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Az 1989-ben újjászervezett, s a kormánykoalícióban részt vevő Kereszténydemokrata 
Néppárt programjának, a kereszténydemokrácia megvalósításának eszmei előzményei a 
múlt század végéig nyúlnak vissza. 1891-ben adta ki XIII. Leó pápa azóta világszerte ismert 
Rerum novarum (A dolgok ú j rendje) című enciklikáját (körlevelét), amelyben a terjedő 
marxi szocializmus, kommunizmus felfogásával szembeállította a keresztény elveken alapuló 
szocializmust, az úgynevezett keresztényszocializmust. E tan lényege a munkás és a 
munkaadó partnerségének hirdetése, a munkás, a kétkezi dolgozó megbecsülésének követe-
lése, mondván: „A munkás méltó az ő bérére." 

A keresztényszocializmus tanításai a múlt század végétől, e század elejétől hazánkban is 
elterjedtek. Ebben Egerben oroszlánrésze volt dr. Nagy János kanonoknak. 

Dr. Nagy János Egerben született 1870-ben, egyszerű családban. A helybeli ciszterciták 
gimnáziumában érettségizett, majd kispap lett a teológián. Miután az első évfolyamot 
elvégezte, érseke felfigyelve tehetségére, a budapesti Papi Szemináriumba küldte tanulni. Itt 
szentelték fel 1901-ben. Ez t követően két és fél évig Dévaványán volt káplán. Már ekkor 
sokat foglalkozott szociális kérdésekkel. 

1903 őszén Samassa érsek Egerbe rendelte, főszékesegyházi karkáplán, majd hitszónok 
lett. Egerben még elmélyültebben foglalkozott a munkáskérdéssel, a szocialista mozgalmak-
kal.1 A korabeli sajtó szerint: „Aggódva látta, hogy a szociáldemokraták igyekeztek 
elcsavarni a munkásokat , szükségét érezte, hogy ezzel szemben a keresztény alapon 
szervezkedjen, gazdasági érdekeik megvédésére.. ."2 A témával kapcsolatos gondolatait 
könyvvé formálta, amely 1903-ban Budapesten jelent meg: a Mit ígér és ad a szociáldemokrá-
cia? című könyve, amelyben elítélte a szociáldemokrata tanokat. 

Még 1904-ben Budapesten a h i t tudományok doktorává avatták3, 1907-ben Egerben pedig 
teológiai tanárnak nevezték ki.4 Mindenkori tanári teendői ellátása mellett lázas tevékenysé-
get végzett a keresztényszocialista tanítások keretei kiépítéséért, eszméinek népszerűsítésé-
ért. Szervezőmunkája eredményeként már 1906. február 10-én zászlót bontot t az Egri 
Keresztényszociális Egyesület, amelynek ő lett az elnöke.5 1909-ben a helybeli Katolikus 
Legényegylet alelnökévé is megválasztották. Ilyen minőségben elévülhetetlen érdemeket 
szerzett az egylet munkájának felvirágoztatásában és épületének bővítésében, a tanoncinter-
nátus létrehozásában, amire 1909-1910-ben került sor. 

Széles körű elfoglaltsága közepette még arra is szakított időt, hogy megírja A szociálde-
mokrácia tükre című könyvét , amely 1907-ben jelent meg, szintén Budapesten. 1907-től tagja 
lett a Megyei Törvényhatósági Bizottságnak, a következő évben pedig a városi képviselő-
testületneK.7 

Sok funkcióját a közélet érdekében kamatoztatta. Szervezte az egri munkásházépítő 
akciót.8 Kezdeményezte a Gazdák Hitelszövetkezetének megalakítását. Elindította Egerben 
a parasztság részére, sőt, azon kívül is a földbérletek megkötését. Szakadatlanul küzdöt t a 
nagy- és kisbirtok kiáltó ellentétének megszüntetéséért.1" Miközben a szociális problémák 
megoldásán munkálkodot t , a vallásos érzés mélyítéséről sem feledkezett meg. A reáliskolá-

1 Egri Népújság, 1919. dec. 14.; Egri Egyházmegyei Közlöny, 1920. nov. 16. 
2 Egri Népújság, 1919. dec. 14. 
3 Egri Híradó, 1904. szept. 27. 
4 Egri Népújság, 1919. dec. 14. 
5 Egri Híradó, 1906. febr. 13. Eger, 1912. febr. 17. 
6 Heves Megyei Levéltár: A z Egri Katholikus Legényegylet jegyzőkönyve. 264-268. oldal. Az 
1913. febr. 2-3-i közgyűlés jegyzőkönyve. 
7 Egri Népújság, 1919. dec. 14. 
8 Uo . 
9 Uo . 
10 Uo. 
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ban, amelyben éveken keresztül hittantanár volt, megszervezte a Mária-kongregációt, később 
az Urak Kongregációját." 

Közben fáradhatatlanul írt. A már korábban említett két könyvön kívül megalkotta az 
Egyházi közigazgatás (1906) s a Házassági pasztoráció (1917) című munkáit. Könyvein kívül 
számos cikke jelent meg az Alkotmány, az Igaz szó, az Egri Híradó, az Eger, az Egri 
Egyházmegyei Közlöny, az Egri Népújság című orgánumokban.1 2 

Az első világháború éveiben mindent megtett a szegények felkarolása érdekében. Például 
1916-ban neki köszönhető az Erdélyből Eger te menekült székelyek gondjainak a megoldása.11 

N e m tétlenkedett a forradalom éveiben sem. 1918-ban megszervezte az Egri Hangyaszövetke-
zetet és annak külvárosi fiókjait, a zsákoló kereskedelem elhárítása érdekében. Az év őszén 
megszervezte a Földművestanácsot, majd a Földművespártot.14 

A kommün leverése után azt a célt tűzte maga elé: „hogy a keresztényszocialista politika alap-
ján gyűjtsön minden keresztény magyar embert, földművest, iparost, kereskedőt, tisztviselőt egy 
erős pártba, a Keresztény Nemzeti Egyesülés (Zichy-féle párt) pártjába" - írta a korabeli sajtó. 5 

E párt helyi szervezete 1919. december 4-én „csaknem egyhangúlag" képviselőjévé jelölte.16 

Képviselőjelölti programbeszédét december 21-én mondta el, amely szerint az országot ke-
resztény és nemzeti alapokra kell helyezni. Szerinte e „.. .politikának mélyen be kell ereszked-
nie az alsó társadalmi rétegekbe." Növelni kell a kisgazdák számát. Ennek érdekében szerinte a 
nagybirtok törvényes kisajátítását is végre lehet hajtani, ha az ország érdeke azt kívánja. Hir-
dette a családvédelmet, az intenzív gazdasági nevelés szükségességét, követelte a mezőgazdasá-
gi kamarák feiállítását^az állami beteg- és balesetbiztosítást, az aggkori ellátás megszervezését, 
a kisipar felkarolását. Hangsúlyozta régi álma, a munkáskérdés megoldásának elodázhatat-
lanságát, a szabad, független és jól fizetett tisztviselői kar megteremtésének fontosságát.18 

Ezek után nem véletlen, hogy az 1920. január 25-26-i nemzetgyűlési választásokon nagy 
többséggel győzött, s a következő napon már a képviselői mandátumot is megkapta.1 ' ' Már mint 
képviselő tartott március 10-én a legényegyletben előadást a trianoni békeszerződésről, különös 
tekintettel annak az ipari munkásokra és az ipari munkásifjúságra ható tényezőiről. A sajtó sze-
rint: „A mindvégig lebilincselő előadás keretében részletesen ismertette azokat a szociális 
munkásreformokat, amelyek a munkára, a munkások jólétére és a nagyvállalatok megrendsza-
bályozására vonatkoztak, és amelyeket a nemzetgyűlés törvénybe akar iktatni."20 Az egylet 
május 13-ai közgyűlésén pedig hangsúlyozta, hogy „A katolikus legényegylet az a hely, anol a 
nemzet erejének fokozására a lelkek a keresztény és nemzeti szellem erejében összeforrnak."21 

Első nemzetgyűlési beszédét április 23-án mondta el, amelyben kifejezésre juttatta, hogy „a 
marxizmus megbukott, s a jövőt a keresztényszocializmus fogja megoldani." A július 28-i 
ülésen terjesztette elő indítványát a munkáskérdés rendezésére, amelynek a lényege az 
úgynevezett munkásvédelmi törvények megalkotása. Ez magában foglalja a munkaidő 
szabályozását, a női munka korlátozását, a gyermek- és ifjúmunkások alkalmazásának 
szabályozását, a vasárnapi munkaszünet bevezetését, a munkások egészségének, erkölcsének 
védelmét, a munkáslakások építését, igazságos bértörvény megalkotását. Szerinte a törvénynek 
biztosítania kell a szakszervezetek létrehozásának szabadságát, s a sztrájk jogát is."2 Előterjesz-
tését a képviselőház november 3-ai ülésén indokolta meg. Ebben többek között az alábbiakat 
mondot ta : „A munkások jogát, szabadságát, méltóságát törvénnyel kell biztosítanunk. Nem 
szabad azonban a munkáskérdést összetéveszteni a szociáldemokráciával, különösen annak 
marxista részével." A ház a javaslatát elfogadta.23 

11 Uo. 
12 Uo. 
13 Uo. 
14 Uo. 
15 Egri Népújság, 1919. dec. 23. 
16 Egri Népújság, 1919. dec. 6. 
17 Egri Népújság, 1919. dec. 23. 
18 Uo. 
19 Egri Népújság, 1920. jan. 28. 
20 Egri Népújság, 1920. márc. 9. 
21 Egri Népújság, 1920. máj. 16. 
22 Egri Népújság, 1920. ápr. 25. 
23 Egri Népújság, 1920. nov. 5. 
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Míg a munkáskérdés megoldásában mai szemmel is korszerű elveket vallott, addig a 
földkérdésben a felfogása konzervatív volt. Még a Nagyatádi-féle földreformtervezetet sem 
fogadta el. Szerinte: „A háború és a forradalom után a több termelés legyen a legfőbb 
gondunk. Ezt pedig nehéz elérni akkor, ha a földkérdést bolygatjuk."2 4 

1920-ban, 50 évesen eljutott életének delelőjére, nem csak fizikai, hanem erkölcsi, politikai 
értelemben is. A januári választáson elnyert képviselői mandátum után az év november 26-án 
tiszteletbeli kanonoknak iktatták be.2 Még ebben az évben a legényegylet elnökének is 
megválasztották.26 A következő évben ő lett a Vármegyei Szabadoktatási Bizottság elnöke.27 

Az Egri Keresztény Iparos Kör pedig dísztagjává választotta meg.2s 

Eredményes képviselői munkáját honorálván az 1922. május 28-ai nemzetgyűlési választá-
sokon a Keresztény Kisgazda, Földművelő Polgári Párt juttatta mandátumhoz.2 ' ' Újból 
megválasztott képviselőként sokat tett a helybeli jegyzőinternátus, az angolkisasszonyok 
rendjének polgári iskolája, a siketnémák új intézete, az új postapalota, az új pénzügyi 
igazgatósági épület, az állami polgári iskola felépítéséért. Az említett objektumok kivitelezé-
séhez szükséges 30 milliárd koronát ő és érseke harcolta ki az államtól.3 

Az 1920-as években is folytatta már a századforduló körül elkezdett, gyakorlati 
szociálpolitikai tevékenységét a diákság és a tanoncok érdekében. Például 1925-1926-ban 
Egerben 35 szegénydiáknak szerzett sorkosztot , Budapesten pedig 5 egyetemi hallgatóról 
gondoskosott .3 

1924 végén érsekétől kanonoki kinevezést kapott, 1925. június 19-i ülésén a városi 
képviselő-testület díszpolgárrá választotta.32 Az év őszén pedig a Mária utcai R. K. 
Föld műves Olvasókör díszelnökséggel tisztelte meg. 

Eger hervadhatatlan érdemeket szerzett nagy fia 1926. október 26-án, máig tisztázatlan 
okból öngyilkos lett.34 Földi maradványait október 28-án, országos részvét mellett hantolták 
el a Hatvani temetőben.3 ' Sírjára később díszes emléket emeltek, utcát is neveztek el róla. A 
város polgárainak tudatában olyan mély gyökereket eresztett emléke, hogy még az 1950-es 
években is megmaradt utcanévadónak. 

Szecskó Károly 

HÍREK 
A Veszprém megyei Hon i smere t i Egyesüle t rő l 

Bensőséges összejövetelre került sor 1991. szeptember 28-án, a megye nyugati sarkában lévő, 
közigazgatási önállóságát nemrég visszanyert településen, Egervölgyben. A megyei Honismereti 
Egyesület ünnepi közgyűlését tartotta itt, s ebből az alkalomból köszöntöt te a kiváló helytörté-
neszt, Szalóky Károlyt, 80. születésnapja alkalmából. A közgyűlésen részt vett a megyei 
önkormányza t elnöke és a helyi polgármester, előadások hangzot tak el a honismereti mozgalom 
időszerű kérdéseiről, (Halász Péter) a középkori falukutatásról (Solymosi Sándor), a II. 
világháborús emlékművekről (Szabó Lajos és Tóth Dezső), valamint a megyei egyesületi 
feladatokról (Hadnagy László). Az előadásokat követő vitában többek közöt t elhangzott , hogy a 
honismereti mozgalomnak meg kell szabadulnia azoktól az úgyszólván szakképzettség nélküli 
„helytörténészektől", akik eddig pár tberkekben tevékenykedve írták a megrendelt üzemtörténe-
ti, téesztörténeti, községtörténeti munkákat , s többségük ma is sajtóközeiben tevékenykedik. 

A közgyűlés után a résztvevők meglátogatták az Eger-völgyi helytörténeti gyűj teményt , amely 
elsősorban az ünnepelt , Szalóky Károly lelkesedését és hozzáértését dicséri. 

(H. P.) 

24 U o . 
25 Egri Népújság, 1920. nov. 28. 
26 Heves Megyei Levéltár: Az Egri Katholikus Legényegylet jegyzőkönyve. 312. old.; Az 1921. 
febr. 20-i közgyűlés jegyzőkönyve 
27 Egri Népújság, 1921. ápr. 12. 
28 Egri Népújság, 1921. jan. 26. 
29 Egri Népújság, 1922. május. 30. 
30 Egri Egyházmegyei Közlöny, 1926. 10. sz. 
31 Uo . 
32 Egri Katholikus Tudósí tó, 1925. 7-8 . sz. 
33 Egri Népújság, 1925. szept. 29. 
34 Egri Katholikus Tudósí tó, 1926. 11. sz. 
35 Uo . 
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