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A

SZENT-ISTVAN-TÁRSULAT
i355-dik évi sept, 2-kán megtartott

VII. közgyülésének Jegyzőkönyve.

A reggeli 8 órakor az egyetemi templomban megtartott
sz. mise után, a társulati tagok a papnöveldei könyvtár-te
remben összegyülekeztek, hová nm. s ft. B a r t a k o v i c s
Béla egri érsek, m. s ft. C s aj á g h Y Sándor csanádi püspök,
m. s ft. D o b r a Sándor lugosi gör. szert. kath. püspök,
m. s ft. G i r k György pécsi püspök, m. s ft. K o II á r c s i k
István rosnyói püspök, m. s ft. Z a b o j s z k Y László szepesi
püspök, m, s ft. R é P á s s Y J ó Z s e f jáB'Zóvári premontrei
rendű kanonokok praelatusa , B m. gr. K á r o l y i Ist
ván társulati elnök ő méltóságaik diszes küldöttség által
meghivatván, az elnöki széket az alapszabályok értelmében
a föntisztelt egri érsek ur ö exceIlentiája foglalta el. Minde
nek elött fölolvastatott a cs. kir. budapesti rendör-igazga
tóságnak f. é. jul. 30-án 33633/3292. I. sz. alatt kelt hivatalos
értesitvénye, mellyben a társulatnak tudomására adatik,
hogy a budai cs. kir. nm. helytartósági osztály f. é. jul. 25-én
4869/pr • BZ. alatti Ieirata értelmében, agyülés megtarthatása
semmi nehézségekre nem talált, s biztosul nagyságos S z t r á
da Rudolf CB. kir. tanácsos s budai helytartósági titoknok
ur küldeték ki. (L. A)

l) Az elnökség jelentést tesz a társulat évi munkássá.
gának eredményeiről,tagjainak szaporodásáról, pén~tár!, al
lásáról, ez idei jótevőiről , több javaslatba hozott inditvá
nyakról, szükégeiröl s az ezek kielégitéséhez kapcsolt jö
vörei kilátásairól. (L. B.)



2) Az elnöki előadás folytán fölolvastatott a cs. kir.
pesti rendöri-igazgatóságnak f.éjan.8-áról kelt 3364 sz. alatti
értesitvénye, mellyben a társulat fölszőllittatik,hogy alap
szabályainak föltetjesztett tervezetébe még a következő két
határozatot igtassa: a) hogy u társulat a pestbudai cs. kir.
igazgatósági területben müködendik j és b) hogy ll. társulat
választmányi tagjainak e nevezett területen rendes lakással
kell birniok. Továbbá IL magas cs. kir. katonai a polgári
Kormá.nyzóságnak f. é. febr. 29-én 2810/820 G cin. sz. alatt
kelt leirata,melyben a társulat értesittetik,hogy az "az austri
ai birodalom minden koronaországaiból vehet föl tagokat,
számukra a dijaik után járó nyomtatványok a pestbudai köz
igazgatási kerületben levő társulati könyvárus utján szol
gáltatván ki." - Végre a nm. budai helytartósági osztály el
nökségének iratá, mellyben a társulatnak köszönet fejeztetik
ki azon ajándék-könyvekért, mellyekkel IL váezi fegyencz
házban letartóztatott foglyok lelki épülésére a nevezett
háznak kedveskedett. (L. C, D, és E.)

3) Jelentést tettek, és pedig IL társulati igazgató az
ez idén kiadott könyvekről és példányaik számáról, a titok
nok a.beküldött kéziratokról, és az ügynök az elkélt köny
veknek és képeknek számáról, valamint ll. társulati Iapoknak
állásáról. CL. F, G, és H.)

4) A társulat volt hivatalnokai tisztökben megerősit
tettek. Az igazgató választmá.ny pedig egy részben meg
ujittatott.

5) A politikai lap alapitását sürgető inditványegészen
mellőzendőnekhatároztatott. ..

6) A népirodalom mivelésére külön néposztálynak egy
pfrtnyi dij mellett fólállitását sürgető inditványra nézve
azon ohajtás fejeztetett ki: hogy előbb többen s az ország
minden részeiből nyilatkozzanak az iránt: valljon remélhe
tő-e, hogy ez osztály rölállittatván, abba a nép közöl annyi
an lépnek be tagokul, meanyi kivántatik, hogy ez osztály
állandóul föntarthassa magát?

7) Nt. s tudós S o m o g y i Károly igazgató urnak fá
radhatlan buzgóságaért közgyülésileg hála és elismerő
köszönet szavaztatott.

8) S z a l a y Antal aaásdi plebános ur inditvényt tett:
hogy V IL j d a Sámuel sz.- bencdekrendii tihanyi apát nA



5

mi Urunk Jézus Krisztusoak élete" czimű három kötetes
munkáját a társulat uj kiadásban bocsássa közre j melly
esetre ő a kiadás költségeinek fedezéséhez 100 pfrttal járul
ni i~érkezik. Az inditvány, föltéve, hogy a munka Ilo vizs
gálok által czélszerünek fog találtatni, helyeseltetett.

9) A kisebb népirodalom érdekében tett inditványok
az ezen ügygyel megbizott külön bizottmányhoz utasittattak.

10) Kérdés tétetvén az országban hasznalatban leviS
ima- és énekes könyvekről, az elnökség részéről a gyüleke
zetnek tudomására adatott, hogy e könyvek eddigelé mind
összegyiijtve és regisztrálva vannak i s csupán csak a férfiu
hiányzik, ki ezek átvizsgálása- és megbirálásának nagy
munkáját elvállalja s teljesítse. Mivégre nt. s tudós P a
l á s t h Y Pál egyetemi theologiai professor ur már előbb
fölszólitva lévén, jövőre a gyülés nevében is fölkérendőnek
határoztatott.

11) ""E"h r e n r e i t e r György győrmegyebeli rajkai
pleb. a bécsi sz.-Szeverin-egylet általa küldött üdvözletét
tolmácsolván, viszonzásul a társulat részéről ennek megvi
telével a bécsi sz:-Szeverin-egylethez bizatott meg.

12) A gyülés folyama alatt mélt. Z a b oj s z k y László
szepesi püspök 100 j M a r k o v i c s Antal kalocsai kanonok
1000 j és B e z z e g h András egri kanonok 100 pfrttal já
rultak a társulat alaptőkéjéhez.

A hivatalos jelentésekből kitünt :

a) Hogy a tagok létszáma, melly jelenleg 3615-re
megy, a lefolyt év alatt 525-tel szaporodott; ellenben halá
Iozás által vesztett EL társulat 93-at.

b) A mult évi octobertől kiadott könyvek száma tesz
45 külön munkát 210,750 példányban, és 1,597,900 iv
számban.

c) A társulat 185%-iki év folytán mult évi octobertől
folyó évi september f -i9 eladott (ide értvén a tagoknak
illetményök fejében járo példányokat is) Hí8,457 dar~b
könyvet és 44,312 szent képet j e számban foglaltatIk
22,239 darab könyv és 1,950 szent kép, mellyeketa társulat
ezen évben elajándékozott. A társulat raktáraiban található
összes készlet: 46,391 kötet könyv és 35,500 szent kép.
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d) A pénzbevétel mult évi octobertől folyó évi augus
tus végeig tett 35,780 frtot és 29 krt p. p.

e) A társulathoz összesen ezen év alatt 34 kézirat és
7 pályahymnus adatott be.

Végezetül helyén van e jegyzőkönyvben megemliteni :
hogyagyülés alatt Ho v á n y i Ferencz nagyváradi L sz.
kanonok a társulat jótévőjének arczképe ; és Fuxhof
fer ,;Monasteriologia" czimü munkájának a társulat által
foganatba veendő uj kiadásáról szóló jelentés a jelenlevő
tagok közt szétosztogattaték.



A)

Zahl 33633/3292, I.

An den St.-Stephans-Verein in Pest.
Das hohe k. k. Statthalterei-Abtheilungs·Praesidium

in Ofen hat zufolge hohen Erlasses vom 25. 1. M. Z. 4669
Pr. dem St.-Stephans-Vereine in Pest die Bewilliguilg zur
Abhaltung einer General-VersammIung für den 2. Septem
ber 1. J. rnit dem Bemerken zu ertheilen befunden, dass der
stattfindenden Versammiung der kaiserliche Rath und k. k.
Stattbalterei-Sekretiir Rudolf von Sztráda als Landcsfürst
licber Kommissiir anwohnen wird. Hievon wird der Verein
in Erledigung seiues dieasfalligen Einschreitens hiemit in
die Kenntniss gesetzt.

Pest, arn 30. Juli 1856.

Der k, k. Hofrath Polizei-Direktor .
P r o t m a n D, m. p.



B)

A Szent·István-Társulat

1856-iki september 2-b megtartott közgyl16sén tett eluöki

JELENTÉS.

Nagyméltóságu és Fötlsstelendő Érsek, Mélt. és FÖliszt.
Püspökök, Nagytekintetü Gyülekezet!

Az igazgató-választmány a társulat jelen évi
nagygyülésétazon reményben ohajtá kösvétlenül az
Esztergomban végbement nagy egyházi ünnepély után
megtartatní : hogy a nevezett ünnepélyre megjelent
számos minden rendü és rangu tagjainak alkalmat ad
and, e g y u t t a l a társulat eme gyülésén is résztve
hetni. Az elnökség szivből örvend, hogy a választmány
reménye teljesedett; s adja az ég, hogy a mi most egy
országos ünnepély alkalmából történt, az jövőre a tár
sulat iránti tiszta részvétből történjék; s mí, kik a nagy
gyüléseken mintegy számot adunk sáfárkodásunkról,
mindig olly fényes, és fénye által olly lelkesítő gyüle
kezettel álljunk szemközt, mint az, mellynek e jelen
órában van szerenesém alázatos jelentéstinket elöter
jeszthetni.

Hogya drága időt kiméljem , mellőzve minden
rhetorikai bevezetést, egyenest ft tárgyhoz szólok; s
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követve a rendet, mellyhez előadásunkbana mult évek
ben tartottuk magunkat, mindenek elött alapszabálya
inkra hivom fel a közönség figyeiméi : mint a mellyek
ez évben ujra, és ismét uj p6tczikkekkel megbövitve,
terjesztettek fel helybenhagyás végett a magas kor
mánynak.

A magas kormány ugyanis m. évi dec. t 5-éről
kelt kibocsátványában megparancsolni méltöztatott,
hogy a felterjesztett alapszabályi tervezetbe még a kö
vetkező két rendbeli határozat igtattassék : ,

t-ször: hogya társulat a pestbudai cs. kir.
igazgatási területben müködendlk ; és

2-szor: hogya választmányi tagoknak ugyanezen
cs. kir. területben rendes lakással kell birniok. -

Kétség támadván az első pont értelmének terje
delme felett, mélt. gróf elnökünkkösbenjárására, a ma
gas kormány f. évi febr. 29-ikéről kelt ujabb kibocsát
vényában annak azon magyarázatával örvendeztetett
meg: miszerint a társulat müködésének a pest-budai
igazgatási területre szoritása nem képez akadályt arra
nézve, hogy a társulat tagokat a birodalom minden ré
szeiböl felvehessen, s számukra a dijaik után járó évi
könyvilletöséget, a nevezett terület határain belül lakó
könyvárusa által elszállittathassa.

Ekként eloszlattatván minden aggodalom, a kér
déses két rendbeli határozat, a kegyesen adott ma
gyarázattal együn az alapszabály! tervezetbe föl
vétetett, s ez igy kiegészitve, ujra s ez egyszer
remélhetőleg utolszor, a magas kormánynak hely
benhagyás végett felterjesztetett. S itt alkalmam nyilik
a legméltóbb elismerésünket fejezni ki azon hivatali
készség felett, mellyel a cs. kir. t. ez. hatóságokhoz be
nyujtott különféle folyamodványaink, külonösen a gyak-
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ran változó lapszerkesztőket illetőleg, fogadtatnak és
teljesittetnek. Ez a legvilágosahh bizonyitványa an
nak, hogya magas kormánya lársulat munkásságát nem
csak nem akadályozza, de sőt annak elömozditására
mindazokhan , a mik tőle függnek, készszivesen se
gédkezet is nyujt. A társulat, melly e blzodalomra,
tekintve a vallás-erkölcsi felvilágosodásnak, s az ez
által eszköslött Istenheni megnyugvásnak, helhékének
és kiengesztelésnek horderejét, államkormányzati szem
ponthól is bizonyára érdemes, azt valamint a multban
igyekezett, ugy jövőre is mindig növekedő mértékhen
kiérdemelni törekedendik: mint ezt például a mult
nagygyülés óta elkészült, s a társulat által egészen a ma
gas közoktatási ministerium nézetei s ulmutatása szerint
szerkesztett , és körül-b elöl 7000 pfrt költségnek rá
fordításával kiadott "M a g y a r Ö l v a s ó - k ö n y v-- a
gymnasiurni és realtanódai felsöhh osztályok számára;
de azon tetemes ajándék-könyvek is tanusitják, mely
lyekkel ez idén is különféle tanintézeteknek, fegyencz-,
dolgozó- és szegényápoló házaknak kedveskedtünk.

Irodalmi téren, terményeink ez idén müvekkel
szaporodtak, mellyek, belbecsöket tekintve, megérdem
lik, hogya közönség osztatlan elismerésével találkoz
zanak. Részemröl az uj munkák lajstromának elöter
jesztését az igazgatói jelentésnek hagyva fen, csupán
"A magyar irók életrajzaiv- ról, a fenemlitett ,,~Iagyar
Olvasó -könyv-vrö]; Cantu Caesar " Világtörténetv-éről
s a kegyhelyi ajtatossági könyvec skékről, kivánok né
hány, részint értesítő, részint pedig felvilágosító szót
mondaní.

A magyar irók életrajzaira nézve, hogy e válla
latnak, melly még folytattatai fog, horderejét mél
tányolhassuk, szükségesnek tartom megjegyezni: hogy
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mi az ollyanokat, kik netalán azt hiszik, mintha mi ön
magunk és felekezeti ügyrokonink dicsöltése végett
bocsátottuk volna azokat közre , ez ártatlan hitökben
háborgatni nem altarjuk ugyan: azonban a társulat igazi
czélját és kiindulási szempontját illetőleg, az igaz
ságnak tartozunk annak kijelentésével: mikép az,
a mit mi elérni akartunk, a mi közvetlenül szeme
ink előtt lebegett, kissé más, s kissé magasabb dolog volt,
az egyéni hiúságnak, bár különhen mennyíre is sze;ény
simogatásánál. A hittagadó szellem tudnillik akkor kez
deu kizárólagos uralomra vergődni az irodalomban,
mídön sikerült neki a kitüntetést, hírnevet. jutalmakat
és koszorukat osztó tudományos intézeteket és akade
miákat hatalmába keriteni. Az nagyon is természetes,
hogy valamint a termesztő, az iparos, a müvész, ugy
az iró is egy kis jó névre, egy kis hírre, egy kis biza
lomra igyekszik szert tenni; hiszen ettől függ term é
nyeinek és müveinek kelendősége, és igy hatása is. Ö
tehát, ismét nagyon természetesen, azoknak szellemé
hez, elveihez, irányához alkalmazza magát, kik a hir
név felett rendelkeznek; s igy, hogy ezt kiérdemelje,
ő is csak azon szellem, elvek és irány terjesztőjévévá
lik, mell y a borostyánt osztogató testületet lelkesiti. A
melly testület, legyen 81. egyházi vagy politikai, vallási
vagy tudományos, kicsi vagy nagy, nem képes iróinakj6
nevet, s ez által hatástért biztositani: az az irodalomban
semmi; képviselje bárki, korára és nemzetére hatni
nem fog. Es az irodalom-történetin kivül még ezen fel
sőbb szempontból kivánjuk mi a kérdéses vállalatot
megitéltetni. Egy vállalat ez, melly a nélkül, hogy
bármeIly más felekesetünek irodalmi érdemeiből csak
legkevesebbet is levonni akarjon, a kath, szellemnek
szabadságát és emancipatioját czélozza azon befolyások
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alól, mellyek azt, legkivált a mult és jelen századbau,
minden kitüntetéstől megfosztva, jelentéktelenné, s igy
hatálytalanná törpiteni törekedtek. Ebbeli igyekeze
tünket, melly, főleg ha hátalmunkban állana vele még
megfelelö anyagi jutalmazást is kötni össze, czélját semmi
esetre sem tévesztené el, csak jó néven vehették mind
azok, kiknek, habár tőlünk különváltaknak.mi mégis azon
pártatlansággal szolgáltattunk igazságot, mellyet a ke
resztény lelkismeret követel, s fájdalom irányunkban
nem mindig gyakoroHatik.

A gymnasiumi és realtanodal felsőbb osztályok
számára kiadott "Magyar Olvasó-könyv~'-etilletőleg,
miután ez a magas közoktatási ministerium felhivása
után készült; s elkészülvén általa Magyarország, Szerb
Vajdaság és Erdély valamennyi kath. g ymnasíumalnak
és realtanodáinak ajánltatott; tehát csupán az illető

tisztelt tanár urak jóakaratától függ, hogy azt iskolai
késí-köuyvül elfogadják; ezek minden tekintetbeni meg
nyugtatása végett szükségesnek tartom előadni: hogy
a szemelvényezés legnagyobb részben három, legki
tünőbb igazgatói személyiség kijelölése után történt;
hogya szemelvények összeálliltatván, a könyv még
más két tanodai tekintély, aztán a buda-kerületi isko
lai hatóság, s végre maga a magas közoktatási minis
terium biralatán ment keresztül; hogy végre mielőtt

sajtó alá adatnék. minden egyes darab a t. ez. budai iskolai
felügyelőség által még külön is megvizsgáltatott ; szó
val a szerkesztés azon tanodaférfiak utasitása szerint
ment végbe, k.ikről fel kell tenni, hogy annak jelenlegi
viszonyait, szükségelt , szellemét legjobban ismerik.
Némelly, másod- és harmadrendü iróktól származott,
különben pedig igen csekély számu daraboknak és for
ditásoknak felvételét egy részről a tárgy, mellyre vo-
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natkoznak, más részről pedig a jelenlegi nyilvános ál
lapotok tették szükségessé ; s egyedül csak azt sajnál
hatni, hogy, bizonyára csupán sietségböl, több ollyiró
ink lönek elmellözve, kikkel, hogy e könyvben nem
találkozunk, mindnyájunknak csak öszinte fájdalrnunkra
szolgál. E hiányon, söt ha még más nemüek is találtat
nának, ezeken is segíteni, egy második kiadásnak bizo
nyára legkedvesebb feladata leend.

C a n t II Caesar"Világ-történet"" . ének felemlíté
sénél ki kell emelnem azon minden esetre örvendetes tü
nemény t, hogy e szigoruan magas tudományi szempont
ból kezelt, és annyira terjedelmes munkára honunkban
2000-nél több aláiró találkozott. Okozta ezt a munká
nak, melly mint az emberiség összes bel- és küléleté
nek szellemdusan és okadatilag vázolt foglalatja, min
den nagyeszméknek, mellyek valaha az élt nagy el
mékben felviUantak, s minden nagy érzelmeknek, mely
lyek egykor az emberiség szivét hevesebb mozgásba
hozták, a legékesebb, minden kor és nemzetek phrasi
salt egybefoglaló rámába illesztett tárházát képezi, 
okozta ezt, mondám, a munkának e belbecsén kivül an
nak magyar forditásban általunk megszabott valóban
páratlan olcsósága is; mint a mellynél, tekintve az alak
nagyságát, a papir jóságát, a nyomtatás tömöttségét,
3 p. frtért szinte egyszer annyit kap a kösönség, mint
ft menynyit egy más, magát eddig páratlan olcsőságnnak

hirdette, 10 kötetes vállalat, 2 pfrt fejében aláiróinak
igért.

Kegyhelyi ajtatossági künyvecskéinket , mellyek
közül eddigelé öt, ugymint a Sz. K e r e s z t h e z, a bes
nyüi bold. S z ü z h e z (használható Nagyasszonyunk
minden más kegyhelyein is), és sz. A n n á h o z czim
zett kegyhelyekre ; továbbá sz. I s t v II n magyar apos-
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toli király országos ünnepére; és végre a f 6 t i ujdon
épült templom egyházi napjaira szóló, látott napvílágot,
minden rendü t. ez. lelkipásztorok pártfogásába a legme
legebben ajánljuk; s ha e mellett megemlitjük azt is,
hogy ez öt könyvecskének kiállitása a társulatnak
ezer s néhány száz p. frtjába került, ezt csak azért
teszszük, hogy egy részről a társulatnak a nép lelki ér
dekében hozandó áldozatokrai készségét; más részről
pedig azt tűntessük ki, mennyire nem lehet az egész
országos, ugy nevezett ponyva-irodalmat néhán y száz
p.frttal mintegy rohammal bevenni, s az általunk he
lyébe állitott iratkákkal a hon minden szögét zugát
egyszerre elárasztani. Ha a vállalat, fi min t remélhető,

sikerül, azt folytatni fogjuk: melly esetre, e te
kintélyes gyülekezet kebeléből ujitom meg enn ek
nevéhen is azon kérésemet, hogy fi honi kegyhelyek t.
ez. örei és lelkipásztorai ezek rövid történetét. a hu
csunapokra használtatni szokott imákkal és énekekkel
együtt, a társulatnak beküldeni, s aztán ez iratkák ter
jesztése iránt magokat lehetőleg érdekeIni méltóztas
sanak.

A jelen év folytán majd magán uton, majd
nyilvános folyóiratokban, több rendbeli javaslatok ho
zattak índitváuyba, mellyekröl részint az indit ványozó
t. tagtársak, részint a tett javaslatok helérdeme iránti
tekintetből; de még azon oknál fogva is nyilat
koznunk kell, minthogy ezt a társulat alapitása alkal
mával a tagoknak adott azon híztoslték, hogy kivánsá
gaikat az igazgató-választmány figyelembe venni tar
tozzék, kötelességünkké teszi.

Indítványoztatott egy kath. politikai lapnak a tár
sulat által eszközlend ö alapitása. Ez inditványt illető
leg, ha én tekintetbe veszem azon, szinte határtalanig me-
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nő vélemény-különbséget, melly a legl{atholikusabha
kul ismert férfiaknál, De Maistre- és BonaIdtól kezdve, O'
Connel, Görres, Donoso Cortes . és Montelembert-en át
egész a ~1'Univers-ig, a politikai nézetekre nézve mutatko
zik~a nélkül.hogy ezek bármellyikéLiskárhoztatnáazegy
ház;ha továbbá szemügyre veszem azon szenvedélyes vi
tákat, gyülöletes kitöréseket, és pusztító meghasonlást,
mellyet e nézet -különbség a katholikusok soraiban nem
csak a mindig nyughatatlan francsláknál, hanem magában
az elnyomott Iriandban is épen legközelebb előidézett:
ugy bizonyára remélem.hogy kisem fog kárhoztatni azért,
ha nem akarjuk politikai vélemények meghasonlásá
nak tenni ki a kisded tábort, mellyet a hiterkölcsi el
vek egységének alapján gyüjteni sikerült; ha nem
akarjuk zívatarok és szélvészeknek áldozatul dobni oda
a gyenge és még csak most serdülö növényt, mellyet
II hit napjának melege terepélyes fává növeszthet idö
vel; ha ellenezzük a térrel lépést, mellyen állva, ma
gunk és minden, politikailag habár megrovás alá nem
is eső mödon máskint gondoIkozók közé különítö ha
tárvonalt huznunk, és a társulatot mindezek megtáma
dásának mintegy czéllaptájául kellene kitennünk. Igen,
én azon erős hitben élek, hogy a napon~ mellyen a napi
politikávali foglalkozást ezen egyesület elhatárczná,
egyszersmind felbomlásának diplomaját iruá alá. Val
1áserkölcsi tér az, mellyen a társulat emelkedett, s
mellyen neki szükségképen meg kell állapodni, Itt
használ ö sokat és eszközöl temérdek ~ az Istenen
kivül soha senki más által eléggé meg nem hálál
ható jót, nem csak az egyháznak, hanem az ösz
szes társodalomnak is, A keresztény egyházi szellem,
melly annyi ezer meg ezer példányokban kél e
központból évről évre utra a hon minden része felé,
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mídön a kormányzást nem csak lehetövé, hanem biz
tossá és könnyuvé is teszi, egyszersmind a kormány
zottak javára elveket és korlátot állit fel az erkölcsi
rendben, melly erős, miként annak talpköve, az Isten.
De e szellemnek, hogy e hatálya érezhető legyen,
mindnyájunk szivében élnie és meggyökereznie kell;
mindnyájunknak kell tudnunk és éreznünk, hogy Isten
fiai vagyunk, miszerint mindnyájan, kormányzók és
kormányzottak, testvérekül élhessünk, és gyarapod
hassunk. A melly órában a társadalmi szellem hit
erkölcsössé lesz, a pillanattól fogva a politiká
nak is. azzá kell lennie: hiszen II férfiak, kik
vele, legyen mint diplomaták, legyen mint kormány
zók, legyen mint journalisták foglalkoznak; csak ugy,
miként az általa igazgatott nagy közönség, magok is a
társadalom gyermekei; s a közlelkismeret ellen, melly
ledönthetetlen szirtként csoportosul az emberiség elide
genithetlen szent jogait tartalmazó isteni nagy elvek kö
rül, egyil( is másik is hasztalan érőlködnének. Vallás
nélkül nincs fentartó erő. Mert valamint a gyémánt csak
saját porának enged, s inkább összetörik, semmint ide
gen anyag által hagyja simittatni magát: ug~' az em
beri sziv s lélek, ugy egy egész nemzet szive és lelke
is, az ő szentélyében csak azon tanok által hódittathatik
meg, mellyek vele ugyanazon égi eredettel hirnak. In
nen van, hogy ha a hit-erkölcsi alap ingadoz, ingadoz
nak minden egyéb társadalmi intézmények is; s ki eze
ket megszilárditani őszintén óhajtja, az míndenekelött
amaz alap szflárditásáru forditsa gondjait Ez alapon,
hiszem én az Isten szent gondviselésében, fog felvirá 
gazni a közbirodalom ; ez alapon dicsően és ifjuszépen
kifejlödni nemzetem és hazám! És ha ezen idö eljött;
ha a tényezők, mellyek rá közremüködtek, számbavé-
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tettek: nem hiszem, hogy az utolsó helyet foglálják el
azon intézetek, meUyek a ker. társadalmat mindenek
elött igazán kereszténynyé tenni törekedtek.

.Egy másik inditvény a népirodalom érdekében té
tetett, tulajdonképen a mult évi nagygyülésböl fölme
legittetett. Ha ez inditvány csupán azt czélozza: hogy
a nép számára szolgáló olvasmányokra minél több gon
dot fordítsunk: ugy sem nekünk, sem az igazgató-vá
lasztmánynak nincs kifogása ellene. Csak legyenek czél
szerü és helyesen irt népirataink, rajtunk bizonyára nem
mulík, hogya rendelkezésünkre álló anyagi erö mérté
kéhez képest közre ne tegyük azokat. Ha azonban az in
ditvány specíűcumokba ereszkedik, s a népirodalom mi
velésére, a társulatban egy pfrt dij mellett külön népta
gi osztálynak felállítását sürgeti: ezt illetőlegmár oda kell
nyilatkoznunk: hogy mielött akisérletet megtegyük,
vagyis alapszabályainknak e ponttali bövitését, mi fe~
söbb helyrel ujabb felterjesztést szügségelne, elhátároz
zuk: ohajtanunk kell, miszerint többen s az ország min
den résseiből nyilatkozzanak az iránt: valljon remélhe
tő-e, hogy a nép közül, egy frt dij mellett annyian lép
nek be tagokul, mennyi kivántatnék arra, hogy ez osztály
és pedig ne csak egy vagy két évre, hanem állandóan fen
tarthassa magát? Olvas-e, vesz-e a nép átalán könyve
ket , s hajlandó-e azokra költeni, mellyek öt mulattatva
oktatnák ugyan, de vallás - erkölcsi exístentiájához nem
okvetlenül szükségesek? Van-e benne elég kitartás és
áldozatkészség, hogy állandóul megmaradjon szándéka és
feltétele mellett? - 1)lert a mi magamat illet,
megvallom, számos nálam megfordult lelkipásztor urak
tól ennek épen ellenkezőjét hallottam; s állításuk mel
lett kezeskedik nem csak a társulat magyar néplapjának
állása: mint a melly mindamellett, hogy rá a templom

KÖzg)-ill. Jegyzük. 2
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pénztárából történhetik az előfizetés, mégis csak 1200
1400 előfizetővelbir, hanem egyik legelterjedtebb honi
néplap szerkesztőjének azon legközelebb tett nyilatko
zata is: miszerint ő átfutva a 11,000 előfizetőnévsorán
meggyőződött róla: hogy az állítás, mintha az ugy neve
zett néplapokat. népírodalmat, a nép tartaná fen, merő
illusio I 11,000 elöflzetö közt alig van egynéhány, ki a
szorosan vett föld- vagy iparmives néposztályba tartozik.
A dolog -ezen helyzetében természetesen ovakodóknak
kell lennünk egy vállalatnak megkisértésében, mellyel
fiascot csinálva, csak a társulat erkölcsi reputatioját
fognók koczkáztatni.

A többi, egyes könyvekre, vagy az igazgató-vá
lasztmány által már előbb figyelembe vett tárgyakra vo
natkozó indítványokat a nagy-gyülésben mellőzhetni vé
lern; s ekként előadva mások ohajtásaít, csak köteles
ségemet teljesítendem, ha megragadom az alkalmat azok
nak is előterjesztésére : miknek teljesítésétől viszont mi
várnók a társulatnak ollyatén felvirágzását, melly egy
magyarhoni kath. egyházi intézetnek megfelelne, s azt
minden igaz kath. honfi büszkeségére méltóvá tenné.

Ez ohajtások egyike a társulatnál alkalmazott szel
lemi munkás kezek szaporitására vonatkozik. Én, ki jól
tudom, mennyi kivántatik egy munkának tartalom- és
alakbeli tökélylyel kiállitására; s ismerem n mennyisé
get is, mellyet a társulatnak évenkint meggyőznie kell;
lelkem elé állitva a teendők sorát, melly évről évre te
temesen szaporodik, nagyon is érzem szükségét az
igazgató ur mellé még két vngy három képes és olly egyén
alkalmazásának : kik a kéziratokat alaposan megbirálnák ;
ezeket,ha elfogadtatnak,kikiaz ö saját szakkörében,nyom
tatásra kijavitva elkészitenék ; a nyomdai kiállitás körüli
teendőket végeznék, s a mi legföbb, közben-közben egy-
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egy eredeti müvet is ir nának. Illy módon azonkivül, hogy
soha semmiben semminemű hátramaradástól félni nem
kellene; hogy minden munkának kellő átnézésére ele
gendő idő maradna; hogyamunkássági kör tetemesen
kitágíttatnék , s a közönség több eredeti müveket is
nyerhetne: e fölött ez intézkedésnek még azon felbe
csülhetetlen jó eredménye is volna, hogy a társulat
székhelyén tudományos férfiakból álló kis számu kör ala
kulna, melly egész erejét kizárólag a társulatnak szen
telné, magát a tudomány és irodalom különféle szakai
ban mindinkább kiképezné, s az irókkal folytonos össze
köttetésben állván, ezeknek képesésére is jótékony befo
lyást gyakorolna. És e férfiaknak nem kellene a tár
sulat pénztárának terhére esniek; részint azért: nehogy
e teher a munkákat nyomja; részint pedig azért: hogy
a megtakaritott fillérekből gyüjtött összegek, egyrészről
a jelesebb irók illendő s diszes jutalmazására, más rész
ről pedig olly társulati szállás kibérlésére fordittathas
sanak: melly egy illy intézet diszének megfelelő legyen;
mellyben a társulat alkalmazott hivatalnokai szellemi s
anyagi munkájokat végezhessék; a Pestre jövő tagtár
sak velök találkozhassanak; agyülések megtartathassa
nak ; a társulat könyv- és levéltára elhelyeztethessék;
nyomtatványainak raktára felállittathassék; sátalában
mí, kik e társulat ügyeivel foglalkozunk, mídönegymás
ra szükségünk van, bizonyos órákban mind magunknak
mind másoknak fellelhetők legyünk. És e czélra körül
belül 50,000 pfrt aIapitványra volna ssükség : melly ösz
szeg össze fog-e valaha hozatni vagy sem, azt megjö
vendölni nem merem ; annyit azonban tudok, hogy an
nak összehozása, mi épen nem lehetetlen, fénykoroná
ját logná képezni azon érdemeknek, melIyekkel e honegy
házi hierarchiája annak történeteiben nevét korról korra

2*
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oUy dicsően megörökitette. Inkább bizodalmas fiui emlé
kestetésül, semmint valami neheztelés kifejezéseül, ohaj
tom tekintetni azon észrevételemet : hogy mídöna legkö
zelebbi napokban a kármentesítési kötelezvények értéké
ből olly szórnos és dicső alapítványok történtek különféle
jótékony esélokra crszágsserte, rólunk széles e hazában
senki sem emlékezett meg. Es mégis, hol az a kolostor; hol
azon jótékony vagy tanodai intézet, mellynek hatása csak
messziröl is volna összebasonlitható azzal, mellyet e tár
sulat minden következő századok nemzedékeire gyako
rolni van hivatva? !

lUinden társulatnak szellemére a vele való nem
gondolás csak lankasztólag hat. Hogy nekünk e tekin
tetben átalán véve nincs panaszra okunk, mutatja azon
ssaporodás, mellyet idei tagi névlajstromunk felmutat
hat. A mult évi nagygyülés alkalmával volt 125 ala
pitó és 2901 rendes, tehát a tiszteletbelieket is ideért
ve, 3090 tagunk. Jelenleg az alapító tagok száma 143
ra, a rendeseké pedig 3395-~e~ tehát összesen a tisz
teletbeliekkel3615-re rug. if) Evi szaporodás 525; kik
közt 18 alapító, 12 tis zteletheli, a többi rendes tag.

S e kimutatásnál nem fojthatom el azon észrevétele
met, illetöleg ohajtásomat : mennyire fogná a belépési
hajlamot elömosditaní : ha a tago k országszerte egymás
irányában kölcsönös szivesség gcl~ elözékenységgel,
barátsággal és szer etettel viseltetnének ; ha a közön
ség tudná, hogy az al- és főpásztorok jóakaró figyeI
mét nem kerüli ki az, hogy hiveik kozül valaki e társulat
tagja; hogy mi áldozó-papok kötelességünknek ismerjük,
ugy az élö miként az elhunyt tagtársakat ajtatos ímá-

. *)E szaporodás tulajdonképen egy egész százzal nagyobb,
me~t a hiány, meJJyet az idei halálozás sorainkban okozott,
majdnem ennyire megy.
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inkba foglalnL s értök, az Ő lelki testi jóvoltukértaz örök
Isten sz. oltára előtt könyörögni! ~Iert abban áll minden
egyesület lelke, hogy valóban egyesület legyen, azaz
egy lélek, melly sokakat, vagy sokaság, mellyet egy lé
lek lelkesit !

Az emlitett örvendetes gyarapodás bizonyára csak a
legbensőbb hálára hangolja kebleinket az isteni Gondvi
selés iránt, melly áldását e társulatra évről évre olly lát
hatólag kiárasztani kegyeskedik. Azonban nincsen öröm
szomoruság nélkül. Jelen évben számos tagokat vesztet
tünk el, kiknek kimultát megsiratnunk kellene, ha nem
tudnék, hogy kikben munkás résztvevőket, áldozatra
kész l\'Ioecenasokat~ avatott szellemi tényezőket vesz
tettünk a földön, azokban hathatós szószól6kra és párt
fogókra tettünk szert az égben! Ezek közé tartozik
gróf E s z t e r II á z Y )Iildós~ kinek nevét még minden
évben volt szerenesém a t. gyülekezetnek a társulat
első rangu jótevöi közott bemutatni. Egyike volt ö
azon legbuzgóbb földesuraknak hazánkban, kiknek a
templom és iskola első rendü gondjaik közé tartozik. A
kegyes lélek, istenfélő és a hivek lelki üdveért rettegő
gondoskodásának érzékeny tanuságaul szolgál azon
mindig hün megtartott elve ~ mellyhez képest kegyuri
jogait gyakorlandó lelkipásztor választásához mindig
csak a Szentlélek ünnepélyes segítségül hivásával ló
tott. Laka családi templomhoz hasonlított, mellynek ká
polnája viszhangzott a Legfölségesebb dícséreteitöl, s
az Istenanyja tiszteletére szóló hymnusok zeng edesé
sétöl. Itt a napot imádsággal és misével kezdék, s esteli
hálaadással zárták be. Megható volt látni a szinte átszel
lemült öreget, hasonlólag egy patriarchához, családfői
tekintélylyel külön, utána gyermekeit és vendégeit, a
rang ssermt, mellyel a tiszt- és cselédrendben osztá-
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lyozva voltak, minden este és reggel imazsámolyánál az
oltár elött helyt foglalni, s az átalános és napi imákat
velök együtt elmondani látni! E látvány élénken eszünk
be juttatá azon már elmult időket, mellyekben a családok
még igazán családi életet éltek, s valamint közösen
egy asztalnál táplálkoztak, ugy az Istennek is közösen
ugyanazon oltárnál szolgáltak. Isten, kinek dicsöi·
tésére szentelte egész életét, második Simeonként
szólitá ki a vándor hazából a tiszteletreméltó aggas
tyánt~ megadva neki a kegyelmet, mellyért élte .végső
napjaiban még egyedül könyörgött: hogy· tudnillik az
általa nagy diszszel emelt csákvári plebániatemplom föl
szentelésének ünnepét megélje !

Körültekintve e teremen, nem látom itt többé a tisz
teletreméltó alakot, mellyet e gyüléseken már megszok
tunk volt; s mellynek öszbeborult tisztes hajfürtjei, ma
gyaruri ösarcskífejezése, s mindig élénk és mégis mindig
komoly lénye soká élend azon közönség emlékezetében,
mellynek annyi szolgálatokat tett, s melly vele nem ta
lálkozhatott, a nélkül, hogy keblét némi jótékony érzés
ne fogta volna el. S i m o n c s i c s János, Pest megyé
nek sok ideig szolgabírája és végre alispánja , a szemé
lyesitett becsület ~ tiszti hüség és socialis tevékenység
mintapéldánya volt. Alig van Pest városában egyesület~
mellynek ő tagja, buzgó tagja ne lett volna. Élte végső
napjait is azon ernyedetlen munkásságban tölté, mellyet
hosszu pályája minden szakaiban tanusitott. Mint a nem
zeti szinház és pesti takarékpénztár igazgatója épen ak
kor szerzelt magának még halhatatlan érdemeket, mi
dön már a n~ ert borostyánokon nyugalommal .pihenhe
tett volna. Elte utolsó perczeiig .olvasgatá az egyházi
lapokat, s ismételve állitotta , hogy ezekben találja ö fel
legföbb élvét és vigasztalását. Kevéssel halála
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előtt a szent-ferencziek Mariáról csimaett tartomá
nyának testvérüle ti koszorujába kebeleztetvén be, ajtatos
lelkéről tanuságot tevő módon fejezte ki ezen vallási
kapocs feletti örömét, melly számára e rend Isten előtti
érdemeinek közösségét megnyitandó vala.

F e II e r m a y e r Jánost, volt egri érsekmegyei
áldozárt és sziráki plébánost, a Kath. Néplapban évek
óta szakadatlanul folyt szellemdús és ép humorral irt
leveleiről ismeri a közönség, Ö kitünő míveltségü,
ernyedetlen szorgalmu s lángbuzgalmu papja volt egy
házunknak. Mintméh 20 egész évig gyüjtögetett ő a tudo
mányok, lelkipásztorság és élettapasztalás dus mezején;
és mídön ennyi évek szorgalmának megérlelt gyümölcsét
érseka Lyjának egyenes felssólitására már- már közréte
endö vala, mindnyájunk nagy vesztességére, ragadtatott
ki barátjainak és tisztelőinek köréből. Mit várhatott tőle

egyházi népirodalmunk, a fenemlitett csikksorosaton
kivül, tanusitják azon mutatványok is, mellyek készülő
ben volt nagyobb népmüvéből a Kath. Néplapban meg
jelentek. Szerencsére, irományai végakarata folytán
baráti szakértő kezekbe mentek át, s igy remélhető,

hogy a bennök szétsugárzó fény nem fog véka alá rej
tetni.

Utóbbi nagygyülésünkön ugyanezen helyröl jelen
tettem, hogy S o m o g y i Alajos, eredetileg esztergom
megyei áldozár, utóbb 1849. óta az Éjszakamerikában
fekvő bulfaloi püspöki megyének tagja, miután fogadá
sát' néhány évet Istennek a szent missiokban szolgálni,
beváltotta volna, az ujvilágból megérkezett, s a köz
tünk allgazgatöi tisztben neki szánt helyet elfoglalta.
Igen ö megérkezett, de azon roncsolt testegészséggel,
melly missionariusainkra a hitvallók szentjellegét nyom
ja. Ö bejárta Német-, Francsía-, Olass- és Angolor-
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szágot; Ö négyszer hajózta át az oceánt; beszélte a vi
lág minden mivelt nemzetének nyelvét; látta Éjszak
amerikát ; hallá Niagara hullámdörgéseít, s lelkeket ke
resve bolyongott az ujviIág öserdöségeíben , mellyek
nek sötétes árnyait semmi madár dalolása sem vidámít
ja fel; s hol az öröknéma csendet csupán a bolygó ben
szülöttek vadorditása s egy-egy missionarius halk imá
ja szakitja néha-néha félbe. Ítéljétek meg csak innen
is t. tagtársak , mennyí kincset és miII y lelket vesztett
benne a társulat! Fájdalmunkban vigasztalólag szól
szívünkhez az öntudat, hogy számára, ki csak azért
látszott hagyni oda ujviIági nyáját, hogy hazája szent
földjében, mellyet olly igen szeretett, hajthassa le örök
nyugalomra fejét, - hogy mondám, számára épen
mi hoztuk meg azon utolsó földi vigasztalást, melIynek
emléke' egy missionarius sirjáról áldozatként emelkedik,
és termékeny ima gyanánt száll rel az ég relé!

Ez és minden más elhunyt tagtársainkat, össze
sen 93-at, kiknek névlajstromát a jegyzökönyv fogja
közzétenni , ajtatos imáitokba és megemlékezéstelibe
ajánlom Nagytekintétü Gyülekezet.! Boldogok ök, kik
elköltöztek az Urban! Ök ismerik már a halál minket
még mindig rettegtető mysteriumát; ök átléptek a titok
teljes küszöbön ; látják a Szentháromság titkát; ismerik
a nagy mindenség, általunk annyi izzadsággal fejtege
tett rejtélyeit; s olt fen, egyesülten az égi karokkal,
zengik dicsőségét Annak, kinek dicsöitésére a földön,
még itt alant vándorlának, velünk egyesülve voltak!

Jótevőink sorában első rendben azon férfiuval ta
lálkozunk, ki azon arányban, meIIyben minden szellemi
kincset magába gyüjt, minden anyagitól megfosztja ma
gát, hogy mindkettöt Isten dicsöségére és felebarátjai
javára szentel]e, H o v á n y i Ferencz, nagyváradi I. sz.
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kanonok a "Fensöbb katholicismus elemei" és "Ujabb
levelek a fensőbb katholícísmusröl" ezimü halhatatlan
müveiböl bejött 900 pfrt tiszta jövedelmet a társulatnak
ajándéhozá. Mélt. b. Wen k h e i m László és V i g Yá
z ó Antal földbirtokos pénztárunkat egyenkint 100
100 pfrttal gyarapitották. MéH. gróf elnökünk különfé
le ezimekre 1100 pfrtot fizettetett ki. B a log h Fe
renez ez. kanonok és szombathely-megyei káldi plebá
nos és esperes, végrendeletileg 5 pfrtot hagyományozott.

Iróink közül Me 8 t e r István egri érsekmegyei ál
dozár és sziráki plebános dij nélkül dolgozik egy"egy
házi történeten,~~ mellynek első kötetével már el is ké
szült. T á r k á n y i József, egri érseki titoknok, kitöl a
társulat már öt rendbeli imakönyvvel bir, különféle
időben készült költeményeinek gyüjteményét a társu
latnak ajánlotta fel. G y ü r k i Antal földbirtokos alapitó
tagul lépvén 'be, egyuttal a cselédrendtartást illetö igen
becses munkácskáját örökjoggal engedé át nekünk. H ol
l ó Mihály fóti plebános , esperes és prépost Wisemann
"Fabiolá-~~ját minden dij nélkül szives volt lefordita
ni. G r y n a e u s Alajos és G u n s z t József, az első ugyan
a kegyhelyi könyvecskéket, a másik pedig a ker. nap
tárt magyar és német nyelven, nagy ügyszeretettel szer
kesztették. Számosan 'a kéziratok megbirálásával tettek
hasznos szolgálatot; kik között különösen kell megemli
tenem É r d y János, nemzeti muzeumi őr urat, ld minket
két évvel ezelőtt Hartvie Sz. István életirásának ma
gyar fordításával dij nél kül örvendeztetett meg; to
vábbá Toldy Ference, Lo p u ss n y í Ferenez,Róder
Alajos, P ol ás t h Y Pál, J a II o s i c s András urakat:
mint a kik birálotaikat mindannyiszor tudományosan
indokolva terjesztették elő. Hálánkat és köszönetünket
különösen érdemelte ki t. ez. M aj e r István pestvárosi
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iskolai igazgató ur is, ki a "P á z m á n y - fü z e t e k""
hez tartozó anyag összegyüjteséhen igen nagy tevé
kenységet fejtett ki, s e füzetek szerkesstésétöl tarsai
val együtt csak azért lépett vissza, mert hivatalos el
foglaltatása míatt az anyagi kiállítás veszödségeire nem
maradt ideje.

Pénztárunk ha nem is épen rendkivül virágzó,
mégis kielégitöleg kedvező állapotban van. Daczára a
tetemes kiadásoknak , vagyis a különféle vállalatokba
fektetett e l ő l e g e z é s e k n e li, mindig azon helye
zetben voltunk, hogyafizetéseket teljesíthettük. A mult
évben 1854-iki octobertöl 1855-iki octoberig a tiszta
bevétel 28,979 pfrtra rúgott, Ellenben ez idén, mult évi
octobertöl f. évi augustus végeig, tehát tiz hónapra, a
tiszta bevétel máris 35,730 pfrtra és 29 krra megy. A
társulatnak tetemes pénze a "l\'Iagyar-Olvasó-könyv-'"
ben, a"Theologia Moralis" megjelent két kötetében,
az öt rendbeli kegyhelyi ajtatossági könyvecskékben ,
szamos ima - és iskolai könyvekben, és végre a Szent
szakaszokban fekszik. A mult évekből maradt hátrálék
is 6450 pfrtra és 40 krra rug. Mi, idevéve a könyv
árusunk által januarhavától máig eladott czikkek érté
két is, 30-35 ezer pfrt pénzbeli vagyont tüntet elő,
azon csikkeket nem is számítva, mellyek mint készlet
meg vannak ugyan, de kelendöségnek már nem örven
denek. Ezt azonban koránsem ugy kivánom értetni,
mintha ez összeget közelebb már tökesiteni lehetne:
hanem igenis, hogy a jövő évrei kiadások, mellyek kö
rül- belül ennyire rúgnak, maris fedezve vannak.

A társulat fenállása óta 203 külön munkát
2,210,176 példányban adott ki; melly számból egy-egy
évre 33 1

/ . munka és 201,696 példány esik. E müvek
legnagyobb részben mind, érdemes igazgatónk, nt s tu-
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dós S o m o g y i Káróly ur kezén mentek keresztül, s
vesződséges, lelket és testet egyiránt fárasztó átvizs
gálása és kijavitása után kerültek ki a sajtó alól. Az
igazgató ur, ide értve szerkesztöségének dicső éveit is,
már 15 esztendeje, hogy szüntelen e rá nézve háladat
lan, mert senki által nem ismert, fel nem tünö, inkább mást,

. mint öt megdícsöítö, de a társulat - és közönségre nézve
felbecsülhetlen, s e mellett nagy gondot, sok ismereteket
és gyakorlatot feltételező munkával van elfoglalva; s
csudálnunk kell azon valóban hősies kitar tását , mellyel
magát csupán a vallás és egyház szent érdekei iránti te
kintetbőlfolyvást e munkának szenteli. Ö mint szerkesztö
készitette elö egykor jó részben a szellemet, melly mellett
sok egyebeken kívül különösen e társulat is lehetövé vált.
Az ö iskolájában tanultak sokan, kik későbbi években
irataik által némi jó névre és tekintélyre tettek szert.
Magam is ez iskola egyik tanítványa voltam, s megval
lom , hogy temérdek sokat köszönhetek neki. Mindezt
tekintetbe véve, míután többet nem tehetünk, köteles
ségünkben áll, legalább nyilvános és ünnepélyes elis
merésünkkel mintegy ssentesítní azon érdemeket, mely 
lyekre méltaUanok volnánk, ha megbecsülni nem tud
nók. Ez elégtétellel tartozunk lelkismeretünknek ; tar 
tozunk azon egyházi közönségnek , melly legszentebb
rokonszenveiben fogna megsértetni, látván, hogya fér
fiu,ki egész életét olly önzetlenül nekie szentel é, a sok
correctloban végtére belehalt, s még csak ez egyetlen,
anyagilag olcsó ugyan, de csak nagy szellemi áron ki
vivható erkölcsi jutalomra sem érdemesíttetett. A t. igaz
gató urnak tehát, kitöl én ezen, egészen tudta s talán he
lyeslése nélkül történt fölszölalásomért az egész gyülés
előtt bocsánatot kérek, szavazzuk meg nagygyülésileg
a közelismerést, s jelentsük ki, hogy neki a társulat kö-
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rül érdemei vannak, mellyek kell. hogy egy egész tár 
sulat hálaszavazata által állított emlékben éljenek a ker.
család örök történet- könyvében !

S o m o g y i Alajos elhunytával, helyét az aligaz 
gatói tisztben ft. K á d a s Rudolf premontrei rendűkano
nok és volt nagyváradi tanár ur, tudományosan mívelt,
Europa több országaiban megfordult, annak fönyelvei·
ben jártas, s a tollat forgatni értö szakférfiu foglalta el.
A méIt. és ft. praelatus, R é P á s s y József ur ö nagysá
ga, azon ssívességért, mellyel e férfiu t kérésünkre a rendi
szolgálattól felmenteni, s nekünk átengedni méltóztatott,
az egész társulato t legmélyebb hálára kötelezte le.

És im ez, Nagyteldntetü Gyülekezet! a társulat
jelenlegi állása, munkálkodásának eredményei, szüksé
gei és az ezek kielégítéséhez kapcsolt jövőrel kilátá
sai I Bocsánatot kérek, ha ezek elöadása közt netalán
tulmentem volna a szerénység azon korlátain, mellyeket
kérelmének kifejezésében még a legjogositottabb lelke
sedésnek is megtartani illik. Nem vagyok barátja az
erkölcsi eröszakolásnak: mert jól tudom, hogya kö
zönségnek a parasit irodalom általi kizsebelésében rejlik
egyik oka azon majd bizalmatlanságnak , majd lené·
zésnek is, melly némelly körökhen az irodalmi vál
lalatok iránt itt- ott mutatkozik. Alkalmatlan sürgető

sem szeretnék lenni: mert meg vagyok gyöződve,hogy
csak azon áldozatok kedvesek az Isten elött , mellyek
szivböljönnek és meggyöződés sugallta indokokból tör
ténnek. Azonban a ki nem jelentkezik, az a minden rész
ről fel- felmerülő szükségek kiáltásai közt könnyen fe
ledtetik. Vannak életünkben pillanatok, mellyekben va
laki, majd hálából a felette kiárasztott isteni áldásért,
majd benső kegyelet sugallta nagylelküségből, majd
végre örök utjárai készültében. nagy áldozatokra tö-
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kéli el magát. És e perczek és e pillanatok azok, mely
lyekre nézve esedezünk mi, hogy főpapjaink, hogy oi'
sságnagyjaink , hogy maga a nagy kath. közönség, ne
feledkezzenek meg többi köst egyházi kertünk ezen bi
zonyára jelentékeny csemetéjéröl sem. A társulat meg
alakulása és fejlődésének viszonyait tekintve, nem le
het félreismerni, hogy annak e honban gondviseleti
küldetése van. És e társulat a hon első apostoli kirá
lyának sz. Istvánnak viseli a nevét, s azon egyház
egyik legszebb intésetét teszi, melly az ő, annyi szá
zadokon át élvezett fényes helyzetét e szent fejedelem
szervező lángeszének köszönheti. Elviselhelnök-e te
hát továbbra is, hogy e társulat, nyomorult szeg- és
zugba szoritkozva, munkásokban hiányt szenvedve, s
lételének elsö rendü szükségeivel küzdve, azt lásséli sze
gényeskülsejével a világnak mintegy jelenteni: hogy cse
kélynek kell -azon tiszteletnek lennie, mellynek olaj
lámpája, kevés, könnyen elszámitható kivétellel, már
csa~ a szegények parányi filléreiből táplálkozik. Nm. és
Ft. Érsek, M. és Ft. püspökök IMi fiui bizodalommal tesz
szük le a Ti főpásztori és védnöki kebleitekbe e társu
lat ügyét. Fogadjátok azt magzatként, melly egykor
még nagy dicsőségtekreválandik, atyai öletek- és karjai
tokba. Tápláljátok és neveljétek fel azt olly napként e
kedves hon egén, melly a kebletekből fakadó égi suga
rakat össsegyüjti, hogy azokat annak térein minden
irányban szerteragyogtassa. Hazánkban jelenleg minden
mozgásban van az a nyagi kifejlődés felé. A gazdaság
rendeztetik, az ipar sasszárnyakra kél, a kereskedés
óriási dimensiókban tágul, s a hon minden részeire utak
és vaspályák készülnek. S bizonyára jaj nekünk, ha e
nagyszerü anyagi mozgalommal hit -erkölcsi fejlődésünk
egyenlépést nem tart! Emlékezzünk meg csak a sainte
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hihetetlen áldozatokról, mellyeket dicső apáink az ál
talok annyi számmal állitott fényes tudományos intéze
tek - és könyvtárakban, s az általok kiadott annyi ezer
folio-kötetekben a tudományoknak hoztak: s napjaink
csekély igényei, ezekkel összehasonlitva, bizonyára
nem fognak nehezünkre esni.

C)

Zabl 3364 Pr.

An den löblichen St, Stephans-Verein. Hier.

Zu folge hohen Erlasses des hohen k. k. Mililar- und
Civil-Gouvernements für Ungarn vom 15. December v, J.
Zahl 1~69a/1422 G. ~ hat das hohe k. k. Statthalterei-Ab
theilungs-Praeaidium in Ofen unterm 28. December 1855 Z.
8640 pr. die vom St. Stephans-Verein zur Verbreitung gu
ter und wohlfeiler Bücher unterm 31. Janner v. J hieher
überreichten und Bodannan das hohe k. k. Statthalterei-Ab
theilungs-Praesidium von hieraua vorgelegten Statuten bei
dem Umstande, als die in den hohen Erlaasen des k. k. Mi
Iitar- und Civil-Gouvernements vom 15. Februar 1854 Z.
276%81 G. l~- und des hohen k. k. 8tatthalterei-Abthei
Iunga-Praesidiums vom 18. November 1854. Z. 5995. pr. vor
gezeichneten, und von hier ILUB dem Vereine un term t8.
Februar und 13. December 1854. Z. 580. pr. et 3850. pr. be
kannt gegebenenBestimmungen,daBB der Verein BeineThiitig
keit auf das Ofner Verwaltungsgebiet zu beschrlinken ha
benwird, nicht aufgenommen erscheinen, mit dem Auftrage
hieher gelangen Iassen, die Aufnahme dieser Bestimmung
zu veranlaesen.
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Demzufolge wird im §. 1. der Statuten nach dem Worte
"nennt" beizufrigen sein, "nnd ihre Thiítigkeit im Pest
Ofner Verwaltungsgebiete ausüben wird." - Weiters ist
im §. 13. der Statuten noch beizufügen, dass die Auaschusa
mitglieder im Pest-Ofner Verwa.ltungsgebiete ihren gewöhn
lichen Wehnsitz haben müssen, und noch die Bestimmung
aufzunehmen, dass falls eine Abanderung der Statuten von
der General-VersammIung beachlossen werden sollte, diese
'im Sinne des §. 21. des Vereinsgesetzes der erforderlichen
Genehmigung zu unterziehen ist.

Hievon wird der Verein unter Rückschluss des Statu
ten-Entwurfes in 3 Parien mit dem Ersuchen in Kenntniss
gesetzt, die angedeuteten Modificirungen derselben zu ver
anlaseen und den diesafalls erganzten, und von dem Hoch
gebornen Vereinsvorstand unterfertigten Statuten-Entwurf

. in drei Parlen mit thunlichster BescWeunigung hieher über
geben zu wollen, da das hohe kk. Statthalterei-Abtheilungs
Praeaidium die Wiedervorlage des erganzten Statuten-Ent
wurfes bis 25. Jiínner l. J. gewartiget.

Pest, am 8. Jiinner 1856.

Der kk. Hofrath Polizei-Director,
P r o t m a n n, m. p..



D)

Zahl 2S10/820 G. -::-

An seine des Herrn Grafen Stephan von K á r o I y i, als
Praeses des St. Stephans-Vereines, Hochgeboren in Pest.

Ofen, den 29-ten Februar 1856.

ln Erledigung der von Euer Hochgeboren unterm
12.ten Februar l. J. an Seine k. k. Hoheit den durch
lauchtigsten Herrn Erzherzog Gouverneur gerichteten Ein
gabe, findet das General-Gouvernement Eure Hochgebo
ren in die Kenntniss zu setzen, dass die. mit dem hierorti
gen Erlasse vom 15-ten December 1855. Z. 1569%242 in
Folge der Bestimmungen des Vereins-Gesetzes vom 26-ten
November 1852 angeordnete Einschaltung der nachfolgen
den zwei Bestimmungen in den Statuten-Entwurf des Ste
phans-Vereines, namlich :

"a) dass der Verein seine Thatigkeit im Pest-Ofner
Verwaltungsgebiete ausűben wird, und

-b) dass die Ausschussmitglider im Pest-Ofner Verwal
tungs-Gebiete ihren gewőhnlichenWohnsitz haben müs
sen"

nicht hindert, dass der St. Stephans- Verein Mitglie
der aus allen Theilen der österr. Monarchie aufnehme,
und denselben die, auf ihre Beitrage entfallenden Druck
Borten durch den, im Pest-Ofner Verwaltungs-Gebiete be
findlichen Vereins-Buchhandler zusenden lass en könne.

Im Namen Seiner kais. Hoheit.

G r. H a Il e r, m. p.



E)

,(111.

An den Iőbliohen St.-Stephans-Vere in in Pest.

Indem man den richtigen Empfang der vom löblichen
Vereine dem Strafhause in Waitzen geschenkten, sehr ge
eigneten Bücher und Heiligenbilder hiemit bestattiget,
fühlt rnan sich zugleich verpflichtet, dem löbl. Vereine fiir
diese Spende den verbindlichsten Dank auszusprechen.

Ofen, am 26-ten Februar, 1856.

A u g U il Z, 81. p.

3
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A t~r8ulati Igazgató jelentése.

NagymélU!lágu Ének, b PillIp6kök; nagytekintetIl gyiilekeaet!

Irodalmi termékekre nézve, mint mellyek'a ,nonum pre
matur inannum' ismeretes régi törvény alá esnek, tiz hó
nap nemolly hosszu idö, hogy egy nagy, és mivelés alá nem
igenrégtőlvett térnek azonnali s folytonos virágozá.sát, ésmin
den évben hasonló dús termésaeli bövelkedését jogosan le
hetne várni. S igya Szent-István-Társulatnak mult évi o
ctober derekán tartott nagy gyülésétől fogva jelen napig el
folyt nem egész esztendőbeli munklÍ@ságunk kimutatásához
némi félelem- és tartózkodással kezdek j nehogy a szokott
nál hamarább beá.llott hatérnapig kevesebbet sikerülvén, a
nyomatott könyvek számát illetőleg, előmutatni, csökkenés
nek látszaesék az előmenetelben, mi csak az ügyek rendes
folyamának lenne tanuja, s csak is az id6 rövidebb voltának
természetes eredménye.

De ha a kiállitott munkák részint fontosságát vizs
gáljuk, részint terjedelmes voltára tekintünk, és azt vesz
szük figyelembe. hogy azok némellyikét egy nem közönsé
ges irői szorgalom gyümölcseül üdvözölte volna mindenki,
ha az történetesen egyes vállalkozó, s nem egész társulat
neve alatt jelenik meg: u9y ama félelmet csakhamar a biz
tos reménység megnyugtato érzelme váltja fel kebelünkben;
és csaknem bizonyosnak tartjuk, hogy a mérleg végtére is
elég kedvezőlegfog a lefolyt rövid évre nézve kitünni. Vagy
ha csakugyan hiányoznék is hozzá valami, a tavaly megne
vezett összeget tartván szem előtt, e hiányt bőven képes az
egész évhez még hátralevő két honap alatti munkásság ered
ménye pótolni. - Nevezetesen az utóbbi na~y gyülés óta
következő nyomtatványok lőnek, részint ujbol megkezdve,
részint befejezve:
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~I Nyomtatvány czime:

35

i-. Ipéldány:l·öss~es
rvszam :

31 4000

41
/ 2 10000

43/ 4 10000

1 ,Magyar Irók. Életrajzgyüjte
mény. Gyüjtötte Ferenczy
Jakab és Danielik József.'
A már bészámitou 6 iven
kivül, és ujranyomatással

2 Roder Alajos: ,Bibliai törlé
netek kisebb gyermekek szá
mára. X. kiadás,magyaruI.

3 Ugyanattól, ugyanaz, XI. kiad.
(Megtoldva minístratiőval.)

4 Ugyanatlól: ,Bibliai történet.
Iskolai k ö n y v ü l nagyobb
gyermekek számára. II. ki

_ . adás (Palaestina térképével.)
.) ,Elö rózsa. Imádságos és éne

kes könyv. III. kiadás. Sz.
titkokat. magában foglaló ezé
dulákkal
Szent titkokat tartalmazó czé
dulák, az ,Élö rózsa' esi
mü imakönyvhez, külön nyo-
matva •

6,A Szent-István-Társulat
Jegyzö- és névkönyve
i8i)5-re

7 .Ifjusági iratok. IlL füzet. Sis
mond család.'

8,lfjusági iratok. IV. füzet. A
braminok.'

9 Felajánlási imák. (A Bold. Szüz
szeplü telen fogantatásának
ünnepére.) Magyarul.

10 Roder Alajostól : ,Biblische
Geschichte für Kinder'. VI.
kiadás

II Ugyanattór, ugyanaz, VII. kiad.

1.... 1/o /2

131/ 2

5000

3000

1000

4000

5000

5000

4000

3'"

124000

45000

47500

67500

16500

500

54000

33625

33625

1000

47500
47500



il Nyomtatvány czime:

12 Emlék (Memor. ) az esztergomi
fötempl. harangjának fölsz.

13 ,Pázmány-füzetek' I. füzet.
14 dto dto II. "
15 dto dto Ill. ".
16 dto dto IV. l,
17 dto dto V. ".
18 Körmöczy Imrétől, sz. beszé-

dek (külön lenyomva a Páz
mány-Füzetekböl)

19 Lonkaytól: ,Magyar irodalom
ismertetése'. Olvasókönyv
a felsübb tanodák számára.
ll. kötet. (A már beszámi
touakon kivül, ujranyomoU
ivekkel együtt.)

20 Esztergomi ,Katechismus', tót
nyelven. II. kiadás

21 Bibliai történet, tót nyelven.
Ill. kiadás

22 Grynaeus Alajostól : Bucsujá
rati ajtatosságok:

a) Sz. Anna tisztelete
23 b) ,Tövis korona' (sz. ke-

reszt tiszteletére)
24 c) ,Mennyei korona.' (Bes-

nyöi kegyhelyre járók
ssámára.) .

25 d) Szeplötelenül foganta-
tott Bold. Szüz Mária
tisztelete, és sz. Lu
cent vértanu emléke.
(A fóLhi templomban
ajtatoskodók számára.)

26 e) Sz. István elsa magyar
király tisztelete

Iv: Ipéldány :

43 1000

5 1/ 2 3000

4 10000

5 10000

1 114 5000

11/4 500)

6 5000

4 5000

4 5000

Összes
ivszám :

125

43000

450

16500

40000

50000

6250

6250

30000

20000

20000



~I Nyomtatvány czime :
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I I Összes
Iv: Példány: ivszám:

27 Kovács Józseftöl: ,Compen
dium Systematis Theologiae
moralis'. II. kötet •

28 ,Világtörténelem. Irta Cantu
Caesar. I. kötet. Forditotta
Gyurits Antal.'

29 ,Fabiola, vagy a katakombák
egyháza, WisemantóI.' For
ditotta Holló Mihály

30 Missioi emlék, magyarul
31 Szabóky Adolftól : ,Magyar

abc- és olvasó-könyv'. VI.
kiadás.

32 Munkay Jánostól: ,Istennek
földi országa' (folytatólag
szed ve) ,

33 ,Columbus, vagy Amerika föl
fedezésének története' Dani
elik Jánostól; eddig

34 Roder Alajostól : Középbiblia ;
német forditásban : eddig

35 ,Keresztény Naptár 1. 85 7· re'
3~ ,Christ-Kath. Ka lender' szinte

azon évre
37 Alapszabályok, Lapok hirde

tései, Nuncium literarium,
körlevelek, szállitási czédu
lák, meghivó jegyek, lIyug-
tatványok stb •

38 Társulati könyvek lajstroma
39 ,Családi lapok' (I. és II. félév

ben, pótlékokkal)
40 Katholikus Néplap' } Id.inkint!
41 ,Kath. Christ.' 13 uj- pótlékok

kal és
ra.nyomottstb. ujrauy o-
szammal luatással

15 1000

57 2500

25tj2 4000
1/~ 12000

5 [)OOO

15 401))

II 4000

4 10000
4 1

/ 4 35000

4 5000

4 2000
2 500

72 400
54 1600

64 1000

15000

142500

102000
3000

25000

coooo

44000

40000
148600

20000

8000
1.000

28800
86400

64000



Összes
ivszám:Ipéldány:IIv:

Osszesen:

Nyomtatvány czime :
.

42 Kath. NOW;,!} Idfinkint p öt- 52 400 20800
43 Orosz kath. lékokkal stb.

néplap 40 400 16000
44 Tárkányi Józseftől: ,Lelki

Manna', imakönyv 10 1( 2 1300 13650
45 ,Missale Romanum' . Kiadva a

társula' neve alatt Regens-
burgban (ujolag) 196% 50 8325

..

S igya 148,944 ívvel kisebb összeget a tavalyiva l
(1,746,844) őaszehasonlitva,kitetszik, hogy ha az egész évet
kiegészítő, másfél hónapot is hoazávesaszük, egy hónapra
legalább is 140,000 ívet kell vén vszárnitnunk, - a társ ulat
munkássága az irodalmi téren ez évben sem csökkent; még
ha pusztán az ivek számát vennők is, azok tartalmának mel
lözésével, tekintetbe: mit azonban alig szabad figyelem nél
kül olly vállalatoknál hagyni, minök például a Pázmány
Füzetek, Olvasó-könyv, Cantu világtörténelme, sőt még a
magyar Irök életrajzának gyüjteménye is; mint melly mun
kák részint természetöknél, részint a kiállitásukhoz szükaé
ges gyüjtögetés hosszadalmas voltánál fogva,- csak las
san~ rivomathattak. Ide tartozik a társulat által nyomatni
már megkezdett, Fuxhofferféle ,Monasteriologia' is; melly
nek olvasó-közönsége honunk határain kivül is keresendő
levén, nehogy vele akár irodalmunk, akár a sajtő szégyent
valljon, kétszeres gondot és hibátlanságrai figyelmet igé-
nyeI. .

Mennyire felelt meg ezen kivül a társulat azon czéljá
nak, hogy saját könyvein kivül más szerzők és kiadók hasz
nos müveit is terjeszsze, az is elegendőkép tanusitja, hogya
nála már előbb bizományba letett munkákon kivül, a követ
kezőket is átvette: Mélt. Roskoványi Agoston váczi megyés
püspök urnak a .Monumenta Catholica' czimli hirneves
müvéből, ugya Ill., mint IV. kötetnek 89 példanyát ; a
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.Bold. Szüz Mária tiszteletére állitott ajtatos társulat' kézi
könyvéből 500 példányt j Gebharttól, a .Das Kirchliche
Jahr' czímet viselőjeles német munkából 200 példányt; Ma
tus ik Jánostól,az,Ajtatos elmélkedések' 248 példányát; Jallo
sics .Poematurn Libri VI.' koszorus költői müvéböl 50 pél
dányt j Szepesy Imrének, a ,Bold. Szüz Mária ünnepeire'
valo sz. énekeiből150, más szivemelő s elmederitő éneke
iből 30 példányt j Ocsovszky Ferencztől,A keresztény Hit
igazségok összeflíggése a ker. élettel' czimü, jutalmazott pá
lyadolgozatból 400-at j az egri fokozatos katechismusokból:
elemi katechismust 2000 példányt, kis-katechismust 2000-et,
közép-katechismust 1000-et, nagyobbat 500-at.

Szent képekből,szintén nem csupán ujakat nyomatott a
társulat, és a ,PázmáJ;ly-Füzeteket a nevét kölcsönöző nagy
bibornok képével, az,Elö rózsa' és ,Lelki manna' czimü ima
könyveket legjobb aczélmetszetü képekkel, az Ifjusági il' 11.

tokat hasonlóan aczél-, a. bucsujárari ajtatosságul szolgál ó
kat pedig, ugy szintén Fabiolát számos fametszetekkel éke
sité ról j mellyekhez a néplapok- és naptárakban fölhaszuél
takat is kell számitani : - hanem e fölött gondoskodott ró
la, hogy Gypen müncheni müvésznek nagy gyüjteményéböl
(ki német és franczia aláirással ellátott képeiből máris nagy
mennyiséget küldött át bizományba), a czélirányosabbak ma
gyar aláirással és imádsággal ellátva szintén kaphatók legye
nek a. társulatnál. Ezen, a vallásos müvészet előmozditására
tett áldozatai a társulatnak, bármilly nyomtalanullátszassa
nak is az illető téren maradni, tetemes összegeket vesznek
igénybe, s nem hagyhatók különös méltányláara felhivó em
lités nélkül. Az e nemü vállalat nehezségeit és költséges
voltát eléggé mutatja azon körülmény is, hogy daczára a sz.
képek kedves és országszerte keresett voltán ak, a mü vé
szet ez ága mindeddig honunkban nem tudott mélyebb gyö
keret verni, a csak közsajnálatot gerjeszte) módon tengődik.
Egyedül a társulat által e czélra forditott nagyobb összegek
nyujtanak reményt hozzá, hogy végre a magyar ifjuság és
hivő kősöuség is, amivelt izlésnek megfelelő, s az olly fé
nyesen ellátott nem-ezent képek által háttérbe nem szoritott,
és mellette mégis jutányos áron kapható képekkel fogja val
lásos érzését emelhetni, Bár az átalánca részvét könnyitse
fi tűraulntnak ez ohajtott czél mihamarébbi elérését, az által,



hogya. gyorsitott befizetések mellett pénztára bővebben el
Iáttatván, az ujabb vállalatokba többet fektethessen, mint
mennyit a jelenleg olly tetemes hátralékok miatt lehetséges.

Meg kell még a társulat által terjesztett könyvek
közt azokat emlitenem, mellyeket évenkint megszokott in
gyen elosztani, s ekkép az erkölcsi s vallási mivelödés jóté
konyságában azokat is részesiteni, kik azt különben anyaO'i
tehetetlenségöknél fogva alig élvezhetnék. A társulatt61
ajándék -könyveket ez évben is kaptak több intézetek, ne
vezetesen a pesti szegényekéj ugy szintén a jótékony nők egy
lete; több bécsi intézetek; némelly elemi iskolák; a váczi fe
gyenezház stb.; szivesen megajánlván a mester-degények egy
letének is Pesten, valamint a jerusalemi missiót vezető sz.
ferencziek kolostorának, az e czélra ezükaéges könyvek
kelll> számbani megküldését.

Illy sokoldalu érintkezésnek tulajdonitandó, hogy a
társulat a mult évi gyülés óta, részint kötve, részint kötet
len: 158457 darab könyvet szállitott el j mellyekből1239 kö
tet és 21000 darab missiói emlék, ingyen osztatott ki: rnely
lyek becse, a szintén ajándékban adott, mintegy 200U darab
sz. képpel, összesen 728 fr. 18 krt tesz pengő pénzben.

S miután rakhelyében jelenleg is 50,000 darabot meg
közelitő roppant tömeg könyv várja az elszállittatást; a
tartozáskép kin levő pénzek pedig részint eladott könyvek
és sz. képek-, részint tagdijak- és lapokérti előfizetésfejében,
részint a Cantu világtörténetére tett aláirások után, 25,352
frtra és 23 krra mennek: nyilvános, mikép a társulat, vala
mint nem rosszul használta fel pillanatig sem hevertetett
pénzét a jó könyvek azaporitésa- és terjesztésére j ugy va
gyonállapotát illetőlegis egészen hitelt és bizodalmat érdem
lő állapotban van; daczára a naponkint szaporodó igények-,
és ezek kielégítésére szükséges költségeknek. A tagoknak
örvendetes aránybani folytonos szaporodása; máris 3395 le
vén a rendes tagok száma, a {43 alapitő, s 77 tiszteletbeli
tagon kivül (3615 összesen): legjobb reménynyel táplál, hogy
a legszentebb ezéIból megkezdett eme vállalat, a jobbak
gyámolitó közremunkálása által jővöre is biztositva leend
az azt veszélyeztetőcrisisektől.Szellemi hatását pedig éven
kint ugy számra, mint becsben növekedő müvei fogják nap
ról napra emelni, B magasabbra fokozni i mivel az egyszer
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kinyomott könyv, nem csak azon évben szekta áldásos befo
lyál:lát a népre gyakorolni, mellyben az megjelent, hanem
évről évre, talán még növekedő arányban is, annál érettebb
gyömölcseit hozandja létre az erény- és vallásosságna.k, mi
nél inkább meggyökereztek az istenes elvek, és magasabb
eszmék az évek előtt elhintett magról kelt csemetéknél.



G)

Tltoknoki Jelentés.

Mélyen tisztelt közgyülés! Alázatosan van Ezeren
csém hivatalos jelentést tenni azon több rendbeli kéziratok
ról, mellyek mult évi octoberhő l-től kezdve f. é. scptember
l-ig a társulathoz beadattak. E kéziratoknak legnagyobb
része eredeti munkákból áll: vannak azonban becses fordi
tásaink is, mellyeknek egyik része már nyomtatásban meg
jelent. Ide tartoznak még a másodizben hirdetett pályázásra
érkezett hymnusok.

I. JEGYZÉKE

azon önálló eredeti vagy forditott müvek késirataínak,
mellyek 1855. évi october t-től f. é. sept, t-ig a Sz.

István-Társulathoz beadattak :

I/ISI. Compendium Systematis Theologiae Moralis.
Auctore Josepho Kovács. II. Rész. Nyomtatásban megjelent.

2/132, Adatok ,Sz.-Ló.szló' bucsuhelyről. Paulin Dömjén
től. A bucsuhelyek számára kíadandö népiratok gyüjtemé
nyében megjelenend.

3/183. Keresztény naptár Krisztus azületése utáni
1857-ik közönséges évre. Csillagászati föjelenetekkel, a
mint azok Pestvárosa délköre alatt és láthatára fölött mu
tatkozandnak. Szerzé Dr. Montedegoi Alb. Ferencz. A tár
sulati Naptár szerkeaztésében főlhasználtatott.

4/134, A pap a világban, vagyis azon modorról, mellyet
a papnak a világgali érintkezéseiben követnie kell. Fran
czia eredeti után szabadon forditotta s hazai viszonYll.ink
hoz alkalmazta 1r •.• Szerző visszavette.

s/us. Hymnusok a kath. egyház szertartásai ezerint
minden álló és változó ünnepekre a némely nevezetesb szen-
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tek tiszteletére. A kath. hivek közhasznlÍ.ra szer~p Ig
nácz. Visszaadatott.

6/131• Die heilige Schriftsteller oder Verfasser der heil.
canonischen Bücher des alten und neuen Testamentes in
der kath. Kirche, v. Dr. J. N. Steyrer, aus Salzburg. Visz
azaadandó.

7/137. Népszerü házi biblia az uj szent szövetségről.
Schönberg, Leonhard, Waibel és Nelk után németből ké
szitette R(ibáry) J(ános) egri érsekmegyei kisvárdai ple
bános és helyettes elesperes. Biralaton van.

B/138• Ovakodjál az első ferde lépéstől. Beszély Hoff
mann Ferencztől. Magyarra forditá Schenk József, kalocsa
főmegyei áldozár. Visszaadatott.

9/139• Hebdomada Sacra, vagyis ajtatossági szertartá
sok a nagyhét alatt. Nyomatni fog.

10/140• A. B. Sz. Máriának élete. Irta Munkay János,
esztergom főmegyei áldozó pap, kékkeői plebános. A nt.
szerző ujabb átdolgozásra visszakérte.

11/141. Ugyanaz németül. Szerző visszavette.
12/142 .•Cirkewny Spewníkk Sluábám boáím pre Katolic

kych Krestanov usporiadany a vydany od Spolku Swato
Stefanskeho. (Egyházi tót énekek. A bibornok hg.-primás s
esztergomi érsek ő eminentiája kegyes megbizásából gyüjté
Valentovich József esztergomi czimzetes kanonok s szent
benedeki alesperes 8 plebános.) Előfizetésután fog kiadatní.

13/14 3 • Kisebb tót énekgyüjtemény Sztancsik Lajos,
mentei kántortól. Visssaadandé.

H/IH, Biblische Geschichte für Schüler. Nach Alois
Roder übersetzt durch Alois Faeth, Priester der frommen
Schulen. Sajtó alatt van.

15/143. Egyházi népének. etc. Három tüzet. Osszegyüjté
Moravek János, bezdáni lakos. Visszaadatott.

16/146. Erkölcstudomány példákban. Irta Schnell János
Péter Lajos. Németből fordita Halász József, a verseket fia
Halász Kálmán. Birülaton van.

1
7)147. Magyarok története (versekben). Irta Höcke

Lajos. A népiratok gyüjtésére kinevezett bizottmány véle
ménye folytán visszaadandó

lB/14 B• Gebete der Erzbruderschafu des heiligen und
unbeflekten Herzens Maria zur Belehrung der Sünder. Ein
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Auszug aus dem grösseren Werke der Erzbruderschaft. Le
endő használata elhatároztatott.

19/H 9• Szent Ágoston hippoi püspöknek ,Ma~ánbeszé
dei', vagy a Szentlélek Istenneli magánbeszédeinek könyve.
Forditotta Babocsay Pál Agoston, bodonyi plébános. Birá
laton van.

20/15 0 Szeplötelenül fogantatott Bold. Sz. Mária tisz
telete és sz. Luczent vértanu emlékezete, a mint Asszonyunk
nagy napjain és bucsujáratkor Főthon ünnepeltetik. Szer
keszté Grynaeus Alajos. Kinyomatott.

21/151, Mennyei korona. A besnyői fl Szüz Mária csud.
képszobrához bucsut járók ájtatos!ága. Szerkeszté Grynaeus
Alajos. Kinyomatott.

22/152. Bucsujárati ájtatosság szent Anna tiszteletére.
Nyomtatásban megjelent.

231m. Cantu Caesar Világtörténelmének magyar for
ditása (Az ó-kornak folytatát>a..) Fordirva Gyurits Antal
ur által.

24/I H ._ 2'/15,. A társulati magyar éR német naptárak
szövege nt. Gunszt József budai gymnasiumi hittanár urtóI.
Nyomtatásban megjelent.

26/136. Tövis korona. Szent kereszt feltalálási s felma
gasztalási kegyhelyekre bucsutjárók lelki épülésére. Nyom
tatva megjelent.

27/137. Szent István első magyar király tisztelete, mint
Budán tartatik. Egyszersmind bucsujárati ájtatosság. mikép
országszerte ünnepeltetik. Szerkeszté Grynaeus Alajos.
Nyomtatásban megjelent.

28/m A radnai csudatevő Szüz képének tisztelete.
Kiadásra vár. ,

29/139._ 30/ 160 ' Keresarény kath. hittan. I. Rész. Alta
lános hittan. Talabér György taszári plebános él' Lukácsé k
János taszári káplán által. II. Rész. Részletes hittan. (Néhai
Sámson János veszprémi hittanár latin rendszere nyomán.)
Szerző uraknak visszaadatott.

31/16 1, Fabiola vagy a katakombák egyháza. Wiseman
MiklJs bibornoktól. Forditotta Holló Mihály prépost, fóthi
alesperes és plebénos, Nyomtatásban megjelent.

32/162. Bevezetés a keresztény tudományba keresztény
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katholikusok házi használatára. Szerzé Balogh József. Birá
laton van.

33/\63. Columbus vagy Amerika fölfedezése. Irta Daníe
lik János. Nyomtattatik.

at/lU. Tárkányi József költeményei. Kiadásra várnak.

Mi a pályahymnusokat illeti: mult évi alázatos jelen
tésem szerint a birálók véleménye folytán a beküldött dol
gozatok a követelményeknek eleget nem tevén, az 1855-iki
augustushavi választmányi gyülés a jutalom ki nem adatá
sát határozta el; az ügyet azonban nem csak elejtendőnek
nem, sőt még tetemesb dijnak kitűzésével is sürgetendő
nek ohejtván. Uj pá.lyázat hirdettetett tehát s pedig ez al
kalommal csak sz. István első apostoli király, szüz sz. Imre
hg. s sz. László király tiszteletére késziteridő hymnus okra,
ugy hogya sikerült s elfogadott minden egyes költemény
8-8 darab cs. kir. aranynyal jutalmaztassék. A lapokban
közhírré tett határidőig 1856. jan. i-éig nem több mint 7
pályahymuue érkezett, mellyeknek jegyzékét ezennel van
szerencsém bemutatni.

II. J E G Y Z É K E.

a Sz.-István-Társulathoz 1856. jan. t -éig beérkezett
"Pályamüvekr."-nek:

1) Ének sz. István királyról. Ének sz. Imre hgről. Ének
sz. Lászlő királyról. Jelige: "Keuvesek a te szenteid nekem,
Isten." Dávid Zsolt.

2) Szent István. Egyházi dicsének. Jelige: "Az egész
földkerekség tele dicsőségével."

3) Ének 8Z. István király tiszteletére. Jelige: "Fides,
Spes, Charitas."

4) Enek sz. Imre hghez. Jelige: "Ifjuság és ártat-
lanság." .

5) Szent István első apostoli király. Enek sz. Imre
hghez. Jelige: "Szent győzedelmetnyer a hit."

6) Szen István királyhoz. Jelige: "Dicsérjük a jeles
férfiakat és nemzetünk őseit." Sirák, 44, 1.

7) Szent Istvánhoz. Szent László. Mohá.cson. Jelige:
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"Quantum potes, tantum aude, nec laudare sufficia." (Név
rejtő levélke nélkül.)

E pályahymnusok szabály ezerint megbiráltatván, az
érdemes biráló uraknak véleménye abban öszpontosult: hogy
a jutalom egyiknek se adassék ugyan ki, mindezáltal a job
bak a társulati lapokban közöltetvén, megfelelő tisztelet
dijjal jutalmaztassanak.

Végre kötelességemben áll jelenteni: hogy a nt. Szau
ter Antal pécsmegyei nádasdi segédlelkész által ajánlott ju
talomdijra, az :1855-ik sept. 6·iki választmányi gyülés hatá
rozatához képest az ismeretes "Adoro te devote" kezdetü
latin hymnus magyar forditására egyetlen egy pályairat sem
érkezett.

s z a b ó k Y A d o If,
titoknok.



H)

Ataláno. áttekinté.e

a Sz.-István-Társulat állásának az összes pénzforgalmat, eladott
és elszállitou nyomtatványokat, lapok állását és a meglevökészletet
illetöleg, 1855·iki octobertöl 1856-iki augustusig bezárólag.

ft. I kr,

ÖsszegHátralék 1 _
ft. I kr,

Bevétel I
ft. I kr.

86 2245 10
59 20 1213

519 51
513 30
-1-

145 I 20 4491' 31

2159 10
1153 40
519 51
513 30

m'I"1

1600 1500
1000 150
400 900
600 446
500 450

4100 t 3646

Umesen J - l - I 2060 I -I 4636 I -( 6696 1-

félév.
plap

1600I14M
1158 50 62 20 1221 10

rist 1000 800 530 - 29 - 559 -
winy . 400 300 120 40 - - 120 40
yházi lap I 500 323 I 120 10 32 ~I 152 40
apok . 500 450 - -I - -1-

Ö••, ••,n,I'000I..,. I 1929 40 123 50 2053 '30
félév ősz-

zege
145lév . 4100 I 3646 4346 11 20 4491 31

élév 4000 3353 1929 40 123 50 20~3 30

Összesen: 8100 6999 6275 15 269 10 6545 01

"

elöftzetók
mult gyü-

bPjli tt Ö5Z-
~átralók 2500 2007 850 - 3071 - 3921 -

-füzetekre 1000 555 1210 - 1565 - 2775 -
"

II.
Kath. Né

" Ch
" No

OrosZ eg
Családi l

Társulati lapok
állása I. félév:

Kath. Néplap . •
" Christ.'. .
" Nowiny. •

Orosz egyházOap
Családi lapok • .

~-~:----:---=:---....;~--~-~
Összesen:

A két
B

J. fé
ll. f

Cantnra
száma s a
lés óta
szeg és
Pázmány



Összes pénzbevétel
1855-iki october l-től augustus végeig 1856.

ft. [kr,

Összes
Egyes l--~
ft. .jkr.

Az ülfYnökség beasolgáltaton .
Társulati könyvárus .

Összes~-

22380 I' 29113400 -

- - 35780 29

Reméllellde bel'etel. I
Tartozások alapokért ,
Hátralék Cantura (i részlet) és Pb- !

mány-füzetekre
Tiszta követelés a társulati könyv

árus által eladott könyvekért
Tarlozások a mult évekről

Ez évi lagdijak és az ügynökségbIll
eladott könyvekért

'-Ös-sz-e-s-en-:--

269 10

4636 -

8;)33 33
6450 40

5463 -

25352 23

A mult gyűlés óta elkelt, nevezetesen eladott, tagilletmény fejében
szétküldött és cladományozott nyomtatványok ÖSSZeB száma.

I lönYl'ek ltpek

2775
2007

Hlndy há., 8. k.
lIi".ilt.

22523 15180
98128 27182
10785

Az Ugynökségben eladatott
Társulati könyvárus elssállitott
A tagoknak mostaníg elosatatou •
Az eddigi [)Pázmány·füzetböl elöfizelllknek

elküldetett
Cantu 1. kötetéből szétküldetett . • .
EladományoztatoU (2100lJ missio-emlékkel

együtt) 22239 1950
---;:;-------·I-~~

Összesen: 158457 44312

Az eladományozott könyvek és képek értéke 728 ft. 18 kr.
A társulat raktáraiban találtató összes készlet: 46391 kötet

könyv, 35500 kép i ezek értéke a mostani ár szerint megközelWlIeg
60000 pút.



Fiiggelék
a

t á r s II l a t i n é v k Ö n y v h e z.

Közgyill Jeg)'1.iik. 4



A TÁRSULAT VÉDSZENTJE :

BOLDOGSÁGOS

SZŰZ l\IARIA
MAGYAROnSZÁG NAGY-ASSZONYA~

SZE~T ISTVÁN

MAGYARORSZÁG ELSÖ APOSTOLI KIRÁLYA.



I) Védnökség.
1<' ö v é d. n ö k: }l'őmagasságu és főtisztelendő nagykéri

SCit OV SZ kY ker. János ur,
a romai szentegyház bibornoka, Magyarország herczeg-pri

mása, esztergomi érsek, stb.

V é d n ö k ö k : .A nm. püspöki kar.

2) Tiszti személyzet.
El n öks ég.

Elnök: Mélt. gr. K á r o I y i István; Krisztus-rend vitéze.
Nmlt. gr. C z i r á k r János v. b. t. tanácsos.

Alelnök: D a II i el i k János, egri főegyházi kanonok" sa
jó-szentpéteri czim. prépost, pápa ö szentsége kama
rása, bölcsészettudor.

Tituknok: S z a b ó k Y Adolf, k. r. áld, a pesti realtanoda
magyar osztá.lyainak igazg. tanára és bőlcséazettudor.

Igazgatóság.
Igazgató: S o nl o g Yi Károly, esztergomnegyei áldozár és

hittudor.
Aligazgató: K á d. a s Rudolf, premontrei rendű kanonok és

bölcsésaettudor.

Pénztári hivatal.
Pénztárnok: N o v á k o v i c 8 János, pesti központi papn.

aligazg.
Számvevő: Ve z e r I e János, országos pénztári ellenőr.
Ellenőr: K I e z s ó József, központi papnöveide tanuim.

felügy.

Ügyvéd.:
R II II n y á n s z k y Ferencz, hites ügyvéd.

. Ügynökség.
Ügynök: H i n II y Iván, hites ügyvéd.
Segédügynök : D o. n i e l i k József.
Egy szolga. .

4*
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Társulati könyvárus:
H a r t l e b e n Konrád Adolf.

T á r s u l a ti la P o k s i e r k e s z t ő i.
Kath. Néplap aserkesstöje : S u j IÍ. ns z k y Antal.
Kath. Christ szerkesztője: K r o n p e r g e r Antal.
Kath. Nowiny sze~ke8ztője: R a d l i n s z k y Endre.
Cerkovnaja Gasette, szerkesztője: R a k o v s z k y -Iános.
Családi lapok saerkeestöje : K l e z s ó József.

3) A társulat igazgató vála8ztmánya.
Bene Ferencz. Lopussnyi Ferencz.
Brünek József. Majer István.
Bujanovica Erneszt. Malocsay Mihály.
Csausz Márton. Marczibányi Lőrincz.

f) Cziegler Ferdinand. 35 Márkfy Sámuel.
Danielik József. Markusa Gyula.
Dank Agáp. Mattavoszky Endre.
Engesser Mátyás. Nagy Péter.
B. Eötvös József. Palásthy Pál.

10 Eötvös Ptil. 40 Peitler Anta.l.
~rdey Fülöp. Perczel Sándor.
Erdy János. Rakovezky Ferencz.
Frey József. Ráth József.
Friebeisz István. Reseta -Iános.

15 Grynaeus Alajos. 45 Roder Alajos.
Gyurits Antal. Ruzsicska János.
Haas Mihály. Sántbó Károly.
Holló Mibály. Scitovszky Márton.
Horváth Cyrill. Simonenie Alajos.

20 Huszár Ferencz. 50 Somoskeöi Antal.
Illucz Oláh János. Szabó Alajos.
Jallosics András. SzántÓS. Antal.
Gr. Károlyi György. Toldy Ferencz.
Gr. Károlyi Sándor. Tóth Károly.

25 Klempa Simon. 55 Ürményi Ferencz.
Kriegler József. Walthier Antal.
Krotky József. Weber János.
László György. Weisz Bernát.
Lipthay Endre. B. Wenkheim László.

30 Lonkay Antal. 60 Zalka János.



") i\. Szent·István·Társulat tagjainak Iét
száma IS:J6·iki augustus lS·áo.

Wegyék szerint.

j..ll:

..ll: l'.!!'o -

.á, l ~. -
- to

< ~ l

olllITQ) ~
.. ri)
Q,) Q,)

"'o to
C I ..
Q,) . '"

g:: :0

"

"

!,

,.

308
12

37:3
19:5

402
2;;

lln
142
289
101
161

71
29íj
138
18;)

17
49

184
317

172
3

Pesten és környékén

Bécsben.

Esztergomi érseki megyében

Kalocsai ".

Egri :l"

Beszterczebányai egyházmegyében
Csanádi

Erdélyi

Györi
Kassai

Nagyváradi

Nyitrai

Pécsi

Rosnyói

Szatmári

Székesfehérvári

Szepesi

Szombathelyi

Váczi

Veszprémi

Diakovári

Összesen: I 14317713395 136 15



A) Névjegyzéke
azon társulati tagoknak, kik 1855 és t856-ik év folyama

alatt meghaltak.

.1. PESTEN.

Balassa Páviu, k. r. tanár.
Birányi Akos, irő,
Cseri János.
Grohe Ede, káplán.

,I) Hornők Márton. k. r. plebánoe.
Rakovszky-Majthényi Magdolna assz
Sámuel Alajos, prépost.
Simonesis János, cs. k. tanácsos.
Somogyi Alajos, társulati aligazgató.

10 Varga János, k. r. kercsegligcti plebánus.
Varga Péter, óvodai tanitó.

II. ESZTERGOMI ÉRSEKI MEGYÉBEN.

Csemcsz Lajos, pattói plebános
Krautmann József, cz. püspök,
Krupa Vincze, prép., alesp. és holicsi pleb.
allé Andor, megyeri plebános.

[) Piacsek József, szempczi plebános.
Vcszelovszky Károly, csolnoki plebauos.

III. KALOCSAI ÉRSEKI MEGYÉBEN.

Antunovics János, esp. és almási pleb.
Hidcgh Alajos, akasztói plebános.
Hury Ference, vadkertiplebános.



IV. (t~GRI ÉRSEKI MEGYÉBEN.

Behinya Antal, üveges K.-Hegyesen.
Derekasai Ferdinand, seborvos Polgáron.
Gr. Desewffy Virginia.
Fellermayer János, sziráki plebános.

5 Kaudrich József, nyiregyházi káplán
Kovács Antal, ez, kanonok s plebános.
Kovács János, saoboazlői plcbánoa.
Lipovniczky .János, kanonok.
Mezey Lőrincz, vezekényi kőzbirtokos,

10 Papp Márton, balatoni plebános.
Pozsonyi Bernárd, cist. r. tanár.
Somogyi Károly, alcsp. és tiszabeői plebános.
Szücs Lajos, kereskedő Madarason.
Tamár Alajos, ellenőr.

f 5 Tego Izaias, sz. f. r. ezerzetes,
VikoIinszky János.

V. GYŐRI EGYHÁZl\1EGYÉBEN.

Böle Mihaly.; kis béri esp. és plebános.
Horváth Theodorik. sz. b. rváldozár.
Rozenberger Honor., " "
Vidák Ölle., ""

VI KASSAI EGYHÁZMEGYÉBEN.

Bánóezi Ignácz, bolyi plebrinos.
Billy Ference, ez. kanonok s plebános.
Horváth János, lasztóczi plebános.
Hronkovics Ferencz, pelejtei plebános.

5 Nyulászy György, radi plebénos.
Rubin József, duplini plebános.
Uhlár György, polgár Tályán.

VII. NAGYVÁRADI EGYHÁZMEGYÉBEN.

Osvald Ferencz, kanonok.
Piringer János, furtai plebános.

VIII. PÉCSI EGYHÁZMEGYÉBEN,

Ágoston János, bonyhádi segédjegyzéí.
Boda Amália kisasszony.
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Bregovics István, értényi plebénos.
Burgics István, prép. és val pói pleb.

[) Cserta Ferencz, tamási káplán.
Endrődi Pál, apőri pleb.
Fodor Antal, haszonbérlő.
Goczán Ferenez, kisasszonyfai plebános.
Graber Endre, németujfalusi plebános.

10 Kuglics János, szakáli plebános.
Makay Teréz, kisasszony.
Raharics István, vis egi pIeb.
Straznik Ignáez, szebényi pleb.
Szényi Tamás, sz. f. r. áld.

15 Schneiderbauer Antal, kóroda-ügynök Szegszárdon.

IX. ROSNYÓI EGYHÁZMEGYÉBEN.

Hudák Lipót, esp. és rudnoki plebánoa.
Kovács Márk Antal, prem. r. gymn.-igazgató.
Péchy István, poIonkai káplán.
Ridl János, ez. kanonok s pleb.

[) Rosnavszky József, wagendrüsli pIebános.
Ifj. Szabó Ferencz, kazari káplán.

X. SZATMÁRI EGYHÁZMEGYÉBEN.
Farkas László.
Fogarassy Károly, polányai plebános.

XI. SZÉKESFEHÉRVÁRI EGYHÁZMEGYÉBEN.

Lezso Endre, apát s csákvári plebános.

XII. SZEPESI EGYHÁZMEGYÉBEN.

Havas Mihály, liptóteplai plebanos.

XIII. SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYÉBEN.
Balogh Ferencz, ez. kanonok 6 plébános.
Gruber Vilmos, badafalvi helynök.
Krenosz János, plebános.
Szekszer János, plebanos.

XIV. VÁCZI EGYHÁZMEGYÉBEN.
Cseh }<Jndre, kanonok.
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Gr. Eszterházy Mikl6s.
Hutiray Alajos, ispán.
Kolonica Antal, siketnéma int. igazgató.

:; Kovács Ferencz.
Lukácsi Imre, esp. s nógrádi plebánoa.
Mericzai Antal, kanonok.
Sántha Ferencz, ez. kanonok s plebénos,
Szarvas Ferencz, kanonok.

10 Szeder Lászl6, kerepesi plebánoe.
B. Vécsey Sándor, apát s vásárhelyi plebános.

XV. VESZPRÉMI EGYHÁZMEGYÉBEN.

Lakner Vincze. csicsói plébános.
Lauka Ferenez, orvos.
Molnár Mihá.ly. pacsai plebdno s.
Vidák István, gyulakeszi plebancs.

A ,N é V k ö fi y v: kiadása, hogy uj tökéletes összeirás
nyomán hibár.lanul eszközültethessék, a jövő évre
halasztatott.
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