A jó s olcsó könyvkiadó társulat
alapszabályai.
Az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek ne
vében ! Naponkint inkább éreztetvén szüksége
annak, hogy a külföld példájára honunkban is
egy társulat alakuljon, jó s olcsó könyvek ki
adása és terjesztése végett, — 1847-dik évi
Böjtelő-hó 15-kén, több egyházi férfiak gyü
lekezetében, elvileg kimondatott : mikép azon
eszmék szerint, mellyek még 1844-ben a ,Re
ligio és Nevelés II-dik félévi 44-dik számában
köztudomásra jöttek, úgy egyházi, mint világi
katholikusokhól mentül előbb egy társulat áll
jon össze, melly magának czélul kitűzze : az
irodalom utján, a kér. kath. religio üdvözít®
tanainak fejtegetése, boldogító s fönlartó elve
inek megismertetése és áldásos szellemének
terjesztése által, a kath. népben a tiszta éritőlcsiséget, józan gondolkozást és polgári éré-
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nyességetszilárdítani, s átalában egyesült erő
vel arra törekedni, hogy inig egyfelől az anyagi
jóllét emelkedésének eszközei részére készít
tetnek, vagy szaporulatnak , másfelől szellemi
mivelődése is, kath. irányban és szellemben,
melly a történetek tanúsága szerint a népek
lelki és földi boldogságára leg-hatékonyabb
befolyást képes gyakorolni, előmozdittassék.
Hogy tehát kiki lássa és tudja, mit Uiz ki
magának czélul ezen társulat, és mini kíván
működése által a családi életre, nevelésre, tu
dományosság- és miveJtségre hatni, s így mit
várhat tőle e honnak katholikus népessége :
előrebocsátja teendőinek vázlatát (programmját), melly iránytűül fog szolgáim e társulat
cselekvéseinek, s mérlegül egyszersmind a
működése fölött bíráskodó közvéleménynek.
I.
A társulat czélja.

Czélja tehát e társulatnak : jó és olcsó
könyvek kiadásával s terjesztésével fejtegetni
a kér. kath. religio hit és erkölcstanait, annak
boldogító s föntartó elveit megismertetni, az
ellenirányú íratok benyomása ellen védeni, s
átalában egyéb tudományos, közhasznú s nép
szerű könyveket is akkép szerkeszteni, hogy a
kath. szent hitvallásnak áldásos szelleme hassa
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át azokat, s terjesztésük által a vallásos meg
győződés , meliy minden erkölcsiségnek s
anyagi kifejlődésnek legtisztább s kiapadhatlan forrása, mindinkább erősödjék és szilár
duljon ; még pedig t aj a köznépben, b) isko
lákban, ej a műveltebb osztályok közt; minél
fogva tehát működését is , e hármas irányban
kifejteni; s ez utón, a magyar szent korona
ernyőzete alatt élő minden kér. katholikusokra
kíván hatni.
II.
A társulat aeve és czime.
E társulat magát egyszerűen, jó és olcsó
könyvkiadó társulatnak kívánja czimeztetni;
melly czime által tulajdonképeni czélját és
irányát is megismerteti. De mint kath. irányban
működni szándékozó egylet, nem tévesztheti el
szem elől a z t, hogy neki emberi pártolás mel
lett, leginkább isteni segedelemre van szük
sége ; azért valamint megerősödését fölülről
várja , a világosság atyjától, úgy kifejlődésé
nek s egykori sikeres munkásságának remé
nyét is, az üdvezitő Istenember ama biztatásá
ban találja föl, mellyel apostolait s híveit báto
rította, mondván : „Bízzatok bennem, én meg
győztem a világot." S innen lelkesülve, a régi
katholikus jó szokások nyomán, védszentjeül a
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Boldogságos sziiz Máriát választja e l ; kinek
szeplőtelen méhóben az örök ige testté lett;
kinek anyai pártfogásába első apostoli szent
királyunk a magyar hazát és népet fölajánlottaLesz tehát a társulatnak különös ünnep
napja is’, aug. 15-dikén, Nagy-Boldogasszony
napján; s igen óhajtja, hogy e napon szövet
kezendő tagjai s részvényesei az Istennek
anyját, Magyarország pártfogóját, különös ajtatossággal tiszteljék s tiszteletét buzgó ünnep
léssel neveljék. E végre egy különös, a társu
lat minden tagjaitól legalább az napon elmon
dandó imádság fog ki-nyomatni, s minden
érdekleltek közt kiosztatni.
III.
A társulat teendői.

Röviden említve lévén, miszerint e társu
lat a keresztény vallásosságot s valódi katholicismus boldogító szellemét a családi körök
ben, a nevelés és közoktatás mezején, s a
mi vei le;. Is néposzlályok közt kivánja terjesz
teni, azt a kall), néppel nemcsak megismertetni,
hanem meg is kedveltetni, sőt gondolkozás
mórijába s életrendszerébe mintegy beoltani:
nem lehet senki előtt kétséges, ki a kér. hit
nek és anyaszentegyháznak az erkölcsiség
javítására kihaló erejéről s azon dicső erkölcsi
átalakulásról, mellyel Jézus anyaszentegyháza
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az emberiség Művelődésén eszközlött, némi
ismerettel bir, miszerint az általunk alakítandó
társulatnak czélja nem egyedül vallási, hanem
erkölcsi is; és hogy mi a kath. religio boldo
gító elveinek s a kalholicísmus hatályos szelle
mének terjesztésével, a nép értelmi s erkölcsi
emelkedését, a polgári mivelödés elővitelét, s
különösen a vallásos nevelés és oktatás elő
mozdítását tűztük ki czólul; meg lévén győ
ződve, hogy a nevelés, oktatás és minden ki
fejlődés csak ezen alapra fektetve árasztandja
ki áldásos hatását a nép minden osztályára. S
a i8 százados élöfa, mellyel öntözni s ápolni
fogunk, meg is terinendi e gyümölcsöket, mellyek kívüle csak mesterkélt utánzás által
tenyésztőinek, de tartóssággal nem dicseked
hetnek.
Előadott ugyanazon czélját háromfelé
ágazó működési téren fejtendi ki a társulat;
melly háromfelé ágazó működési terét már
most részletesebben is szükséges kijelelnünk.
1. Első tekintetet szükségelvén a családi
élet, mint a hitnek, vallásosságnak és egyháziíag alkalmazott életrendszernek első bölcsője
s gyümölcsös-kertje, a társulat oliy könyveket
szándékozik olcsó áron kiállítani s a kaih. nép
között elterjeszteni, mellyek benne a kath.
hitvallásról! meggyőződést szilárdítsák, a kath.
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anyaszentegyházhozi ragaszkodást neveljék, az
isteni félelmet, vallásos buzgóságot éleszszék,
némelly előítéleteit kiigazítsák , hit és bezgóság állal a valódi erkölcsiséget és keresztény
jámborságot terjesztvén , az igazi vallásos ne
velésnek, melly leginkább a családi körökben
eszközölhető , s a jámbor élet példaadásának
alapját a köznépben megvessék, s azt egyszer
smind szorgalmas munkásságra, felsőbbek iránti
engedelmességre vezéreljék.
ügy véli pedig e czólt megközelíthetni a
társulat, ha állandó czikk gyanánt, s mintegy
folyóirat módjára, évenkínt egy ,Keresztény
naptár't állít ki; melly a keresztény családkö™
főknek, a vallásos, erkölcsös és egyházílag
elintézett életgyakorlatra, s a közélet szüksé
geinek kitalálására kalauzul szolgáljon. És
hogy ezt magának a szegényebb sorsú család
atya is megszerezhesse, lehetőleg olcsó áron
fogja áruitatni. Ugyan e tekintetből első gond
jai közt lesz a társulatnak, hogy a családok
szerezhessenek maguknak jó és mindenféle
szükségeseket magokban foglaló iinádságoskönyveket, evangeliomos könyvet rövid ma
gyarázatokkal, bibliai történetet, szentek éle
tét, egyházi szertartások és ünnepek magya
rázatát, népszerű egyházi történetet, népszerű
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Ismeretek könyvét, és más , akár ajtatos, akár
közéletre hasznos olvasmányokat.
2. Másik főleendöje lesi a társulatnak, az
iskolai nevelésre és oktatásra jótékonyan be
folyni ; mírenézve a társulat különös gondot és
szorgalmat kivan fordítani olly könyvek szer
kesztésére, mellyekben a kath. szellem. lengje
át a tudományt, s a hit gyökeréről fejlesztessenek az erkölcsi kötelességek. — Illy szel
lemben vélne szerkesztendőknek olvasó-köny
veket, egyházi s hazai történettant, keresztény
régiségtant (archaeologiát) és még más, az
ifjúságnak olvasmányul, vagy a tanítóknak Út
mutatásul és ébresztésül szolgálható könyveket.
Ezentúl pedig egy különös könyvtár kia
dását tartja igen czélszerünek, ezen czim alatt:
,Ifjúságot képző könyvtár,4 melly az ifjúságnak
hasznos és szivkópző olvasmánya legyen. Ebből
minden évben legalább egy kötetet kivan kiál
lítani. De azon kívül más apróbb ajándékokra
fordítható könyvecskéket is szándékozik kiadni,
miilyenek a Schiftid Kristóf—féle elbeszélések,
s más német és franczia nyelven kiadott illynemtt könyvecskék, mellyeket meghonosítani
törekvendik.
Átalában ezen társulat mindazon irodalmi
eszközöket, mellyekkel a.közoktatásnak, nyil
vános és házi nevelésnek kath. irányt adhat,
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működésébe fölvenni, s a mennyiben tehetsége
engedendi, használni kívánja.
3. A társulat a miveltebb osztályok nyil
vános és magán-életének jobb rendezésére, s
köztük a vallásosság érzetének terjesztésére
azzal kivan hatéi, hogy némeily jelesebb franczia s német, kaik. Írók példája után, a kalh.
religio s egyház elleni előítéleteket, vádakat,
félreértéseket szelíden czáfoló, meghatólag
fölvilágosító s kedveltetöleg elbeszélő munkák
kiállításával s terjesztésével szándékozik viszszautasítni; mit leginkább úgy vél eszközöl
hetni, ha a kath. religionak áldásdus szellemét,
a kath. anyaszentegyháznak az emberiségre
kiáradó jótékony hatását, a miveltebb olvasók
előtt földeríti, s a történetek valódi előállítá
sában vele szemlélteti, s ha különösen a napi
események irányában, a sokszor tévedő s el
fogult közönség ferde Ítéleteit útbaigazítani, s
azokat a hitvallás és egyházi nézetek szem
pontjából fölvilágosítani törekszik.
Az volna tehát ezen társulat szándéka,
hogy ez utóbbi tekintetből ,Egyházi muzeum‘
czim alatt egy, idöhtíz nem kötött füzetekből
álló egyházi folyóiratot léptessen életbe; mi
helyt öt a dolgozó társak száma, s anyagi erő,
az illy terjedelmesebb munkakör megbirására
is képessé teendik.
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IV.
A. társulat sittkságes és Ji8Ssno§ volla §
reményei.
1 nagy és széles terjedtség!! föladat meg
oldására, a sok oldalról! pártolás mellett, Ieg=
inkább irói tehetségekre lesz szüksége a tár
sulatnak; mivel a kath, ciprusban az irói capacitésok nem hiányzanak, sőt, a mint remélhető,
ezen tldves vállalat még többeket is fog az
irodalmi pályára fölbátoritani : e tekintetben
kinézéseink teljesen megnyugtatók; § alig van
okunk kétségeskedni vagy aggódni az iránt,
miszerint a társulat, a neki kimért munkakört
könnyen megfutandja.
Hiszszttk tehát, s eleve is fölteszszük, sőt
az eddigi, igen hízelgő nyilatkozatok és tett
leges csatlakozások a közrebocsátott eszmék
hez, nem hagynak kétségeskedni afölött, hogy
a clerus- és rokonszellemü világiakból többen
csatlakozandnnak e társulathoz; hol irói fára
dozásaik szebb gyümölcseivel az igazságot
éhezők és szomjazok seregét, e század lelki
szükségeihez képest táplálni, életük szebb föl
adatának tekintendik. De a hozzánk csatlako
zókban bízunk is, mikép lemondván minden
separatismusról, s megvetve a csillogóbb egye-
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düliség dicsőségét, igaz relígioi btizgóság, s a
lelkek üdvességének szomja vezériendi lépé
süket : mi álla! nagy lehet, és Isién segedel
mével nagy is fog lenni sikere a társulat mun
kálkodásának.
Mit vihet véghez egybetett ész és akarat,
ha azokat az isteni hitvallás mennyei szelleme
meghatja, a kath. anyaszentegyliáz történeté
nek lapjai bőven bizonyítják. Korunkban egy
letek ulján sok jó és üdvös intézet hozat'ék
léire. Franczia- és Némethonban az efféle tár
sulatok, minőt mi hazánkban fölállitni akarunk,
már régóta legjobb sikerrel működnek; s ha a
nevezett országokban a katli. gondolkozás és
érzelem növekedésben van , leginkább az iro
dalmi pályán kifejtett nagyobb tevékenységnek
kell tulajdonítanunk.
És igy, ha a magyar clerusnak más indító
okai nem volnának is egy hasonló egyletnek a
magyar anyaszentegyliáz .körében! meghono
sítására , magának a jelen időnek társulati
törekvéseiben, s az innen eredő mindenféle
társulatok sűrű keletkezésében, mellyeknek
némellyike már is sikerrel működik és szép
jövendővel dicsekszik, különösen pedig épen
azok, meilyek magoknak a tudományt s irodal
mat választék mezőül, föltalálná okadatolását
annak, hogy ö is egy társulatba lépni siessen.
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A társulati solídariías, föltéve azt, hogy
azonegy szellemű s iránya ész-tehetségekböl
lesz összealkotva, roppant hatást gyakorolhat
magára az egyházi Hieratura fejlesztésére is :
s azon hitelességben, mellyet a kiadandó köny
veknek kölcsönöz, ezek kelendőségét már
előre biztosítja : mi megint anyagi erejére jó
tékony hatással van. De azon fölül sok jónak
fejlesztő melege rejlik az eszmecserében, a
kölcsönös buzdításban, s a remélt siker vigaszélvezetében , vagy a már látottnak örömeiben.
A katholicismus irodalmi tehetsége mindig is
mertető jele volt az egyházi belerőnek és bel
étetnek ; s ha valamikor szükség vala ennek
fölébresztésére , a jelenidő súlyai bőven igazolandják az egyház törekvését, hogy a kor
szellemet megragadni s maga körébe vinni
igyekezzék. Szintúgy reméljük , hogy a világi
urak és nők is, kiknél a kath. religio még becs
ben van, s annak üdvhozó erejét magukban
érzik, s terjeszteni kívánják, készek lesznek e
társulat gyámolitására; s minthogy az alább
olvasható alapszabályok szerint, e társulat ala
pitó, dolgozó, és részvevő tagokból, pártfogók
ból és tiszteletbeli tagokból fog összeáltani,
biztos kilátásaink vannak a rra , miszerint e
társulat, melíy a kor szükségeiből emelkedik
ki, s iránya a legjobb, czélzata legszentebb, e
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honban kívánt részvéttel találkozandik, s hatá
sának gyarapodásában azon gyógyszert áilítandja elő, melly az indifferentismus és vallástalanság terjedő kórságai ellen üdves hatása
leend, s talán magának a magyar liieraturának
is journalisticai és romanticai irányát a böl
cseleti mélység és vallási íUetlség szebb és
magasztosai)!) pályájára fogja vezetni. — Iüy
remények- s érzelmekkel mozdul ki e társulat
az eszmék hosszé vajúdásiból, hogy a munkás
élet színhelyére föllépjen, s most előre csak
hat évi munkakört tűz maga elébe; megkísér
tendő, ha valljon ennyi vágyak és óhajtások
magvai, a magyar anyaszentegyház földén megtermik-e a kívánt gyümölcsöt?
Minthogy pedig egy iüy társulatnak külső
organismusra is van szüksége, hogy egészsé
ges ép testben fejthesse ki szellemi tehetségeit,
következő alapszabályokat állít föl:
V.
A társulat szerkezete,

1.
Uíy czím alatt : »Jó és olcsó könyvki
adó társulat,' épületes és hasznos könyvek
olcsó áron leendő kiállítása és terjesztése vé
gett a magyarhoni úgy egyházi, mint világi
katolikusokból ég j társulat alakul 1850-dik

iái
évtől kezdve, egymásután következő hat évre,
melly idő lefolyása alatt irányát , szellemi ha
tását, hasznosságát, s átalában életrevalóságát
kifejthetni reményű,
2. A társulat áll alapító, dolgozó és rész
vevő társakból.
3. Alapító tagjai a tásnl.atnak azok lesz
nek, kik annak üdvös czéljára , egész hat évre
egyszerre legalább 100 pengő forintot, vagy
évenkint 18 p. forintot adományoznak; dol
gozó tagok azok, kik a társulatnak czélját s
irányát az irodalom által, a programúiban kifej
tett elvek szerint előmozdítják; részvevő tagok
pedig azok lesznek, kik ezen társulathoz kíván
ván csatlakozni, pénztára gyarapításához, hat
év alatt, évenkint 3 p. frltal járulnak, vagy
egyszerre 18-czal.
4. Fönlartja magának a társulat, hogy
azokat is, kik ez üdvös intézetet talán későb
ben nagyobb pónzsegélylyel gyámolitandják, $
iránta különös hajlandóságot, kedvezést és
pártfogást tanusitandanak, pártfogónak elvá
laszthassa és nevezhesse; sőt illy pártfogókat
magának szerezni, s megnyerni minden módon
igyekezendik. Úgy szinte azokat, kik e társu
lat czélját buzgó közremunkálásak által előmozditandják, tiszteletképen tagjai közó föl
venni ©hajtja.
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5. Az alapitó és részvevő tagok önkértytes
csatlakozás utján válnak a társulat tagjaivá; de
a dolgozó tagok fölvétele, azokon túl, kik a
társulat keletkeztekor vagy már önkényt ajánl
koztak, vagy közohajtás utján még fölkéretnek
és elválasztatnak, a nagy gyűlésben, a választ
mány ajánlatára, szavazat utján fog eszkö
zöltetni.
6. A társulat késznek nyilatkozik ugyan
a.tagok literatúrai, kéziratban beadott munká
lataikat, méllyek kiállítására a választmány által
fülhívattak, vagy önkényt ajánlkoztak, — ha a
programm irányában és szellemében, alaposan
és jól lesznek kidolgozva, illendően díjazni;
hiszi azonban, hogy lesznek közülök ollyanok
is, kik a társulat czélját, rnelly nagyrészt a
könyvek olcsó.ároni kiállításában áll, előmoz
dítani óhajtván, ezen igényekről a társulat
javára le fognak mondani,
7. Ha nem társulati tag, hanem más szerző
kívánná hason irányú jő munkájával a társulat
czélját előmozdítani, a társulat az illy dolgoza
tokat is kész elfogadni, s pénzértékéhez mért
illő díjjal jutalmazandja.
8. A beadott kéziratokat a válaszmány
kiküldött tagjai fogják megbírálni, az iránti
jtóletöket kimondani, ha valljon a kitűzőit czélra
glkalmatosak-e. A kiadandó munkák esimlapi.
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írtra a szerző neve, s alább e szavak : ,Kibo
csátja a jő s olcsó könyvkiadó társulat- fognak
kinyomalni.
9. Az alapító tagok minden, a társulat
neve alatt kikerülendő munkából egy egy
példánnyal tisztelteinek meg.
10. A részvevő, s a társulatot munkáikkal
támogató dolgozó tagok a társulat által kia
dandó, s 90 ivig terjedendő kötelezett köny
vekből egy egy példányt kapnak.
11. Az alapitó és dolgozó tagok ezen tár
sulat minden ügyeire nézve szavazattal bírnak;
a részvevő tagok közül pedig azoknak fog
adhatni a társulat a közgyűlésen szavazatot,
kik ezen intézet iránti buzgőságubát a könyvek
terjesztésében tiz aláíró vagy vevő szerzésé
vel fogják kitüntetni.
12. Az alapító és dolgozó tagoltnak a vá
lasztmányban is szinte, mint a nagy gyűlésben,
szavazatuk van.
13. Minden társulati tagnak joga van a
társulat működésére vonatkozó figyelmezteté
seket tenni, és javaslatokat tervezni. Ezeket
az igazgató és a választmány tartozik kellő
figyelembe venni, s ha az alapszabályoktóli el
térést szorgalmaznák, a nagy gyűlés elébe
terjeszteni.

44. Á társulat pénztárának Bitként és
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stilij arányban! fölhasználásáról, s ügyvitelé
nek kezelése módjáról, külön gazdálkodási
szabályokat fog alkotni, mellyek megtartására
az igazgató választmány, és ..pénztárnok, köte
lesek lesznek.
15. Azon esetre pedig, ha hat év lefolyta
elölt az eloszlás nem várt sorsa érné a társu
latot, a föl nem használt pénz-alapból az ala
pitó és részvevő tagokat aránylagos kivetés
szerint kármentesíteni fogja.
VI.

A társulat kormányzási rendszere,
1. Á társulat fővédnökül a magyar kath.
egyház fejét, az ország prímását bátorkodik
tiszteletteljes bizodalomraal fölkérni.
2. Á társulat ügyeit állandóul egy igaz
gató vezeti, és intézi el, ennek helyét szükség
idején az aligazgató pőtolandja.
3. Az igazgatót egy állandó választmány
támogatja működéseiben, § egy meghatározott
díjjal ellátandó tollvivő alkalmaztatik mellő.
4. Á nagy gyűlés fogja a választmányi
tagokat a szavazattal bíró tagokból megválasz
tani. A választmánynak két harmada dolgozó
tagokból állatid.
5. A választmány minden hóban egyszer
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ülést tart. Azonkívül az elnök valahányszor
szükségét látja, a választmányt mindenkor
összehívhatja.
6. A társulat hivatali helye Pest városá
ban leend, mint melly különben is az ország
központja, s irodalmi vállalatok kivitelére leg
alkalmasabb.
7. Minden püspöki székes-városban lesz a
társulatnak egy vagy több bizotímányosa; sőt
illy bizottmányokat más helyeken i s , mint a
szükség kivánandja, alakit; s minthogy a bi~
zoltmányosok felelet terhével járó ügy-keze
lést vállalnak magukra, a társulat nekik, pénz
tárának állapotához képest, bizományos procentualiot vagy tiszteleldijt igér.
8. A helybeli választmány ülnökeinek
egyike a társulat pénztárának kezelésével bizatik meg.
9. A püspöki megyékben fölállítandó bi
zományosok elválasztására a főpásztorok mély
alázattal megkérendök, valamint arra i s , hogy
ezekre atyai gondoskodásukat ki-'.erjesztem
raéltóztassanak.
10. A társulat évenkint egyszer, akár itt
Pesten, akár a körülményekhez képest más
helyen, egy nagyobb gyűlést tart, mellynek
ideje és helye az igazgató által elölegesen
közhírré tétetik.
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11 . Á nagy gyűlés föladata áll : a kia
dandó munkák előrajzának megbirálásában, az
évi számadások megvizsgálásában, az alapsza
bályok netalán szükséges módosításában, a
választmány s uj dolgozó tagok választásában.
12. A társulat az első köz-gyűlésbe,
mellynek előbbségére a jelen lévők között
rang-fokozat és idösbbség szerint a legtekin
télyesebb méltóság kéretik meg, egy vagy két
elnököt választ magának a világi tagok közül,
kik azontúl a nagy gyűlésekben mint elölülők
a tanácskozásokat vezessék.
VII.
A társalat viszonyai,
A társulat, mint a kath. egyház kebeléből
keletkező, s ahhoz hőn ragaszkodó socialis
intézet, ezen typusát megtartva, az egyházi
szent hatalomtóli függés mellett, a hazai pol
gári törvények ernyözete alatt kívánja kifej
teni munkásságát.

Pesten, majus 1-ső napján, 1848.
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