
Vallomás a Pilvax közről 
Már a gyerekkori hangulatok sorshatározóak. 
í róink jó néhány budapesti hangulatot örökítettek meg. Kosztolányi és Garai Gábor a 

Vérmező feletti Várhegyoldalt, T h u r z ó Gábor a szűkebb Belváros kisiparosok lakta déli 
felét, Kassák Lajos az Angyalföldet, Bródy Lili és Hidas Antal a „Csikágót" és mindenek-
felett Molnár Ferenc a hazává magasztosult Pál utca és a Füvészkert közöt t i tájat. . . 

Én születésem szerint ferencvárosi gyerek vagyok. De nem a József Attila körülötti szegény-
negyedből, melyet a nővére örökített meg regényesen és ő maga a verseiben. S azt a kiváltságo-
sabb részt is otthagytam még eszem kinyílása előtt, ezért kérdem most: ki írt az Erzsébet híd és a 
Lánchíd közötti Belvárosról? Pásztor Árpád a Muzinak becézett Múzeumkertről írt gyerekre-
gényt s ebben jut el a Haris bazárba - de csak futólag. Más, ha írt is erről, én nem tudok róla. 

Ez a szűkebb hazám. Itt alakult már a gyerekkorom azóta, hogy apám városházi 
szerkesztőségének közelébe, a Pilvax köz sarkán akkor épült házba költöztünk. A 
Koronaherceg utca az 1923-as Petőfi-centenáriumkor kapta a költő nevét. 

A tél akkoriban havasabb volt, mint manapság. Karacsonyokra emlékszem, elszürkülő 
alkonyatban behavazott , szép nevű utcákon vezettek nagyszüleimtől o t thoni gyertyagyúj-
táshoz, ajándékosztáshoz. Aranykéz utca, Régiposta utca: akkor a Duna-par t tól csak a Váci 
utcáig hívták így, mai folytatása a Kiskorona utca volt. 

Nena látogattuk apám szüleit, ők messze laktak, kint, a Podmaniczky utcában, és olyan 
korán elhaláloztak, nogy létezésük megszűntét gyerekeszemmel fel sem fogtam. Anyám 
szüleinek női kalapokat, és korábban strucctollakat, később svájcisapkákat árusító üzlete (ma 
Jégbüfé) a Kígyó téren volt. Kirakataikkal vonzottak a játékboltok: a Veszeli, a Hófehérke 
még „itt" (Szervita tér, Váci utca), Liebner bácsihoz a Bazilika környékére már kirándulásnak 
számított , de az igazi, a nagy, az Állatkert volt, ahogy a földalatti kibúj ik a föld alól; és 
egyszer-kétszer a hűvösvölgyi Balázs-vendéglő vagy a zugligeti Disznófő. 

Pilvax közi gyermekkor : azért köl töztünk ide, mert apámnak a városháza adott hivatali 
szobát : a Fővárosi Közlönynek volt a főszerkesztője. Elmaradhatatlan sétabotjával kopogva 
rót ta a folyosókat, Bárczy István polgármester - házassági tanúja - meg alpolgármesterek, 
tanácsjegyzők öleléssel fogadják a régi barátot, rendeletek kinyomtatóját , a város múlt jának 
krónikását, aki emellett a kormánypárt i Magyar Hír lapnak is a munkatársa és az O t t h o n 
újságírókör szervezője. Odahaza anyám mellett Boriska, majdnem-családtag sváb mindenes-
lány. Ablakaink a közre néznek, hogy hajnalban ne harsogjon a kocsisok „ho-opp!" kiáltása 
meg a még gyér automobi lok túlkölese. Délelőtt aztán a Pilvax közben is felharsan az „itt a 
jeges!". Tavasszal pedig Buda felől a Dunán és a Haris közön át virágillatot hoz a Pilvax köz 
harmadik emeleti ablakaiba a szél. 

Ma is itt rovom a sorokat, mert hát ki legyen krónikása más, mint én, aki születése óta 
vagyok lakója? Igen, megszületése óta - most ezért vetem tekintetemet a régmúltjába. 

A Koronaherceg utca csak 1875 óta, 1923-ig viselte ezt a nevet. Azelőt t csak része volt a 
Kristóf tértől a Kecskeméti utca végéig nyúló hosszú utcának, és ha még mélyebbre ásnánk a 
történelemben, akkor még a mohácsi vész előtt a Nagy utcát találnók a nelyén. Miután pedig 
Buda és Pest tornyairól eltűnt a próféta zöld és az oszmánok félholdas zászlaja, egész 
hosszában az Üri utca nevet kapta, ezt osztották fel később három részre: Kecskeméti, 
Egyetem és Úri, később Koronaherceg utcára. 

A Pilvax köz múlt ja nem ilyen bonyolul t , 1915-ben - cdsköközésünkko i - született meg. 
A négy, egyformára tervezett, úgynevezett Pilvax-házat 1914-ben, még békebeli anyagból 
kezdték építeni. 

Azelőtt itt nem volt utca. Csak házak, köztük szűk utcácskák, nyugatias óváros. Esztelen 
múltgyűlölet tüntette el később a „vén Tabánt" , a szép Nemzet i Színházat - „ott, ahol a hatos 
megáll" - és 1914-ben Pest óvárosát. Lerontatott a Libasinszky-ház is, benne azzal a Pilvax 
(pontosan Pillvax) kávéházzal, amely 1841-ben Café Renaissance néven jött létre. Két évvel 
később felvette új tulajdonosa, Pillvax Károly nevét, és ot thont adott a „közvélemény 
asztalának". Itt született meg ama március idusának előestéjén a Talpra magyar gondolata, és 
nemzeti kegy hely lett, mígnem 1911. április 20-án rá nem szabadultak a romboló csákányok. 

A közhangulat lecsillapítására akkor, amikor az új utcák nevet kaptak, a kegyhely emlékét 
megőrizendő, az egyik új utcában a régi néven nyílt kávéház, és tőle kapta nevét az új utca is. 
Ez a Pilvax köz megszületésének története. Ez az én utcám már háromnegyed évszázad óta, 
s most folytatom vallomásomat itt a jómagam által megélt sorsáról. 
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Elkényelmesített, hogy negyedszázadon át közel volt iskoláimhoz, hivatalaimhoz. Csak a 
városháza előtt kellett végigmennem és már láttam a Deák téri evangélikus elemi iskolát, 
ahová kétévi magántanulás után két évig jártam Posch bácsi osztályába. (Iskolája volt ez 
egykor Petőfinek, őt az a Kollár János tanította, akivel aztán a pánszlávizmussal vívott 
hadakozásomban akadtam össze.) Csak a Har is közön kellett végigmennem a piaristákig, oda 
jártam nyolc évig gimnáziumba. Régebben még hallottuk Har i s bazárnak nevezni, mert 
valamikor egy Kharisz nevű görög kereskedőnek állt itt bazárul is szolgáló átjáróháza. 
Évente egy-egy napig rács zárta el a két végét, csak ezt felnyitva lehetett átmenni rajta, 
járműnek még így sem. Jogfenntartás. Ki emlekszik ma erre? 

Valamivel hosszabb sétám volt a jogi fakultás épületéig, itt aztán 1935-ben doktori díszokle-
velet kaptam, de ne tessék azt hinni, hogy a „dísz" az én személyemnek szólt - az egyetem 
ünnepelte háromszáz éves fennállását: abban az évben mindenki ilyen díszes írást kapott. 

Első hivatalomba, a központ i városháza épületébe, ahol tágas teremben magas pulpituson 
ülő főnök árgus tekintete alatt végtelen számoszlopok összeadását kellett „érvényesítenem", 
legalább a sétám volt igen kurta, majd némileg hosszabb, amikor a fogalmazói karba emelt föl 
a nevem elé biggyesztett „dr" . A Váci utcai új városházán, az akkori IV. kerület elöljáróságán 
többek köz t szegénységi bizonyítványok kiállításával is szolgáltam hazámat és városomat, és 
két-két pengőkre bírságoltam azokat, akik engedély nélkül virágot merészeltek árusítani az 
utcán, és épületes hajkurászás után elkapta, elebem hozta őket a rendőr. 

De bocsánat! elkalandoztam életrajzomban, ami itt csak azért megbocsátható, mert 
mindezt a tevékenységemet változatlanul Pilvax közi támaszpontomról fejtettem ki. 

Nos , hát vissza a támaszpontra! 
Rövidke utca ez, házainaK nincs is itteni számozásuk: az, amelyikben lakom és a szemközti 

a Petőfi Sándor utca, a mellettünk meg az azzal szemközt álló a Városház utca számsorába 
tartozik - taxirendeléskor meg is tréfálnak egy-egy lassúbb észjárású sofőrt. 

Tehát innen jártam iskolaba, majd hivatalba. És ennek Városház utcai torkolatával 
szemben szólított meg először, rémületemre, egy ilyesmire profi l írozott hölgy, aki idáig 
cserkészett a Dalmady G y ő z ő utcai garniszállóból. A gusztustalan mondat, amellyel szobára 
invitált, oly elriasztó hatást gyakorolt t izenöt esztendős lényemre, hogy később is, amikor 
már ismertem - hajh, de mennyire! - a nemek kapcsolatának módozatai t , mindig utálkozva 
kerültem el azt a bizonyos épületet. 

Ha egy utcáról vallunk, nem kerülhetjük el a közlekedés változásait. Konflisok, fiákerek 
egyre ri tkábban álltak meg Pilvax közi kapunk előtt, egyre gyakrabban autók, eleinte inkább 
taxik, de a harmincas években már szaporodtak a magánkocsik és a teherautók is. A lovas 
közlekedésből legtovább a szemeteskocsi maradt meg, ebbe borí tot ta bele hajnalonta a vici -
pardon! segéd-házfelügyelő — a lakások elől előző este összegyűjtöt t háztartási hulladékot — 
meg a jegeskocsi, amelyből délelőttönként vödörben hordattak fel a jéghasábok a frizsider 
elődjébe, a jégszekrénybe. 

Még inkább jelezte az idő múlását a Pilvax köz bejárata előtt, a Petőfi Sándor utcán zajló 
közlekedés. Az autóbuszok! A tizenötös, meg sokáig az egyes. Emez a harmincas évek elején 
a tér sarkánál, Meinl f inom boltját megközelítve állt meg, anonnét nagy ívben kanyarodhatot t 
az Eskü útra az Erzsébet híd felé. A sarok előtt szálltam fel nyári reggeleken, mezei jogász, 
teniszütővel a Fehérvári út felé, a BEAC-pályára . 

Aztán egyszerre megfordul t a menetirány és a Szervita tér felé robogtak a buszok. 
Hogy a háború utáni államosításkor, az IKV megjelenésével mi változott, azt mi, a Pilvax 

közneK ezen a sarkán lakók, észre se ve t tük: nekünk azelőtt sem volt háziurunk, lévén 
épületünk egy orvosegyesület tulajdona, ügyeit az építő Schanda mérnök intézte, a bérlőket 
nem háborgatták váratlan felmondásokkal. 

H á z u n k s vele az egész Pilvax köz történetében a második világháború hozot t megrázkód-
tatásokat - sorsokban és fizikai értelemben egyaránt. A családom és magam megpróbáltatása-
inak és hazatérésének krónikája nem ebbe a vallomásomba tartozik - elvégre ezekből az 
évekből mindenkinek a története egy-egy regény. A háborús Pilvax köz történetét a 
bombázásokon, kilakoltatásokon, razziákon kívül még gonoszabbá tette, hogy szomszédsá-
gunkba, a Városház utcai sarokra nyilasház fészkelte be magát, kínzókamrával, vesztőhely-
Iyel. Itt Pest felszabadulásának napja nemcsak eltakarítatlan hóbuckákra, hanem temetetlen 
holttestekre is virradt. 

A mi házunkra légibomba esett, elvitte a két felső emeletet, a mi lakásunk födéménél 
megállt. Ezért aztán valahányszor eleredt az eső, dézsát kellett állítanunk a szoba közepére, 
amíg csak helyre nem álllították felettünk az emeleteket. 
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Uramisten! milyen lelkes gyorsasággal folyt akkor az újjáépítés! Ha később a sztálini, majd 
a posztsztalinista évekre csaK egy szemernyi megmaradt volna a jobb új világ reményéből, 
meg az 1945 és 1947 közti tempÓDÓl, akkor ma nem kellene az infrastruktúra miatt zokogni. 

A Pilvax közben a háború nem okozot t helyrehozhatatlan sérülést. Az épületek külső képe 
megmaradt , csak lakásokat osztottak, szabdaltak, társbérletek jöttek létre. A boltok 
egyre-másra megnyíltak: itt egy fodrászat, amot t egy női kalapos, szemben a régi látszerész 
- és újra megnyílt az utcának nevet adó kávéház is. A nemzeti kegyhely, az én eletemnek is 
háború előtt és után egyaránt tartozéka. De erről majd külön - egyelőre maradjunk az 
utcánál. 

Az utcánál, amelynek szerves élete van, mint valami élőlénynek. Amit persze az észlel, aki 
változó ko rokon át a lakója. 

Lakásunkról, magunkról itt csak annyit, hogy világunkban 1950-ben dön tő fordulat 
következett be. A háDorú óta anyámmal és húgával, Erzsóval - ahogy ismerőseink mondták : 
másik anyámmal - laktunk a régi lakásban (amely harmadikból negyedik emeletivé alakult át 
azáltal, hogy a lift automatizálásakor a szerelővállalatnak nem volt olyan emeletjelző táblája, 
amely a félemeletet is feltüntette volna). 

A dön tő fordulat! 
1950. június 17-én az anyakönyvvezető, majd 1951. szeptember 8-án a pap előtt kezdődöt t 

az, amit oly találóan fejez ki a f innugor szóalkotás: hogy valaminek a fele: ebből ered a 
feleség. Mártával lett félből egész az életem - de ez külön, for ró vallomást igényel. 

Ötvenhat történelmi őszét Pilvax közi lakásunkban töl töt tük, jobbadán a légópincében. 
Milyen okos ösztönnel választotta annak idején apám a Pilvax közre néző lakást: ide nem fér 
be harckocsi, csak a Petőfi Sándor utca felől hallani félelmetes dübörgését; a vihar emlé-
két csak a házfal puskagolyók által ütött sebei őrizték, míg 1975-ben be nem tapasztották 
ezeket is. 

És milyen messzire láttunk ebből az „egérlyukból"! Mégpedig azért, mert Mártával pont 
egy hónappal a sebek felfakadása, a nemzeti felkelés előtt, szeptember 23-án érkeztünk haza 
Moszkvából, ahová Sztálin alatt tilos szövegek beszerzésére u taz tunk és ahol olyan különös 
dolgokat tapasztaltunk. 

Ötvenhat ősze után meg-megborzongva folyt a Pilvax köz élete, mint az egész városé, a mi 
családunk felett egy halálos ítélet fenyegetése lebegett. 

A Pilvax közi történet következő fejezetének ezt a címet adha tom: A felújítás kora. 
Az 1970-es évekre Budapest utcáinak állapota leromlott. A Pilvax közé is. Tervbe vétetett 

felújításuk. Az ingatlankezelő vállalatok utasíttattak a felújítás végrehajtására. E vállalatok-
nak megvolt a városházi felettes hivataluk, a kivitelező vállalatoknak szintén. Az akció magán 
viselte a tervutasításos rendszer sok hátrányát és kevés előnyét. Ez utóbbiak közül az volt a 
legfőbb, hogy a felújítás a lakosságnak nem került pénzébe. 

Elvben. A gyakorlatot a magunk bőrén tapasztaljuk. 
Becsönget egy értelmiséginek látszó fiatalember. Collstokot vesz elő, méricskél itt-ott, 

majd néhány ezer kötet könyvemmel terhes, mennyezetig beépített polcaimra mutat : 
ezeknek innen el kell tűnniük. De miért? Mert erre a falra a központ i fűtés csöve és radiátor 
kerül. Ellenvetésem: radiátorok leggazdaságosabban ablak alatt fű tenek, eddig is ot t voltak. 
A válasz: az alacsony radiátor jelenleg hiánycikk. A vita meddő, inkább aláírásokat gyűjtök 
a házban, mert mindenkit felháborít , nogy értelmetlenül szétvernék a lakását. 

Meg is kapom a magamét a legközelebbi tanácstagi beszámolón. „Valaki önkényesen 
aláírásokat gyűj t ." - Felpattanok. „Én vagyok az", kezdem és a gazdasági ésszerűségre 
hivatkozva harsogom filippikámat, sőt a demokráciát is említem, amely ez idő tájt is szent 
szó. . . Csodák csodája: győzök. A méricskélő ifjú és rombolói el tűnnek a színről. 

Aztán hírek terjengenek: hogy cserélgetik ám az anyagot, leszerelik, kiszerelik ezt is, azt 
is, fél évszázadnál többet, háborúkat is hibátlanul átvészelt, békebeli anyagokat, viszik is el 
(vajon hová) és pótolják műanyaggal, mely máris lyukad itt is, ott is.. . És állnak, csak állnak 
a házak körülö t tünk a Párisi meg a Városház utcában felállványozottan hetekig, hónapokig. 

Folytatom a harcot, a magam eszközével. Mint a Magyar N e m z e t termékeny külső 
munkatársának, bejárásom van a szerkesztőségbe, és ezúttal nem mint cikket közöltetem, 
hanem az olvasólevelek rovatában Építés, rombolás, felelősség c ímű, a pártállam elveinek 
megszegésére hivatkozó, s ezért aligha a szőnyeg alá söpörhető, provokatív írásomat. 

Meg is van a hatása. Nyájas titkárnői hang invitál a városháza illetékes osztályának 
vezetőjéhez megbeszélésre. Elmegyek. Protokoll feketekávé, sőt egy pohárka Lánchíd után 
bizonyosra veszem, hogy meg akarnak vásárolni. De kellemes csalódásban van részem: a 
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pártállam apparátusában Is akadnak tisztességes kulcsemberek, mint lám, ez is. H a jól 
emlékszem, Dánosnak hívták; nem megvásárolni akar, hanem a bajokat életközeiben 
tapasztaló honpolgárral megtárgyalni a jó megoldást. 

Megvan tehát a személyes kapcsolat, ami nélkülözhetetlen abban a „kézi vezérlésű" 
korban. Főnöki utasításra lakásomon keres fel maga a munkálatokat majd elvégző brigád 
főnöke. 

A brigád. Generálbrigád, vagyis mindent , lakásom teljes felújítását ők fogják elvégezni. 
Hangzatos nevük: Kossuth brigád, népes ikladi parasztcsalád, amely az építő-felújító ipar 
mesterségét, annak elemi szabalyait „menet közDen" vagyis a szegény felújítottak bőrén 
tanulta meg. De mos t legalább úgy-ahogy ismeri, legyek nyugodt, jó munká juk időre kész 
lesz. Újságírói privilégiumom, hogy az én lakásomat nem sorolják be azok közé, amelyeket 
sorozatosan „előkészítenek" (magyarul: szétvernek), majd arra, hogy melyikben kezdenek 
dolgozni, a letejelt összeg nagyságrendjében kerítenek sort. Persze, újságíró ide, újságíró oda 
- azért, hogy nálunk a régi szétverése után már másnap megkezdődjék az ú j építése, nekünk 
is busásan kellett „tejelnünk". Jó nevű művészek festményei vándoroltak lakásunk faláról a 
bizományi áruházba. 

így festett a lakosság számára ingyenes felújítás, melynek részleteit azért eresztettem ilyen 
hosszú lére, mert egy hosszú korszak gazdasági mechanizmusának volt egyik példája. 

A felújítási odisszeán nagy nehezen túlesett az egész szeretett Pilvax köz, eltűntek háborús 
sebei, rendbe jöt t az addig sok fagyoskodást okozó központi fűtőberendezés, a lakások 
visszanyerték komfor t fokoza tuka t . H o g y mi Mártával hogyan éltük meg ezeket az éveket, 
bejárva a világot a Potomactól a Volgáig s még azon is túl, az egy másik vallomásra tartozik, 
de bármily messzire kalandoztunk is, hazajönni mindig édes volt: a Pilvax közben erőt 
meríteni Anteusként. Ez a mi várunk - mondogat tuk, a Pilvax kávéházra pedig, hogy ez a mi 
lakásunk negyedik szobája. 

A z a z dehogyis kávéház, már régen nem az. 
A harmincas években még az volt : kávéház. Igazi pesti kávéház, az Osz t rák-Magyar 

Monarchia hagyatéka, mert ugyanilyenekbe ülhetett be a vendég Bécsben, Kolozsvárott , 
Krakkóban, Szegeden, Pozsonyban, Debrecenben, Salzburgban, Prágában, Kassán. Ugyan-
azok a kellékek, Diliárdasztal, a fali fogason újságok. 

H o g y miből élt meg a Pilvax kávéház akkori tulajdonosa, özvegy Páris Vilmosné - rejtély. 
Nagy néha betévedt egy-egy öregúr újságot olvasni egy csésze fekete mellett, a biliárdasztal 
unatkozot t , a falnak támasztott dákók búsongtak. Csak mi vittünk némi életet a Pilvaxba, 
négyen, egyetemisták hetente egyszer, amikor beül tünk bridzselni. Délutántól záróráig 
ver tük ott a blattot , én bóbiskolva, folyvást vesztettem (filléres alapon játszottunk), maja 
záróra után á tmentünk a köz túlsó oldalára, ott fel a mi lakásunkba, éjfél után felébredtem és 
mindent visszanyertem tőlük, akik addigra kidőltek. 

N e m fogyasztó vendégként, csak ünnepi látogatóként jelentek meg itt évente március 
15-én kisiskolások szervezett csoportjai , megemlékezni Petőfi napjáról, és csak remélni 
lehetett, hogy helyesírási ismereteiket nem fogja megzavarni az a díszes emléktábla, amelybe 
„foradalmi" lett vésve így, egy r-rel. 

A háború után gyökeres változás tör tént e különös kávéház életében. Vendéglő lett belőle. 
Kikupálódott és elfoglalta folytatását fokozatosan egészen a Városház utcáig. 

Bejáratától balra működöt t a konyhájáról is híres étterem, f inom eleganciáját történelmi 
patinával vegyítette. Mint Frankfur tban a régi hámokkal , lószerszámokkal díszített Fuvaros 
vendéglő a Zell sarkán vagy az Avon melletti Stratfordban a Shakespeare-hitves emlékeivel 
csábító emeleti Anne Hathaway étterem, úgy invitált muzeális ebédre-vacsorára az úi Pilvax, 
tárlóiban 1848-as katonai és használati tárgyakkal, egykorú nyomtatványokkal , külön a 
csupa zöld Vadászteremmel, melyet egy-egy nemzetközi konferencia vagy érettségi találko-
zónk résztvevőinek foglaltunk le, míg mi magunk inkább a bejárattól jobbra levő sörözőbe 
jártunk ebédelni, felváltva másik kedvencünkkel, a Petőfi Sándor utcai Corso étteremmel 
szerelmes házasságunk boldog éveiben. 

Mindez ma már a múlt. A Pilvax éttermét virágjában évekre szétcincálta a tervutasításos 
rendszer, sörözőjében egy ideig még kaptunk sörkorcsolyákat, u tóbb már ezt sem, csak 
ér tékükön felül árazott italokat. 

Pilvax köz . . . Befejezésül engedtessék meg némi nosztalgia. Háromnegyed évszázadom 
múltán új világ kezdődik itt is. Látom az értelmetlenül hosszú bezártság után a muzeális 
ét termet ismét régi fényében, kedves teraszunk már hosszan az úttesten nyúlik szét a 
sétálóutcává lett közben, az inflációval lépést tartó étlapárak felső határa a csillagos ég. S 
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mégis, ha elmegyek az asztalok mellett, egyre több magyar szót is hallok. Hát igen, amióta az 
idegenforgalom főszezonja véget ért, azóta a hazai átlagzsebekhez mért árakon is hirdetnek 
ételeket. Változó világban nézem kedves, kedves teraszunkat. 

Nézem egyedül, mert Márta nincs már, nézem visszagondolva a lerombolt Libasinszky-
házra, ahol a közvélemény asztalánál akkori új világot kezdtek a márciusi ifjak, fent, 
lakásomban elmagányosodva, a képernyőn nézem a jelen percemberkéinek dáridóját. Ez az 
élet rendje itt is, életem, évtizedeim, a múltba olvadó emlékeim ot thonában, a Pilvax közben, 
melynek történetéről ki írna vallomást, ha én nem? 

Radó György 

Az Egri 
Katolikus 
Legényegylet 

Tóth István nyomdász, 
az Egri Katolikus Legényegylet 

első titkára 

A katolikus legényegyleti mozgalmat az 1840-es években Kolping Adolf német lelkész -
aki eredetileg cipészsegéd volt - indította el Németországban. A katolikus legényegyletek 
célja a fiatal iparostanoncok és -segédek műveltségének növelése, vallásos érzésük mélyítése, 
érdekeik védelme, a munkás és a munkaadó közöt t i partneri viszony kialakításának segítése, 
a szélsőséges ideológiák elleni küzdelem volt. 

Hazánkban az első katolikus legényegyletet 1856-ban Pesten alapította Szabóky Adolf és 
Tóth István nyomdász. Ez utóbbi 1860. január 23-án a fővárosból Egerbe került, ahol a Szent 
István Társulatnak bérbe adott líceumi nyomda műszaki igazgatója lett. Magas színvonalú 
szakmai tevékenysége mellett széles körű társadalmi tevékenységet fejtett ki. 

1860-ban Zsendovics József érseki levéltáros közreműködésével létrehozta az Egri 
Katolikus Legényegyletet, amely szeptember 8-án tartotta ünnepélyes megnyitóünnepségét 
és zászlószentelését. A legényegyletet létrehozó iparosok, iparostanoncok és -segédek Tóth 
Istvánt választották meg ti tkárnak. Az egylet első elnöke Lengyel Miklós kanonok volt. 

Tóth Istvánnak köszönhető az egyház pénzéből vásárolt egyleti székház berendezésének 
megszervezése, az egyleti élet megindítása. Már az alapítás évében a fiatalok műveltségének 
növelésére különféle közismereti tanfolyamokat szerveztek, énekkart alapítottak, s megindí-
tották a műkedvelő színjátszást. 

Tóth István 1865-ben elindította a Katolikus Legényegyleti Olvasó Tár című sorozatot , 
amely a maga nemében országosan egyedülálló vállalkozás volt abban az időben. Az Olvasó 
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