
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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Az Egri Katolikus Legényegylet háza a Csonkamecset téren, az irgalmas szerzet átellenében 

Tár a program szerint „ . . . oly olvasmány akar lenni, mely által főleg az ipart űző i f júság 
magának hasznos ismereteket szerezve, szabad óráiban lelket s szívet nemesí tő mulatságot 
talal jon". Tó th Istvánnak a nyomdásza t fejlesztése s a katolikus legényegyleti mozga lom 
hazai elterjesztése érdekében végzett áldozatos munká jáé r t XIII . Leó pápa 1886-ban a pápai 
Szent Gergely- és a Szent Sír-rend lovagja címet adományoz ta . 

A legényegylet első évtizedei tör ténetének másik nagy egyénisége dr. N a g y János teológiai 
tanár volt, akit 1909-ben a legényegylet alelnökének választott meg. Nevéhez fűződ ik az 
egyleti székház bővítése s a tanoncinternátus létrehozása. 

A z Egri Katol ikus Legényegylet az első vi lágháború előtti évt izedekben a város egyik 
legrangosabb művelődési egyesületévé vált. 1914-ig mintegy 3000 tagja volt. N e m tud t ák 
szétzilálni sorait az 1918—1919-es forradalmak sem. 1919 augusztusában ú j rakezdte m ű k ö d é -
sét dr . Nagy János irányításával, akit 1920-ban e lnöknek választottak meg. 

D r . Nagy János örökségét vette át 1926-ban Subik Károly kanonok , aki már 1913-tól 
dolgozot t a legényegyletben. Az ő érdeme a legényegyleti székház nagymérvű bővítése 
1929—1930-ban, az egylet ú j szervezeti formáinak kialakítása (Mesteregylet, Kolping- lányok 
Egyesülete stb.), a műkedvelő színjátszás kiszélesítése, a kulturális dé lu tánok rendszeresítése 
s a külföldi kapcsolatok megteremtése és ápolása. Munká jában oly kiváló személyek vol tak 
segítségére, mint Kusner István lelkész, másode lnök ; avagy Köhler István, az Egri 
Keresztény Sajtószövetkezet vezetője, egyleti t i tkár. 

A második világháború után, 1945-ben dr. Vizy Miklós kanonok irányításával az egylet 
ú j jászerveződöt t . Miután 1946-ban belügyminiszteri rendelettel feloszlatták, Iparosok és 
Kereskedők Mária Kongregációja néven m ű k ö d ö t t tovább 1951-ig, He tény i Ador ján lelkész 
vezetésével. E k k o r a nagy allami nyomás miatt kénytelen volt beszüntetni működését . 

A rendszerváltás lehetővé tette, nogy 1990-ben, 40 évi szünet után új jászerveződjék. A z év 
július 17-én a volt székház épületében mintegy 100 f ő egykori idős tag, férfi és asszony gyűlt 
össze, s C z a k ó István kanonok , az érseki iroda igazgatója, a legényegylet megbízott e lnöke 
javaslatára k imond ták az újjáalakulást, s várják soraikba a fiatalokat. 

A több mint 140 éves, nagy múl tú egylet jelenleg az újjászervezés, az erőgyűjtés időszakát 
éli. Az egykori idős tagok s a segítő fiatalok életkedvét bizonyít ja , hogy a Közelmúltban az 
érseki udvarban kiállítást ny i to t tak , ahol megelevenednek a látogatók előtt az egylet életének 
fontosabb mozzanatai, az 1860-as alapítástól az 1990-es újjászervezésig. 

Szecskó Károly 
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