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Emlékkonferencia Szmrecsányi Lajos  halálának 75. évfordulójára Eger, 2018. május 3.  2018. május 3-án emlékkonferenciát tartottak az Egri Főegyházmegyei Levéltár szervezésében az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont-jában Szmrecsányi Lajos érsek halálának 75. évfordulója alkalmából. A konferencia előadóit és a megjelenteket HORVÁTH ISTVÁN, az Egri Főegy-házmegyei Levéltár vezetője köszöntötte, majd TERNYÁK CSABA egri érsek megnyitó beszédében arra emlékeztette a megjelenteket, hogy a főpászto-rok tevékenységét ne önmagukban vizsgáljuk, hanem folyamatában, mert mindegyikük munkássága tovább él az egyházban. A felvidéki származású Szmrecsányi Lajos 30 éven keresztül Samassa József érsek közvetlen mun-katársaként tevékenykedett, majd 1912-től 1943-ig egri érsek volt. 61 éven keresztül szolgálta egyházát, s nemcsak a rá bízott egyházmegyéért tett sokat, hanem Egerért is. Négy szekcióban 13 előadás hangzott el, amelyek időrendben előre ha-ladva mutattak be olyan eseményeket vagy hosszabb-rövidebb időszakokat, melyek meghatározták Szremcsányi érsekségét. Az első szekcióban az ér-sekről a sajtóban kialakult képet KLESTENITZ TIBOR történész mutatta be. Elsőként 1905-ben írtak róla, amikor segédpüspöknek nevezték ki. A kora-beli lapok pozitív képet festettek Szmrecsányi Lajosról, kiemelve szociális érzékenységét, megnyerő személyiségét, szelídségét és bátorságát. Ő volt az utolsó olyan magyar főpap, akit még Ferenc József nevezett ki, ezért meg-testesítette a dualizmus időszakát, amire a kortársak nosztalgiával gondol-tak vissza. Gyémántmiséjéről tudósítva a Pesti Napló is méltatta egyszerű, de aktív életvitelét. 1943-ban bekövetkezett halála után neve méltatlanul feledésbe merült. Szmrecsányi szociális érzékenysége megmutatkozott az első világhá-ború idején is, amikor több sárosi falu elpusztult. BARTÓK BÉLA előadásá-ban azokat az erőfeszítéseket ismertette, amiket az érsek tett szülőföldjéért: társadalmi mozgalmat indított az újjáépítés megsegítésére, jótékonysági művész sorsjátékot szervezett, de anyagi támogatást is nyújtott. Heves vármegye az érsek iránti tiszteletből egy sárosi falu, Felsőhunkóc (ma Hunkovice) újjáépítését vállalta. 1916-ban emlékalbumot is kiadtak a jóté-konysági árverésre készült alkotásokból, amelyhez az előszót Szmrecsányi Lajos írta. Nemcsak a polgári lakosság volt kénytelen áldozatokat hozni a nagy háború idején, hanem az egyházak is. KERÉKGYÁRTÓ JÓZSEF az első világhá-borús harangrekvirálást mutatta be. Mivel Magyarország a gazdaságához szükséges fémeket csak importból tudta fedezni, azt is csak az antant or-szágok blokádjáig, új beszerzési módok után kellett nézni. Először fémgyűj-tési akciókat hirdettek meg 1915-ben, majd később kezdetét vette a rekvirá-lás. 1916 augusztusa és 1918 novembere között az Egri Főegyházmegye területéről több mint 1200 harangot szereltek le, melyek összsúlya megha-ladta a 14 tonnát. A harangok hadbavonulásának körülményeiről is szólt az előadó. A második szekció első két előadása a háborút követő zavaros egy év eseményeit tárta elénk. TENGELY ADRIENN az Egri Főegyházmegye és az őszirózsás forradalom viszonyát elemezte. Szmrecsányi Lajos érsek mind-
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végig a béke és a nyugalom érdekében döntött, s tett lépéseket. Elismerte legitimnek Károlyi Mihály kormányát, de borúlátó volt a szociáldemokráci-át illetően. Belső reformokat indított el, az egyházmegyei autonómiát he-lyezte előtérbe, hogy védelmet nyújtson a szekularizáció ellen. A földosz-tásnál ragaszkodott ahhoz, hogy mindenhol maradjon az egyház tulajdonában legalább 3 hold föld. BENKE ZSUZSA egy visszaemlékezés alapján mutatta be az Egri Főegy-házmegye helyzetét a Tanácsköztársaság alatt. A városi direktórium éles támadásokat indított az egyház ellen, templomok sérültek meg, kiraboltak több egyházi épületet, több papot megvertek és internáltak, magát Szmre-csányi érseket kétszer is elhurcolták. Bár a papság sokat szenvedett, sze-rencsére senkit sem gyilkoltak meg, mint más egyházmegyékben. A szekció harmadik előadása már az építkezésről szólt. KOMISZÁR DÉ-
NES a nyíregyházi katolikus intézményrendszer kiépítésével, azon belül is az angolkisasszonyok nyíregyházi iskolájának történetével foglalkozott. Az 1920-as években Énekes János plébánosnak köszönhetően gyarapodtak a protestáns többségű városban a katolikus intézmények, s nyitottak egy lányiskolát 1929-ben. Az iskola tanulója volt két éven keresztül Tolnay Klári színművésznő is. A harmadik szekció előadói „munka közben” mutatták be Szmrecsá-nyi Lajost. URBÁN MÁRTA levéltáros az érsek egyházkormányzati reformjait ismertette. Az érsek új kerületi beosztást alakított ki a hatékony kormány-zás jegyében, megalapította a kisszemináriumot, új templomok épültek, nőtt a plébániák száma. Külön bizottság felelt az egyházművészetért és a templomfelújításokért. Tanfelügyeletet is létrehozott, oktatáspolitikáját pedig összehangolta a kormányzatéval. Hogy milyen formában állt kapcsolatban az érsek a papjaival, azt VÁ-
MOSI KATALIN művészettörténész mutatta be. Az előadás Miskolc legna-gyobb plébániája és az érseki hivatal közötti levelezést ismertette. A plébá-nosok és a főpásztor olyan ügyekben értekeztek, mint kinevezések, templom-, orgona- vagy plébánia-renoválás, valamint az új harangok ügye. GÁRDONYI MÁTÉ az ad limina látogatáshoz kapcsolódó érseki jelenté-seket vizsgálta meg. Ötévente a főpásztorok jelentést tesznek a Szentszék-nek, a püspökök és az érsekek pedig elzarándokolnak Rómába. Az előadó az 1923-as és az 1928-as jelentést ismertette. Előbbi 23 oldal terjedelmű, utóbbi mindössze 10. Dicsérte papságát és híveit, de olyan nehézségeket is jelzett, mint például a házassági ügyek. Az apostoli nuncius a jelentést megbízhatónak, de sematikusnak tartotta, mivel az szerinte nem eléggé részletes. Az érsek 1928-ban – ígérete ellenére – nem ment el Rómába, csakúgy, mint 1923-ban. A szekció utolsó előadója a nyíregyházi ferences rendház építéstörté-netét mutatta be. LÁDA BERTALAN kiemelte, hogy Szmrecsányi Lajos már 1928-tól szorgalmazta a ferencesek Nyíregyházára telepítését. Az első, 1934-es, Rimanóczy Gyula-féle tervváltozatban a pasaréti háromhajós vasbeton templomhoz hasonló épület mellé egy rendházat és egy kultúrhá-zat is terveztek. 1937–1938-ban már egy neobarokk épületegyüttes felépí-tése indult el Wälder Gyula tervei szerint, melyhez a papság éves jövedel-mének 2–5 százalékát ajánlotta föl 15 éven keresztül. Az építkezés megkezdését a telekváltás is nehezítette, végül a tervek a második világhá-
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ború, majd a szovjet megszállás és az államosítás miatt – a rendház kivéte-lével – nem valósulhattak meg. Az utolsó szekció előadói az egyház társadalmi kapcsolatait taglalták. BENKE TIBOR a kunszentmártoni Katolikus Agrárifjúsági Legényegylet tör-ténetét mutatta be. A helyi KALOT 1937-ben alakult meg Gecse István káplán vezetésével. A 12 ezer lakosú településen döntően katolikusok lak-tak, ahol magas volt a középbirtokosok aránya. Sokszínű egyesületi és val-lási élet alakult ki, erről tanúskodnak az 1943-ig fennmaradt jegyzőköny-vek is. A KALOT 1946-ig működött, addig mezőgazdasági tanfolyamokat szervezett, könyvtárat alapított, bálokat, táncesteket és jótékonysági este-ket rendezett. VERESS GÁBOR az egri Líceum múzeumának működését ismertette. A múzeum életében nagy fontossággal bírt Szmrecsányi Miklós, az érsek testvére, aki megalkotta az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, leltárkönyvet és cédulakatalógust vezetett. A múzeum számára saját gond-nokságot hozott létre, mindent a kor követelményeinek megfelelően do-kumentáltak. Kiemelt szerepet kapott az épített örökség, a Szmrecsányi testvérek felléptek az egri vár ügyében is. Szmrecsányi Miklósnak is kö-szönhetően egyházművészeti oktatást vezettek be az egri szemináriumban. Az utolsó előadás az egyházi könyvcenzúra belső működésébe enge-dett betekintést. VERŐK ATTILA a könyvellenőrzések rövid története után az Egri Főegyházmegye könyvbírálási gyakorlatát mutatta be. 20 könyvbíráló neve ismert, 500 ügy esete dokumentált. Szmrecsányi hangsúlyozta, hogy a bírálat számára első legyen maga a mű, nem pedig a szerző személye. A neves szaktekintélyekből álló bírálók 1-1 könyv elolvasása után engedélyt adhattak olvasásra vagy a könyv megtartására, de csak azokat engedélyez-ték, amelyek nem voltak rajta az indexen. A kiadott engedély csak a kérel-mezőre vonatkozott, a könyvet másnak nem adhatták oda. A könyvcenzúra kiterjedt a szentképekre és a nyomtatványokra is. Mint az előadó kiemelte, a könyvbírálók feladata elsősorban a káros tartalmaktól való óvás és az iránymutatás volt. A Szmrecsányi Lajosról szóló emlékkonferencia előadói igyekeztek a lehető legtöbb nézőpontból megvizsgálni az érsek személyét és munkássá-gát. Nemcsak kívülről (sajtó, visszaemlékezések), hanem belső egyházi körökből (levelezések, jelentések) is képet kaphattunk arról, milyen volt egy magyar főpásztor élete a huszadik század első felében. Szmrecsányi Lajos 61 évesen nehéz időszakban lett érsek, de mindvégig aktívan töreke-dett arra, hogy érseki teendőit a körülményeknek megfelelően el tudja látni. A színvonalas konferencia összességében az 1943-ban, 92 évesen elhunyt érsek előtti méltó megemlékezés volt. (ism.: Szemán László)   


