe Cziráky jános gróf
indítvanyara elnöknek Mailáth György országbirót választotta,

Ezen a közgyűlésen megint külön igazgatói jelentést terjesz
tettek elő. Fűssy Tamas igazgató jelentésében visszapillantast vetett
a Társulat multjara, azután jelenlegi főfeladatainak egyikéről, a
tankönyvkiadásról szólott. «Míg 1868 előtt összes tankönyvkiadá
sunk néhány kitéra és bibliai történetre szorítkozott - mondta 
az I868-iki iskolai törvény életbeléptetése utan Társulatunk ki
adasaban hetvenhét tankönyv jelenik meg, melyekból a folytonos
kereslet foly tan raktarainkban állandóan legalább félmilliónyi pél
dánykészlétet kell tartanunk, pedig e téren föladatunkat épen nem
végeztük be. Még az elemi iskolák szükségei nek fedezésében is
vannak még a tankönyvek kiadasanak terén teendőink. Azonfölül
kívánatosnak Iátsz ik, hogy legalább azon köZépiskoláink számára,
melyek mint katholikus tanodák a katholikus szellemet ápolják,
ha nem is egyszerre, de fokozatosan, jeles szakférfiak által irandó
katholikus szellemű tankönyvek kiadasaról gondoskodjunk, annál
inkább, mivel reményünk szerint be kell következnie az időnek,

hogy a katholikus tanodák tankönyveinek befogadasa tudom anyos
szempont mellett az illető egyházi közegek jóvahagyasatól fog
függővé tétetni. S ki tudja, Isten segítségével nem érjük-e meg
azt az időt is, midón egy katholikus egyetem fogja tőlünk várni,
hogy az egyetemi polgárok - valódi katholikus ifju nemzedék 
szamara egyházunk tanaival mindenben megegyező szakkönyvek
kiadasaról is gondoskodjunk ?»

Füssy Tamás remenyeinek egyik fele - az, mely a közép
iskolai tankönyve kre vonatkozik - immár beteljesedett; hátra
van, hogy teljesedésbe menjen reményeinek az a másik fele is
mely a Szent-István-Társulatot a katholikus egyetem tankönyvei
nek kiadójáva teszi ...
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Figyelmet érdemel az igazgatói jelentésnek az a része is, mely
a Társulati tagokról és a tagilletményről szól,

«Fájdalom - mondja - ahhoz a Tarsulat még mindig nem
elég erős, hogy a katholikus irodalom különféle osztályait kezé
ben összpontosítsa. Más országokban a patrisztikától es nagy apo
legiaktól a krajczáros röpivek kiadásáig kűlön-külón társulatok és

egyletek léteznek, és pedig úgy megalapítva, hogy pl. aparisi
«Société Catholique» több milliónyi frankkal inditotta meg múkö
dését. Nekünk szerényebb aranyokkal kell megelégednünk. De
Isten talan megengedi érnünk azt az időt, midőn az extensive és
intensive folyton terjeszkedő Társulatunk kebelében lesz eg)' hilön
os;;,tdly nepiraiolt, egy külön ifjlÍsdgi iratok, ismét_eg)' mdsilt srorosau
djtatossdgi tnűueh; szentképeIt s így tooabb kiaddsdra.»

«Addig méitányosnak látsz ik, hogy szem előtt tartassék a
Társulat tagjainak legnagyobb része, mely nem áll sem a szorosan
vett népből, sem ifjakból, tehát a kiadandó olvasmányok kiválasz
tásában sem alkalmazkodhatunk a tagilletmenyehre nézve scm a
szorosan vett néphez, sem az ifjuság külön szükségei hez, hanem
kiadványaink közvetlen használhatóságat tekintjük mérvadónak.»

Minthogy az előző évben a Magyar Tudományos Akadémia a
vatikáni könyvtárnak megküldte kiadványait, a közgyűlés most el
határozta, hogya Szerit-István-Társulat, melyet a kegyelet sokkal szo
rosabb kötelékei fűznek ő Szentségéhez, jelesebb kiadványait disz
kötésben ajánlja föl ő Szentségének ajándékul a vatikáni könyv
tár szamara. Ezeket Tárkányi alelnök személyesen adta át a
papának.

Göndöcs Benedek, ki a Társulat iránt való érdeklődését ismé
telt izben tanusitotta azzal, hogyaközgyűléseken életrevaló indit
dnyokat tett, ezúttal is több inditdnynyal jelentkezett. Jelesül
indítványozta, hogya) a Társulat járuljon hozza szent István kiralv
emlékének megdicsóítéséhez tőle kitelhető anyagi áldozattal s
hazánk fönnállasának ezredéves emlékére adjon ki valamely
nagyobb múvet ; li) utasítsa a közgyűlés a népiskolai tan könyvek
megállapításár» a püspöki kar által kinevezett bizottságot, hogy
az iskolai könytárak részére megszerzésre ajánlható különféle
könyvek jegyzékét mielőbb állítsa össze es hozza köztudornásra ; e) a

Társulat kiadásában megjelent minden tankönyv, ha a készlet
elárusíttatik, mielótt új kiadás alá rendeztetnék. mindanuyiszor
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a szakértói birálatra kiadandó s esetleg az előforduló hibák kija
vítandók ; il) a püspöki kar kéressék föl a káték egyöntetű átdol

goztatására és egységesítésére.
A közgyűlés kimondotta, hogy a Társulat védőszentjének,szent

István királynak oltárára évek óta gyüjtvén adományokat. melyek
eddig az ötezer forintot megközelítik: a szent István király szob
rának fölállítására is kész lesz tehetsége szerint áldozni. A mi az
irodalmi mű kiadására tett indítványt illeti, azt a közgyűlés a
választmányhoz utasította.

Az iskolai könyvtárak részére kiadandó könyvjegyzekre vonat
kozólag a közgyűlés kimondotta, hogy a Társulat nem rendelkez
hetik a püspöki kar által kinevezett népiskolai tankönyvbizott
sággal, mert ez független a Társulattól ; a jegyzék szükségénck el
birálását azonban a választrnányra bizta.

A tankönyvek új kiadása előtt eszközlendő birálat tekinteté
ben a közgyűlés nem tartotta szükségesriek külön határoza

tot hozni.
A káte k egységesitésére vonatkozó indítvány tárgyában kimon

dotta a közgyúlés, hogy «a káték kérdése a nagyméltóságú püspöki
kar jogait érintvén, abba a közgyűlés nem bocsátkozhatik».

Mint tudjuk, a Társulat több izben fordult a herczegprimás
hoz a káték egységesítése érdekében, e tekintetben biztató választ
is kapott. Göndöcs inditványa most sem akart egyebet. mint
újabb fölirattal fölhivni a püspöki kar figyeimét e kérdésre. Mikor
tehát a közgyűlés ezúttal a püspöki kar jogait vélte érinteni a föl
irat által, ezt az évtizedes kérdést egyszerűen levette a napirendról.

A Társulat választmánya 1882 április r j-án tartott ülésében
foglalkozott GÖlldöcs Benedek indítványának azzal a részével, melyet
a közgyűlés a választmányhoz utalt. A választmány kimondotta,
hogy a Társulat tőle telhetőleg készséggel fog hozzájárulni a
srent Istudn királynak dllitandá országos emlék költségeihez. midón
ez illetékes oldalról hivatalos alakban fog megpendittetni; külön
nagyobbszabású irodalmi mú kiadását azonban e ezeira nem tartja
szükségesnek Az iskolai és népköll)"vtdrak részere egybeállltandó
könyvjegyzék kérdését a választmány a nyomdabizottsághoz uta
sította, hogy ez a szükséges teendőkről tájékozódjék.

Az isteni Gondviselés úgy akarta, hogy ugyanaz a nap, melyen
Havnald bíbornok cicerói ékesszólással elmondott ernlékbeszédé-
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nek hatása alatt a közgyűlés a Társulat első elnökének, Károlyi
István grófnak elhunyta által szenvedett veszteséget gyászolta:
ugyanaz a nap hozott nem kisebb veszteséget és szornorúságot a
Társulatra. Fogarasy Mihály püspök, a Társulat alapítója s har
mincznégy éven át oltalmazó s gondozó jószelleme, Isten szolgá
latában töltött hosszú élet után lerótta adósságát a mulandósággal
szemben. Istenéhez tért, kinek ismeretét akarta terjeszteni polgár
társai között a meggyőzés szelid eszközeivel, az irott szó erejével.

A Társulat nem késett gyászoló kegyeletének kifejezést adni az
elhunyt püspök ravatalánál, hol küldöttséggel képviseltette magát ~

egyúttal fölkerte az elhunytnak utódját, Lönhart Ferencz erdélyi
püspököt. hogya következő közgyűlésen a megholdogultról emlék
beszédet mondani kegyeskedjék. Lönhart püspök föltételesen enge
dett a kérésnek, de utóbb hivatalos teendói miatt akadályozva
lévén, az emlékbeszéd tartására dr. Éltes Károly kanonokot, kolozs
vári plébánost ajánlotta, kit a bold. püspök végrendeletileg élet
írój ául kért föl. Ennek folytán az 1883. évi közgyúlesen Éltes Károly
kanonok tartotta az emlékbeszédet, mely hű fölsorolása volt a
megdicsőült főpap jótetteinek. Ime a befejező szavak:

«A mult század végén, 1800 szeptember 17-én született és
épületes türelemmel viselt hosszas szenvedés után, 1882. évi már
czius hó 23-án hunyt el. Szép hosszú életet élt tehát; de ez élet
szépsége mégsem annyira hosszúságában, mint szakaddtlan apos
toli munkásságában áll. Mert Ö, mint szent Pál apostol az efezu
siakhoz, Gyergyó-Szent-Miklóstól Bécsig s Olmütztól Rómáig
mindenkinek, akivel érintkezett, elmondotta, hogy «semmit sem
vont meg a mi hasznos; hordozván az Úr nevét fejedelmek és
nemzetek, tudósok és együgyüek előtt». Közbenjáró főpapja volt
híveinek Isten előtti ügyeikben és szánakozni tudott a tudatlano
kon és tévelygókön, mindenben megmutatta, hogy munkálkodván,
segítni kell az erőtleneket és megemlékezvén az Úr Jézus igéjéről;

mert Ö mondotta: üdvösebb adni, mint venni. És így gyenge
mécsből önerején milliók világító gyertyájává emelkedett, egész
életével bizonyságot tévén arról, hogya vallásos életbölcseség s
az azáltal vezetett apostoli buzgóság mily végtelen kincse az
embereknek, melylyel akik élnek, részesek lettek Isten barátságá
ban. E bölcseség és apostoli buzgóság tette áldottá az ő emlékér
s ezt hagyta kiváló örökségeül egyik legszebb kezdeményezésének,
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e Társulatnak is, mely drága örökség megőrzése és hasznosítása
bizonyára legszebb föladatunk. Nyugodjék tehát békességben!
A szentek között legyen az ő sorsa!»

Ez év június hó 4-én megalakult a vatikáni levéltár Magyar
országra vonatkozó iratainak (Monumenta Vaticana) kiadására létesült
vállalat. Elnöke Ipolyi Arnold püspök, vezértitkára Fraknói Vilmos
apátkanonok lett. Az alakulás a Szent-István-Társulat helyiségei
ben történt, s Haynald bíbornok fölhivására a választmány meg
engedte, hogy e vállalat pénzeit a Társulat pénzrámoka kezelje
oly módon, hogy a pénzek a Magyar Földhitelintézetnél legyenek
elhelyezve. Megjegyezzük itt, hogya «Monumenta Vaticana» ki
adására a magyar püspöki kar tagjai, káptalanok és rendfőnökök

által tíz évre tett ajánlatok összege mindjárt kezdetben 9°.000 frtra
rugott, mely összegból mintegy 3°00 frt fizettetett be azonnal.

Az 1883 január 18-iki választmányi ülésen Gervay Mihály
miniszteri tanácsos a költségvetési bizottság nevében indítványozta,
hogya Társulat házát terhelő tartozás a meglevő, mintegy 7000
forintot tevő házalapból részint törlesztessék. részint pedig olcsóbb
kölcsönre konvertáltassék, rniáltal a Társulat évenkint jelentékeny
összeget takaríthat meg. A választmány az indítványt egyhangú
lag elfogadta s az előzetes lépések megtételével a társulati ügyészt
bizta meg. A konverzió azonban nem sikerült, s így a Társulat a
jelzálogi kölcsönt rendes módon törlesztette tovább, aházalap
pénzén pedig a magyar jelzáloghitelbank S százalékos zálog
leveleit vette.

Ez év márczius r y-én volt a Társulat 30. közgyűlése Simor
bíbornok-herczegprimás elnöklete alatt. Simor a XIII. Leó pápa
«Aeterni Patris» kezdetú kórlevelével ajánlott thomisztikus filozó
fiáról szólott megnyitójában, majd Tarhanyi Béla alelnök számolt
be római útjáról, m i dón a Szentatyának átadta a Társulat kiad
ványait és szerétetudományát. Ezután dr. Éltes Károly emlékbeszéde
következett Fogarasy Mihály püspökről.

Két héttel e nagygyűlés után megrendítő eset hozta össze
rendkívüli ülésre a választmány tagjait. A Társulat elnökét, az
alig egy évvel ezelőtt Károlyi István gróf örökébe választott Mailatb
György országbirót gonosz kezek meggyilkolták.

C;;;iráky jános gróf az egybegyűlt választmányhoz mély meg
indulással és könyek közt beszédet intézett, melyben a nierénylet
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iszonyatosságát és a veszteség nagyságát föltárta. Beszédet, az
elhunytat magasztalva, így végezte: «Nem tudom e pillanatban
meghatározni, mi volt ő nagyobb: államférfiú, részrehajlatlan biró,
kiben ő Felsége országának egyik legbiztosabb oszlopát, az egyház
cs haza egyik legtevékenyebb, leghűbb fiát vesztette el. Midőn

ezen gyászos esemény szornorú kötelességet ró reánk, nem lehet
más czélunk, mint leróni a végtisztelet adój át azon nagy férfiú
emléke iránt, kinek ((semper honos, nomenque tuum, laudesque
manebunt».

A Társulat Cziráky gróf vezetésével résztvett a temetésen és
a ravatalra babérkoszorút tett, melynek szalagjára Cziráky gróf
indítványára ezt a fölírást alkalmaztak: «Mores flete, fleat fides,
Beant jura» - mely szavak, mint Werbőczy epitáfiumán ak vég
szavai, leginkább jellemzik azt a férfiút, kinek halálát siratja a
Szerit-István-Társulat. - A Társulat kérésére Ipolyi Arnold besz
terezebányai püspök rekviemet tartott az elhunytért.

A Társulat egyszersmind a pápához intézett föliratban adott
kifejezést a nagy veszteségnek, mely érte. A Tárkányi készítette,
klasszikus latinságú fölirat így szól :

Sanctissimo Domino Xostro
Leoni P. P. XIII.

Societas Literaria
Sub S. Stephani Protoregis Xomine

Et Episcopatus Hungariae Protectione
Promovcndac Literaturac Catholicae

Libris Informandae Iuventuti
Openbusque Scientificis Edendis

Congregata
Ct Quovis Anno Soleninc Habet Laetaque Solvit

Pietatis \'ota
X unc Gemens Depromit.

Iustum Enim Et Tenacern Propositi Virum

Supremuni Regni Hungariae Iudicern

Iuriumque Sanctae Ecclesiae Vindicem
Honore Virtuteque Haud um Secundum,

Quem In Praesideru Societatis S. Stopliani
Anno Superiore Electum

Sanctitatique Tuae Et Corde Addictum Et Nominc Adscriptum
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Omnes In Hungaria Catholici Hoc Nomine Digni
Socia Exultátione Celebraverant:

Nunc Dira Nefariaque Necc Sibi Ercptum

Concordi Mocrorc Lugent
Accrbissimo Dolore Ingemiscentes

Lt Super Tumulo Tanti Viri
Mores Fleant, fleat Fides,

Fleant Iura,
Moerentes Filii Accedere Praesumunt

Ad Te Patrem Optimum
In Vinculis Quoque Vaticanis

Eius Personarn Et Vices Gerentem,

Quem Atrox Iniquitas Cruci Dire Affixerat.

Qui Ut Eius Exemplo Condonante Et Propitio
Omncs Amore Cornplecteris

Sic Omnium Nostrum Dolores Portarc

Non Rennis.

Dignare, O Fidei Magister Custosque Doctrinae Sal uris,

Studi is Con.itibusque Societatis Nostrae

Pro Tua Benignitate Benedicere.

Et Qui In Nativá Acceptaque Fortitudinc Petrac

Ut Leo Iutrcpidus Perseveraus
Anxio Pavore Fracta Pectora

Metu Soluta Roboras

Filiisque Tuae Sanctitati Semper Dcvotis
Dulce Decus Et Praesidium Es

So ciis De Arnisso Praeside Dolentibus

Adesto Intereesser Apud Eum,

Qui Est

Consolator Optimus, Dulce Refrigerium.

ln Pletn Solatium.

Suppliccs Et Fidentes Orant.

Budapestini Die XII. Aprilis A. ~[DCCCLXXXIII.

jOAxxES Card. SI~IOR mp.

Princeps Primas Regni Hung. Alippus Strigoniensis,

Societatis S. Stephani Protector.

JOAXXES Comes (ZIRA!'Y mp.

Tuvcrnicorum Kegaliulll :'.1agistcr,

Societatis S. Stcphani Praeses,

ADALBER1TS JOSLPHl'S T ARK.~XYI mp.
Abbas, Canonicus Agricnsis.

Propraeses.
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Ezt a föliratot Tárkányi személyesen vitte Rómába s adta át
a pápának. A szent Atya érzékeny meghatottsággal válaszolta,
hogy Mailáth György szörnyű esetéről már előbb értesült részle
tesen kedves házi papjatól. Zichy gróftól, kiben Magyarország
egyik szép reményét látta fejleni qidala mellett s mint teljes
készültségú jeles papot óhajtott visszaadni a magyar egyháznak,
hogy ezáltal is kitüntesse atyai szeretetét, melylyel a nemes
magyar nemzet iránt viseltetik ... S ime az ország nagy férfiának
hirtelen és szörnyú esete után most a nagyreményű ifjú magyar
pap szintoly hirtelen elhúnyta lepi meg fájdalmasan atyai szivét.
Két magyar elvesztéset fájlalja egyszerre, egyik a nagy tettei által
kitünő országnagy, másik a nagy remenyeket igérő fiatal magyar
egyháztag. «Többször voltál tanúja .- folytatta a pápa - azon
érzelemnek. melylyel a nemes magyar nemzet és a ti Társulatotok
iránt viseltetem; légy tolmácsa most is szeretetemnek és rész
vétemnek. melylyel fájdalmatokban osztozom. Az enyhitse fájdal
munkat, ki, rnint föliratotokban jól mondjátok, csakugyan conso
lator optimus, dulce refrigerium, in fletu solatium. Az Ö áldása
legyen működésteken; az Ö nevében adom áldásomat Társula
totok védnöki karára, tisztviselőire s minden tagjaira egyenkint
és egvetemben».

A következő évi nagygyűlésen Simor János herczegprimás
megnyitója emlékbeszéd volt Mailáth Györgyről, - de nem egye
dül róla ...

Mert nem egészen egy év telt el Mailáth György halála után
s a Társulat másik elnökének elhunytát is siratta. C;;iráky János
gróf 1884 február ro-éri követte benső barátját, Mailáth Györgyöt
az örökkévalóságba. Haynald Lajos bibornok adott kifejezést az
első és legélesebb fájdalomnak a választmánynak a halálozás
napján tartott rendkivüli ülésében. A temetésen, Lovasberényben.
a Társulat Haynald bibornok vezetésével, ki a gyászszertartást is
végezte, küldöttségileg vett részt. A rekviemet ismét Ipolyi Arnold
tartotta.

Simor jános bibornok-hcrczegpri más gyaszbeszéde, melyet az
1884 m árczius 20-án tartott 31- rendes közgyűlésen rnondott,
Mailáth György és C;;irdl,'y János grófról együttesen szólott, Az
elhúnyt két nagy férfiú erényeinek és érdemeinek magasztalása
volt ez a beszéd. -- dc nemcsak ez. Mélységes fejtegetései és



TÁRKÁNYI BELA. A NAGYOK UTÓDAI 2°5

magasan szárnyaló eszméi révén ez a beszéd önállóan is becses
tanulmány, elvonatkoztatva a szornorú alkalomszerűségtól. Olyan
beszéd volt ez, a minót a Szent-István-Társulat hosszu történeté
nek folyamán csak két ember tudott mondani: Danielik és Simor.
Mélyen sajnáljuk, hogy a jelen munkának sem czélja, sem terje
delme nem engedi, hogy egész terjedelmében közöljük ezt a
tüneményszerú beszédet. Ime, csak pár részlet belőle:

«Társulatunk két oszlopának, két vigaszának, két vezérének,
két elnökének fájdalmas hiányában, üdvözlöm az Úrban a nagy
gyűlés igen tisztelt tagjait.»

«E két oszlop kidőlt, vigasztalásaink e két forrása kiszáradt,
bizalmunk e két támasza összetört, két vezérünk, két elnökünk,
néhány hónappal egymásután, az örökkévalóságba költözött, hogy
a földi élet küzdelmei után erényeik s érdemeik jutalmát elvegyék
Attól, a ki az életet adta, a ki az életet szabályozta, a ki az élet
nek minden cselekedeteit az eltávozás pillanatában az igazság
mérlegébe veti, megejtvén fölötte az itéletet, mely nem fog vál
tozni soha, m iként maga a szent, örök Isten.»

«Nagy hazafi volt, mert nagy keresztény mindkettő. A kereszt
volt oktatój uk, buzdítójuk a munkára, az önmegtagadásra, az
önfeláldozásra a királyért, a hazáért, a nemzetért önzés nélkül,
hiuság nélkül, miként maga a kereszt a legtisztább szeretet áldo
zatinak jelvénye és szorgalmazója marad a földön.»

«Két elnökünk két magyar ősi család sarjadéka, a családi
hagyományok hűséges óre, hogy az öröklött jeles nevet nagy
tettekre zálog gyanánt viselve, hiven végzett kötelességekkel ragyo
góbb fényben, a szerzett érdemek messze sugárzó emlékével adja
át örököseinek. Szolgálta mindkettő a hazát, a hazának, a nem
zetnek élettörzsét, a királyt; - szolgálta viharos időkben sok
levert szív mellett, csüggedés nélkül, kiválóarr Cziráky, a nemzet
életére nehezedő éjnek sötétségében, a fogalmak és érzelmek
egymást gyuró zavarában zavartalan elmével, ott pillantván meg,
ott keresvén az üdvös kibontakozás vezénycsi llagát, hol az vonzva
derengett a törvényes királyban, szolgálta a királyt, hogya király
ban a bizalom tüzét a nemzet és a nemzetben a király iránt
éleszsze, szolgálván mindenben, a mi nem törvényellenes, a mi
a nemzetre üdvös, beszüntetve szolgálatát, mi helyt látta, hogy
a téves intézkedés nemzetünk ártalmára lehet; - mindkettó
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visszavevén a szolgálatot, a mint remény volt, hogya hazának
használhat; mindkettőnek elmegondolatát és szivérzelmét szent
Agoston mondatával jelezhetem : «embertelenség a hazát elhagyni,
~l hazát megvetni vagy benne lakni nem akarni !J) mert a magyar
hazának ügyei t a tevintézkedések homályából csak magyar szív,
csak magyar elme vezetheti ki a törvényes rend nappalára.»

«Ily helyzetekben, ily szándékkal a közügyekben az erkölcsi
lehetőség végső határáig maradni, hazafias bátorság, hazafias ön
feláldozás volt.»

«Két elnökünket azon férfiak közt találjuk. kik a törvenyes
rendnek utjait személyes utógondolat nélkül egyengették; beállván
a rend, érdemeiket, önmagukat feledve, a kormányzói hatalmat
mások kezeibe teljes megelégedéssel látták átszállani. mintha
Sinesius püspök szavait hirdetnék: «Nem saját személyem a pol
czokon, hanem a haza nekem a legkedvesebb»; - belépve azon
ban, hova meghivattak. mindketten, a király és haza szolgálatában,
mint a vitéz a csatatéren, végezték be életüket, nemes magzat
jaiknak, mindnyájunknak, a király es a haza iránti lángoló szere
tetet, törhetlen hűséget, keresztény férfias, szeplótelen jellemet
hagyván örökségül.»

«A hazát a családi ház fejétől nevezzük: patria a patre, Ki
előtt a házasság, a család nem érdekegyesség, nem polgári alkuval
kötött, hanem a két házasfélnek szivén-lelkén átfűzött örök köte
lék, a szentek szentjétől szent czélra, szent kötelességgel ellátott
életviszony. élethelyzet, szóval szent állapot: az a nemzet csatádi
nagy tűzhelyet is, a hazát, ilyennek tekinti s e miatt ő nála a
hazaszeretet, a hazafiság vallásos erkölcsi kötelesség, melynek
áldoz, melyért, ha kell, szenved, tűr, küzd és hal: megszentelt
családjának mé ltóságát, szilárdságát, boldogságát a keresztény
hitben találva, a nemzeti nagy családnak is ezen erkölcsi, szellemi
javait, kincseit, a kereszténység áldását védi, óvja, kész a leg
nagyobb áldozatokra, hogy e kincset a nemzetnél megóvja. «Az
erény kötelességei közé tartozik, írja szent Agoston, a hazának
élni és a hazáért».

(c .. Vallásos erkölcsi törvényen kívül nem hazafiúi erény,
hanem csak érdekközösség köt mi nket egymáshoz a hazában,
összeköt, míg az érdeknek kedvez, míg hasznot eredményez:
szűnjék meg a haszon, sértessek meg a személyes érdek, követel-



TÁRKÁNYI BELA. A NAGYOK UTÓDAI 2°7

Jen áldozatot a nemzeti kapocs: hallgat, félreáll, megszünt a haza,
nincs többé nemzet. Ennyi súly rejlik abban: keresztény vagy
nemkeresztény lélekkel tekint jük-e a hazát.»

«A haza minden előtt» - «a haza elóitélet», pogány szólarn
mindkettő, amaz a régi, emez a legújabb időkből; a keresztény
hit igazságaitól elesett államtannak szülöttje m indkcttő, s iránya?
végzete? a világpolgárság határtalan tengere, a hova magával
egé sz nemzetét vouszolja.»

«Szakítsd el a hazát az Istentől, az Istennek e földön meg
alapitott intézményeitól. a keresztény hittől; rendezd be a hazát
Isten nélkül, ne ismerd el az ő törvényeit a polgári törvény
hozásban, a hazai törvénykezésben. a közigazgatásban ; gondold,
hirdesd, hogy a hatalom, melvnek kezelője vagy, nem isteni,
hanem emberi hatalom: az államot vagy szigorúbban önmagadat
tetted az Isten helyébe, kiálthatod : a haza minden előtt, azaz: te
minden előtt, - - néhány évi fejlődés ezen fölfogásban és az
Isten helyébe tett államrendszer önkénykedő «fétis» lesz, melyet
a fölzúdult önkény összetör és eldob, s a haza előitélet, a hazafi
ság álomkép, a közjó puszta szólam lesz, miként a szent Atya
legújabban (a franczia püspökökhöz) irta: «a törvények kötelező

ereje megszakad, fölülről önkény és elnyomás, alulról engedet
lenség és lázadás fog betörni».

«... Ily jellemre (mint ket elnökünk) legnagyobb a szükségünk.
Sok katholikusaink vannak az Isten előtt: volnának annyian a
világ előtt! Vannak félreeső kápolnákban vagy csendes misékben,
volnának annyian a polgári élet zajos piaczán! Melegednek
sokan a tűznél Kaifás pitvarában, de mihelyt észrevétetnek. egy
gyáva szolgálónak csacsogásán elrérnűlve, kiáltják: nem vagyok
ultramontán, nem vagyok klerikális! Mintha á keresztény hit csak
a klerusnak s nem egyszersmind minden hivőknek közös kincse
volna. Pedig a keresztény hivők bátorsága nem utczái lázadásra,
nem forradalmi merényletekre hivatik, hanem csak nyilt, egyenes
szóra ott, a hol kell és törvényes cselekedetre, a mikor kell.»

«Mig a közhatalom vallotta a keresztény hitet, egyes hivő

tetemes erkölcsi kár nélkül veszteg maradhatott; ma az egyetemes
kultusznak hiányát kell, hogy egyesek pótolják.»

«Mily bátran tanúsítá katholikus meggyőződésétCziráky elnö
künk. midón az uralkodásra törő előitéleteket taposva, itt a fő-
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városban, a ferencziek templomában a péterfillér gyüjtését rendezte
s barátjával, gróf Győryvel, fényes öltönyben a nagymiséről vissza
térve, a fillért szedő grófkisasszonynak tányérjára 1000 forintot
tett le s barátja ugyanannyit.»

«Hithűségét, katholikus meggyőződését másik elnökünk sem
rejtette véka alá soha; de olvassuk az evangeliumban : Péter és
János Jézus sírjához futottak, János megelőzte Pétert. Cziráky a
lourdesi zarándokjáshoz csatlakozott, a «Patrona Hungariae» zászlót
a csodák templomának szentélyébe helyezte; s itt gyűléseinkben

a tiszteletet magának tartotta fönn, hogy a szent Atyának hódo
latot s könyörgést pápai áldásért indítványozzon.»

Ime, egyes szemelvények e hatalmas szózatból, melyet egész
terjedelmében el kell olvasni, hogy fönséges tartalm át és klasszikus
tökéletességű szerkezetét kellően megismerhessük.

A közgyűlés az elhúnytak helyeit betöltötte, megválasztván
elnökökké Károlyi Sándor és Apponyi Albert grófokat.

Károlyi Sándor elfoglalván az elnöki széket, kiemelte a Szent
István-Társulat föladatának szocziális jelleget. Apponyi Albert pedig
kifejtette, hogya Szent-István-Társulat a nemzeti és katholikus
szellem összeforrásának intézménye; a Társulat föladata, betölteni
azt a keretet, melyet múködésének az egyházhoz és a nemzethez
való viszonya eléje szab, és megtartani a magyarországi katholi
czizmus számára azt a teret, mely azt a nemzet szellemi életében
megilleti úgy hiveinek száma, mint évszázados dicső mult ja foly
tán. Ez a nemzeti és kulturális múködés úgy extenzive, mint
intenzive fejlesztendő.

Tárkányi alelnök a közgyűlésen beszámolt római útjáról,
azután a Társulat működéséról, kiemelve többek közt, hogy a
Társulat mindig szem előtt tartja irodalmi múködésében e két
katholikus nagy elvet: a mérsékletet és a szeretetet.

Minthogy pálvatétele. mely a szent Istvántól szent László
koráig terjedő magyar egyháztörténet megírását kívánta, ezúttal
sikeres munkával, dr. Balils Lajos múvével megoldatott, Tárkányi
most újabb száz aranyat ajánlott meg pályadíj ul a szent Lászlótól
az árpádházi királyok kihaltáig terjedő kor egyháztörténetére.

Tárkányi alelnökségének második hat éve is letelvén, ezen
a közgyűlésen bejelentette lemondását, annál is inkább, mert erre
már hetedik évrizedbe hajló életkora is komolyan figyelmezteti.
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Az elnöklő bibornok-herczegprimás azonban fölhívta, hogy, ha
nem is hat évig, de legalább két-három évig vezesse továbbra is
az alelnöki teendőket. A közgyűlés ez értelemben Tárkányit újra
kikiáltotta alelnöknek.

Tárkányi a közgyűlés után ismét Rómába utazott, hogy át
nyujtsa a szent Atyának a Társulat hódolóiratát és szeretet
adományát, valamint a vatikáni könyvtár számára a Társulat
legújabb kiadványait. A pápa május Is-én magánkihallgatáson
fogadta Tárkányit és társát, Fraknói Vilmos apátkanonokot. A ma
gyar nemzet iránt való rokonszenvet, melyet, valahányszor
magyarokat fogad, mindig élénken kitüntet, a szokottnál nagyobb
hévvel hangsúlyozta, lelkesedéssel emlitvén, hogy ifjú korától
tanulta becsülni a magyar nemzet jellemét. vallásosságár, hős

küzdclrneit : mindig meleg részvétet táplálván e nemzet százados
szenvedései iránt. Ily érzelemmel adja áldását e nemes nemzet
kebelében a katholikus irodalom terjesztése végett alakult Szent
István-Társulatnak védnökeire s általában miriden tagjára, külö
nösen pedig imént választott új elnökeire. A kihallgatás alatt
Fraknói Vilmos említést tett az útban levő «Monumenta Vaticana
Hungariae» két kötetéról. Ezek néhány nap mulva megérkezvén,
a két apátkanonok abban a kitüntetésben részesült, hogy ö Szerit
sége még két izben fogadta magánkihallgatáson, május 23-án cs
2 s-én. Fraknóinak ez utóbbi napon mondott beszédét s ö Szerit
sége válaszát a római hivatalos lap után a külföldi s a hazai
lapok is közöltek. A pápa lelkesedéssel értesült arról is, hogy a
Szent-István-Társulat a vatikáni levéltár adatait népszerű földol
gozásban a nagyközönségnek is hozzáférhetővé teszi.

Itthon Kdrolyi Sándor és Apponyi Albert grófok azonnal a
közgyűlés után a társulati ügyek élére állottak. Károlyi Sándor
azon volt, hogy a Társulat tevékenységét a ncpics irodalomra is
kiterjeszsze. Ennek megfele1öleg a Társulat a tagilletményül adott
naptár megszüntetésévcl egy népies naptiir kiadását h atározta el.

Az 1884 november zo-iki választmányi ülésben Tárkányi a
következő inditdnyokat tette:

a) a népies irányú múkődést, melynck Károlyi Sándor gróf
elnök indítványára az 1885. évi );"aptárral óhajtott a Társulat
újabb lendületet adni, régibb s már elfogyott ilynemű múvcinek,
föleg a Szubó Imre-féle népies elbeszéléseknek új kiadásával óhajt-

A Szellt-Istv~í.ll-T.'trsllLtt tőrtcnct,-.
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ván folytatni több társulati tag: az alelnök egy jeles népírónk
nak, Vin C;;e Alajos egri tanítóképző-intézeti tanárnak Csermely
nev alatt az Egri Nepujságban megjelent kisebb elbeszéléseit
kívánta megnyerni a Társulat részere ;

bJ a Társulat kiadásában megjelcnt, de szintúgy rég elfogyott
egyéb jó múvek uj kiadása is többször kivánatosnak ajánltatván. 
annál is inkább, mert a mindinkább szaporodó községi, népiskolai
és egyéb katholikus népkönyvtárak e kiváriatot még sürgetőbbé

teszik, ez iránt is intézkedést indítványoz ;
ej a több részről nyilvánult óhajtáshoz képest a tagilletmé

nyek ne adassanak mindig a «Házi könyvtár» gyüjtőczime alatt,
hanem, bár ugyanoly alakban, de önállóan, külön czim alatt
bocsáttassanak közre.

A választmány mind a három indítványt a tagilletményi
bizottság tárgyalása alá bocsátotta s ennek ajánlatára ugyanazon
év deczember 18-án elfogadta.

Károlyi Sándor gróf elnök indítványozta az alapsiabiilyolt rein
ziójdt, mivel 1864 óta, az alapszabályok utolsó reviziója óta a
Társulat viszonyai sokban megváltoztak. A választmány ez ügy
ben bizottságot küldött ki s ennek munkálata alapján az 1885
márczius ro-én tartott rendes közgyűlés foganatosította is az alap
szabályok módosítását.

A módosítások kiterjesztik a Társulat czélját a tankönyv
kiadásra: növelik a választmány hatalmát annyiban, hogy mind
azon ügyeket, melyek nem tartoznak kifejezetten a közgyűléshez,

az elnökséghez vagy a Társulat egyéb közegeihez, a udlasztmdny
hatáskörébe utalják ; holott addig az ügyek nagy részében az elnök
ség volt a döntő tényező. Kimondják a módosítások azt is, hogy
az elnökség egyik tagjának mindig az egyházi rendhez kell tar
toznia. Azonban triindezek a módositások - mint Apponyi Albert
gróf helyesen megjegyezte - tulajdonképen a tényleges dllapatot
szentesi tették.

Ezen a közgyűlésen az elnöklő Simor bíbornok-herczegprimás
a munhdskerdésről mondott emlékezetes beszédet. Tdrkdnyi, kit az
előző évben választottak meg ujra, ezúttal lemondott az alelnöki
állásról, hivatkozva arra, hogy érsekétól nem kapta meg az enge
délyt, hogy továbbra is Budapesten lakhassék. A közgyűlés nem
intézkedett uj alelnök választása iránt, mert remélte, hogy Tár-
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kányi fenyes tehetségét, lángol ó buzgóságát és hat alm as tetterej ét
sikerülni fog továbbra is m egtartani a T ársulatnak. Fájdalom, a
közóhajtás csak rövid időre tel jesült, mert egy év m ulva az új
ale lnökválasztást sz ükségess é tette Tárkányi Béla hal ála . ..

Ugyan ez év szcpternber I s-én N ovdkovi cs János, a Társu
latn ak év tizedeke n át volt pén zt árosa, megron gált egészsége mi att
lemondott e ti sztéről. Helyébe Vénei ell Antalt, a központi pap
n evel őintezet aligazgató ját d 
lasztott ák, ki egy évtizedig volt
a T ársul at pénzt árcsa.

A multnak határmesgyé
jéhez, a jelenhez ért ünk. Mind
azo k a férfiak, kik a Társula 
tot megalapí tották és éveken
át teh etségü kkel és bu zgalmuk
kal szoig áltak, jórészt má r el 
hagyt ák a földe t, hogy elvegyék
érde me ik jutalm át. Csak néhá
ny an vo lta k meg életbe n kö zű 

lük abban az időben , melyh ez
tárgyalásunkban most ért ünk .
A hal ál ir ánv ában ezek nek is
le kelle tt ró ni ok adósságukat. T árkányi Béla.

A Ilag)' nemzedek, mely a XIX.
szá zad negyvenes éveit ól fogva a magyar törten elem - s egy
szersmind a magyar lmtbolikus történ elem - szin terén állott, elérte
az esztendő knek azt a szá mát, mely a ter mészet rendj e szerint
a létet befejezi . Egymás utá n le ke lle tt lép n iök nekik is, kik
még éltek. .

Az e l ső ezek kö zö tt Polldh János volt ; meghalt 188-1. deczem 
berében.

1886 február r é- án Tdtltdnyi Béla fejez te be munkás életét.
Érdeme it hozzá m élt óan dicső ített e a következő hi közgyűl ésen

Maszlagby Fere ncz.
Ipolyi után T árkán yi tett leg tö bbe t mint alelnök a T ársu

latért. Buzgalma hatart nem ism ert. Egyik legk ed vesebb foglalko 
14'
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zása volt, hogy minden évben a nagygyűlés után személyesen
vitte a szent Atyához a Társulat hódolóiratát - melyet klasszikus
latinsággal mindig Tárkányi maga szerkesztett - és szerétet
adományát. Alelnöki múködésén kivül imádságos és egyéb hit
buzgalmi múvei, melyek a Társulat tulajdonává lettek, főkép

pedig az általa forditott Vulgata fogják mindenkor hirdetni nevét
a Társulat tagjai előtt.

A Társulatról. melyért életében annyit buzgólkodott, halálá
ban sem feledkezett meg. Neki ajándékozta XIII. Leó pápának
Szoldatics Ferencz által festett arczképét A Társulat viszont háláját
kivánta kifejezni nagy elhúnytja iránt, midón az r886 április 8-án
tartott választmányi ülésben elhatározta, hogy az ülésterem szá
mára Tárkányi arczképét lefesteti.

Egy hónappal Tárkányi előtt a Társulat elvesztette régi tiszt
viselójét, A:[[oston Antal titkárt. Huszonkét évig szolgálta a Tár
sulatot nemcsak titkári minőségben, hanem egyúttal mint a
«Katholikus Néplapi szerkesztője.

Az r886. év azonban mindvégig megmaradt gyászosnak.
Deczember havában elhúnyt Ipolyi Arnold, akkor már nagyváradi
püspök, a Társulat második megalapitója, jelenlegi működésének

alapvetóje. Temetésén Apponyi Albert gróf elnök és az időközben

alclnökké választott Steiner Fülöp praelatus-kanonok képviselték
a Társulatot.

Említsük meg mindjárt a további évek elhunytjait is. r888
január havában költözött el az élők sorából Danielill jános. Halála
alkalmából a választmány újból jegyzőkönyvbe iktatta érdemeit
és gyászmisét mondatott érette.

Ugyanez év április havában halt meg Somogyi Károly, a
Danielik után múködött tetterős alelnök, ki a Társulat vagyoni

ügyeit rendbehozta. Ez év nyarán pedig meghalt Lonkay Antal
long, a ((;\1agyar Állam» szerkesztője és tulajdonosa, a Társulat
nak alapitásától fogva tagja és választmanyi üléseinek állandó
látogatója; a magyar katholikus egyh~lz jogainak bátor harczcsa.
Meghalt RlIdl7)'állszh' Ferencz is. a Társulatnak hosszú éveken át
volt ügyvédje, Legtovább élt a régiek közül «István bácsi»; Majer
István r89 3-ban halt meg.
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A megh ol tak helyéb e pedig az élők léptek.
T árkányi ut ódjává az 1886. év i közgyűlés dr. Steiner Fü löp

praelatust, nagyváradi kanonokot v álasztotta ; Agoston Antal helyébe
pedig titkárnak Huinmer Nándort.

Mint említe tt ük, Károlyi Sándor és Apponyi Albert gró fok
elnöklete alatt a T ársulat ismét több figyelmet kezdett fordí ta ni
a népi es iroda lomra. A védői kar hoz 1886. elején fölte rje sztest
in té ztek, kérve a megin dítandó népira tkák vá ll alatának fölka ro
l ás át ; a választmány pedi g pályá
zatot h irdetett alkalma s nép ira
tokra. A katholikus irók gárdá ja
már elég nagy vo lt Magyarország
ban ; tehát elég tekintélyes szám 
ban érkeztek be kézira tok, melyek
ből vá logatni leh et et t. Igy indult
meg a népit'atkák so rozata, me ly 
ből a Társula t már néhány szá 
zat bocsátott ki. A vá lla lat köz 
kedve ltré tét elére k ül önös érde
meket szerze tt a népir at ok szakava- ,
tott e l ső szerkesztó je, lvfas{lagby
Feren cz, akkor prépo st és budai
kir. várpalotai plébán os. Az ifjú- Steiner F üí őp .

sági ira tok szerkeszt öje ugyancsak
Maszlagby Ferencz volt. Megeml itjük itt, hogy ugyancsak ő volt
a T ársulat által néhány éven át kia do tt «Alnianacb» sze rkesz
tő j e is.

De a népiratokkal egyidejüleg az ~{jIÍsági irodalomra is nagyobb
figyel me t kezdet t fordí ta ni a Társulat.

Ugya népira tok, mint az ifjúsági irat ok v állalat a az iro da lmi
bizottság részlet es javasl atai alapján indult m eg.

1886-ban az irodalmi bizott ság egy másik igen fontos javas
lattal lépett a választmány elé: egy folyóirat indítását hozta javas
latba, melyet a tagillet m ény része gyanánt adnának. Igy születe tt
meg a Katholikus Szemle nev ú folyóirat, melynek megindí tásat az
1886. május 27. vá lasz tmányi ülés határozta el. A folyói ra tot negyed
évesnek tervezt ék, szerkcszt ój éü l fölkérték a tár su lat i igazgatót, a ki
mell ett a szerk esztés tul ajdon képeni mu nk áj át a rovatvezetőknek
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kellett végezniök. A tovatok a tudomany és irodalom egyes csoportjait
ölelték föl.

Az elfogadott tervezet szerint a folyóiratnak négy fórovata volt:
I. Bölcselet és hittudomány, neveléstudomány és természet

tudományok.
II. Történelem, és pedig világtörténelem, hazai történelem,

egyhaztörténelem és régiségtan.
III. Szepirodalom és múvészet. (Elbeszélések, költemények és

bírálatok a hazai és világirodalom köréból. Képzőművészet, zene,
szinház köréből biraló czikkek.)

IV. Közgazdaságtan és társadalmi tudomány, jog- és állam
tudományok. (Statisztikai közlernények, társadalmi világaramiatok
és közgazdasági viszonyok ismertetése és birálata.)

A «Katholikus Szemles mint negyedéves folyóirat indult
meg, melyet a Társulat tagjai tagilletményük egy részeül kaptak;
évi 4 frtért pedig külön is lehetett rá előfizetni.

A folyóirat programmját és megindításának bő megokolását
az a «Programmunk» czirnú czikkely adja, mely a folyóirat leg
első számanak élén olvasható.

A czikkely kifejti, hogya katholikus egyháznak lényegileg
mindig változatlan, de részleteiben az időviszonyokkal szüntelenül
módosuló föladatai megoldásaban ma, mikor a sajtó oly nagy és
általános hatalmat gyakorol a szellemek fölött, kivált az irodalmi
társulatok jelentékeny tényezők gyanánt szerepelnek. Hazánkban
a katholikus és irodalmi társulatok köz ött, fönnállásának korát és
múködésének kiterjedését tekintve, a legelső helyen a Szent
István-Társulat áll. A Társulat múködése három főirányban érvé

nyesül: az iskolakat tankönyvekkel látja el; népiratokat tesz
közzé ; a múvelt közönségnek olvasmányt nyujt. Ez utóbbi
irányban eddigi eljárását módositja, «A Társulat arra a meg
győződésre jutott, hogy évenkint négy-öt önállóan közrebocsátott
kötetben, a múvelt katholikus közönség irodalmi szükségleteit
nem elégítheti ki, mert figyeimét nem irányozhatja az időnkint

fölmerülő sokféle irodalmi mozzanatokra, rnelyck érdeklődését

fölébreszteni, látköret szélesbiteni és vallásos buzgalmát éleszteni
képesel\:. Ezen czélt csak időszaki folyóirattal lehet elérni. Ennek
megindítását határozta el a Szent-István-Társulat.»

«Katholikus szellemű folyóiratoknak eddig se éreztük hiányát.
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Hálásan el kell ismernünk, hogy szerkcsztók es munkatársak
önzetlen lelkesedéssel fáradozva, a katholikus irodalom ügyének
nevezetes szolgálatokat tettek. De hatásukat megbénitotta csekély
elterjedésük. Azon körülmény, hogya Szent-István-Társulat saját
folyóiratát tagilletmény czimén négyezret meghaladó és folyto
nosan szaporodó tagjainak küldheti, olyan hatást és súlyt bizto
sithat annak, milyennel katholikus irányu közlöny alig dicseked
hetik. E mellett a Társulat tekintélye és szervezete lehetővé teszi,
hogy körüle a leghivatottabb erőket csoportosíthatja.»

Ezután a czikkely bőven fölsorolja azon tárgyakat, melyekról
a «Katholikus Szemlén-ben szó lesz.

Mindjárt az első évfolyam a legmagasabb szinvonalon állott.
Magvas értekezéseit írták : dr. Eisfaludy A. Béla ((Van-e már
magyar Kempisünk ?)), «XIII. Leó pápa, a tudomány és irodalom
munkás pártfogója», «Rosszból jó»), Rosty Kálmán ((Egy keresz
tény eposz»), Tomcsányi Lajos ((Mire jó a filozofia» ), dr. Való
Si mon ((A lüttichi kath. szocziális kongresszus»), Ambrá Béla
(vMalaspina pápai nunczius múködése Erdélyben 15 99-ben»),
dr. BozólLJ' Alajos ((A kánonjog tanulmánya hazánkban»), Pór
Antal ((Boldog Csáky Mária szent Domokos-rendi szerzetes»),
Fralmoi Vilmos ((Egy magyar jezsuita a XVL században. Szántó
István élete»), Bunyitay Vincze (c Gróf Csáky Imre»), dr. Timon
Ákos ((A legfőbb kegyuri jog»), Srabo Mihály ((Az ethikai
szépség»), dr. Tóth János ((KiLlndulas a Vezuvra»).

A második évfolyam szintén négyfüzetes volt. Az 1888 január
26-an tartott választmanyi ülésen ugyan indítvány tétetett, hogy
a «Katholikus Szemle» legalább öt füzetben jelenjék meg; de a
választmány kimondotta, hogy a folyóirat I888-ban meg négy
füzetre terjedjen, de gondoskodni fog arról, hogy a jövőben több
füzetben legyen kiadható.

Ugyanezen az ülésen Barta Béla kuria i biró inditványozta,
hogya Társulat a «Katholikus Szemle» mellett a tagilletményből

főnmaradó 50-60 ívvel korszerű olvasmányokat adjon ki havi
füzetekben. Hogy a Társulat tagilletménycit havifüzetekben adja,
ezen eszme '- úgymond -- benne volt már Ipolyi Arnold ter
vében. Társulatunknak a változott viszonyok között meg kell
változtatn ia tevékenységet is. A politikai elnyomatás napjaiban
a Társulat bámulatos tevékenységet fejtett ki; abban a zord időben
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Ő ápolta egyedül az irodalmat. A mint azonban ez az idő meg
szünt, a Társulat hanyatlani kezdett. E válságos időben állt a
Társulat élére Ipolyi Arnold. A politikai elnyomatás megszüntével
uralomra jutott a liberalizmus, mely épen úgy vezet a szolgaságra,
mint az abszolutizmus az önkényre. E liberalizmus a katholikus
vallást és intézeteit el nem ismeri, mert a magát felekezetiennek
mutató állam azon elismerésben sem részesiti a katholikusokat,
a melyet azok joggal igényelhetnek. E liberalizmus ellen való
harcznak volt szerinte zász lóvivóje Ipolyi Arnold. Indítványozza
tehát, hogy Ipolyi programmja fölújíttassék s egyszersmind a
«Katholikus Szernle» legalább öt füzetben jelenjék meg.

Bartával szemben dr. Steiner Fülöp alelnök kijelentette, hogy
a Szent-István-Társulat a flagrans napi kérdésekkel nem foglalkoz
hatik, A «Katholikus Szemlb-nek hivatása a katholikus tanok,
a keresztény igazságok hirdetése, ezt azonban eszélyességgel és
keresztény erélylyel kell tennie.

Ugyanezen az ülésen a választmány fölhatalmazta az elnökséget,
hogya «Katholikus Szemlé»-t külön szerkesztóre bizza. Az elnök
ség dr. I\is/all/dy Á. Béla egyetemi tanárt, a kiváló tollú írót,
nevezte ki szerkesztónek.

Kisfaludy, a mint elfoglalta szerkesztöi állását, körlevelet
küldött szét a katholikus írókhoz, kiket folyóirata részére munka
társakul kívánt megnyerni. Mint Kisfaludy mindcn írása, úgy ez
a körlevele is tömve van mag\'as gondolatokkal és ezzel a mara
dandó irodalmi alkotás bélyegét viseli. Valóságos programmja ez
a katholikus írói tevékenységnek.

«Hazai katholikus irodalmunk figyelmes barátai jól tudják 
úgymond - hogy, bár ez irodalom utóbbi időben terjedelmileg,
a termelés számszerinti értékét tekintve, nagyot haladott; bár a
jószándék erkölcsi tisztaságát. a munka és fáradozás önzetlenségét
tekintve, a legkövetelóbb mértéknek is bőven megfelel: önámítás
nélkül még sem mondhatjuk el róla, hogy általános nemzeti
irodalmunk mai szinvonalán ~11l.))

«Nem szeretnék, kivált ily kényes mondással. félreértetni.
Azért teszem hozzá, hogy a miben kétségtelen dicseret illeti kath.
irodalmunkat, az mindenesetre az első és fődolog: az igazság
őszinte kultusza, a m i magától értetődik; de meg a serény munka,
a szapora termelés is olyan követelménye korunknak, hogy rnél-
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tán írom az első rovatba. Hanem, a mi a kívánt hatásnak épen
ily korszerű követelménye: a tartalmi gazdagság és alaki tökéle
tesség - ez az, a miben szerintem a mi speciali ter katholikus
irodalmunk, nemzeti műveltségünkmai állásához képest, elmaradt.
A tartalmi gazdagság rovásara dívik nálunk a nagy általánosság
(néha egész a felületességig), mely behatóbb tanulmányok nélkül
is írásra bátorít, - s viszont az ily tanulmányok birtokában
levóket az irodalmi föllépéstől elriasztja; holott kétségtelen, hogy
épen az utóbbiak számíthatnának leghálásabb olvasókra. Külö
nösen a természettudományok tág köréből - igen kívánatos
volna, hogy jeles szakembereink, a kathedra szolgálata mellett,
a nagy közönség számára is értékesitenék tudományukat! Itt kell
említenem, mert ez is a tartalomra vonatkozik, az eredetiség, a
fölfogásbeli önállóság sokszor érezhető hiányát. A fordítások
jelentőségét, kivált szerényebb viszonyok közt fejlődő ircdal
munkban, senki sem kicsinyelheti ; de az is igaz, hogy idegen,
a mienktől különbözó szellemű műveltség termékeinek kényelmes
másolása igen kétes becsű nyeremény. Magam is koptattam már
e hasonlatot, de alkalmas voltáért ujra használom: a posztó lehet
idegen, de minden áron magunkra kell szabni»

«A mi pedig az alaki tökéletességet illeti, melynek szentséges
atyánk is oly nagy fontosságot tulajdonit : szép nyelvünk mai
fejlettsége mellett vajmi könnyen érhetné el a katholikus iroda
lomhoz méltó szinvonalat ; kivált ha az ifjabb nemzedék (mint
Hiilskamp intette nemrég a trieri kongresszuson a nálunknál
haladottabb németeket) a nagy mintákat tartva szem előtt, az
író-rn úvészet eltanulására is méltó gondot fordítana ...))

«Már ennyiből is kitetszik, hogy a mire én itt gondolok, az
nem csupán az cgyhá::;i irodaloiu ; tehát nem a szorosan vett hit
tudományi, nem is a tágabb keretben mozgó vallás-irodalom,
mely a hitélet és erkölcsiség táplálásán, ernelésén fárad. Hisz
vannak ezek számára a Katholikus Szemle nélkül is derék időszaki

közlönyeink. Azonban miudcz nem is meríti ki a «katholikus
irodalom» fogalmat; sőt végzetes tévedés volna azt hinni, mintha
a «katholikus» jelző az irodalmi téren nundenhor ualldsos ~Iagy

legalább is egyházi idrgytü, tartalmat tételezne föl. Mindnyájan
tudjuk, hogy valamelv irodalmi terméket nem a tárgya tesz
kntholik ussá. hanem a szelleme; az írójának lelke, hite, múvelt-
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sége -- egyszóYal: egész világnézete, mely fölfogásában és itéle
teiben, bármely tárgy körül, a dolog természeténél fogva mindig
érvényesúl. Theologia vagy statisztika, történet vagy természet

tudomány, csillagászat Yagy kereskedelem, nemzetgazdászat vagy
m úipar, jogtudomány "agy eszthétika, vers, novella vagy regény
bármi legyen a tárgy és forma: katholikus író lelkéből írva, kell
hogya katholikus irodalom gndagodjék vele.»

(d\. Katbotileus Sretnle programm ja legelső füzetéból ismeretes.
Nincs is mit hozzáadnom. A szépirodalmi rovatra nézve elterjedt
félreértésról siettem már a legelső alkalommal nyilatkozni. Nem

hogy szándékosan megszorítaná, sőt igen óhajtja a «Szemle» ezt
a rovatát is minél változato subban betölteni; csakhogy a katho
likus szellem és fölfogás mellett meg kell kívánnia, hogya dol
gozat az illető műfajnak tnini ilyenneh is irodalmi szirivonalán
álljon. Vajha folyóiratunknak ez a rovata rninél előbb szűknek

bizonyulna ; - nyomban és az eddigieknél jobb reménynyel, meg
indulhatna egy külön sz épirodalrni vállalat ... l)

A «Katholikus Szemle» mellett egyébként is gondoskodott
tagjai szükségleteiről a Társulat.

A már említett r888 január 26. váiasztmányi ülésben kimon

dották, hogy a Társulat naptárát még népiesebbé teszik; az intel
ligencziához tartozó tagok részére pedig almanachot adnak ki.

A «Katholikus Hetilap» szerkcsztését .4gostoll Antal titkár

halála után Kiirr;z Antal vette át, kinek Hunuuer titkár segédkezett.
A társulati ügykezelésben czélszerú újítások történtek.

r886-ban Geruny Mihály miniszteri tanácsos, nyug. postaigazgató.
a titkári és pénztári hintal ujabb szervezeséról szabályzutot készí

tett, melyet a választmány a pénzügyi bizottsúg túrgyalása után
egyhangulag elfogadott.

Az r888. hi nagygyűlésen ~lPpol1.\i Albert gróf lemondott
elnöki állásáról, hivátkozván egyéb nagy elfoglaltságúra. A követ

kező évi nagygyűlésen pedig Kiirolvi Sándor gróf mondott le n
elnökségról. Bucsúlevelében megjelöli a Társulat további múkö
desének programmját.

«Irodalmunknak - úgymond. - korszerűnek kell lennie.
Az alakot, mely által igazsúgokat hirdetve, olvasóközönséget nyer-
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F üssy T amás.

hetünk, a közönség izl ésének nem esebb árnyala ta adja meg. Igy
mindenekfölött legn agyobb vonzóerővel bir a m agyar katho likus
olvasó ra az olyan olvasmá ny, mely a katholikus szempontbó l
h elyeset m egegyeztetn i tudj a, nem zeti fejlődésünk igényein kívül,
polgár isod ásun k követelmé nyeivel is.» •

«Alapszab ályaink korlá tai k özött teh át, kizárva minden politikát,
fog lalko znun k kell társ adalmun k azo n alakul ásaival. m elyek a keresz
tény erény ek szempontjából kívá nna k megvi lágít ást. »

«Az ökono m ikus verse ny törvényeit elfoga dva, rid egségeinek
eny h ítésére kell tör ekedni , ma 
gasra kiemelve a ker esztén y sze 
retet tanát, és ebbő l ki ind ulva a
jótékon yság azon alapja it ismer
tetve, melyek az adott viszonyok
k özött helyesen alkalmazha tó k.»

«Föl kell ébreszte ni az érde k
l ódest a közoktat ás minden ága 
zat ai körü l, m ert ezen kér dés
sike res megoldásá tól függ, hogy
a j Ö\'Ő nemzedék hitün kh öz,
hazán kh oz és társadalmi in téz
ményeinkhez hű fog-e maradni,
vagy sem ?»

«Meg kell küzde ni a m inden
lépten-nyom on mutat koz ó kö
zönynycl, és ha annak korszer ú
vo lta bekövet kezik, meg kelle nd
világ ítani mindazon m ódok at,
m elyek mell ett h aszn os leh et laikus hitfeleinknek az egyház
anyagi érdekei körében való beavatk oz ása.»

((A most elsoro lt rn ódok alkalma zása ált al fogjuk irodalmunkat
korszerűvé tenni és mid ón olvasóközönségünk sza porodni fogna ,
el fog terj edn i beösmerése azon igazságna k is, hogy va llás un k
tan ai a mod ern t ársad almi intézmények megerős íté sére is vezetn ek,
de ezenkívül el fog juk érni T ársul atun k főezé l ját, mely mindenkor
h itünk ter jesztése vo lt.»

Ugyanezen a közgyű lésen F üssy Tamás, a Társula tna k huszonöt
éve n át volt igazgat ója, ha jlo tt kora miatt megv ált állásától. Az
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1864. évi reform óta viselvén az igazgatói hivatalt, Somogyi,
Pollák, Ipolyi, Tárkányi és Steiner alelnökök oldala mellett neki
volt legnagyobb része a Társulat megszilárditásában. Lemondása
után visszavonult Zala-Apátiba. hol a benczés monostor perjele
lett. Miután még megírta a zalavári apátság történetét, érdemekben
gazdagon elhunyt 1903-ban.

Az 1889. évi közgyűlés betöltötte az egyik elnöki állást és
az igazgatói állást. Elnökké, Simor bíbornok-herczegprimas aján
latára, nagy lelkesedéssel Zichy Nándor grófot, igazgatóvá pedig,
ugyancsak Simor bíbornok ajánlatára, dr. Kiss János temesvári
theologiai tanárt, a «Bölcseleti Folyóirat» szerkesztójér válasz
tották meg.

Zichy Nándor gróf a közgyűlésen elfoglalván az elnöki széket,
kijelentette, hogy elődeinek nyomdokaba kíván lépni. Majd a
Társulat föladatairól emlékezett meg. «A Szent-István-Társulat -
úgymond - katholikus és irodalmi társulat. A társulatnak s az
irodalomnak egymást kell kiegészítenie s katholikus szellemmel
éltetn i a tudományt s az irodalmat. Hivatása a Társulatnak : a
kettőt múvelni katholikus szellemben, a magyar géniusz sugalmai
szerint. Az igazság örök s változhatatlan s kell, hogy áthassa a
társadalmat s ennek életét minden vonatkozásában. Föladatunk:
katholikus kötelességeinket minden irányban teljesíteni, nemcsak
lelkünk, erkölcseink javításával vagy imádkozással, hanem a tár
sadalomban és annak javára kifejtett buzgó tevékenységünkkel is.
Igaz, hogy politikát nem csinálunk, de a kutholiczizrnus szelleme
kell, hogya politikát is áthassa. Vallásunk a szeretet vallása;
mindcnkit magunkhoz akarunk vonzani s annál jobb katholikusok
leszünk, minél tisztább és állhatatosabb a szeretetünk. A napi
kérdésekben XIII. Leó bölcs tanácsait akarjuk követni, a melyek
bámulatra méltó encziklikáiban vannak letéternéuvezve.»

Ha visszapillantást vetünk a Társulat működésére Ipolyi
alelnöksége kezdetétől egész a most legutóbb tárgyalt eseményekig.
husz evet ölel föl tekintetünk. E korszak irodalmi múködéséról
beszámolni lehetetlenség azon keretek között, melyek a jelen
munka elé szabva vannak. A Társulat <ll tal e korszakban kiadott
jelesebb múvek czímeinek fölsorolása is oldalakat venne igénybe.
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De fölösleges is e korszak munkásságának ismertetése; hiszen
sokkal közelebb esik hozzánk, hogysem ismeretlen volna előttünk.

A «Hdzi Könyvtán)-,:ól, mely a tudás annyiféle ágát ölelte
föl és melynek kékszinű oktávalaku kötetei kedves olvasmányai
voltak a tagoknak, föl kell jegyeznünk e helyütt, hogy ez a
vállalat 1887-ig állott fönn. Az egész vállalat 56 kötetre terjedt.
Az Évkönyvektől és egy pár apróbb mútól eltekintve, e válla
latban a következő munkák jelentek meg: «Az ember szárma
zása. Sidney Herbert Laing ((A megczáfolt darvinizmus» czírnú

tanulmánya után» ; Zádori János: (cÉszakafrikai útiváz látok. L Egyp
tom»; Ldrdr Kálmán gr.: «Hasznos és kártékony állatai nk
ról. L)); Ipolyi Arnold: «Veresmarty Mihály, XVII. századi magyar
író élete és munkái» (két kötet); Kriescb János: «Hasznos és
kártékony állatainkról. II.)); «VII. Pius pápasága» (két kötet);
Fraknói Vilmos : «Vitéz János esztergomi érsek élete»: Hoványi :
«Fensőbb katholiczizmus elemei» (két kötet); Srentimrei Márton :
«Svédországi Krisztina»: Apponyi Albert gr. és ApátfJy István jelen
tése a magyarországi katholikus vallási- és tanulmányi alapok- és
alapítványokról ; Hoványi : «Ujabb levelek a fensőbb katholicziz
musról ))(két kötet); «Tanulmányok Aquinói szent Tamás bölcse
szetéról. Gonzales Zefirin spanyol eredetije után fordítva» (három
kötet); Fralmoi Vilmos: «('\1agyarország a mohácsi vész előtt»;

«Két könyv a kath. legényegyletröl. Első könyv: ScbiiOer-RuscfJek:
Kolping Adolf. Életrajz».

A mi a tagol? lctsrunuit illeti, föl kell cmlitcnúnk, hogy a
tagilletmények szinvonalánuk emelkedése folytán - a mennyiben
a (Házi Könyvtár» és utóbb a «Katholikus Szemle» meg a többi
tagilletményi múvek a művelt osztilyokat tartották szem előtt 
a tagok nak azon része, mely a földmíves- "agy iparososztályhoz
tartozott, kilépett a Társulatból. A tagok létszáma így következe
tesen fogyott és kerek ötezeren állapodott meg.

A Társulat beirtelei és kiaddsai az óriási tankönyvforgalom
következtében nagyot emelkedtek; mindkettó kerek 100.000 frtra
rugott évenkint.
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Társulati nyomda. - Házsz erzés. - Kisfaludy alelnök. - EsterMzy Miklós Móricz gróf
társelnök. - Kaposi József iga7.gató. - :'\7. új ház és a nyomda. - Új alapsz abúlyok ;
népies tagság; vJgyonkezeiési szabályzat. - Giessweiu alelnök. - Új titkár. - A Tár-

sulat müködése a jelenben.

Z ICH\" Nándor gróf elnökke választatasával kezdődik a Szerit
István-Társulat jelenkora. A Társulat könyvkiadói múködése

szinte óriási arányokat ölt. E múködésének szinhelye : a S:zent
Istodn-Tdrsulat /Íj palouija. E palotában készülne], cl Társulat kiad
ványai, mert itt van elhelyezve a Szent-István-Társulat nyomdája,

a Stepbancuin-nyomda.
Zicb), Nándor gróf már az 1889. évi április II-én tartott ülésen

fölhívta a választmány figyelmét arra, mily haszonnal járna az,
ha a Társulat saját nyomdával birna." Ezzel ismét szőnyegre került

a tdrsulati nyomda ügye, mely -- mint tudjuk - már Fogarasy
terveben is benne volt s az ötvenes évek elején szintcn foglalkoz

tatta a Társulatot. A választmány megbizta az elnökséget és az
igazgatót az ügy tanulmányozásával, Majd a gazdasági bizottság

is foglalkozott vele és azt inditványozta, hogyatársulati nyomda
ügye kapcsoltassek össze a társulati ház ügyével, mert a jelenlegi
húz nem lévén alkalmas egy nyomda fölállitására, uj es megfele

lőbb ház szerzése is megfontolás tárgyává teendő.

A bá:zs:zer:zés eszméje könnyen megvalósíthatónak látszott.
Sintor jános bíbornok-herczegprimás, .ki a Társulat iránt mindenha

* A Társulator többször érte a katholikus lapokban támadás a miatt, hogy egy nem
katholikus nyomJávaJ, az «Athenaeume-mal nvomat, Meg kell erre jegyeznünk. hogy
először olyan katholikus nyomda. mely képes lett volna a Társulatot kellően kiszolgálni,
abban az időben nem volt; másodszor pedig a Társulat azért vette igénybe az «Athe
naeumv-ot, men ajánlata az összes jelentkező nyomdák közül a legked vezőbb volt.
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legkegyesebb jóindulattal viseltetett, nagyobb segélyt helyezett
kilátásba egy új ház szerzésére. A Társulat erre való tekintettel
fölbecsültette lövész-utczai házát, hogy alkalmas időpontban elad
hassa. Simor azonban 1891. elején elhalálozván, a ház ügye s vele
a nyomda ügye is több évig halasztást szenvedett.

Dr. Steiner Fülöp alelnök székesfehérvári püspökke neveztetvén
ki, helyébe az 1890 márczius 21-én tartott közgyűlés dr. Kisjaludy
Á. Bélát, a budapesti egyetem hittudományi karán az ágazatos
hittan tanárát s a «Katholikus Szem le» szerkesztójét választotta
meg alelnökké. Steinerben nagy hittudomúnyi és bölcseleti képzett
ségű, egvh.izát rajongóari szcretó papot birt a Társulat; Kisfaludy
Á. Bélában. a költő Kisfaludyak családjának sarjadekában pedig a
magyar irodalom elsőrendű tehetségét kapta.

Programrnbeszédébcn, melyet 1890 április 24-én tartott a
választrnányban, két dologra hívta föl a választmány figyelmét.
«Egyik az, hogya nagyközönség legszélesebb rétegének, a jó katli.
magyar uepnel: vallás-erkölcsi és közművelódcsi érdekeihez terjed
tebb és tüzetesebb gonddal tcrjünk ismét vissza, miután az utóbbi
évek folytán egyre magasabb irodalmi szintalajon mozgó tagiIlet
rnényeink ettől a régiótól meglehetősen eltávoztak. - Úgy értve
természetesen a völgyek gondozását, hogy az oly dicséretes mun
kával elfoglalt magaslatok elhagyására ne is gondoljunk.
A másik pedig mint szintcn a közel jövőnek feladata gyanánt
áll lelkem előtt. társulati múködésűrik szerenesés fejlődésének

posztulátum a : az t. i., hogya Szent-István-Társulat intenzive és
és extenzive oly hatalmasan fejlődött tevékenységének megfelelőbb

organizmusról, alkalmasabb S;:'fr'i.';,;;elröl gondoskodjunk, a mi a
kezdetleges, a maiaknál sokkal szerényebb igényekhez szabott
«tiszteleti tagság)) intézményének alkalmas reformját jelentené».

E programm első pontja Kisfaludy alatt tényleg megvalósult,
a második pont megvalósulását nem érte meg.

A Társulat legújabb föllendülésének fő tanuságai : a társulati
új ház és a nyomda Kisfaludy alelnökségéhez fűződnek. Tizen
három évig ,'tIlott a Társulat élén s csak ötvenhat évet élt, mikor
1 halál elszólította. Azok közé az előkelő természetek közé tarto
zott, kik inkább befelé élnek: szellemük kincseit örömestebb elrej
tik a kiváncsi tekintetek előtt, semhogy mutogatnák, Igy történt,
hogy ragyogó szellemének, fenyes írói tehetségeinek csak töredé-
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keit birjuk : néhány verset, pár remek szózatot, köztük azt a gyász
beszédet, melyet Erzsébet királyné halála alkalmával a választ
mányban tartott. A veszteséget, mely a Szent-István-Társulatot s a
magyar irodalmat Kisfaludy Á. Bélának 1903 április 26-án bekö
vetkezett halála által érte, érdeme szcrint méltatta az elhunytnak
közeli barátja, Rusebeh Antal győri kanonok, a Tudományos és
Irodalmi Osztálynak a halálozás évfordulóján, r904 április 26-án
tartott gyászünnepélyén.

Zicby Nándor gróf megválasztatása alkalmával az egyik elnöki
állás üresedésben maradt. Ezt az 1893 márczius 23-án tartott köz
gyűlésen töltötték be, a midőn társelnökké megválasztották Ester
báJ;)' Mildós Móricz grófot, a kilenczvenes évek elején hatalmasan
föllendült katholikus egyesületi élet egyik kiváló vezérét.

Dr. Kiss János, az I889-ben megválasztott igazgató, r898-ban
egyetemi tanárrá neveztetvén ki, igazgatói állásáról lemondott;
helyébe Kaposi Józsefet, a «Magyar Szemle» szerkesztöjét válasz
tották meg igazgatónak.

A Társulat ezalatt folytatta nagyarányú tevékenységet a tan
könyvkiadás s az ifj úsági és népies iratok kiadása terén.

Dr. Kiss János érdeme, hogy a Társulat az ifjúsági irodalmat
erősen fölkarolta s e nemű kiadványai több és értékes mun
kával szaporodtak. A magyar Szeritirásnak I89I-ben eszközölt ujabb
kiadása, hasonlókép Goffine újabb átdolgozása, nemkülönben számos
irodalmi kezdeményezés az ő szüntelenül mozgékony elméjét és
lankadni nem tudó tetterejét dicséri.

Katiasi József alatt a Társulat tankönyvkiadó tevékenysége a
középiskolákra is kezdett kiterjedni. Az ösztönzést arra, hogya
Társulat erre a térrc is lépett, az adta, hogy az erdélyi katholikus
Status tanárainak r898-ban Kolozsvárott tartott kongresszusa hd
natosnak találta, hogya katholikus középiskolák katholikus szel
lemű tankönyvekkel láttassanak el. A kongresszus e tankönyveket
a Szent-István-Társulattól várta és nevezetesen dr. Erdélyi Károly
tanár indítványára elhatározta, hogy egy történelmi és egy iro
dalomtörténeti tankönyv kiadására fölkéri a Társulatot. Kaposi
igazgató 1898 június ro-én a választmány elé terjesztette a kon
gresszus kívánságát és kerte, hatalmazza föl a választmány az
elnökséget, hogy a jelzett tankönvveket megbizás útján állíthassa
elő. Dr. .\fibdlyfi Akos azonban indítványozta, hogya megbizás
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Kisfaludy A. Béla.

vá lasz tmány a Csaladi
dr. Mibdlyji Ákos indít-

necsak a me gnevezett két tankön yvre, hanem a k özépiskolai tan
tárgya k minden ágára vonatkozzék. Enne k folyt án a vá lasz tmány
megbizta az eln ök ség et és az igazgat ós ágot, h ogy a k öz épisko l ák
összes' tantárgyai sz ám ára a kellő m ódon és időben ka tholikus
sze llem ű tankön yv eket ir as son s az egyes kiadványoknak csup án
pénzügyi részével fordulj on a v álasztm ányhoz.

A nép- és k özépis kolai tankön yvek mellett sok jel es ifj úsági
és sz épiroda lrni tenn ék -
és pedig izléses ki áll ítá
s ua k - dic séri Kap osi iga z
ga tó i m úk öd és ét.

Ugyanez időben a dr.
Mibdlyfi Áko s szerkesz tette
Katbolikus Szemle szinv onala
an ny ira eme lkede tt , hogy a
legkényesebb igén yeket is
kie légíte tte.

A «Katholi kus Szem 
lé»-t, mi nt tudjuk, m egal a
p ításakor Fiissy T am ás tár
sulat i igazgató szerkes ztette,
de a másodi k év folyam m al
dr. Kisf aludy Á. Bél a ve tte
at a szerkeszt ést. Ki sfaludy
aleln ökk é v álaszta tv án, a
v álasz tmá ny óha jára m ég
egy évig sze rkeszte tte a
folyó ira to t, t árssz e rke szt óűl dr. k[ibályfi Ákos ada tvári me ll éje,
Az 1892. év e lejétő l fog va pedig dr. J.Vfibályfi a szerkesz t ó.

1889- től fogva a Társ ulat a «Katholi ku s Szemlé v-t éve nk int
ö t füzetben adta ki; az 1899 október 31. v álasz tmany i ülés Mibályfi
szerkesz t ó ind ítványara elha tá roz ta, hogy 1900 janu árt ól kezdve
a folyó ira to t julius és aug usztus hón ap ok kivé te léve l, havon
kin t fog ja megj el entetni, a mi meg is történt. A folyói rat
továbbra is tagilletmén y m ar adt ; ne mtagok pedi g 5 Irtta l fizet 
h ettek rá elő.

Ugyaneze n az ül ésen hat ározta el a
Regél/y tdr megind ítá sat és pedi g ugyan csak

A Szent - István-T ársul at története. 15
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ványára, melyet Kaposi igazgató hathatós érvekkel támogatott.
A «Családi Regénytán) szerkesztöje szintén j\![ihályfi lett.

E vállalatok mellett még több folyóiratot is inditott a Társu
lat. Ilyen a Népnevelő caimú tanügyi hetilap, melyet 1895.' elején
inditottak meg. Első szerkesztói Ember Károly és dr. Zclliger Vil
mos voltak. Zelliger azonban már az első év végén lemondott s
ezóta Ember a kizárólagos szerkesztő.

A Társulati É'rtcsítő czimú lap, melynek feladata volt első

sorban a Szerit-István-Társulat, de ezenkivül más katholikus
egyesületek beléletéről közleményeket hozni, az 1892. évvel indult
meg mint kéthetenkint megjelenő közlöny Tóthfalusy Béla szerkesz
tésében. 1895 óta G)'ürk)' Ödön szerkesztette a lapot, mely 1897
januártól kezdve mint hetilap jelent meg. Az 1898. évvel Gyürky
tulajdonába ment át. A midón a lapnak ezt az árbocsátását az
1897 november 25. ülésben elhatározta a választmány, egyszer
smind utasitotta az igazgatóságot, hogy a Társulat és tagjai közt
szükséges érintkezés főntartásáraa «Katholikus Szernle» alakjában,
havonkint a szükséghez mért terjedelemben külön ertesitot adjon.

A Társulatnak ez a nagyobbarányú kiadói tevékenysége csak
azáltal vált lehetségessé, hogy ez időben uj házába költözött és
itt saját nyomdaját rendezte be, mindkettót nagyrészben a magyar
püspöki kar bőkezűsége folytán.

Az 1892 április 7. választmányi ülés a gazdasági bizottság
ajánlatára kiküldött egy Gercay Mihály, Frey József, dr. Balogh
Sándor, br. Barkóczy Sándor, Medrey Zsigmond tagokból álló bizott
ságot, hogy a társulati haz fölépítése tárgyában és a teendőkre

nézve véleményes javaslatot tegyen. Az uj ház épitésére a gazda
sági bizottság véleménye szerint a Társulat vagyonából mintegy
lOO.ooo forint volt fordítható, a többi más forrásokból lenne
be szerzendő. Ez utóbbi tekintetben a bizottság nemcsak a remél
hető jótevők adományaira gondolt, hanem megemlékezvén a Tár
sulat kebelében már régóta tervezett szervezeti módosításokról,
melyekkel a tagdíj emelése is járna, azt vélte, hogy az ezen uton
nyerendő bevételi többlet is egyelőre a házépítésre lenne fordit
ható. Erre való tekintettel a választmány az imént említett ülésen
egyszersmind alapsrabiilymádosiiá bizottságat küldött ki.

Sok körültekintés után a Társulat elnöksége házépítésre alkal
mas telket talált a Szeritkirályi-utczában, 28. szám alatt. A választ-
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mány 1896 május 21-én utasította az elnökséget, hogy ezt a telket
a Társulat részére megvegye. A fölépítendő palotára az elnökség
Hofbauser Antal tanár, múépitőtól kért terveket és költségvetést,

melyeket a választmány által kiküldött házépítő-bizottság három
ülésben tárgyalt. Miután a bizottság az általános elvek dolgában
megállapodásra jutott, az elnökség a tervvázlatoknak és az approxi
mativ költségvetésnek felülvizsgálatára fölkerte Ciigler Győző

múegyeterni tanárt, ki a tervvázlatokat némi csekély módosítással
megfelelőknek találta, a költségvetésre nézve pedig a rendelkezésére
álló adatok alapján azt a véleményét fejezte ki, hogy az épület a
takarékossági elvek szemmel tartasával 300.000 frtért fölépithető.

Dr. Kisfalud)' alelnök bizalommal terjesztette a tervezetet és a
költségvetést az 1897 január 22-én tartott választmanyi ülés elé
és ajánlotta elfogadásra, mivel a bemutatott approximatív költség
vetés az építési kölcsön törlesztésére szükséges födözetet magában
az épület jövedelmében mutatja biztosítottnak ; máskülönben, «ha
arról volna szó - úgymond - hogy az építési kölcsön rendes
üzleti bevételeinkből törlesztessék. ebbe a magam részéről nem
tudnék belenyugodni, mert az utóbbi évek örvendetes pénztári ered
ménye jobbára oly körülményektől függött, melyek a közel jövő

ben meg is változhatnak».
A választmány ez ülésen a bemutatott tervvázlatokat elfogadta

s megbízta Hofhauser Antal múépítót, hogya részletes terveket
elkészítse; egyúttal fölkérte a gazdasági bizottságot, jlletve az
elnökséget, hogy az építési kölcsönt megszerezze.

Az 1897 márczius 18-án tartott nagygyűlés az igazgató-választ
mánynak a társulati ház ügyében tett intézkedéseit, nevezetesen
a telekvételt s a részletes tervek elkészítésére vonatkozó intézke
dést jóváhagyólag tudomásul vette; továbbá fölhatalmazta a választ
mányt, hogya bemutatott tervek és költségvetés alapján a társu
lati házat épitterhesse s abban a nyomdát berendezhesse; az
épitéshez szükséges kölcsönt a Társulat nevében fölvehesse és a
Társulat Királyi Pál-utczai házát értékesíthesse, esetleg eladhassa.

A nagygyűlés határozata értelmében és Holhauser ajánlata
alapján at elnökség minden egyes építési szakrnunkára több iparost
szólitott föl ajánlattételre. Az ajánlatokat a házépítő-bizottság

megvizsgálta és elfogadásuk tárgyában javaslatot terjesztett a
választmány elé, mely 1897 április 8-án tartott ülésében - a



228 HETEDIK FEJEZET

csatornázási, vízvezetéki és világítási munkálatokra és a föl vonó

gépekre vonatkozólag pedig 1898 január 27-én tartott ülésében 
döntött az ajánlatok fölött.

Az új ház telkén a földmunkát 1897 május I-én kezték meg,
a falazast pedig junius közepéri. Szeptember havában már meg
tartották a bokróta-ünnepélyt.

1898 deczember II-én költözött a Társulat új palotájába, mely
jellegét építészeti leg is hirdeti; a Királyi Pál-utczában birt házát
pedig eladta.

Említettük, hogy ezt a Királyi Pál-utczai házat a Társulat
so.ooo frtért vette Horváth Mihály püspöktől. A ház akkor csak
egyemeletes volt; a második emeletet utóbb építtette rá a Társu
lat 28.000 forint költséggel. Ez a ház a Társulat vagyoni kimuta
tásaiban jóideig érték megjelölése nélkül szerepelt. 1890. évben,
mint említettük, a Társulat a húzat szakértőkkel fölbecsültette s ezek
43.000 forintban állapították meg értékét. Ettől fogva pár éven át

ezen összeg szerepelt a vagyoni kimutatásokban a ház értéke
gyanánt. Utóbb azonban a vagyoní kirnutatásba 78.000 forintot
állítottak be, vagyis azt az összeget, melybe a ház a Társulatnak
került az 50.000 forintos vétel és a 28.000 frtos ráépítés folytán.
Ezen az áron azonban vevőt nem tudott találni a Társulat, miért
is az 1899 márczius 23. választmanyi ülés Haydin Károlynak, a
Társulat akkor volt ügyészének inditvánvára. a ház eladási árat
50.000 frt minirnáli s összegben állapította meg. Haydin inditványa
támogatására kijelentette azt is, hogy «nem a mostani választmúny
felelős azért, hogy a házat annak idején dr ágán vették».

A Királyi Pál-utczai házat azután 50.000 forintért elauta a
Társulat, tehát azon az áron, melyen ő azt mint egyemeleteset
vette. -;\em teljesült tehát Ipolyi reménysége, hogy a Társulat ezt
a házat majdan nyereséggel fogja eladhatni.

:'Iinthogy, mint az imént említettük, az új ház épitórnun
k.ilatai már 1897. ószén is igen előrehaladott allapotban voltak.
Zichy Nándor gróf elnök i nditványára az 18tn szeptember 23-án
tartott választrnánvi ülés bizottságot kűld ött ki oly ezéiból. hogy
az új húzban fölállítandó nyomda ügyével foglalkozzék, azt elő

készítse s annak idején a választmánynak véleményes jelentést
tegyen. A nyolJldabi:;ottsdg tagjai lettek: az elnökség, dr. Barltáczy
Sándor báró, Hcts Ödön, dr. Hortoudnyi József, Kaposi józsef
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dr. Margalits Ede, dr. Mibdlyfi Ákos, Morlin Imre, S;;ellf-IviÍny Zoltán,
az igazgató és a titkár.

A nyomdabizottság október 28-án ülést tartva, albizottságot
küldött ki. Ennek az albizottságnak november 9-én tartott ülésé
ben dr. Kiss János társulati igazgató előterjesztette a következő

adatokat: r. A Társulat védői karának több tagja már évek óta
biztositott a Társulatnak házra és nyomdára tíz év alatt befize
teridő 105.500 frtot, mely összegből a mai napig 42.800 frt vált
esedékessé. Minthogy a Társulat uj házát és benne a nyomda
helyiségeket a maga költségén épiti, a püspöki karnak ez az ado
mánya egészen a nyomdára fordítható. 2. A Szent-István-Társulat
évenkint átlag 4 1/2 millió ivet nyomat, a minek évenkint átlag
45.000 frt munkadíj felel meg - ide nem számítva a Társulatnak
azon kiadványait, melyeket az egri lyceurn i nyomdában köteles
nyomatni. 3. A Szent-István-Társulat még 188l)-ben egy nagy
gyári ezégtől részletes költségvetést kért egy évenkint hat millió
ívnyi munkát szállitani képes nyomda berendezése tárgyában; s a
ezég költségvetése szerint az ilyen nyomdai berendezés mintegy
60.000 frtból kiállítható ; évi regieje pedig 18-400 írt, illetőleg kör
forgógép múködése esetén 39.000 frt lenne.

Ez adatok alapján az albizottság szótöbbséggel azt ajánlotta
a nyomdabizottságnak, hogy a nyomda berendezésere es kezelé
sere részvénytársaság alakittassék, melyben a Szent-István-Társulat
a nyomdára szánt adományok erejéig venne részt, föltéve, hogy
az adományozó püspök urak ajánlatukat a megoldás ezen módja
mellett is föntartják és hogya többi részvények a Szent-István
Társulaton kívül elhelyezést találnak. Ellenkező esetben azt java
solta az albizottság, hogya Társulat a saját költségén es saját
kezelésében szervezze a nyomdát. Az albizottságnak ezzel a [avas
lathal szemben dr. Hortcvdnyi József kűlönvclernényt adott be,
melyben a részvénytársaság terve ellen foglal állást.

A nyomdabizottság 18l)í november 22-én vette tárgyalás alá
az albizottság javaslatát. Iúsfaludy A. Béla társulati alelnök azt az
aggodalmát fejezte ki, hogy ha a házra és nyomdára adományokat
biztositott vcdó urakhoz az albizottsági javaslat értelmében ujabb
kérelemmel, illetőleg kérdéssel fordulnak, nem bizonyos, hogya
válasz kedvező lesz-e, \'agy legalább, hogy egyhangulag ilyen lesz-e?
Már pedig csak eltérő válaszok is nagyban akadályozzák az ügy
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Iebonyolítását. Továbbá ezen ujabb kérelem indítóokául csak az
szolgálhatna, hogy a kitüzött czél1al szemben a Társulat rendel
kezésére álló pénzerő elégtelen és épen azért kivánnánk a részvény-
ársaság Utján uj forráshoz jutni. Ezzel szemben pedig az albizott

ság tárgyalása folytán kitünt, hogy egy évenkint hat millió ív
szolgáltatására képes nyomda berendezése körforgógéppel együtt
60.000 frtból kikerül. Már pedig egy ilyen nyomda, mely mindjárt
megindulásakor másfélszer annyi munkára képes, mint a mennyit
a Társulat maga igénybe vehet, egy ilyen nyomda -- kivált ha
még a továbbfejlődés föltételeit is oly mértékben birja, mint ez a
Társulat uj épületének e czélra szánt helyiségeiben tényleg adva
van - teljesen megfelel annak a czélnak, melyet szerinte az eeegy
nagyobb nyomda» emlegetésével a Társulat intézókőrei szemelőtt

tartottak; de épen ugy megfelel annak a szándéknak is, mely az
adományokat fölajánlott védő urak áldozatkészségét vezette, t. i.
hogy olyan nyomda létesüljön, mely a Társulat saját szükség
letein tul a katholikus szellemű irodalmat minden irányban, az
időszaki sajto terén is szelgálhassa. Azt hiszi tehát, hogy a kérdés
ezen megvilágítása mellett a részvénytársaság alapításának szük
sége már nem jelcntkezhetik, mert a püspöki kegyes adományok
ból eddig esedékes .rz.ooo frtnyi összeg kiegészítésére szükséges
18.000 frtot, valamint a kezdetben kikerülhetetlenül előlegezendő

regie-költséget is, a Társulat forgalmi tőkéje a hat éven belül való
biztos visszatérítés reményében s az hi rendes százalék mellett
mindcn nehézség nélkül kiszolgáltathatná. S ekként a Szerit-István
Társulat kizárólagos tulajdonában szcrvezendó nyomda, mint külön
álló iparvállalat, törvényesen bejegyzett czég alatt, minden tekin
tetből üdvösen teljesithetné föladatát.

Kisfaludyalelnöknek e fejtegetései alapján a bizottság többi
tagjai is hozzájárultak ahhoz, hogy a nyomdát kizárólag a Szent
István-Társulat szcrvezze. Dr. Mibályfi Ákos még arra hivta föl a
bizottság figyelmét, hogya Társulat tulajdoniban létesítendő

nyomda üzleti kezelése, ugy önmagában, mint a Társulathoz való
viszonyában részletes szabályzat utján kell, hogy rendeztessék.

A nyomdabizottság tehát javasolta, hogya Társulat a rész
vénytársaság alakításától eltekintve, a maga költségén létesitsen
nyomdát; és pedig olykép, hogy a püspöki kar tagjai részéről

biztosított összegekból már esedékes _p.ooo frtot egészben erre
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fordítja; a még szükséges költséget pedig a szükség mértéke szerint
előlegezi a forgalmi tökéból. melybe az előlegezett összegek leg
később hat év alatt, 40/0 kamattal együtt, visszatérülnének.

Az igazgató-Yálasztmány 1897 november 25-én tárgyalta a
nyomdabizottságnak ezt a javaslatát s ezt magáévá tette; egyszer
smind a nyomdabizottság javaslata értelmében bizottságot küldött
ki oly czélból, hogy ez a fölállítandó nyomda üzleti szervezctét s
a Társulat vezetőségéhez való viszonyát illetőleg alkalmas rnódo
zatok fölött tanakedjek és javaslatot tegyen.

Ilyen előzmények után jött létre Ll. Szent-István-Társulat
Stephaneum-nyomdája, melynek szervezése az egész 1898. évet vette
igénybe s mely Kohl Ferenc nyomdaigazgató vezetése alatt 1899.
tavaszán kezdte meg múködesét. Alighogy megnyilt, oly arányok
ban fejlődött, hogy csakhamar tullépte azokat a bármilyen bő kere
teket, melyeket a Társulat intézői kijelöltek számára s halomra
döntötte a létesítésére és üzembehelyezésére vonatkozó, imént közölt
kalkulusokat, melyek a nyomdabizottság és az igazgató-választ
mány elhatározásának alapjául szolgáltak. Kohl kérelmére a
választmány megengedte, hogy a nyomda első három üzletévi
nyereségének terhére bővítések eszközöltessenek.

A «Siepbancuui. pár év alatt előkelő helyet vívott ki magá
nak a főváros nyomdai között ; forgalmáról ezt mondja Kaposi
József társulati igazgatónak az 1903. évi közgyűlés elé terjesztett
jelentése: ((AStephaneumban jelenleg a könyveken s egyéb nyomtat
ványokon kívül 4 napilap, II hetilap, 5 kéthetenkent megjelenő lap
es 13 havi folyóirat készül, bizonyságául annak, hogy modernek,
teljesen berendezettek és versenyképesek vagyunk. Könyvkötésze
tünk is folyton emelkedik s a mig az első és második évben csak
a könnyebb kompaktori munkákat, a félkemény- és keményköté
seket végezhettük házilag, addig az utóbbi két évben már a jobb,
finomabb kötésekre is berendezkedtünk s ilvenekre is vállalkez
hatunk. Mindennél beszédesebbek azonban a következő számada
tok : az első üzleti évben a Stephaneum forgalma, vagyis bevétele
és kiadása volt -1-75.487 korona, a negyedik üzleti évben a Stepha
neum forgalma volt 1,455.257 korona».

Hogy a nyomda ennyire kifejlődhetett, ez a magyar püspöki
karnak már említett bőkezűsége mellett, főkép Zichy Nándor gróf
társulati elnök hathatós támogatásának köszönhető, mely lehetövé
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tette, hogya «Stephaneum» a kezdet nehézségei daczára ujabb és
újabb befektetések által elérje mostani nagyságát.

A Társulat megnagyobbodott tevékenysége az alapsxabdlyol: ujabb
módositását is szükségessé tette. A módositás, mely ezúttal gyökeres

átalakítás, tartalomban és szerkezetben modern né tétel volt, az 1903
decz. ro-én tartott rendkivüli nagygyűlésen történt s az uj alapszaba
lyok 1904 február 29-én a belügyminiszter jóváhagyását nyerték.

Az uj alapszabályokkal a Társulat a magyar közönségnek egy
oly rétegére is akart magának állandó befolyást biztositani, me ly
eddig kiesett rendszeres hatása köréből : a népre. «Pártoló Llgob neve
alatt a népies tagsdgot honosította meg. Ez a tagoknak egy külön
osztálya, mc1y évi ket korona tagdíjért megfelelőmennyiségü épüle
tes, oktató és szórakoztató népics iratokat kap tagilletményképen.
Ily módon az az eszme, mely már ötven évvel ezelőtt pendíttetett
meg a Társulat 1855. évi közgyúlésén, most nyert - még pedig
az ötven év előtt indítványozott inódon - megvalósulast.

A nyomdai és könyvkiadói üzlet kifejlődése szükségessé tette
a könyvelés és a pénztárkezelés megfelclő ujabb szabályozását is.
A Társulat megbizásából Simon Ignácz, a Magyar Földhitelintézet
fóköriyvelóje, oly vagyonkezelési szabályzatot dolgozott ki, mely
1903 április I-én lépvén életbe, a Szent-István-Társulat yagyon
kezeléset a legelőkelőbb fővárosi enemű intézetek mellé állítja.

Kislal1li~)' Á. Béla, kinek nevével kapcsolódik össze az új tár
sulati ház és a «Stephaneum: nyomda, az ezekkel megkezdett
ujabb korszak sikercit még megérte; de ugyanakkor körűnkból el

is ragadta a halál. Utódjád az 1903 május q-én tartott nagygyű

lés dr. Giessuicin Sándor győri apát-kanonokot választotta, ki mint
a nyelvtudomány európai hirü múvelóje, mint bölcselő és mint a
keresztény-szoczi ális iránynak ugy elméletben, mint gyakorlatban
egyik legbuzgóbb és Ieghivatottabb harczosa, ~Iagyarország katho
likusai előtt már régen tiszteltté tette nevét.

Hununer Kindor titkár épen akkor, mikor a Társulat elfoglalta
uj helyiségeit, rokkant meg élete delén. A Társulat több évig
helvettesitésscl pótolta n Ö munkasságát ; de mikor szornorú

bizonyossággá lett, hogy a beteg titkár többé nem nyeri vissza
munkaképességét, nagyon meggyengült szemevilágát, az állást be
kellett töltcnie. Az 1903. évi nagygyülésen titkárrá, ideiglenes
minőségben, e sorok íróját választották meg.

~~~
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Az élénk forgalmú belváros közelében, a Szeutkirályi-utczában
remek csúcsíves palota emelkedik. A Szent-Istvan-Társulat hajléka
ez, melyet par évvel ezelőtt emelt maganak s melybe fönnállása
nak ötvenedik évében, 1898. deczember II-én költözött be. A palota
hatszáz négyszögölnyi területen, közel félmillió forint költséggel
épült Hofhauser Antal tanár s múépitész tervei alapjan. Ezt a
palotát a Társulat mint emléket létesítette magának múködése
első félszázadanak befejezésekor. Azonban nemcsak emlék ez a
palota, hanem egyszersmind jelképe, kifejezője jelen munkássága
nagyságanak és fontosságának.

Szerény kezdettel indult ez a Társulat ötvenhat ev előtt; és
ez idő alatt a jelentéktelen patakocska hatalmas folyammá dagadt,
a gyönge cserje terebélyes fává növekedett. Milyen nagy különb
ség a kezdet között, a midón a Társulat csak néplappal és kalen
dáriummal szolgálta a népet és a mai állapot között, midón nép
iratkainak és egyéb kiadványainak egész sorozatával léphet a nép
elé; mekkora fejlődést tett meg azóta, hogy az ifjúság kezébe nem
adhatott egyebet, mint Schmidt Kristóf «Piros tojások» czirnú el
beszélését, egész a mai napig, rnidón ifjúsági múveinek száma egy
kis könyvespolczet tölt meg! És ha a múvelt közönségnek szánt
kiadványokat nézzük, még nagyobb a fejlődés útja. Ma nem egy
és más múvel, hanem a hitvédelmi, történelmi, természettudo
manyi és egyéb oktató múvek egész sorozatával elégíti ki a mú
velt osztályok szellemi igényeit. De legnagyobb a megfutott pálya
a tankönyvkiadás terén. Ma a Szent-István-Társulat nem csupán
kitékat és bibliákat, hanem az elemi és középiskolák számára
minden néven nevezendő könyveket és tanszereket ad ki és ezen
a téren nem marad egyik nagyobb tankönyvkiadó czég mögött sem.

Könyvkiadóhivatalának jelenlegi készlete óriási. Polczain a
lntbuagalmi tnűuel: változatos gyüjtemenye találh ató. A tankönyiiro
dalom a káték és a bibliák mellett a népiskolai tankönyvek leg
jelesebbjeivel van itt képviselve; a középiskolai tankönyvek, trielvek
mint a Társulat kiadványai itt kaphatók, a legjobbak köze tartoz
nak, melyeket a vallás- és közoktatásügyi minisztérium szakbírálói
legnagyobb dicsérettel halmoztak el s melyeket nem csupán a katho
likus iskolákban, hanem állami középiskolákbnu is használnak,

Külön kell szólnom az i(júsdgi iratokról. Ezekből, mint mon
dom, egész kis könyvespolczor lehet megtölteni. Említést érdemel-
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nek közülök : G. Biittner julia: «Az édes mostoha»; B. Bűtiner Lina:

«Testvérek vagyunk»: Didtens Karoly : «Twist Olivér» (a magyar
ifjuság szamara átdolgozva): «Emma néni meséi», Udval)' Géza
festőmuvész eredeti rajzaival ; «A magyar sziv», írta Sziklay jános ;
«Futó csillagok. Ifjan elhunyt költőink jellernképei», írta dr. Pronai
Antal; «[apáni mcsék», Ahantisz Viktortól. A czél ez iratoknál.
hogy a fiatal olvasók észrevétlenül szivják magukba a vallásos

sag és az erkölcsösség szellemét s hazaszeretetre buzduljanak. de
mindig ugy, hogy az olvasmány lebilincselje érdeklődésüket. Az
ifjusagi iratokat mint külön irodalmi ágat 188í-ben indította meg
a Társulat A;faszlaghy Ferencz szerkesztése alatt, kit 1890. évben
dr. U'inlderJózsef, majd dr. Kiss János társulati igazgató, utóbb Kaposi
[ózsef váltott föl. Kaposi józsef mint társulati igazgató megtartotta a
szerkesztést s jelenleg is az ó gondozasa alatt állanak az ifjúsági iratok.

A népies olvasmányokat, rnelyeket a Szent-Istvan-Társulat jelen
leg mint kiadványait raktaron tart, nem lehet eléggé magasztalni.
Ide tartoznak első sorban a uepiratkd}: Kis füzetek ezek, melyek
rendszerint két, három, négy vagy öt krajczárba, ritkin valamivel

többe kerülnek s melyek hasznos gazdasági és egyéb ismeretekre
oktatják, vallásosságra, jó erkölcsökre buzdítj ak, a pálinkaivástól, a
káromkodástól. a dologtalanságtól óva intik cl népet; megismer
tetik vele a takarékoskodás, a szövetkezetek, a takarékmagtárak és
hasonlók nagy clónyeit, új jövedelmi forrásokat nyitnak előtte, rnidón
megtanít ják pl. a selyemhernyótenyésztésre. Nagy munkát végez
a Szent-István-Társulat a magyar közrnúvelódés szolgálatában
ezekkel a kis füzetek kel, melyeknek sorozata immár több százra
rug. Meg kell még jegyeznünk, hogy ezeket a népiratkákat nem

csak itt Magyarországon terjeszti, hanem sok ezer példanyban
kiküldi Amerikába is, idegenbe szakadt véreink közé, hol a valódi
boldogító és egészséges tanításokkal és az édes honi nyelv vara
zsával igyekszik megtartani az anyaországnak azokat, kikkel szem
ben a magyar állam oltalmazó keze gyönge volt, míg idehaza
voltak és még gyöngébb, m ikor az Oczeánon tul vannak."

• Az amerikai rendelésekről az 1902 május 15-én tartott nagygyűlés elé terjesztett
igazgatói jelentés a következő jellemző megjegyzéseket teszi: «Említésre méltó körülmény,

hogy amerikai rendelőink eg\'szersmind legpontosabb keszpenzfixetőink, sőt a rendelt könyvek
árát g\'akr:tl1 előre megl;üldik. Eg\'t:tkn eset sem fordult elei, hog"." .uuerikai magyar iskola
\'ag\' mag\'ar népkőnvvtár azzal a kérelemmel fordult volna hozzáuk, 11og\' ajándékképen
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Megjegyezzük, hogya népiratkakat az 1888 április 19. választ
manyi ülés határozatából Masztagby Ferencz szerkesztette. Eszter
gomi kanonokká neveztetvén ki, lemondott a szerkesztésról, mire
az 1890 február 20. választmányi ülés határozatából rövid ideig
dr. Winkler József volt a szerkesztö. Utána éveken Kisfaludy Z.
Lajos taápi plébános végezte a szerkesztói teendőket; 19°3. óta
dr. Sziklay János a népitatkák szerkesztóje,

A népitatkák mellett egy nagyobb kötetekből álló dllalat :
«A magyar nép könyvüh-([) szolgálja a népet, szintén mulattató és
oktató tartalommal. Jelenlegi szerkesztöje dr. Giessuiein Sandor
társulati alelnök, ki ezt a tisztet az ügy iránt való buzgóságból
díjtalanul vállalta magára.

Ugy a népiratkák, mint a «Magyar nép könyvtára» különösen
ma nagyfontosságúak magyar nemzeti szempontból is, mert a
társadalom fölforgatására irányuló törekvésekkel szemben erős

harczot folytatnak. Kivált a «Magyar nép könyvtáráo-nak leg
ujabb kötetje, melynek czime: «Mit igér és mit ad a szocziál
dernokráczia», érdemes arra, hogy széltében terjeszszék.

A «pártoló tagság» neve alatt legújabban meghonosított népies
tagság még nagyobb lendületet fog adni a Társulat népies irányú
kiadványainak.

A pártoló tagság ujra föltámasztotta a társulati naptdrt. Tud
juk, hogy a Társulat fönnállásának kezdetétől fogva adott ki nap
tárt; ez volt az ő legelsö kiadványa. A naptár kúlönféle változaso
kon esett át. Az 1872. julius 13. választmanyi ülés határozata foly
tán 1873. óta a közép osztály igényeihez mérten készült. 1884-ben
ezen naptárt megszüntetve, népnaptár kiadását határozták el, melyet
1889-ben megszüntettek. Az 1890 aprilis 24. választmanyi ülés hatá
rozatából «A Srent-Istudn-Tdrsulat Naptára» czímmel ujra kiadták,
de ismét csak pár évre, mert a hozza fűződő pénzügyi deficzit miatt
az 189-+. évvel beszüntették. Most uj alakban és remélhetőleg

nagyobb sikerrel kezdi meg ismét pályafutását.
És mit tesz a Társulat a műuclt közönség érdekében ~ Szóljunk-e

az «Encyclopaedia» vaskos köteteiről. melyek immár el is fogytak

küldjünk nekik könyveket, míg az itthon való népkönyvtárak alapítóitól - sajnos - nagyon
is megszoktuk az ilyen csodálatos és kiilönösen hangzó folvamodvánvokat : «Népkönvvtárat
alapítottunk, pénzünk azonban nincsen, kérünk tehá t kiaddnyaikból néhány ingven
példánvt».
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s melyek - eltekintve a jelen munka folyamán ismertetett bajok
tól, melyek e vállal at nyomaban jártak - irodalmi szempontból
mégis nagyértékűek voltak? Szóljunk-e Cantu Caesar nagy vilag
törteneiméről? Avagy a «Házi Könyvtár. köteteinek hosszu soro
zatáról, melyek az 1871-től 1887-ig terjedő időszakot ölelik föl?
Szeljunk-e a lvfaszlaghy Ferencz szerkesztette Almanachrol, melyet
a Társulat az 1888 február 23. választmanyi ülés határozatával sok
szeretettel inditott meg, de melyet mar 189o-ben Caz aprilis 24.
választmanyi ülés határozatával) a kedvezőtlen irodalmi viszonyok
miatt be kellett szüntetnie ?

Fölösleges ezekről szólanunk, mikor a Társulat jelenlegi
kiadványai is elegge megérdemlik a figyelmet. Itt van első sorban
a «Katholikus Szemle», mely dr. Mihdl)1i Akos gondos szerkesz
tése mellett elevenebb, változatosabb es korszerűbb, mint ere
deti mintaképei, a nagy franczia szemlék. Ez nem puszta dicsek
vés, vagy üres szólam. Egy jeles katholikus angol ujságnak,
a «Dublin Review»-nek magyarul is jól értő dolgozótarsa mon
dotta: A «Katholikus Szemle» joggal követelhet maganak előkelő

helyet Europa katholikus folyóiratai között, «can claim an honou
rable place among the Catholic periodicals of Europe».

Ez nagyon természetes is, ha clgondoljuk, hogy ebben a folyó
iratba a katholikus Magyarország legkidlóbb tudósai és írói dol
goztak es dolgozluk : Békefi Remig, Czobor Béla C~·), Csaplár
Benedek, Fraknói Vilmos, Ipolyi Arnold C';'), Karácsonyi jános,
Pór Antal akadémikusok ; Hornig Károly báró, Párvv Sándor,
Steiner Fülöp C·;·), Városy Gyula püspökök; Áldásy Antal, Bog
nár István, Kiss jános, Margalits Ede, Prohászka Ottokár, Székely
István, Timon Akos egyetemi tanárok ; Concilia Emil, jánossy
Gusztáv, Giesswein Sándor, Kemenes Fcrencz, Rajner Lajos, Rada
István kanonokok; Andor józsef, Bán Aladár, Fényi Gyula S. J.,
Kornócsy józsef (7), Kornánk István S. j., Kórősi Albin, Piszter
Imre dr., Szeghy Ernő dr., Sörös Pongrácz, Spett Gyula, Székely
Károly, Zoltvány Irén, Zubriczky Aladár stb.

189o-től egész 1903·ig minden füzetben Időszaki Szemle czim
alatt a bel- és külföldi politikai viszonyokról, maga a társulat
fáradhatatlan elnöke, Zichy Nándor gróf, nyujtott magvas tájé
koztatást.

Itt van az ugyancsak dr. Jlihdl)1i Ákos szerkcsztésében
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megjelenő «Családi Regényidr» , mely azt a nehéz, de szintoly fontos
föladatot tűzi maga elé, hogy olyan magyar regényirodalmat léte
sítsen, mely nem állitja az olvasót az elé a kinos választás elé,
hogy válaszszon egyfelől vallásának igazságai s az erkölcs paran
csai, másfelől a regény olvasása közt ; mely nem akarj a elhitetni
azt, hogya múvészet a vallás és erkölcs elvein tul fekvő valami;
de még azt sem, hogyaregényírónak szabad könyvéből szószéket
csinálnia a katholikus vallás ellen, de sohasem a katholikus vallás
mellett; szabad hirdetnie, hogy az emberi élet egyetlen rugója a
testi önfentartás és a faj fentartása. de nem szabad hirdetnie, hogy
vannak ezeken kivül egyéb rugói is. Szóval a Szent-István-Társulat
a «Családi Regénytárn-ral olyan regényirodalmat akar teremteni,
mely nem léha vagy gonosz, hanem a mely méltó a magyar
nemzethez s méltó arra, hogy az irodalomtörténet majdan foglal
kozzék vele." És föl kell emlitenünk legalább czimeik szerint a
Társulat egyes kiválóbb ujabb kiadványait, melyeknek egy részét
tagilletményül adta. Ilyenek: dr. Balies Lajos: «A római katholikus
egyhaz története Magyarországban», mely munka első kötete a
szent Istvan király koronáztatásától szent László király haláláig,

* A « Csalddi Regén)'liírn·ból eddig 39 kötet jelent meg és pedig: I. és II. kötet: Ger
maine eszménye. Ina jfonlal Mária, ford. Szenl'IIIIIIÚ..- D'Arbout ezredes három párbaja.

Ina Beupn» d' Hag ern», ford, dr. Roda 1. - III. kötet: Utak az életben. Ina Cvprian. 
IV. kötet: Filemon ezredes. Ina C. De Lamiruudic, ford. A. Vilnm, - Hol a boldogság?
Ina Minna Calllb, finnből ford. Bdn A. - V. és VI. kötet: Eszter. Eredeti irányregény az
alkoholizmus ellen. Ina X ... grófnő. - VII. és VIII. kötet: Eliane. Ina Graveu Agostné.
ford. dr. Rada István. - IX. kötet: Rajzok a kuruczvilágból. Ina Kincs István. - X-XII.
kötet; A vértanú szelleme. Tört. regénv. Ina Fil» Károly. - XIII. kötet: Ugv a mint volt.
Elbeszélések, Ina Hűtiner Julia. - XIV. kötet: A Mária-kép, Ina Buol jIJ., ford. SziNay
János. - XV. kötet: Anyaföldön. Elbeszélések. Ina Andor József (Cyprian). - XVI. és
XVII. kötet: Don Luis Colama elbeszélései. Ford. [dnd] Bernardin. - XVIII. kötet: A kék
ruhás asszony. Irta Csapodi Istvánné, - Psyche lámpája. Ina Léon de Tiuseau, ford.
A. V. - XIX. kötet: Hricz és az úrfi. Elbeszélés. Ina dr. Frnnl:« Iván. ford. Zsdtkovic,
Kálmán. - XX-XXIII. kötet: A leánymamák fia. Víg regény. Ina Kinrs István. - XXIV.
és XXV. kötet: .\ hiábavaló gazdagság. Ina Jeanne Maire], ford. dr. Rada István. 
Az utolsó betét. Elbeszélés. Irta Mrs. Banle ltdillg, ford. G. •\1. - XXVI. kötet: Falusi
történetek. Ina Váless)' Gyula. - XX\·II. kötet: Az ezer tó országából. Finn elbeszélések.
Ford. Bán Aladár. - XXVIII. és XXIX. kötet: Budai históriák, Ina Tarcuii György. 
XXX. kötet: A Karassómellöl. Elbeszélések. Ina Xmlil,Iw' K. Dezső. - XXXI. és XXXII.
kötet; Két vilúg közott. Ina .Indor József. - XXXIII. és XXXIV. kötet: Masolino. Regém'
Zsigmond kiralv korából. Ina Tar",di György. - XXX\'. és XXXVI. kötet: Küzdelrnek.
Olasz regém'. Irta Enrico Cnstelnuoi-o, ford .•\1. Hrabovsik» Julia.... XXX VII. kötet: A ruél
tóságos asszonv emberei. Elbeszélések. Ina G. Biittner Julia. - XXXVIII. és XXXIX. kötet:
Sampaulo grófné. Angol regény. Ina Henrv Harla II d. Ford. G. .\!.
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második kötete pedig a Kálmán királytól az Árpád-ház kihaltáig
terjedő korszakot öleli föl. Ilyen dr. Dudek János munkája : «A ke
resztény vallás apológiája». Ilyen Dupanloup «Jézus Krisztus. czirnú
remekműve, melyet a Társulat Ruschek Antalnak hasonlóképen
remek átírásában adott ki. Ide tartozik a «Történelmi hazugságok»
czimú igen korszerű és gyakorlati könyv, melyet Haller József for
dításában birunk. Továbbá Huber Lipót műve: «Az Úr Jézus
szülóföldjén». Az ide tartozó múvek sorozata azonban ezzel koránt
sincs befejezve, mert még nem említettük a «Tudományos és
Irodalmi Osztály» fölolvasásait és nagyobb kiadványait, melyekről

a következő fejezetben lesz szó.
A népnevelés oltárán nagy áldozatot hoz a Szent-István-Társulat

«Nepneoelá» czimű tanügyi hetilapjával. Ezt a lapot a Társulat az
ország összes katholikus népiskolainak ingyen küldi; a postadij
megtérítéséül a püspökök az egyházmegyéjük területén levő isko
láknak járó minden ingyenpéldány után évenként egy koronát
fizetnek. Hogy a Társulat nem nyerészkedésre törekszik s hogya
tagjai által fizetett tagdijak - el is tekintve a tagilletmény alak
jában nyujtott dús ellenértéktől - a legjobb czélra adatnak,
mutatja az az áldozat is, mit a Társulat a «Népnevelóu-vel hoz,
melylyel Magyarország tanítói karának szakszerű kiképzéséri fára
dozik minden dij nélkül, sőt óriási költséggel.

Különben, hogy minó munk át végez a Társulat az ország érde
kében önzetlenül és nagy áldozattal, legjobban bizonyit ják az ajándék
könyveli, melyekben a Társulat minden évben részesiti a szegény
sorsú tanulókat, közhasznú intézeteket, katholikus köröket stb. Ez
ajándékkönyvek példányszáma évenként több ezerre rug; a leg
utolsó tiz ev alatt a Társulat mintegy százezer könyvet ajándékozott.

Ez a Társulat irodalmi múködésének jelene. És hogy a leg
közelebbi jövőjéről is essék szó, megemlitjük itt, hogy ez év
augusztus r-vel a Társulat a forgalmas Kecskeméti-utczában sor
timcnt-ltőnyueeresltedest nyitott, melyben nemcsak a Társulat saját
kiadványai, hanem hivatása körébe vágó mindennernú bel- és
külföldi kiadványok is kaphatok.

A jelenből visszafelé pillantva, dicsőséges multat ölel át
szemünk; de előre tekintve, nem kevésbbé dicsőséges jövő képe
varázsolódik szemünk elé. Az Ipolyi-féle programm végre van
hajtva ; de azért megállani nem szabad. A Szent-István-Társulat-
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n ak nagy fölad at jut meg ez ország múve l ód ésében, irodalmában.
A magyar iro dalo m legnem esebb erőine k itt kell tal álniok t árno
ga t ásukat, törekvesei k j egeczedő pontj át . S e T ársulatnak kell
tekint élyesnek. vagyonilag erősn e k lennie, hogy az ir ók n agy

A Szcnt-Is tván-T úrsulnt h áza.

(Budapes t, VIl I. ker. , Szentkir.ilyi- utcza zR. sz.im .)

számát m aga köré gyüj thesse s állandóan fog lalkozta thassa. Magyar
o rszág pü spö ki kara, mid ón e Társulato t ötve nha t éves multj ában
n agyl el kűen tám ogatta s legutóbb is új h áza és nyomdája szer
zésében seg élyezte. o lya n szo lgá lato t tett a m agyar katholik us
iro da lo m nak, me lyne k hat ása hosszú id őkre fog terj edn i.
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Véleményünk szerint a Szent-István-Társulatnak nemcsak az
irott betű révén kell hozzáférkőznie a közönséghez, hanem az
élö sZó erejével is. Fölolvasásokat. marinékat kell tartania, melyekre
a főváros és az ország legműveltebb, legelőkelőbb körei seregeljenek
össze; ugy hogya katholiczizmus ilyen nyilvánulásain résztvenni, a
«bontonx-hoz tartozzék. Hogya Szent-István-Társulat ez irányban
mit tud tenni, mutatja a mult év márczius 3-an a Társulat Tudo
manyos és Irodalmi Osztálya által rendezett Leó-ünnep, melyet
XIII. Leó negyedszázados pápai jubileuma alkalmaból rendezett a
Társulat s melyre ll/lassies Gyula vallás- és közoktatásügyi minisz
teren kezdve eljöttek az ország legelőkelőbb egyházi és világi urai
s a főrangú hölgyvilag tagjai, a Társulat díszterme pedig be sem
fogadhatta mind az érkezőket, bir csak meghivott közönség nyert
bebocsáttatást.

-1<-1<-1<

Meg kell emlékeznünk e helyen a Társulat öröméről, bána
taról és kűlsó sikereiról is. 1892. a Társulatot az az öröm érte,
hogy elnökét, Zichy Nándor grófo t, az aranygyapjuval tüntette ki
az uralkodó. Ugyanez évben a Társulat választmánya diszüléssel
ünnepelte a király negyedszázados koronázási jubileumát.

A következő év május 8-an ünnepies nagygyülést tartott a
Társulat XIII. Leo pápa félszazados püspöki jubileuma alkalmából.
Az ünnepi gyülésen raSZal)' Kolos biboros herczegprimas elnökölt
s megjelent azon Ldszlo királyi herczeg. Komácsy József ez alka
lommal elszavalta (eXIIL Leo jubileuma» czirnú lendületes ódaját.

A millenium évében a Társulat résztvett kiadvánvaival az
országos kiállításon és a nagyérmet nyerte, Hutnmer Nándor tar
sulati titkirt pedig már 1893 -ban a b áIlitási bizottság tagjava
nevezte ki a kereskedelmi miniszter. Az 190o-ban részt vett aparisi
világkiállitáson, hol a bronzérernmel tüntették ki kiadványait.
Kitüntetve lett a Társulat azzal is, hogy érdemes alelnöke, dr. Kis
faludy A. Béla. amillenium évében a vaskoronarendet nyerte;
Humnier ~andor titkar pedig 1898-ban a szent Gergely-rend long
keresztj ével ékesíttetett.
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A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUDOMÁNYOS ÉS

IRODALMI OSZTÁLYA .

.\ katholikus irók értckezlete. - A társulati elnökség álláspontja. - A választmány
határozata. - A harminczas bizottság ülése. - Elvi nehézségek. - A szervezeti szabá
lyok. - Az 1887. évi közgyülés. - Első alapítók. - Tagajánlás. - Az osztály megala-

kulása. - Az ügyrend. - Az osztály müködése. - Jelen szervezete.

A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT-nak egy olyan alakulatáról kell még
szólanunk, mely a Társulat életerejének egyik legfénye

sebb bizonyítéka. Ez a Társulat «Tudományos és Irodalmi Osz
tályá»-nak keletkezése r 887-ben.

Ennek előzményei abban keresendők, hogya katholikus irók,
részben a Szerit-István-Társulat körében múködve, részben az
időszaki katholikus sajtó által nevelve és foglalkoztatva, a nyolcz
varias években már tekintélyes gardivá szaporodtak. A «katholikus
író» vagy «hirlapiró» kezdett olyan foglalkozássá lenni, a m inó
akkor már általában volt az írói és hirlapírói foglalkozás. :';agyon
természetes volt tehát a szervezkedés, a tömörülés után való törek
vés, mint a mely tekintélyt ad a testülette egyesült katholikus
íróknak.

Ennek kifolyása volt az r886 augusztus 7-én Budapesten
tartott katholikus írói értekezlet, mcly egy katholikus irodalmi
társaság alakítását mondotta ki. Hogy m ikent alakittassék meg a
társaság. arra nézve nézeteltérések voltak agyülésen; némelyek
azt akarták, hogy az irodalmi társaság a Szent-István-Társulat
kebelében alakuljon, mások önálló egyesületet kívántak. Végre
győzött az előbbi álláspont, melv mellett főkép Lonkay Antal, a
«Magyar Allam» szerkesztó-kiadója szállott síkra. Ennek folytán a
gyűlés megbizásából Nesrueda István föl szentelt püspök s vácz i
káptalani helynök azt a kérelmet terjesztette Simor bíbornok
herczegprirnáshoz, tenné lehetövé, hogy a Szcnt-IstYán-Társulat

A Szeut-Istv.iu-Tűrsulat története. 16
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kebelében egy irodalmi társaság létesüljön. A primás ezt az elő

terjesztést, illetőleg emlékiratot megküldte a Szent-István-Társulat
elnökségéhez, mely beható tanácskozás tárgyává tette az ügyet,
azután deczember 21-én kelt fölterjesztésében közölte Simor bibor
riokkal a maga álláspontját. E szerint az elnökség szem előtt

tartva a Szent-István-Társulat magasztos irodalmi föladatát, kűlö

nösen pedig az 1887 elején meginditandó «Katholikus Szemle»
czirnú folyóiratát, előnyösnek véli, hogy a Társulat kebelében,
vele azonban szervileg egyesülten oly intézmény létesüljön, mely
a Társulatnak az írói erők egész sorát szolgáltatná rendelkezésére.
E szempontból kiindulva, a Társulat elnöksége csak azon föltétel
alatt tartja üdvösnek és czélirányosnak a nevezett «Tudományos
és Irodalmi Osztályn-nak a Szent-István-Társulat kebelében leendő

fölálhtását, ha ezen osztály a Társulat alapszabályainak megfelelő

leg, ugy szervezetében, mint múködése minden irányában teljesen
alárendeltetik a Szent-István-Társulat elnökségének és igazgató
választmányának. Ez alapon az elnökség meginditandóknak véle
ményezi a tárgyalásokat, melyeket a katholikus irók gyűlésének

nagybizottsága a Szent-István-Társulat kebeléből kiküldendő bizott
sággal folytatna.

Erről az elnökség jelentést tett az 1887 január 20-án tartott
választmanyi ülésnek. Egyszersmind előterjesztette a katholikus
irók gyűlésének emlékiratát, melyben az az indítvány foglaltatik,
hogy a választmány küldjön ki egy IS tagú bizottságot, mely a
katholikus irók IS tagú bizottságával megalapitsa a módozatokat,
melyek szerint a «Tudományos és Irodalmi Osztály» a Szetit
István-Társulat kebelében fölállitható lesz.

Barta Béla kir. kuriai biró aggályait fejezte ki a terv ellen.
«Azon meggyőződésben vagyok - ugymond - hogy a Szent
István-Társulatban fölállítandó katholikus irodalmi társaság ezen
Társulatnak létérdeke it fenyegeti s ha ezen ügyben talán fölös
leges aggodalmaim volnának, megbocsátható az nekem, mert lel
kemen viselem a Szent-István-Társulat ügyét. A katholikus irók
tömörülése oly czélból, hogy a tudományokat katholikus szellem
ben rnúveljék, hogy a szepirodalom sokféle ágát a katholikus
közönséggel megkcdveltessék, szükséges; és én az ezen czélból
támadt mozgalmat örömmel fogadom, sőt a katholikus irodalmi
társaság fölállitását helyeslem is; és elismerem azt is, hogy az
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ezen czélból fölállltott társaságot pártolniok kell a katholikusok
nak. Kimondom azt is, hogy azon férfiak is, kik a dolgok eddigi
fej lódésével megelégedve nincsenek, tisztelettel és hálával tartoz
nak azon bátor férfiak iránt, kik elég merészek valának a moz
galmat kezdeményezni. Hogy ezen mozgalom szükséges szemben
azon aramlattal, mely a katholikus jelleget a tudományok és mú
vészetek terén rnindiukább elmosni készül, hogy nem fölösleges,
bizonysága a protestáns írók mozgalma, mely ezt maga után vonta.
De midón ezt elismerem, tisztaban kell lennünk azzal, hogy a
Szerit-István-Társulat csak oly alapon szövetkezhetik, melyen saját
fönnállását biztosíthatja... A kath. írók értekezlete egy önállóan
szervezett, független irodalmi társaság fönnállását tervezi, mely
mint a Szent-István-Társulat egyik osztálya ebbe illesztessék be.
En ebben belső ellenmondást látok; mert ha e társaság független,
akkor a Szent-Istvan-Társulat keretébe nem fér. A status in statu
féle állapot létrehozatala hiú törekvés. Ha e társaság a Szerit
István-Társulat szakosztálya óhajt lenni, akkor ezen osztály nem
lehet társaság, sőt ennek fölállítását a Szent-István-Társulat füg
getlenségének veszélyeztetése nélkül senki sem gondolhatja el.
Képzeljük el a viszonyt a kettő között. A két társaság csak lát
szólag rokon, czéljaik, szervezetök, eszközeik is különbözók. A Szent
István-Társulat a bíboros herczegprímás által kitüzött föladatok
nak hódol, midón az ismereteket aprópérizzé váltva a nép között
széthinti ; ezen osztály vagy társaság a tudományok magaslatait
fogja keresni. Egy társaságnak a másikba való bekebelezése jogi
képtelenség. Ha ez megtörténnék, milyen lenne a kettő közti
viszony? A surlódás kikerülhetetlen, az életerők ki fognak merülni.
En tehát daczára azon meleg érdeklődésnek, melylyel a katholikus
társaság iránt vagyok, kijelentem, hogy azon módozatba, hogy e
társaság a Szerit-István-Társulatba bekebeleztessék, nem egyezem,
ahhoz nem járulok. De kérdem, mi áll annak lit jában, hogy önálló
irodalmi társaság alakuljon? Vajjon a teljes önállóság a katho
likus irók önérzetének nem inkább felelne meg? S miért ne for
dulhatna az irodalmi társasághoz a Szent-István-Társulat kiadvá
nyokért ?» Iridítványa a következő: «A katholikusok írók és tudó
sok értekezlete által kiküldött nagybizottság fölhivása folytán
mondja ki a Szent-István-Társulat választmánya, hogy azon módo
zatot, mely szerint a fölállítandó katholikus irodalmi társaság a

16"
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Szent-István-Társulat keretébe, mint annak tudományos és iro
dalmi osztálya beillesztendó, saját fönnállásanak veszélyeztetése
nélkül el nem fogadhatja; kész azonban oly önálló katholikus
irodalmi társasággal az érdekközösség és munkafölosztás elveinek
alapul vétele mellett kölcsönös támogatás végett szövetkezrii».

Barta Bélának azonnal válaszolt Lonkay Antal. Kijelentette,
hogy az augusztus 7-i értekezlet azzal az eszmével foglalkozott,
hogy a katholikus irók önálló társaságot alkotnak; de ő volt az,
ki az értekezlet határozatát oly mederbe sodorta, hogy a Szent
István-Társulattal szorC?s kapcsolatban akarnak az irók tömörülni.
Hangsúlyozta, hogy nem önálló, sem független társaságot nem
akarnak, hanem egy tudományos és szépirodalmi osztályt, mely
a Szent-István-Társulatnak teljesen alárendelt része leszen, ugyan
azon elnökséggel, ugyanazon választmánynyal. A katholikus irók
értekezlete nem arrogál önállóságot, a kinevezendő bizottság meg
állapítja majd a részleteket, melyekból kitünik, hogy minden
mozgalom azért történt, hogya Szent-István-Társulat fényét, virág
zását, a mely a legutóbbi időben oly szépen bekövetkezett, elő

mozdítsák.
Apponyi Albert gróf arra utalt, hogy az irodalmi munkák

szerkesztése és kiadása ugyan két dolog, de mindkettó összefügg,
a szerves szétválasztás a gyakorlatban keresztülvihetetlen. A Szent
István-Társulat is irodalmi ezélokkal foglalkozik és könyveket
ad hi; s ha az irodalmi társaság önállóan megalakul, hasonlóan
tagdíjakat fog szedni és könyveket ad ki, tehát olyan társulat
lesz, mint a Szerit-István-Társulat. A kettő között az volna a
különbség, hogy az uj katholikus irodalmi társaság szerencsésebb
lesz, mert a fiatal irók és hírneves tudósok egész serege áll ren
delkezésére. Keletkezik tehát egy versenytársulat. Az elnökség ezt
nem akarta; mert mi is volna ennek értelme? A szakadás köny
nyen oda vihetné a dolgot, hogy egy erős társulat helyett volna
két gyönge életnélküli intézmény. De a katholikus irók társulata
lassan erősbödnék, mert pezsgő élet övezi, míg a mien k hanyat
lásnak indulna..\lilyen helyzet volna az, ha a lelkészkedő papság
hol jobbra, hol balra huzatnék ? A buzgóság határozott irány nélkül
lankadna. A Társulat elnöksége tehát azon a nézeten volt, hogya
katholikus irók a Szent-István-Társulat kebelében szervezkedje
nek ; de a Társulatnak mi nden tekintetben alárendelve magukat.
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Az elnökség föltételül tűzte, hogy a tudományos és szépirodalmi
osztály alárendelje magát a Szent-István-Társulat elnökségének és
választrnányának, gyűlései, kiadványai a Szent-István-Társulat firmája
alatt legyenek; és az osztály saját kezdeményezéséből mit sem
tegyen, hanem csakis a Szent-István-Társulat elnökségének és választ
mányának beleegyezésével, jóváhagyásával. A változás, melyet a
Társulat szervezetében az irodalmi osztály keletkezése előidéz,

nem nagy mértékű. A Társulat az új osztály munkásaihoz fordul
hat anyagért; nagyon természetes, hogy munkásságuk birája is
mindenkor a Szent-István-Társulat.

A tárgyalás folyamán Lonkay Antal még közölte, hogy az irók
értekczlete az eljárási módozatok megállapítását egy 56 tagú
bizottságra ruházta; ez ismét egy 15 tagú bizottságot küldött ki.
Mihelyt a Szent-István-Társulat részéről az ugyanannyi tagból álló
bizottság kiküldetik, a tárgyalások megtarthatók.

A választmány elfogadta Apponyi Albert gróf álláspontját és
kimondotta, hogy a katholikus irók tudományos és szépirodalmi
osztálya a Szent-István-Társulat kebelében s a társulati elnökség
nek és választmánynak alárendelten alakuljon meg; egyuttal az
osztály szervezésére vonatkozó részletek megállapítása végett a maga
kebeléből 15 tagú bizottságot küldött ki, melynek tagjai voltak:
dr. Aschenbrier Antal, Barta Béla, dr. Bita Dezső, dr. Bognár Isván,
dr. Cherven Flóris, Csaplár Benedek, Gervay Mihály, Haydin Károly,
Hornig Károly báró ez. püspök, Kürcz Antal, Pdsztelyi János, dr.
Rapnics Rajmond, Markus Gyula, dr. Való Simon és dr. Némethy Lajos.

Ez a 15 tagú bizottság a katholikus irók értekezlete részéről,

illetőleg ennek 56-os bizottsága részéről kiküldött 15 tagú bizott
sággal egyesülve, 30-as bizottságot alkotott.

A 30-as bizottság 1887 január 26-án tartotta első ülését.
melyen Apponyi Albert gróf és dr. Steiner Fülöp elnököltek.

Lenkay Antal, ki legbuzgóbban dolgozott a Tudományos és
Irodalmi Osztály létrejöttén, örömmel üdvözölte ezt a napot, mely
nek osztályrészül jutott, hogya sokak által oly régóta táplált eszme
megvalósuljon. Szivesen fölemlítette, hogya jelenlevőkmindannyian
a Szent-István-Társulat tagjai. Minthogy harmincz ember tanács
kozása igen nehézkes, indítványozta egy albizottság kiküldését,
mely a Szen t-István-Társulat elnökségének vezetése alatt meg
beszél je a részletek kidolgozását.
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Barta Béla helyeselte az albizottság kiküldését, de szükséges
nek tartotta, hogy az albizottságnak elvi szempontok adassanak
ki utasításképen. Elvileg határoztassek meg, mily keretben történ
jék a Tudományos és Irodalmi Osztály fölállítása. Szerinte a szer
vezesnek két sarkalatos pontja van: az Osztály tagjai és az Osztály
hatásköre. A mi azt illeti, hogy miként alakuljon meg az Osztály,
elvileg a mellett van, hogy az Osztály választás utján szervez ked
jék; de a választásnak olyannak kell lennie, hogy abba a Szent
István-Társulat minden illetékes tényezője beleszólhasson. A kijelö
lés, ajánlás és választás joga kellőkép érvényesüljön; mert ha
a választásban, illetőleg ez Osztály fölállításában a Társulat minden
tényezője érvényesítheti akaratát, nem hiszi, hogy volna olyan
tudós férfiu, ki megválasztatását ne venné megtiszteltetésnek.
Az Osztály hatáskörére nézve elvileg a választmány ama határo
zatát kívánja megtartani, hogy az Osztály a Társulattal szerves
összeköttetésben álljon és ne önálló társaság legyen. Ez az Osztály
állapitsa meg a Társulat évi irodalmi programmját, a könyv
kiadást.

Bogisich Mihály első sorban azt a két kérdést kívánta eldöntés
alá bocsátani, vajjon a Társulat eddigi irodalmi bizottsága fönn
maradjon-e, vagy összeolvad a katholikus irodalmi társasággal;
továbbá, hogy e társaságnak milyen osztályai legyenek. Ez utóbbi
tekintetben czélszerűnek tartja, ha az Akadémia szervezetét fogadják
cl. Ez indítvány ellen erősen kikelt Barta Béla. A Szem-István
Társulat választmánya - úgymond - nem társaságot akar föl
állítani, hanem tudományos osztályt. Nincs az ellen kifogása, hogy
a fölállítandó Osztály maga szabja meg munkakörét, alakítsa meg
alosztályait, tartson fölolvasásokat ; de ne mint társaság szere
peljen, hanem mint a Szent-István-Társulat egyik szakosztálya.
Lanka)' Antal Bogisich és Barta fölszólalásaira felélve, azt moridta,
hogy a Szent-István-Társulat irodalmi bizottságára szükség lesz
a Tudomanyos és Irodalmi Osztály megalakulása után is; kell
továbbá, hogy a Tudományos és Irodalmi Osztálynak alosztályai
legyenek.

CsávolsZk)' József váczi kanonok elégségesnek tartotta, ha az
Osztály tagjainak valasztása és a költségvetés a Szent-István
Társulatra bizatik ; azonban az Osztálya saját ügyeit önmaga
intézze. A lényegben a Szent-István-Társulattal lehet egység; de
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a katholikus irók társaságának szüksége van egy névre, mely őket

a munkára ösztönözze. A társaság tagjai nem nevezhetik magukat
a Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztálya tagjai
nak. Névre van szükség, mely a tudósoknak tekintélyt adjon és

a társaságnak vonzóerőt kö1csönözzön.
Barta Béla, ki a Szent-István-Társulat egységét és fennsőbbségét

féltette az irók önállóságra való törekvéseitól. melyeket a Társulat
keretében akarnak érvényesiteni, szinte ingerülten felelt Csávolszky
nak: «A miket itt hallottam - úgymond - az nem ö eminen
cziája, a fövédnök, a társulati elnökség és a választmány véleménye.

Itt egy társaság fölállitása ezéloztatik, a mit mi perhorreskáltunk,
Azért nem fogadják el önök, hogya meglevő irodalmi bizottság
teendói a fölállitandó osztályra ruháztassanak. mert szeparatisztikus
törekvéseik vannak. A Szent-István-Társulat alapszabályaiból egy
kommát sem engedek; ám ezek keretében állittassek föl az Osztály»,

Apponyi Albert gróf ezután befejezte a vitát és indítványozta
egy albizottság kiküldését, mely az Osztály fölállitásának módját,
az osztály vagyoni viszonyait megállapitsa és javaslatot tegyen
a társulati alapszabályok módosítást igénylő pontjairól. A bizottság
ezt az indítványt elfogadta és az albizottságot dr. Steiner Fülöp
pápai prelátus elnöklere alatt kiküldte.

Az eddig előadottakból világosan láthatók a Tudományos és
Irodalmi Osztály megalakításának elvi nehézségei. A Szent-István
Társulat elnöksége és választmánya méltán aggódhatott, hogy
a katholikus irodalmi társaság, ha önállóan alakul meg, versenyt
támaszt fi Szent-István-Társulattal szemben. Mert egy csupa irókból
álló fiatal egyesület, mely kevésbbé sokoldalu czélt tüz maga elé
s mely a magyar katholikus egyhiz kormányzatával nincs olyan 
hogy úgy mondjam - félhivatalos viszonyban, rnint a Szerit
István-Társulat, minden bizonynyal elevenebb és szorosabb tevé
kenységre képes, mint ez. Kisebb a tekintélye, de kisebb a fele
lőssége, kisebb a koczkázata is. Elhatározásai nem érielődnek

a bizottsági és albizottsági tárgyalások tekervényes útján - a mire
egy nagy társaságnál úgy a testületi akarat helyes kiképzódése,
mint a felelősség megosztása végett szükség van - hanem gyorsan
támadnak s szintoly gyorsan végre is hajthatok. Ez világos előnye

bármely kisebb irodalmi egyesületnek a Szent-István-Társulattal
szemben. Am a Szent-István-Társulat létezik és múködik ; s lété-
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nek és múk ödésének ténye maga is egy nagy jogczime az élethez.
E mellett, ha mint nagy testület, múködésében kevésbbé dicseked
hetik is a fürgeség erényével, vannak más erényei, melyekre
a magyar katholiczizmusnak szintén szüksége van. Mindezekért
komoly lelkiismereti kérdés: szabad-e, helyes-e a Szerit-István
Társulattal szemben egy versenytársulatot támasztani s ezzel csök
kenteni befolyását, megosztani a közöriség -érdeklódését és áldozat
készséget s egy erős társulat helyett két gyenge társulattal szolgálni
a katholikus ügyet? Ez a megfontolás vezette az 1886 augusztus 7-iki
irói értekezletet is abbeli elhatározásában, hogy nem kűlön és
önálló egyesület, hanem a Szent-István-Társulat keretében egy
irodalm i osztály alaki ttassék.

Ám ennek is megvoltak a maga nehézségei. Ha az Osztály
a Szent-István-Társulat keretében önállósággal, autonom iával bir,
akkor megvolt a status in statu veszedelme, a initől Barta Béla
félt. Attól lehetett tartani, hogy ez esetben az irók osztálya a
választmánynak vetélytársa lesz, a mi súrlódásokra vezet. Innét az
a határozata a választrnánynak, hogy a Tudományos és Irodalmi
Osztály alá legyen rendelve a Szent-István-Társulat elnökségének
és választrnányának, mely határozatot Barta Béla olyan szorosan
magyarázott, hogy az Ő szándéka szerint a Tudományos és Irodalmi
Osztály tulajdonképen csak egy nagyobbsznbásu irodalmi bizoitsdg
lett volna.

E nehézségekkel kellett megküzdenie a kiküldött bizottság
nak, melynek föladata volt a Tudományos és Irodalmi Osztály
szervezetét megállapítani. A nehézségeket ügyesen megkerülte és
gyorsan is készült el munkálatával. 1887 február z.i-én a bizottság
által kidolgozott szervezeti szabályzat már a választmány előtt feküdt.
mely azt néhány lényegtelen módositással elfogadta. Rostabdzy
Kálmán azt óhajtotta volna, hogy a Tudományos és Irodalmi
Osztálya részére megállapított szervezetben nagyobb múködési
tért nyerjen ; továbbá, hogyatársulati nagygyűlés idején a Tudo
mányos és Irodalmi Osztály több napon keresztül üléseiben
számolj on be munkásságáról, Erre Barta Béla azt jegyezte meg,
hogy az egyes intézmények jósága nem a szabályoktól függ,
hanem azon emberektől, kik azok által munkálkodnak. Lanka)' Antal,
látván, hogy a Társulat készségesen befogadja az irodalmi osztályt,
eltérőleg a mult választmányi ülésen nyilvánított fölfogásától.
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most helyesnek tartotta, hogya választmány által kiküldött irodalmi
bizottság megszünjék S teendöi az irodalmi osztályra szálljanak át.

Az így elfogadott szervezeti szabályzat ki is mondja, hogy
a Szent-Istvan-Társulatban eddig fennállott irodalmi bizottság meg
szünik s annak minden teendője a Tudományos és Irodalmi
Osztályra ruháztatik at.

Az irodalm i osztály föladatait a szervezeti szabályzat így írja
körül:

«A társulati választmány jogainak teljes föntartása mellett

a Tudományos és Irodalmi Osztály gondoskodik: aj a társulati
tagoknak nyujtandó tagilletmények s minden egyéb, a Társulat
által közrebocsátandó múvek megírása- s kiállításáról; bJ szak
birálókról ; ej időnkint nyilvános fölolvasásokat rendez; dJ a Társulat
által megindított «Katholikus Szemle» czirnú folyóirat, valamint min
den ezentul megindítandó társulati folyóirat szamara folyton iro
dalmi készletet szolgáltat az illető rovatvezetők- vagy szerkesztöknek».

A Tudományos és Irodalmi Osztály tagjait a Szerit-István
Társulat választmánya választja és pedig az Osztály szervezésénél
a harmincztagú bizottság, a jövőben pedig a Tudományos és
Irodalmi Osztály aj áulatára. A választmány ál tal megválasztott
tagok megerősítés végett fölterjesztetnek a védnöki karhoz.

A Tudományos és Irodalmi Osztályba valasztott tag, ha addig
a Szent-István-Társulat köteléken kívül állott, a megválasztás által

a Társulat rendes tagjává lesz.
A Tudománvos és Irodalmi Osztalv élén a társulati elnök

ség áll.
Az Osztály belügyéhez tartozik: alosztályokat szervezni, azokba

tagjait beosztani, az alosztályok élére vezérelnököket választani.
Az Osztály nem lévén kűlön jogalany, vagyona a Szerit-István

Társulaté mint jogalanyé. E vagyon terhére az Osztály külön
kiadványokat bocsathat ki, melyeknél ez a körülmény a czímlapon
megemlítendő.

Ez a szervezet alkalmas volt arra, hogy megnyugtassa azokat
kiknek a Tudományos és Irodalmi Osztálynak az anyatársulathoz
való viszonyára nézve aggodalmaik voltak. Surlódás a választmány
és az Irodalmi Osztály közott a mai napig sem fordult elő.

Az élet azonban a szervezet egyes pontjai ellenében eltérő

jogállapotokat fejlesztett. Így eltörülte az élet a szervezeti szabá-
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lyoknak azt a pontját, mely szerint az Irodalmi Osztály gondos
kodik a társulati tagok tagilletményéről s minden egyéb, a Társulat
által közrebocsátandó művek megirásáról és kiállításáról. Tudjuk,
hogy a tagilletmények, majd utóbb az összes társulati kiadványok
javaslatba hozatala 1882 óta a tagilletményi vagy irodalmi bizott
sághoz utaltatott; majd az Irodalmi Osztály létesülésével ez a
bizottság megszünt és teendőit az Osztály vette át. Azonban olyan
nagy testület, mint az Irodami Osztály - még ha nem is jelelentek
meg az osztálygyűlésen az összes tagok, hanem közülök csak
IO-I), de nem mindig ugyanaz a IO-I) - nem lehet alkalmas
az ilyen ügyek elintézésére. Bebizonyult, hogy az osztálygyűlés

plénuma az irodalmi kiadványok megitélésére nem alkalmasabb
fórum, mint a választmány plénuma. Ennélfogva az Osztálynak
most említett hatásköre először az Osztály hetes bizottságára
szállt át, majd beszáradt és helyreállott az a régi állapot, mely a
tagilletményi bizottság létezése előtt megvolt, hogy t. i. az elnök
meg az igazgató hozzák javaslatba a kiadandó irodalmi múveket,
a választmány pedig bizottság mellózésével dönt.

Azt a korrekturát is eszközölte az élet a Tudományos és
Irodalmi Osztály szervezeti szabályain. hogy az anyatársulat kiad
ványainak a szakbiralatát nem az Osztály végeztette, hanem a
választmány, illetve maga az igazgató jelölte ki a bírálókat. Végül
nem volt szükséges, hogy a «Katholikus Szemlé»-nek az Irodalmi
Osztály szolgáltasson irodalmi készletet; a «Katholikus Szemle»
szerkesztóje bőven el van látva kézirattal és a szerkesztés érdeké
ben megfelelőbb, ha ő maga bizonyos tervszerúséggel gondoskodik
a folyóiratba irandó közleményekról, mintha az Irodalmi Osztály
szelgáltat neki kéziratokat. Megjegyzendő itt, hogy maga a «Katho
likus Szemle» is máskép szerkesztődik, mint ahogy azt megindí
tásakor a választmány képzelte; a rovatvezetők és velük együtt a
külön rovatok egyszerűen nem léteznek.

A Tudományos és Irodalmi Osztály szervezeti szabályait a
védnöki kar és az 1887. márczius 17-ikén tartott társulati köz
gyűlés egyértelmileg elfogadta. A közgyűlésen Lankay Antal, kinek
legnemesebb törekvése és legszebb álma teljesedett a Tudományos
és Irodalmi Osztály megalakulásában, tehetségéhez képest anyagi
áldozattal is kívánt járulni az uj alkotás megszilárdításához :
ötszáz forintnyi alapitványt tett az Irodalmi Osztály javára.
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Az az áldozatkészség, melyet a Szent-István-Társulat létezésé
nek kezdetétől fogva örvendetesen tapasztalt a magyar papság
részéről, az ő ifjú sarjadékát, a Tudományos és Irodalmi Osztályt
is kegyeibe fogadta. Irsik Ferencz apátkanonok mindjárt az Osztály
alakulásakor 10.000 forintnyi alapítványt tett az Irodalmi Osztály
czéljaira; a Társulat nagy Meczenása, Simor János bíbornok
herczegprimás pedig 1889-ben hasonlóképen 10.000 forintos alapít
ványt tett az Osztály javára.

Ilyen kedvező. fogadtatással. a főpapi bőkezűségnek ilyen
kegyeivel elhalmozva indult útjára a Tudományos és Irodalmi
Osztály.

A társulati közgyűlés által elfogadott szervezet szabályai,
mint a társulati alapszabályok módosításai fölterjesztettek a bel
ügyminiszterhez, ki azokat 1887 április 7-ikén megerősítette. Ezzel
a Tudományos és Irodalmi Osztály jogi létet nyervén, a tényleges
megalakuláshoz, a keretek betöltéséhez lehetett fogni.

A harminczas bizottság április 21-én ismét összeült és az
elnöklő Steiner Fülöp prelátus indítványára hat tagú albizottságot
küldött ki az Osztályba választandó tagok kiszemelésére.

Ez az albizottság 1887. április 25., 26. és 27-ik napjain ülé
sezett Károlyi Sándor gróf és Steiner Fülöp prelátus elnöklete
alatt. A bizottság a következő elvekben állapodott meg: I. azon lesz,
hogy a Társulat Tudományos és Irodalmi Osztálya főbb kereteiben
megalkottassék ; 2. tiszteleti tagokat nem fog ajánlani; 3. az írók
közül azokat ajánlja, kik kifogástalan katholikus irányban nagyobb
tevékenységet fejtettek ki; 4. az ajánlott tagok száma 80-ig ter
jedjen.

Az albizottság az első napon 162 tagú névsort alkotott meg,
a második napon a tagok számát 126-ra apasztotta s igyekezett
öket a «Katholikus Szernle. rovatainak megfelelő négy tudományos
és irodalmi csoportba osztani. A harmadik ülésen az albizottság
az összeállított névsor fölött szavazott. A szavazásnál a következő

elveket alkalmazták : I. a szavazás nyilt; 2. a ki a szavazatok közül
két nemleges szavazatot kap, az nem ajánltatik ; 3. az albizottság
tagjai szavazatukat nem okolják meg. A szavazás megtörténvén,
az albizottság a Tudományos és Irodalmi Osztály tagjaiul 73 tagot
magában foglaló névsort, illetőleg az azon jelzett írókat ajánlotta
a harminczas bizottságnak, mely azokat elfogadta. Az ígyajánlottak
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neveit a választmány elé terjesztették. mely május s-ikén tartott
ülésében megejtette a tagválasztást. E választásnál a következő

elvek nyertek alkalmazást: L a védnöki kar tagjai, habár tudo
mányos és irodalmi szempontból is kiválóak, épen a Társulathoz
való védnöki viszonyuknál fogva a Társulat ezen Tudományos
és Irodalmi Osztályának megalakulásánál szóba nem jöhetnek;
2. a Társulat és a Tudományos és Irodalmi Osztály közt való
szoros viszonyból kifolyólag a Társulat titkára, hivataloskodásá
nak tartama alatt, hivatalánál fogva a Tudományos és Irodalmi
Osztály rendes tagja; a mi azonban nem zárja ki azt, hogy ugyanő

magánirodalmi munkásságára való tekintetből külön és névleg
tagul választassék; 3. a megejtendő szavazásnál a Tudományos és
Irodalmi Osztály tagjai a harminczas bizottság által ajánlottakból
titkos szavazás utján választassanak. A választmány által ekként
megválasztottak nevei megerösítés végett fölterjesztettek a bibornok

herczegprimáshoz.
1887 julius 2-án volt a Tudományos és Irodalmi Osztály

alakuló gyűlése Steiner prelátus elnöklete alatt. Steiner nagyszabású
beszédet mondott a tudomány és az egyház tanai közt való össz
hangról, mely beszédét Lanka)' indítványára a «Katholikus Szemlé»
ben közölték. Fölolvasták Simor herczegprimás leiratát, melylyel
a Tudományos és Irodalmi Osztály tagjainak megválasztását jóvá
hagyja. Irsik Ferencz apátkanonokot, az Osztalyelső alapítóját,
ki az alakuló gyűlésen jelen volt, lelkesen üdvözölték.

Következett a szakosztályok megalakitása. Harnig Károly báró
ez. püspök azt indítványozta, hogy az alosztályok most határoz
tassanak meg, az ügyrend tervezetének elkészítésére pedig szúkebb
bizottság küldessék ki. Az alosztályokra nézve legczélszerűbbnek

tartaná, ha elfogadnák azt a beosztást, melyet a «Katholikus Szernle»
programmja kitüntetett; az alosztályok száma e szerint négy volna:
L hittudomány és bölcselet; 2. történelem; 3. jogo, államtudomány
és szocziológia; 4. szepirodalom. Ezzel szemben dr. Kisfaludy A.
Béla azt indítvanyozta, hogy három alosztály legyen: L hi ttudo
mány, bölcselet és természettudomány; 2. történelem, jog- és állam
tudomány; 3. neveléstudomány, gyakorlati hitélet, népies, ifjúsági
és szépirodalom. Menybdrt László azt kivánta, hogy a természet
tudományoknak külön szakosztály állittassék föl, mert épen ez
a tudományszak az, mclynck köréből veszik a katholiczizmus
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ellenségei érveiket. Szükséges, hogya megtámadtatás ellen hasonló
fegyverekkel küzdjünk. Steiner Fülöp elnök indítványára az alakuló
gyűlés a négyes beosztást fogadta el s fölhasználván a Kisfaludy
inditványában foglaltakat is, a szakosztályokat ígyalakitotta meg:

I. hittudomány, bölcselet, természettudományok;
II. történelem és segédtudományai ;

III. jog- és államtudományok s szoeziológia;
IV. neveléstudomány és iskolaügy.
Ez megtörténvén, az ügyrend kidolgozására héttagú bizott

ságot küldtek ki az elnökség vezetése mellett. A bizottság tagjai
voltak: dr. Hornig Károly báró, Lenkay Antal, dr. Breinay Béla,
dr. Rapnics Raj mund, dr. Kisfaludy A. Béla, dr. Pauler Gyula és
dr. li/olaihc: Nándor.

Dr. Brezna)' Béla indítványára az alakuló gyűlés elhatározta,
hogy az ujonnan megalakult Osztály a pápa Ö szentsége előtt

hódolatát tolmácsólja és munkálkodására apostoli áldását kéri.
Az ügyrend tervezetét a Tudományos és Irodalmi Osztály

I~87 október 27-én tartott gyúlésén targyalta és módosításokkal
elfogadta. A valasztmánv ugyanazon év november ry-én hozzá
járult az ügyrendhez.

November ro-én osztálygyűlés volt, melyen az első fölolvasás
hangzott el: dr. Kisfaludy A. Béla tartott fölolvasást «XIII. Leó
pápa, a tudomány és irodalom munkás pártfogója» czirn alatt.
Ezután megválasztották az előadókat és másodelőadókat. ~Ieg

választattak: az első szakosztúly elóadójává dr. Bita Dezső, másod
elóadójává dr. Findly Henrik; a második szakosztalv eloadójává
dr. Wenzel Gusztáv, másodelőadójúvá dr. Rapaics Rajmund; a har
madik szakosztály előadójává dr. Hornig Károly báró, másodelő

adójává Lonka)' Antal; a negyedik szakosztály előadójává Maszlagby
Ferencz, másodelőadójává Xe)' Ferencz.

Igy jött létre, a katholikus lelkesedés karjain ringatva, a Szent
István-Társulat Tudománvos és Irodalmi Osztalv.. .

Az Osztály azóta derekas munkát végzett a tudomány és az
irodalom terén, 111 inek bizonyságai fölolvasásai és nagyobb kiad
vánvai.



254 NYOLCZADIK FEJEZET

A fölolvasások sorozatában eddig 48 füzet jelent meg.?
A fölolvasások sorában ki nem adott (másutt megjelent)

fölolvasások közül említést érdemelnek: Andor József: Anyaföldön.
(Regény, megjelent a «Családi Regényd.n). ban.) Dr. Bognár István:
Új álláspont az ethikában. (Pauer Imre ellen.) Dr. Kiss jános : Ázsia
világossága és a világ világossága (Buddha és Krisztus vallásáról
szól); ugyancsak dr. Kiss Jánostól: A kategóriákról.

* Czimeik : I. Kandra Kabos: Az ezeréves Károlylak. - 2. Dr. Giessuiein Sándor:
Az urali nyelvek helyhatározói demonstrativ elemei. - 3. Dr. Karácson Imre: Két török
diplomata Magyarországról a XVIII. században. - 4. Dedek-Crescens Lajos: Boncz könyve
a vallás kórűli felségjogróI. - 5. Dr. Kiss János: Az értelmi ismeretek keletkezése. 
6. Hummer Nándor: A kereszténység nyomai Magyarország mai területén a honfoglalás
előtt. - 7. Dr. Ciobor Béla: A spalatói archeologiai kongresszusról. - 8. Dr. Mihdlyfi

Ákos: Emlékbeszéd Szvorényi Józsefről. - 9. Dr. Kiss János: A katholikusok III. nemzet
közi tudományos kongresszusáról. - ro. Dr. Szdkely István: Monizmus és dualizmus a
filozófiában. - I I. Felsmann József: A Kalocsai-Codex. - 12. Dr. Surdnyi János: Az állami
tekintély erkölcsi alapja. - I 3. HUIIIIII~r Nándor: A szl.iv kereszténység hazánk mai terü
letén a honfoglalás előtt. -- 14. Bodnár Gáspár: A katholikus népies irodalom müvelé
séről, - I i. Dr. Cicbor Béla: Giovanni Battista de Rossi emlékezete. - I 6. Sz~krdllyi

Lajos: Emlékbeszéd Szulik József fölött. - 17. Dr. Margalits Ede: Márk királyfi (Kral
jevics Markó). - 18. Dr. Aldásy Antal: Az 1409. évi cividalei zsinat története. 
19. Dr. Karácsonyi János: A honfoglalás és Erdély. - 20. Körösi Albin: D. José Zorilla,
Isten a legjobb tanú. Toledói legenda. - 2 r. Imets F. Jákó: Hun nyomok a székelyföldi
nevekben. - 22. Dr. Ku~szty Viktor: Egy fejezet a keresztény ikonografiából. 
23. Pintér Kálmán: Ujabb elbeszélö irodalmunk. - 24. Dr. Pisitcr Imre: Szent Bemárd és
a képzőmúvészetek. - 25. Dr. Demlio György: A gyermekek vallása. - 26. Dr. Marga

lits Ede: Emlékbeszéd Szabó István hellenista fölött. - 27. Dr. Platz Bonifácz : Ó-Egyptom
irodalma. - 28. Dr. Probászka Ottokár: Produktiv-e a pénz? - 29. Dr. Kubn Lajos:
A ragadozó madarak Torontálvármegye madárvilágában. - 30. Lesko József: Szaitz Leó, a
katholikus ujságírás magyar úttőröje. - 31. Dr. Francisay Lajos: Az általános választói

jog. -- p. Dr. Sutdk József: Geometriai axiomák. - 33. Dr. Margalits Ede: A rigómezei
ütközet. Szerb népdal a XIV. századból. - 34. Dr. Bartlia József: A Toldi-monda.
35. Fussy Tamás: Mezőlaky Ferencz zalavári apát és ennek végrendelete folytán inditott
nagy fiskusi per. - 36. Fényi Gyula S. J.: A napon észlelt jelenségek természetének
magyarázata. - 37. Dr. Suranyi János: A pozitiv bölcselet hatása hazánk jog- és állam
bölcselőire. - 38. Csaplár Benedek: A hellén keresztény archeologiai tevékenység újabb ered
ménye. ~ 39. Por Antal: Nagy Lajos király viszonya az aquilejai patriárkához. - 40. Dr. Bt!kefi

Remig: A magyarországi káptalanok megalakulása és szent Chrodegang regulája. 
41. Diraid Kornél : A régi Buda és Pest művészete a középkorban. - 42. Dr. Bartbc
József: A magyar katholikus énekköltészet a XVIII. századig. - 43. Dr. Vargha Dezső:

A kereszténység jogi helyzete a római birodalomban. - 44. Dr. Platz. Bonifácz: A föld
története. - 45. Dr. Bt!k~fi Remig: Hogyan lettek a czisztercziek tanítórenddé Magyar
országon ? - 46. Érdujh~lyi Menyhért : A kolostorok és káptalanok befolyása Magyar
ország mezőgazdasági fejlődésére a mohácsi vész előtt. - 47. Dr. Giesswei» Sándor:
Történelembölcselet és szocziologia. - 48. Dr. Notter Antal: Az egyház törvényhozó joga
a házasság kötelékére vonatkozólag.
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Az Osztály nagyobb kiadványai: dr. Balics Lajos munkája:
«A kereszténység története hazánk mai területén a magyarok le
telepedéséig», melylyel a Tudományos és Irodalmi Osztály a
magyar kereszténység kilenczszázados emlékünnepéhez kivánt
hozzájárulni; Torquaio Tasso «Megszabaditott Jeruzsálem» czimú
eposzának magyar fordítása, melylyel Jánosi Gusztáv gazdagitotta a
magyar irodalmat; Kollányi Ferencz : «A magyar katholikus főpap

ság végrendelkezési jogának története», mely a Kellenics-féle
egyezményt megelőző történetre világot derit; dr. Mihályfi Ákos:
«A papnevelés története és elmélete». Külön kell fölemlitenünk
Fraknái Vilmos háromkötetes nagy munkáját: «Magyarország egy
házi és politikai összeköttetései a római szentszékkel», mely az
anyatársulat költségén és tagilletmény gyanánt jelent meg, de a
Tudományos és Irodalmi Osztály kiadványaihoz tartozik.

A magyar történettudományt különösen le fogja kötelezni az
Osztály azzal a nagy okmányvállalattal, melynek czime: «(Eg)'bá;Z
törtélleti emlékek a magyarorsxdgi hitújítás kordbál». A Tudományos
es Irodalmi Osztály még 1889-ben elhatározta, hogy összegyüjteti
a magyarországi reforrnácziói a és ellenreformáczióra vonatkozó
irott emlékeket, hogy világosságot deritsen erre a korra, melynél,
Bunyitay Vincze szavai szerint, hazai történetünkben még az
Árpádok kora is sokkal ismeretesebb. A szerkesztésre fölkérték:
Bunyitay Vinezét. Timen Ákost és Rapnics Rajmundot; utóbb a
másfelé elfoglalt Timon helyébe 1893-ban KarácsonyiJános lépett.
A szerkesztók mindjárt kezdetben nagy munkát végeztek az anyag
gyűjtés terén; Bunyitay átkutatta az Akadémia levéltárát. az orszá
gos levéltárat, a leleszi, jászói, kassai, szepeshelyi. lőcsei, pozsonyi,
gyulafehérvári, csíksomlyói, brassói és kolozsvári levéltárakat. a
szentferencziek gyöngyösi levéltárát stb.; TimOI1 az ország északi
részeinek, különösen a bányavarosok (Beszterczebánya, Körmöcz
és Selmeczbánya) levéltárait vizsgálta át; Rapdics összegyüjtötte a
régibb nyomtatványokben található idevágó adatokat és jegyzéket
készitett a vállalatot érdeklő mindazokról a fontosabb okiratokról.
melyek már közölve voltak.

E nagy vállalatból 1902-ben jelent meg az első kötet, mely
az r yzo-tól 1529-ig terjedő okmányokat öleli föl. A második kötet
sajtó alatt van. Nagyon természetes, hogy ily vállalat nem szá
mithat más vevókre, mint a nagyobb könyvtárakra és esetleg
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néhány tehetősebb szaktudósokra. Más szóval : az ily vállalat pénz
ügyileg nagy veszteséget jelent a kiadóra nézve. A Tudományos
és Irodalmi Osztály és az anyatársulat, mely a szóban forgó
okmánytár kiadásában évi 2000 koronával segíti az Osztályt, e vál
lalattal tehát szintén tekintélyes áldozatot hoznak a magyar köz
m Űvelódés oltárán.

A hitújításkori okmánytár mellett egy másik okmánytár is

fog készülni. Ugyanis a Tudományos és Irodalmi Osztály, 1899
május r o-én tartott ülésében dr. Békefi Remig indítványára elhatá
rozta, hogya katholikus vallás tizenkilenczszázados és a magyar
kereszténység kilenczszázados jubileuma alkalmaból «A katbolihus
isholdzds történeti emlékei» (oMonumentu Catholicorum Hungariae
Paedagogica») czim alatt okmánytart indit, melyben a magyar
országi katholikus iskolai rendszereket, törvényeket, tankönyveket,
a tanulókra, a tanórákra s egy-egy nagyobb korszak oktatásügyére
vonatkozó adatokat hú másolatban, tudományos földolgozásban,
fölvilágosító jegyzetekkel, tárgyi magyarázatokkal, szakszerű be
vezetéssel s pontos tárgy- és névmutatóval kisérve közrebocsátja.
Szerkesztőül magát az inditványozót, dr. Bé/teji Remig egyetemi
tanárt kérték föl. A mú még az előkészület szakában van.

A folyó 1904. évben a Tudományos és Irodalmi Osztály egy
újabb nagy vállalatba fogott bele: il magyar Srentirds egy új szöz'e
gének kidolgozdsdba. Ez ügy előzményei az Osztályban I89s-re
nvulnak vissza.

A jelen munkában elóadtuk, mily körülmények között jutott

a Szent-Istvan-Társulat 1862-ben Bartakovics egri érsek nagylelkű

sége folytán a Tárkányi-féle magyar Szeutirás kiadói jogához.
Ez a Tárkányi-féle Szentírús, melyet fordítója élete legfontosabb
múvének tekintett s mclyben ugyanúgy mutatkozott a magyar
nyelv mesterének, mint egyéb múveiben, nyelvi szempontból meg
felelt az ötvenes és hatvanas évek igényeinek, de utóbb rivelvi
tekintetben túlhaladt rajta a kor. E mellett Tárkányi magyar szép
író volt s nem egyúttal a szentirási tudományok múvelóje s így
természetesen nem vehette figyelembe a szeutirási tudományok meg
állapításait a szöveg értelmének visszaadásában. Mi ndezek követ
keztében a Tárkányi-féle Szeritirást hivatásszerűleg használok
részéről már évek óta különfcle alakban nyilvánult az óhaj, hogy
ez a magyar Szentírás úgy értelmi, mint nyelvészeti tökéletlensé-
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geitől megszabadíttassék S jegyzeteiben is az előrehaladt szerit
írási tudományok mai állásához képest kivánatos módos.tást
nyerj en. Ennek az óhajnak hangot adott dr. Kiss János, ki azt
indítvány alakjában terjesztette a Tudományos és Irodalmi Osz
tály elé. Az indítvány az első szakosztályhoz került, mely 189S
január 29-én tartott értekezleten foglalkozott vele és kimondotta,
hogy a Szentirás Tárkányi-féle magyar szövegét revideálandónak
tartja Ennek alapján a szakosztály az Osztály plénuma előtt

indítványozta, hogy a Szent-Istvan-Társulat a revizió munkába
vételére s az Osztály által való folyamatba tételére fölkéressék.
Ugyanazon év márczius 27-én tartott értekezletében a szakosztály
megállapította a revizió módozatait is, többek közt kimondván.
hogy az átdolgozók munkájukban a Vulgatát kövessék. de a hol
a Vulgata homályos vagy kétértelmű, az eredeti szöveg igénybe
vételével világossá és kétségtelenné tétessék; a hol pedig a Vul
gata az eredetitől eltér, a mennyiben a helyreigazi tás szüksége
valóban fonforog. ez a jegyzetekben történjék. A fordítás nyelve
a mai nyelvszokásnak megfelelő, egyszerü és keresetlen legyen.
Minden egyes részt ketten nézzenek át: egy inkabb mint bibliai
szakember a tartalom szempontjából s egy olyan, ki a magyar
nyelvet irodalmilag kiváló tökéletességgel kezeli s nevezetesen a
hitéleti irodalmi nyelv kezelésében gyakorlott, a nyelvezet szem
pontjából. Ezenkivűl egynek föladata legyen majdan az összes
megbizottak munkájának átnézése s nyelvezeti és helyesírási
tekintetben egyöntetüvé tétele. A jegyzetek legyenek kirneritók, de
rövidek s csak ott alkalmazva, a hol valóban szükségesek; lehető

leg kisebb tért vegyenek igénybe, mint a Tárkányi-féle jegyzetek.
Az Osztály 189S május 2-án tartott ülésében az első szak

osztály most említett javaslatával foglalkozva, kimondotta annak
szükségességét, hogy a szentírásrcvizió ügye irodalmilag tárgyal
tassek és előkészittessék. Ez meg is történt; számos hozzászólás
történt a szaksajtóban, főkép a «Hittudományi Folyóirat» hasáb
jain s a hozzászólók mind a jobbítás szükségessége mellett nyilat
koztak. Erre való tekintettel, dr. Kiss János újabb indítványára
a Tudomanyos és Irodalmi Osztály 1903 deczember Is-ikén tartott
gyűlésén elhatározta, hogyarevizió munk álatai megindíttassanak.
Egyszersmind az elómunkálatok ügyében mint bizottságot kikül
dötte ugyanazokat a szakférfiakat. kik már 189s-ben az első szak-

A Szem-Istvin-Társulat története. l ~
I
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osztályban foglalkoztak ez ügygyel, megbizva az elnököt, hogy
ezek számát más szakemberekkel is egészítse ki. A Társulat választ
mánya is örömmel nyilvánította hozzájárulását a szentlrásrevizió
munkába vételéhez. Ennek folytán a kiküldött szakférfiak 1904
márczius 24-én értekezletet tartottak.

A bizottság a revizióra nézve magáévá tette azokat az elveket,
melyeket mint az első szakosztály 189 S évi megállapodásait, fönn
tebb közöltünk. Egyszersmind azonban kimondotta, hogy a revizió
a Káldi-féle fordítás figyelembe vételével történjék s ne egyszeruen
a Tárkányi-féle szöveg revideáltassék ; a forditok a szó- és moridat
fűzésben. nevezetesen a félrnult és a szenvedö alak használatában,
a mai irodalmi nyelvet kövessék, az archaizmusok ellenben csak
a régi zamatos szavakra és gyökerekre szoritkozzanak ; a jegyzetek
egész ujonnan készüljenek és pedig mindenik fordító maga írja
az illető könyvhöz a bevezetést és a jegyzeteket. A bizottság
minden tagja próbafordíüst készít az elvállalt könyv egy-két
fejezetéről; a próbafejezetek ez év november IS-ikig beküldendók.

Ugyancsak az értekezlet határozatából az elnök értesítette a
a munkálatok megindításáról Vaszar)' Kolos bíbornok-herczeg
primást, ki 1904 április q-én kelt leiratával örömmel fogadta
a jelentést és a Tudományos és Irodalmi Osztály határozatát
helyeslőleg jóváhagyta.

Ha a Tudományos és Irodalmi Osztálya megindított nagy
munkát sikeresen befejezi és valóra váltja a bíboros herczegprimás
nak most említett leiratában kifejezett ama reményét, hogy «oly
kiváló értékű szentírásfordítással fogja a magyarországi katholikus
egyházat megajándékozni és irodalmunkat gazdagítani, mint
a milyennel más nemzetek már is rendelkeznek és a mely tudo
mányosság és a helyes magyarság minden követelményének a
Vulgatához való szoros ragaszkodás mellett is teljesen eleget
fog tenni», akkor ismét nagy munkát végzett a magyar katholikus
irodalom mezején.

Az irodalmi múködés mellett az elhunyt katholikus iróink
s tudósaink iránt való kegyeletet is ápolta az Osztály. Síremléket
állított SZl/lik Józsefnek, a papköltőnek. az ó-becsei temetőben és
szobrot Szabó Istvánnak, akitünő hellenistának, a rozsnyói pre
montrei fógimnázium udvarán ; ez h 0904) május 31-én pedig
Lubricb Agostnak, az rooo-ban elhunyt katholikus bölcselőnek és
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a budapesti egyetemen a neveléstudomany tanárának sirernlékét
leleplezte le a Kerepesi-temetőben.

Megemlitjük még, hogy az Osztálya katholikus egyesületek
nek 190o-ban tartott naggyűlésétől fölkérve. az Országos Pazmany
Egyesülettel együtt, 1902-ben összeállitotta a katholikus könyvek
jegyzékét. 1903 márczius 3-an pedig a Tudományos és Irodalmi
Osztály XIII. Leó papa negyedszázados pápai jubileuma alkalma
ból a mar emlitett Leó-ünnepélyt rendezte.

Ez ime, főbb vonasaiban a Tudomanyos és Irodalmi Osztály
múködése. Tagadhatatlan, hogya magyar közmúvelódés és a
magyar katholiczizmus még többet, fokozottabb és elevenebb
munkásságot var az Osztálytól. A törekvés e kivánalom kielégi
tésére mindig megvolt az Osztályban és vezetőiben. Az 1891
november ro-én tartott osztálygyűlésen az ügyrendet rnódosítva,
a négy szakosztályt két szakosztályba vonták össze, hogy igy
serényebb múködésre képesitsek a tagokat. Az összevonas úgy
történt, hogy az első szakosztályt a negyedikkel, a másodikat a
harmadikkal egyesitették. Az 1893 november 22-ikén tartott osztály
gyűlés pedig dr. Kiss jános indítványára kimondotta, hogya tanévi
szünidót kivéve, havonkint tartassék fölolvasó-gyűlés. Az Osztály
munkásságának fokozasara törekszik a jelen évben készitett új
ügyrend is, mely a székfoglaló határidejét kötelezőleg öt évben
állapítja meg. A két szakosztályra való fölosztás t ez az új ügyrend
is meghagyta.

Az új ügyrend különben lényeges újításokat is tartalmaz.
Ilyen az, hogy rnostantól fogva az Osztály maga választja tagjait.
Előbb az Osztályé csak a tagajanlas joga volt, az Osztály tagjainak
valasztasa ellenben a Szent-István-Társulat választmányához tar
tozott. Az Osztály tagjainak túlnyomó többsége kezdettől fogva
a mellett foglalt állást, hogy az Osztály maga választhassa tagjait,
de ez ellen küzdöttek azok, kiknek vezérelvük az volt, hogy az
Osztályatársulati választmány és elnökség joghatósága alatt áll
A társulat uj alapszabályai azonban megadják az Osztálynak a tag
választás teljes jogát s az Osztály uj ügyrendje e jog gyakorlását
részletesen körülirja.

Másik lényeges újítása az új ügyrendnek a numerus clausus
behozatala a Tudomanyos és Irodalmi Osztályba. Az uj ügyrend
az Osztály összes tagjainak zárt létszámat 166-ban állapítja meg,

17*
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miból az első szakosztályra esik: 100 rendes es 3 tiszteletbeli,
a második szakosztályra pedig 60 rendes es 3 tiszteletbeli tag.

Továbbá lényeges ujítás, hogy az Osztály elnöke nem mint
eddig, a társulati elnökség, hanem személyesen a társulati alelnök,
a mennyiben már alelnökké választásakor az Osztály tagja volt;
ha ellenben a Társulat olyan alelnököt választ, ki meg nem tagja
az Osztálynak, ez esetben ez utóbbi külön elnököt választ magá
nak. Látnivaló, hogy a Szent-István-Társulat Tudományos es
Irodalmi Osztálya e legujabb szervezeti fejlődessel nagyot haladt
az önállóság fele s nagyon eltávozott attól a kerettól, melybe
Barta Bela es elvtársai szorítani akarták.

Mindenkinek kívánnia kell, hogy a Tudományos es Irodalmi
Osztály a fokozott önállósággal fokozott munkaerót es elevenseget
nyerjen s mindjobban valósítsa meg föladatair, melyeket egy
évtizednél tovább volt elnöke, Kisfaludy Á. Bela az 1893 április
zo-ikán tartott osztálygyűlésen imígy jelölt meg: «Nem efemer
ezélek hordozzák, nem a napi események által fölvetett s a pártok
által lefoglalt kérdések pártos vitatása kepezik ezen föladatokat;
hanem igenis nemzeti közmúvelódésünknek a fejlődés vajudása
közben oly gyakori veszélyek közt haladó irányát a katholiczizmus
örök elveinek delejtűjével vezetni, a félreismert, kétségbevont,
vagy épen megtámadott igazságokat a krisztusi reveláczió világá
nál buvárkodó tudományerejevel fejtegetni, bizonyítani és védeni».



UTÓSZÓ.

EMUNKÁNAK van előszava, hadd legyen utószava is. Ez utó
szóval a Szent-István-Társulat történetirója a tisztelet adó

ját kívánja leróni azok irányában, kik mint a Társulat első idejé
nek tanúi ma is közöttünk élnek.

Mint fiatal emberek lettek a Társulat tagjaivá s mint érde
mes aggastyánok időznek ma közöttünk. Ajkaikon megelevenedik
a mult évtizedek története, mely porlepte aktákon meg van örö
kitve. A mit az akták beszélnek, azt ők cselekedni segítették.
Hálás elismerésünk a nagy idők eme tanuinak !

Többen vannak s mindannyian kiváló pozicziók birtokosai.
Első helyen SUjá1l5Z.ky Antal esztergomi prelátus-kanonokot

kell tisztelnünk, Társulatunknak egykori titkárát, szerkesztójét és
egyéb téren buzgólkodó funkczionáriusát, majd a választmány ülé
seinek éveken át buzgó résztvevőjét.

Vele együtt kell megemlítenünk Blümelbuber Ferencz, szin
tén esztergomi prelátus-kanonokot és Társulatunknak hasonlóképen
egykori titkárát.

Dr. Balogh Sandor lovag az ötvenes évek eleje óta tagja a
Társulatnak s mind a mai napig egyik legbuzgóbb választmanyi
tagja. A Társulatnak számos jogi természetű ügyében mint tapasz

. talt szakember múködótt közre az elintézésnél.
Buzgóságban méltó versenytársa Felsmann József, ki lanka

datlan érdeklódessel követte a Szent-István-Társulatot múködése
különböző szinhelvein : a két bérházból a Lövész-utczai házba és
innét a mai Szentkirályi-utczai palotájába s közrernunkálkodott a
Társulat nagyrafej lesztésében.

Dr. Csajágh)' Károlyt, a gyémántmisés nyug. esperest, a néhai
nagynevű csanádi püspök testvéröcscsét, szintén a régiek legbuz
góbbjai közt üdvözöljük.

És végül említsük föl nagy tisztelettel egy szerény öreg
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piaristinak nevét, kit a szerzetesi engedelmesség egy hosszú élet
során az ország különböző vidékeire vitt, de a ki mindenütt egy
nagy katholikus lelek varázserejével hatott embertársaira s min
denhonnan a Szent-István-Társulat felé fordult érdeklódésével,
írói munkásságával, sőt szerzetesi szegénysége mellett összekupor
gatott filléreiból kitűzött pályadíjakkal is. Csaplár Benedek puritán
egyénisége előtt mély tisztelettel hajoljunk meg! ...

És mindnyájan, a kik még élnek a régiek közül, - azok is,
kiket fölemlítettünk, valamint azok, kiknek nevét ide nem iktattuk 
a mellett, hogy érdemekben gazdag pályafutásukkal tiszteletünkre
tarthatnak számot, egyszersmind egyik legbecsesebb szellemi tökéjét
alkotják a Szent-István-Társulatnak. Mert ők az élő tradiczió, ők

képviselik a folytonosságot a Társulat életében, a kapcsolatot a
Társulat mult ja s jelene közt. Szavukat, melyben az évtizedek
ből leszüródött tapasztalat szól, áhitatos figyelemmel hallgatjuk
az üléseken.

S bár csak minél tovább hallhatnók szavukat s minél tovább
tartana az a kincs, melyet a Társulat az ő személyükben bir.
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beszámolója. - Lemondása. - Polták János alelnök. -- Ipolyi Arnold alel
nök. -, Simor primás beszéde az 1869. évi kőzgvűlésen ; tankönyv kiadás. -

Ponvvairodalmi kisérletek. A német néplap megszüntetése. - éjabb

gyüjtés a társulati haz érdekében. Ingyen népiratok. - Népiskolai tan-
könyvek I )-.I-I) l

ÖTÖDIK FEJEZET.

AZ IPOLYI-FÉLE PROGRAMM. (1869-1872.)

Ipolyi bemutatkozása. - Tankönyvkiadás. - A Társulat házat szerez. - A Tár
sulat tankönyvei ügvében fölír a puspókókhőz. - Fogarasy arczképe ; szent



TAHTALO:\I.

Oldal

István képe. - Corvin-másolatok. - A magyar nemzet története. - Az

1871. évi közgyűlés. - Ipolyi programmja. - A káték egységesítése. - Hatá
rozat a tagilletményről. - "Házi könyvtár.» - Fogarasy fölszólalása. -
Katholikus politikai kaszinó. - Ipolyi Arnold beszterezebányai püspök -

"Corpus Scriptorum Ecclesiae Hungaricae.» - Tárkányi Béla alelnök. --
Népies tagilletmény. - A tankönyvkiadás 151-171

HATODIK FEJEZET.

TÁRKÁNYI BÉLA. A NAGYOK UTÓDAI. (1871-1889.)

Tárkányi bemutatkozása. - Az Ipolyi-féle tervezet fejlesztése. - Az 187,. évi
közgyülés. - Bartakovics halála. -- Fogarasy aranyrniséje, - Számvevői

állás szervezése. - Ágoston Antal a "Kath. Hetilap» szerkesztője. - Az
1874. évi közgyűlés. - Közgyűlési prograrnmkészltés. -~ Simor herezeg
primás Icimta - Ipolyi két munkája. - Nyomdabizottság. -- Debreczeni

János a «Szentek Élete» szcrkesztöje. - Az 1875. évi közgyűlés. -- Deák
Ferencz halála. - Az iskolai szabályzatok kiadása. - Az 1877, évi közgyűlés.

Károlyi István gróf 80. születésnap]a. - Mindszenty Gedeon halála. - Molnár
Vid első alapítványa. -- IX. Pius halála. - Az 1878. évi közgyűlés. - Dr. Bita
Dezső egvházi könyvbíráló. -- Cziráky János gróf kitűntetcse. - Az 1879.
évi kőzgyűlés. - A timulat hódolata XIII. Leó előtt. - Fogarasy 80. szüle
tésnapja. - Az 1880. évi közgyűlés; Ipolyi útmutatása, -- Magyar egyház
történelem. - Tárkányi kitűutetése. - Szabóky halála. -- Az 1881. évi köz

gyűlés. - Molnár Vid ujabb alapitványa. - Károlyi Istvim gróf halála. 
Lourdesi zarándoklat.- Merénvlet IX. Pius hamvai ellen. - Tagilletményi

bizonság.- Az 1882. évi közgyűlés; Mailáth György a Társulat elnöke lesz. 
Fogarasy püspök halála. - Göndöcs Benedek indítványaí. -- Monumenta

Vaticana. - Konverzió-kisérlet. - Az 188,. évi közgyülés. -- Mailáth György

meggyilkoltatása. -- Cxirákv János gróf halála. - Az 1884. évi közgyűlés;

Károlyi Sándor és Apponyi Albert grófok elnökökké választatnak. - Tárkányi
ujabb pályatétele. - Tárkányi Rómában. -- A népies irodalom művelése ;
Tárkányi indítványai. - Az alapszabályok módosítása. - Az 1885. évi köz
gyűlés. -- A nagyok halála. --- Az 1886. évi kőzgvűlés ; Steiner Fülöp al

elnök; Humuter Nándor titkár. - ~épir'ltkák ; ifjusági irodalom; "Katholikus
Szemle». - Titkári és pénztári szabálvzut. - Apponyi Albert, Károlyi Sándor
és Füssv Tamás lemondása. -- Az 1889. évi közgvűlés ; Zichy Nándor gróf

clnök ; dr. Kiss János igazgav'>. - Vissxapillantás.... ___ 172--22 I

HETEDIK FEJEI.ET.

A JELENKOR. (1889-1904.)

T ársulati nyomda. Házszerzés. --- Kisfaludy alelnök. - Esterházy Miklós
Móricz gróf társelnök. - Kaposi József igazgató.. - Az új ház és a nyomda. -

Új alapszabálvok ; népies tdgság; vag\'onkezelési szabályzat. - Giesswein alel-
nök, -- ('j titldr.- A Társulat működésc a jelenben.__ 222-240
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:-;YOLCZADIK FEJEZET.

A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYA.

01d:d
A katholikus irók értckezlcte. ~ A társulati elnökség álláspontja. --- A választ

mány határozata. ~ A harminczas bizottság ülése. ~ Elvi nehézségek. -
A szervezeti szabályok. - Az 1887. évi közgyűlés..-- Elsö alapítók.- Tag
ajánlás. - Az Osztály megalakulása. ~ Az ügyrend. - Az Osztály mükó-
dése. --- Jelen sacrvezete. 241--260
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