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Szentendre
A szazadfordulo valsaga mintha erintetleniil hagyta volna
Szentendret. Bekesen keveredik a telepiiles eleteben a falusias
eletvitel, szokasrend a kisvarosi nyiizsgessel. Mintha a szel
sem rezdiilne itt. Csak hangulati kepekkel lehet jellemezni:
deru, nyugalom, beke.
A fovarosbol naponta haromszor is jon a „kodot alio" dunai
hajo, a vicinalisnak itt a vegallomasa. Dezsofi Ferenc erzekletes leirasa kivankozik ide: „ReggelenkeHt hat drakor vegigvonult
a vdroson a tehencsorda. A foter kdrnyeki mddos polgdrhdzakbdl
naponta ketszer is vegighajtottdk legeltetni a libdkat a Duna-parton,
a sziget irdnydba. A vdros kepehez hozzdtartozott az dreg dobos, aki
elenk dobperges kisereteben magyarul, nemetul es szerbill adta tudtul a lakossdgnak a kdzerdeku hireket." ^
A foteri kavehaz kerthelyisegeben a torzsvendegek: „a monoklis tanfeliigyelo, az orokifjii hajoskapitany."
A kis boltok ajtajaban szerb, magyar, dalmat, nemet kereskedok allnak es varjak a beteroket. Unnepnapokon megtelik a
Ferencz Jozsef es az Erzsebet Duna korzo. Szerb, nemet, tot,
magyar szo keveredik. Jonnek a kirandulok, az evezosok,
hogy bebarangoljak a szuk sikatorokat, a kornyezo hegyeket.
A visszaemlekezesekben mindeniitt nyugalom es deril: a szazadfordulo Szentendreje.
Milyen a szellemisege ennek a hangulatos kisvarosnak?
Milyen sajatos kulturalis ertekeket hordoz, es hogyan fejlodik
ez a masodik vilaghaboruig? M i massaganak a kulcsa? A t s u garozhatnak-e a mai szellemisegre ezek a hagyomanyok, a
gyokerek?
Sorban kibontva kell a kerdesekre a valaszt megtalalni.
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A z 1900-as nepszamlalas szerint 4.822 lelek el a varosban,
ebbol 1.856 magyar, 1.121 nemet, 859 tot, 2 olah, 8 horvat, 600
szerb, 375 dalmat.
Vallasukat tekintve: rom. kath. 3.622, gor. kat. 9, gor. kel.
613, ag. ev. 127, ref. 226, unit. 4, izr. 221.
E z a tarka etnikai es vallasi osszetetel jol mutatja, hogy k i i lonbozo nepek kulturaja otvozodott sajatos eggye itt. Meghatarozo a szerb, a dalmat, a nemet, a magyar. Hagyomanyok,
szokasok, iinnepek, vallasok, irott es beszelt nyelvi kulturak
egymasmellettisege es egymasba fonodasa jellemzi. E z kulcsa
lehet kulturajanak megkozelitesehez. A n e l k i i l , hogy a varos
multjat reszletesen taglalnam, csak jelezni kivanom ennek a
kepnek a kialakulasat.
A varos termeszeti-foldrajzi adottsagai az emberi letelepedesre rendkiviil kedvezoek. A D u n a es a hegyektol koriilolelt
dombos sik videk biztos megelhetest biztositott. Kereskedelmi
es hadiiit. A romaiak altal meghoditott Pannonianak hatara,
katonai tabor: Ulcisia Castra, a Farkasvar. A korszak legfejlettebb allamanak resze, amely civilizaciot is jelentett: koepitkezest, kozmuveket, penzforgalmat, irasbeliseget. Egyben vedelmet es biztonsagot. A D u n a tuloldalan mar a le nem igazott „barbarikum" huzodott.
A kozepkorban, mikor Robert Karoly 1314-ben az orszag
szekhelyet Budarol Visegradra helyezte at, a fovaros ellatasa
fontos feladatokat rott az itt elokre. Viragzo szolokultura,
fold- es erdomiiveles, kereskedelem jellemezte a varost, melyet a torok uralom teljesen elpusztitott.
Mikor Nandorfehervart a szultan hordai visszafoglaltak
1690-ben, mintegy 6.000 szerb menekiilt erkezett ide es telepedett le. E g y idore a patriarkajuk is itt talalt menedeket. A z
1699-es karlocai beke utan nyilvanvalova valt, hogy hosszabb
idore kell uj hazat keresniiik. A Szerbia kiilonbozo reszeirol
erkezett csaladok megoriztek osszetartozasukat, osi szokas-
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rendszeriiket, eletmodjukat. Mindegyik kozosseg kiilon-kiilon
epitett templomot. A ma is alio bet, eredetileg gorogkeleti
szerb templom koziil nehanynak a neve orzi ezeknek a kozossegeknek a szarmazasi helyet.
A szerb telepesek a csaszartol n}-?rt kivaltsagok birtokabar
viragzo kezmiiipart, kereskedelmet, foldmuvelest es elsosorban szolokultiirat teremtettek. Idokozben egyre tobb magyar
telepedett le elsosorban a kornyezo falvakbol, es Maria Terezia ideje alatt Frankfoldrol svab csaladok. A z idemenekiilteknek, elsosorban a szerbeknek egyhazi es kulturalis kozpontja
is volt a varos. Igy a kiilonbozo nepek kultiirajanak egymasra
hatasa mellett a szerb gorogkeleti vallas mint a kultura egyik
hordozoja valt meghatarozova a varos szellemisegeben. Egy
idoben mint a patriarka szekhelye, kesobb mint piispokseg az
egyhazi elet kozpontja mellett elosegitette az iskolak alapitasat: itt epiilt az elso szerb nyelvii tanitokepzo, niajd rovid
ideig szerb gimnazium is miikodott. Szerb nemzetisegii irok,
miiveszek eltek es alkottak itt.
A lakossag termeszetes modon asszimilalta magaba a sokfele nemzetiseg kultiirajat. Ennek ma is erezhetok es tapinthatok a jegyei. A nemzetisegi eloiteleteknek nem kulturalis, hanem politikai jellege volt; a szerbek peldaul a Rakoczi-fele
szabadsagharc alatt - feltve a tole kapott kivaltsagokat - a
csaszar oldalan alltak. Kesobb a helyhatosagok osszetetelenel
is mindig kenyesen iigyeltek a nemzetisegi aranyok betartasara. A varos lakoiban a mindennapi egyiitteles soran azonban
semmilyen gondot nem okozolt a kiilonbozo kultiiiak egymasra hatasa es egyiittelese. Elfogadtak ezt es termeszetesnek
tartottak.
A lakossag foglalkozas szerinti megoszlasa is kiilonbozik az
orszagetol. M i g Magyarorszagon 1900-ban az iparbol elok a
lakossag 15 %-at teszik k i , addig Szentendren 27 %. A mezogazdasagbol elok aranya az orszagban 67 %, itt 44 %. Terme-
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szetes, hogy a lakossag foglalkozasanak ilyen aranyii megoszlasa a kultura helyzetere is kihatott. Mas-mas az iskolazottsagi, szakmai szint es mas a kozossegek szervezodesenek minosege. Mas egyesiiletekbe jar a szolosgazda, masba az iparos es
a kereskedo. Masok az eletmod meghatarozo jegyei. E s sajatos
a kozelete is, amely jol tiikrozi a varos nemzetisegi es foglalkozasi osszetetelet.
Dr. Dezsofi Ferenc: Oreg tomyok cimu irasaban igy rajzolja
le a szazadfordulo korabeli varoshazat: „Alacsony, ddon epulet.
A fdutca feloli oldalan alig Idtszott ki a fdldbol, ahovd az utfeltdltes
kdvetkezteben sUllyedt... A kikoptatott vdrdsteglds torndc egyik oldaIdn nyiltak a hivatali szobdk. Mindegyik ajtd fdldtt huzds csengo,
amelynek a rdngatdja az ajtd mellett szerenykedett. Fdldttuk dreg
vasldmpa, amiben estenkent petrdleumldng pisldkolt... A tandcsnokok es kdztisztviselolc legnagyobb resze elemi iskoldt vegzett, jdravaId iparosbdl lett vdrosi tisztviselo... Megfontoltan, higgadtan folyt a
munka, nem rohant senki."
Es a kepviselotestiileti kozgyulesek szinhelye: „Teremnek
nevezni tulzds lett volna, inkdbb nagyobbacska szoba volt. Alacsony
ajtdn lehetett bejutni. Minden ekessege egy szdzeves dreg dllddra, a
sarokban regi, ertekes csempekbol dsszedllitott nagy zdld kemence, a
falakon Mdria Terezia csdszdrnonek es mds Habsburg uralkoddknak,
a vdros jdtevomek kepmdsai kozott primitiv szentkep."
A szazadfordulonak ez az idillinek tuno kepe szettorik. A
helyi sajto a Szent-Endre es Kornyeke 1903. januar 24-i szamaban igy ir: A polgarmester
egyszer a kormdnyzd hatalommal jdhet ellentetbe, mdskor a kdzdnseg felfogdsdval. El kell taldlnia
kdztuk a kdzeputat. Es nemcsak ezekkel gyulhet meg a baja. Ott
vannak a pdrtok, a felekezetek, a nemzetisegiek, az elegedetlen elemek."
A cikk a polgarmester gondjain tul pontosan jelzi a kiilonbozo erdekek kifejezodeset, hangjat. A varos lakoi erdekcsoportokba tomoriilnek es kifejezesre juttatjak akaratukat. Ezek
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az erdekkozossegi csoportosulasok a varos maig tarto tortenetet mindig is jellemeztek, es ezek a kozossegek valtak a helyi
kultura legfobb hordozoiva.
A kepviselotestiilet 48 tagbol all, (minden szaz lakosra egy
tag) koziiliik 24-en a legvagyonosabb polgarok, akik a legtobb
adot fizettek, a tobbi 24-et a varos lakoi valasztottak.
A varos talan a regi feudalis szokasok tovabbelesekent, talan az oslakokra jellemzo lokalsovinizmusbol fakado feltekenysegbol nehezen engedett idegent letelepedni a varosban.
(Ez a mentalitas maig felfedezheto.) Szigoni feltetelekhez kotottek a letelepedesi engedelyt, sok kerest vissza is utasitottak.
A varosi tisztviseloknek pedig egyenesen eloirtak, hogy a v a ros belteriileten kotelesek lakni. E z a fajta zartsag a kulturalis
eletben eloidezhette egyfajta couleur locale szemlelet kialakulasat, amely visszahuzta, akadalyozta a fejlodest, de vedte is a
hagyomanyokat, a kialakult szokasokat.
A kepviselo-testiilet gyakran targyal es dont oktatasi, kulturalis iigyekben, ad tamogatast egyesiileteknek, koroknek. A
korabeli jegyzokonyvek pontos tiikorkepei ezeknek a donteseknek, es fontos adalekanyag a varos szellemi arculatanak
kutatasahoz.
Erdemes meg egy idezetet leirni a Szentendre clmil lap
1912. januar 21-i szamabol. E z a hang a varosban mar meglevo
ellenzeki mozgalom bator fellepese: „Valljuk be nepszerutlenek
vagyunk a kdmyeken, s rossz a hiriink orszdgszerte... A vdros helytelen vezetese, kulturdlatlansdga, s a vdrosi politika dltal felkavart,
hozzd nem erto kezek dltal vezetett pdrtok esz nelkiili, oktalan villongdsa idezte elo a kdros helyzetet. Nem tudjuk elvdlasztani az
eszmeket a szemelyektol. Senki sem tartja tiszteletben a mdsik elvi
meggyozodeset... A voltakeppeni hiba tdrsadalmunk szettagoltsdgdban van... Hogy volna ott rend a vdros intezeseben, ahol tdrsadalmi
elkiilonules dll fenn?... Ki Idtott valaha mdsutt ilyen ferde helyzeteket, mint ezen agyonpdrtoskodott vdrosban?... Az a polgdrmesteri
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stallum ne asyluma legyen felembereknek, hanem egy teljes embert
dhajtd, kdztiszteletben dlld s tetteket kivdnd muhely. E muhelybol
induljon ki egy szep, idedlis mozgalom a vdros bekejenek helyredllitdsdra."
x
Mennyire mas hang ez mar! Modern, europai. Csak sajnos,
aki es akik ezt kimondtak a latszatellenzekhez tartoztak. E z az
eUenzekiseg csak a diszvacsorakon, iirmepi szonoklatokban nyilvanult meg. A varos lakoi eltek a maguk megszokott eletet.
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A szazadfordulo az az ido, amikor az oktatasi intezmenyek
kiepiilese megkezdodik a varosban. A letesites es a fenntartas
koriili vitak jol jelzik elsosorban a varos vezetosegenek szemleletet, hozzaallasat, de jelzik azt is, hogy a miakodo onkormanyzat hogyan utasitja el vagy vallalja fel fiiggetleniil a
fenntartotol - legyen az felekezeti vagy maganintezmeny - a
tamogatast.
A z elso ovoda mar 1893-ban megnyilt az irgalmas noverek
kezeleseben. A varos e v i ezer koronaval es tiizifaval tamogatja. ( A z intezmenyek tiizifaval valo tamogatasa jelzi, hogy a
helyi onkormanyzat rendelkezett erdokkel es gazdalkodott.
H a sziikseget erezte, akkor alkalmankent potadot is kivetett.)
Antolik A r n o l d polgarmester az 1921-ben megtartott polgarmesteri jelenteseben azt mondja: „Hiszen Szentendre vdrosdnak erdei, fdldjei, Uzemei, dllatdllomdnya stb. vannak, s igy tisztviseloi a tulajdonkeppeni kdzigazgatdsi teendolc mellett - mondhatndm
tulnyomd reszben gazdasdgi tevekenyseget fejtenek ki es vegeznek
ma,..."
1915-ben a varos 2.500 kt. hold erovel, 501 kt. hold szantofolddel, 634 kt. hold berbe adott folddel es 11 jelentosebb v a rosi tulajdonu epiilettel rendelkezett.
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A 80 f^rohelyes ovodaba felekezeti hovatartozas nelkiil jarhattak a gyerekek.
A masik ovoda Izbegen nyilt meg 1902-ben. (Izbeg Szentendre falusias kiilvarosa.) A kepviselo-testiilet elegedetten
allapitja meg: „Az dvoda-kdteles gyerekekrol teljesen, sot szuksegen
felUl is gondoskodvavan."^
'
A z izbegi ovodaba a szegenyebb, mig az irgalmas noverekebe a modosabb polgarok gyermekei jartak.
A z iskola-iigyet ekkor a felekezeti jelleg es egy allami iskola
letrehozasaert folyo kiizdelem jellemezte. Szinte problemamentesen milkodtek az izraelita hitkozseg es a szerb gorogkeleti hitkozseg altal fenntartott iskolak. A gorogkeleti szerb
iskola a varos legszinvonalasabb iskolaja volt. A romai katolikus hitfelekezet allando anyagi gondokkal kiiszkodott. A z
1890-ben felepiilt es az irgalmas noverek altal fenntartott leanyiskolat a varos csak tiizifaval latta el, sot a testiilet k i is
mondta: „... ezen tanintezet semmi neven nevezendo egy eh vdrosi
segelyezesben reszesittetni nem fog..." ^
1900-ban megis ligy dontottek a kepviselo-testiiletben, hogy
lij romai katolikus fiiiiskolat epitenek a varosban. A szavazasnal 15 igen 8 ellen, 4 tartozkodas volt. A helyi lijsag igy ir a
dontesrol, betekintest engedve a hatterben zajlo nemzetisegifelekezeti vitaba: „... pusztdn erkolcsi kenyszer volt a tulnyomdan
szerbekbol dlld vdrosi magisztrdtusnak a rdmai katolikus felekezeti
elemi iskola celjdra 12.000 korondt megszavaztatni."
A tanitok fizetesere azonban mar nem jut, azt a katolikus
mesteremberek kiilon egyhazi adojabol igyekeznek megteremteni. Vegiil az epitkezes csak 1912-ben indult meg.
Ugyanez a huzavona jellemezte a reformatus iskola epiteset.
A z allami iskola epiteset a megyei tanfeliigyelo eroltette k i
ligy, hogy egyenesen a miniszterhez fordult, a k i biztositotta
az epitkezes koltsegeit, a varosnak csak a telket kellett biztositania.
•
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A kepviselo-testiilet sertodotten allapitja meg:
ezen iskola
feldllitdsdnak elhatdrozdsa a vdrosi eldljdrdsdg teljes kikerillesevel
dllapittatott meg." ^
Az izbegi allami iskola 1902-ben nyilt meg.
1908-ban kezdte el miikodeset az iparostanonc iskola.
Gondjaira jellemzo, hogy 1909-ben az iskolaszolga nyolc honapig nem kapott fizetest. A polgari iskola felallitasa ellen a
kepviselo-testiilet igy ervelt: „Az dsszes helybeli hitfelekezeti
elemi iskoldk dtddik es hatodik osztdlydba jdrd tankdtelesek szdma
35-50-re rug, kik nagyobb reszben szegenyebb sorsii csalddbeliek." tehat igeny sines erre az iskolara. 1906-ban Pentek Ferenc polgari maganiskolat alapitott, es 1907-ben internatust is nyitott,
ot tanar kb. huszonot gyermeket nevelt.
Legnagyobb ellenseg a katolikus egyhaz helybeli vezetoi. A
varos nemi tamogatast nyiijt az iizemelteteshez. N e m lehet
csodalkozni ezen, hisz a helyi polgarsag szemleletet jol jellemzi a Szent-Endre es Videke 1903. marcius 8-i szamaban
„egy tanar" alairassal megjelentetett cikk: „... lednyaink nem
lesznek agyon nevelve, hanem az eletnek es ferfinak szdnva, melyre a
Teremto rendelte."
Ugyanez a lapszam viszont dicseroleg szol Ferenczy Ida
csillaghegyi noi gazdasagi iskolajarol, ahol mindent meg lehet
tanulni, amire egy nonek sziiksege v a n : haztartasi munkakat,
siitest-fozest, kerteszkedest, baromfitenyesztest, takarekos bevasarlast, szabas-varrast, kezimunkat stb.
Antolik A r n o l d - kitol mar ideztem - 1932-ben jelenteti meg
M i volt Szentendre es m i lehetne cimu miivet. Alcime: Celkituzesi kiserlet a varospolitikaban. A kis konyvecske lenyegeben az 1921-es polgarmesteri jelenteset tartalmazza. Errol a
jelentesrol 6 maga is igy ir: „Nem azert, mert ezek az en elgondoIdsaim, hanem mert lijabb 10 ev gyakorlati tapasztalatai is azt Idtszanak igazolni, hogy a program feldllitdsa helyes volt es, hogy
Szentendre valddi fejlodesere mds ut nincsen."
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Nekem is meg kell allapitanom, hogy a konyv hallatlan friss
es modern europai szemleletil. A z elmult tobb mint hetven ev
tortenelmenek torz fintora, hogy iijbol visszakanyarodunk az
onkormanyzati varospolitikai gondolkodashoz, es ha a varos
a kijelolt gazdasagi, tarsadalmi, szellemi uton jart volna, egy
sokkal szervesebb fejlodest erhetett volna meg. Antolik sokat
munkalkodott egy szakszeru varosi kozigazgatasi szervezet
letrehozasan. Pontosan ertette es tudta, hogy ennek a szervezetnek nem szabad onceluva nonie. „A mindenkor fenndlld
szervezetnek, illetve az e szervezettel felmerillo kiaddsoknak, mindenkor ardnyban kell dllnia a vdros vagyondval, illetve a mindenkori
bevetelekkel. Mds szdval: a szervezet csak addig a hatdrig tdkeletesitheto, amig az kifizeti magdt." (12. old.) „Egy vdros kdzigazgatdsdnak... mindenekelott es elsosorban pontosnak es gyorsnak, mdsodszor pdrtatlannak (igazsdgosnak) kell lennie. Cel szempontjdbdl
pedig olyannak, amely alkalmas arra, hogy a hatdsdga terUleten
lakdk dltaldnos jdletet fokozza, emelje." (10. old.)
Pontos elemzeset adja a varos foldrajzi, gazdasagi helyzetenek es kijeloli a varos fejlodesenek utjat. A z alapgondolata az,
hogy ennek a fejlodesnek szervesen kell illeszkednie a gazdasagi, tarsadalmi hagyomanyokhoz, tudomasul kell vennie
foldrajzi helyzetet es ebbol hasznot kell kovacsolnia. E g y v a ros kozossegeben gondolkodik es ezt a kozossegi gondolatot
kell kepviselnie az onkormanyzatnak is. T i i l kell lepnie a
provincializmuson, a helyi sziik erdekeken: „Csakhogy mindezekhez meg az is szukseges t. Kepviselotestiilet, hogy vegre felretegyiik a kicsinyesseget. A vdros kepviselotestiiletenek mint egy embernek kell a vdros vezetdsege mdgdtt sorakoznia. Igy, egyesUlt erovel, nem lehetnek legydzhetetlen akaddlyok. A vdros elni lesz kepes
azzal, hogy autondmidja van -serteket fog ez szdmdra kepviselni."
Erdemes elidozni a polgarmester gondolatainal, mert ha s i keriilt volna azt elfogadtatni, a varos gazdasagilag es szellemileg szervesebb fejlodesen mehetett volna vegig. Ezek az el-
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kepzelesek egy kulturara nyitott szellemisegia varost felteteleztek es eredmenyeztek volna. A tervekben a szocialis es
gazdasagi letesitmenyek mellett termeszetes modon ott szerepel az iskola, a m i i z e u m es a kultiirhaz is. Pontosan tudja,
hogy: „Szentendrenek, ha a szegenysegbol ki akar emelkedni, nines
mds modja, mint: tudatosan megszervezett hatalmas gyiimolcsteleppe es azon beliil kert, nyaralo- es Udiilo vdrossd alakulnia nevelointezeteinek szeleskorii fejlesztese es interndtusokkal valo kibovitese
reven is. Szentendre a vdzolt eel megvaldsitdsdra egyenesen
praedestindlva van, a fovdroshoz valo kdzelsege, gydnydru videke es
ipari (ipari alatt a gydripart ertve) elmaradottsdga miatt is, ami
szerencseje." Pontosan meghatarozza azokat az utakat, amelyek ehhez a celhoz vezetnek. A kultiiraval, elsosorban az
oktatassal a X . fejezetben foglalkozik: Iskolak. Internatusok.
Gimnasium? - cimmel.
Ebben a fejezetben kifejti, hogy a varosnak a fejlodesehez a
kertgazdalkodas es az idegenforgalom fejlesztesen tul egyik
legfobb lehetosege nevelointezeteinek fejlesztese. A fovaros
kozelsege es a taj termeszeti szepsege szinte kijeloli a varost
ezen az liton.
Pontosan latja, hogy Szentendrenek nyitottnak kell lennie a
fovaros fele, amely konnyen elerheto, es az ott talalhato m u zeumok, konyvtarak, szinhazak, egyetemek stb. nagy lehetoseget kinalnak a varos lakoinak, tanarainak, diakjainak.
Ugyanakkor azt is vilagosan latja, hogy ez a kisvaros olyan
lehetosegeket tud biztositani a fovaros diaksaganak, amelyet
egy urbanizalt nagyvaros nem; ez pedig a serdiilokorban
fontos testi fejlodes, „amelyre egeszsegiigyi es erkolcsi szempontok
miatt a videk es a kisvdrosi elet alkalmasahb."
Az itt letesitendo intezmenyek a gyermekek fejlodesere a
legidealisabb viszonyokat tudja megteremteni, anelkiil, hogy
a nagy tavolsag miatt szetszakitana a fovarosi sziilok es
gyermekek kapcsolatat.
;
;
r
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A z internatussal egybeepitett iskolak lehetoseget kinalnanak ahhoz, hogy a termeszetes vonzaskorzet, a kornyek falvainak szamara kozepiskolat letesitsenek Szentendren.
Kiemelkedo jelentosegii a szentendrei iskolaiigy torteneteben a kozepfokii oktatas meginditasa. E z egyreszt a romai
katolikus egyhaznak, masreszt Nemet Laszlo plebanosnak
koszonheto, de nagy erdeme volt annak a tizenot szentendrei
polgarnak is, akik anyagiakkal jarultak hozza az iskola alapitasahoz. A helybeliek emlekezhetnek meg ra, hogy a reformatus polgari iskola a mai Kossuth Lajos u . 5. sz. alatt volt, az
izraelita iskola a mai Petofi Sandor utcaban, a zsinagogaban, a
romai katolikus gimnazium a Rakoczi utcai kaszino, illetve a
leventeotthon masodik emelten miikodott.
Sokan meg mindig halasan gondolnak vissza az itt tanito
tanarokra; tobbek kozott Malatinszky Gyulara, Balogh Jozsefre, Korenchy Jozsefnera, Kerekes Palra, Benedek Arpadra,
Vadon Miklosra... A neveket meg hosszan lehetne sorolni.
Antolik tudja, hogy a kitekintes, szelesebb gondolkodas,
szemleletmod elsosorban a varos erdekeit, semmint kiilso
erdekeket szolgal. N y i t n i es integralni kivanja az erdekeket
nem pedig bezarni es lesziikiteni azt. „... a vdros szempontjdbdl
most az a fontos, hogy iskola es interndtus legyen, amely eletet, forgalmat hoz ebbe a vdrosba es lehetove teszi az itt termelt cikkeknek a
helyi piacon vald ertekesiteset." ^
A gondolatok maig eloek. Egy varos szellemi arculatara az
altala letrehozott intezmenyek is visszahatnak.

A helyi sajto
Szentendre szellemi eletenek egyik meghatarozo tenyezoje
volt a helyi sajto. Ennek a kisvarosnak a tarsadalmi-, kozossegi eletet erosen befolyasolta, koziigy volt. ;
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A z elso lap - amely egyhazi kiadasban 1883-ban jelent meg
Faklyalang cimmel - csak rovid eletii volt.
A z 1889-ben megjeleno Szent-Endrei Futar Eory Bela szerkeszteseben csak egyetlen szamot ert meg.
A Fenykepeszeti Ertesito a miikedvelo fotosok es fenykepeszek lapja Szentendrerol indult, majd Budapesten szerkesztette MoUer Miklos.
A z elso hosszabb eletu, jelentosebb lap eppen a szazadfordulon jelent meg 1899. ma jus 20-an Szent-Endre es Videke
cimmel. Czobor Hugo volt a felelos szerkeszto es kiado. E z az
az ujsag, amely mar tudatosan celul tiizte a helyi tarsadalmi
elet formalasat. E g y kicsit patetikusnak tiino celkitiizese meg
ma is megallna a helyet: „Czelunk ... leddntetni mind ama korldtokat, melyek videkiink gazdasdgi es kulturdlis fejlodesenek litjdban
dllnak... A pdrtatlansdg magas szinvonaldn dllunk, a kdzjd az
egyetlen szentsegUnk... dridsi feladat teljesitese vdr rdnk."
A varosi testiilet negyszaz koronaval tamogatja a megjeleneset, amely 1901-ben mar hetente harom alkalommal jelenik
meg Szent-Endre es Videke Hirlapja cimen.
Ellenzeki programmal jelentkezik az 1906. januar 17-en i n dulo Szent-Endre es Kornyeke cimil lap. A progressziv gondolatok keveredtek a visszahiizo erokkel. Peldaul harciasan
sikraszall a noi egyenjogiisagert, de a parbajt helyesebb jogorvoslatnak tartja a torvenynel.
Fennallasa alatt azonban szemelyeskedesig folyo vital v i vott a masik lap ellen es allandoan tamadta szemely szerint
Parlaghy A l a d a r a varos polgarmesteret, Dumtsa Jenot. E z a
ragalomhadjarat - amely tan reszletigazsagokat is hordozott hozzajarulhatott a varos szeretett polgarmesterenek a lemondasahoz. A varos altal 1907-ig tamogatott Szent-Endre es v i deke tulelte ellenfelet.
1908. majus 14-en indult a Pestvideki Hirlap cimii politikai
es tarsadalmi hetilap. Felelos szerkesztoje: Weresmarthy
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Miklos iigyved, orszaggyulesi kepviselo. A lap egyre inkabb
jobboldali nezeteket vallott.
1910. majus 27-t61 1916. januar 9-ig miikodott a Szentendre
es Videke cimii kozgazdasagi, tarsadalmi es szepirodalmi
hetilap. Felelos szerkesztok: A n t o n y i Bela, Magdics Istvan,
Gallay Geza, Ivanits Istvan es Perjessy Sandor. Perjessy Sandor szerkeszteseben 1915-t61 egyre tobbszor helyet kaptak
Bodo Jozsef haboriiellenes versei. Ekkorra mar nyomdaja is
volt a varosnak, ahol ez a lap is megjelent. A tulajdonos:
E m m e l Jozsef. Hosszabb ideig volt nyomdatulajdonos Bodh
Jozsef. Bodh Jozsef nyomdajaban cipesz szaklapot is eloallit es
itt jelenik meg a Tanacskoztarsasag helyi lapja az Uj Kor.
1920-b61 tobb plakat is fennmaradt ebbol a nyomdabol. K e sobb itt nyomjak a Szentendrei Neplapot is, amelynek
egy ideig o a felelos szerkesztoje. Konyvkotoje is v a n mar a
varosnak: Mayer Adolf. A kepviselo-testiilet ligy vedi az iparosainak az erdekeit, hogy mas iparost nem enged letelepedni
a varosban. Igy nem enged mas konyvkotot, de gyogyszereszt
sem ide.
Talan a legkovetkezetesebb baloldali lap a vilaghaboru elott
a Szentendre cimii tarsadalmi, szepirodalmi es kozigazgatasi
hetilap volt. Csak ket honapig jelent meg. A Tanacskoztarsasag kesobbi vezetoi koziil tobben irtak bele. A lap fejlecen ez
allt: „Ara 20 filler -munkdsoknak feldron."
N e m helyi lijsagnak indult, de itt adtak k i 1912. es 1915. kozott a Magyarorszagi Vegetarianus Egyesiilet folyoiratat a
Termeszetes Eletmod-ot, amelynek 1914. aprilisaig Bicserdy
Tibor volt a felelos szerkesztoje.
Idorendben ezutan a Szentendrei Ujsag kovetkezett, de ez is
csak rovid eletii volt: 1916. marcius 7-t611917. augusztus 12-ig
jelent meg.
A mar emlitett U j K o r 1919. februar 20-t61 jiinius 22-ig jelenik meg a szocialdemokrata, majd a szocialista part helyi lap-
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jakent. Szerkesztoje: H o r v a t h A k o s , majd Petras Jozsef volt. E z
a lap adta tudtul a Tanacskoztarsasag kikialtasat: „Proletdr
testverek! A regi, elkorhadt vildgrendet elsdprd forradalom van.
Nekiink a vildgot kell dtalakitanunk..." Kesobb is minden cikke a
Tanacskoztarsasag intezkedese mellett foglalt allast.
A Szentendrei Neplap 1919. augusztus 1-jetol 1921. majus 4ig jelent meg, eloszor hetilapkent, majd hetente haromszor.
Szerkesztoi: Csekey Sandor, majd Bodh Jozsef. Fontos helytorteneti jelentosege v a n azoknak a szamoknak, amelyek teljes
reszletesseggel mutatjak be a szentendrei munkastanacs birosagi targyalasait.
Ezutan egy ideig nem volt onallo sajtoorganuma a varosnak. A kornyek eleterol tudositott a Pilishegyvideki Hirek,
amely kesobb 1935. aprilis l-jetol Pilishegyvidek, Budakornyek cimen szerepelt. E z a lap kiilonfele egyesiiletek, szervezetek kozos hivatalos lapja volt. Ezek kozott szerepelt a
Magyar Turista Egyesiilet Szentendrei Osztalya, a Szentendrei
M O V E Egyesiilet, a tiizoltosag, a Vendeglosok Egyesiilete.
E z idoben jelenik meg a Magyar Leghorn K l u b hivatalos
kozlonye a Majorsag, a Fascista Munkasok Partjanak kozlonye, a Fascista Magyarorszag, a Szentendrei Egyhaz- Kozsegi
Ertesito.
Nehezen azonosithato az Eletreform megjelenesi ideje. K o riilbeliil 1932-161 1936-ig evenkent tizszer jelent meg, Marko
Sandor szerkeszteseben. „A Kohegyen gyiilekezo, utopisztikus kommunisztikus tanokat, valamint a bicserdizmushoz hasonlo
egeszsegiigyi - ideologiai eszmeket valid tdrsasdg szdcsdve volt. A
„bubdni koldnia" kiforratlan, nem egeszen egyertelmu eszmei platformjdrdl indulva kesobb tobben kommunistdkkd, tobben nyilasvezetolcke vdltak." ^
A Magyar Elet cimii hetilap 1934. januar 24-en indult, kesobb kethavonta jelenik meg, majd 1938. oktober 1-jen megsziint. Szerkesztoi: Megesi Istvan, Genszky Geza, Keller
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Laszlo. A lap elsosorban a helyi pletykakrol, politikai viharokrol kozolt cikkeket, kiilonosen sokat foglalkozik az 1934-35.
kozotti polgarmesteri botranyokkal. Papp Viktor polgarmester bukasaban donto szerepet jatszott Kalafuth Janos cikke.
A pletykak es a botranyok egy szatirikus lap inditasara
kesztettek a helyi ertelmisegiek egy csoportjat. A Fekete Maj
es Videke jo humorral figurazta ki a varos es a barati kor viselt
dolgait.
A Szentendrei Diak-nak (1940-1941) - Kerekgyarto Imre es
Barabas Gyorgy szerkeszteseben mindossze nyolc szama jelent meg.
A szazadfordulotol a masodik vilaghaboruig megjeleno varosi lapok hii tiikorkepet adjak a varos es polgarai eletenek. A
szazad elejei nyugodt, szinte mozdulatlan kisvarosi elet az
orszagos kataklizmak hatasara megmozdul, elete nyugtalanabb, vibralobb lesz. Megjelennek az orszagos eszmek mindig egy kis kesessel - , amelyek vitat, vihart kavamak. Uj
eszmek iitik fel a fejiiket, (bicserdyzmus), amelyek foglalkoztatjak a lakossagot is.
Ezek az eszmek altalaban kiviilrol erkeznek. Jol megfigyelheto, hogy a gazdag lapinditasok, torekvesek mindig magukon hordozzak a lokalpatriotizmus jeleit, ahol legtobbszor egy
ertelmisegi, vagy ertelmisegi csoport a hangado, a kezdemenyezo. Kitekintesukben is alapvetoen a couleur locale jegyeit
viselik magukon. Erzekletesen kitapinthato, hogy a helyi kozeletet, a helyi tarsadalmi mozgasokat pontosan kovetik,
elenken figyelnek ra, es nem egyszer alakitjak is.
Nem szolal meg bennuk azonban az egyszeru ember, de
adalekokbol, intezkedesekbol, velemenyekbol kirajzolodnak
az itt elok mindennapjai, hetkoznapi elete. Ezzel egyiitt vaUk
a helyi sajto egy varos polgarainak, kozossegenek, azok eletenek tiikorkepeve, dokumentumava.
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A z 1899. december 7-i kepviselo-testiileti iiles jegyzokonyve
szerint elhangzott Saly Agoston szentendrei lakosnak inditvanya a Szent-Endren letesitendo muzeum es nepkonyvtar
targyaban. A kerdesre 1903-ban iijbol visszatertek es elhataroztak, hogy a kesobb felepitendo lij varoshazaban kell szamukra helyet biztositani. Megis a konyvtar es a muzeum is
csak kesobb valosulhatott meg. Erdemes nehany mondatban a
szentendrei konyvtarak tortenetet felemliteni.
A Pest Megyei Leveltar orzi Radics Istvan 1782-ben elhunyt
polgar hagyatekanak jegyzeket, amelyben „10 kiilonfele konyv"
is szerepel. A hagyatek valoszinuleg szerb egyhazi konyveket
tartalmazott. A torok elol Magyarorszagra menekulo szerbek
kozott kalugyerek, szerzetesek is jottek Racabol, Ravnicabol es
Milesovobol. O k lattak el a szerb piispokseg templomait,
papjait, jomodii polgarait konyvekkel. M i v e l az orszagban
cirilbetiis nyomda nem volt, ezert masolomiahelyt hoztak letre, ahol oszlav nyelven sokszorositottak az egyhazi konyveket, liturgikus szovegeket. A magukkal hozott konyvek egy
resze velencei, mas resziik oroszorszagi nyomdakba kesziilt.
Ket konyvmasolo szerzetes neve is fennmaradt: K i p r i a n
Racanin es G a v r i l Stefanovic Venclovic. ^ A z elso konyvtar is a
szerb piispokseghez kotodik. A habonis esemenyek miatt
1780. es 1791. kozott a karlocai erseki konyvtarat is Szentendren helyeztek el.
A tenyleges szentendrei piispoki konyvtar megalapitasa
Popovic Dionysius nevehez fiizodik, akit 1791-ben budai piispokke valasztottak es miikodesenek szinhelye Szentendre
volt. O maga is latin es gorog nyelvii konyveket fordit es
fordittat. A konyvtar elsosorban papi hagyatekokbol gyarapodik, amely a szazadfordulora eleri a 6.000 kotetet. Kesobb is
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elsosorban adomanyokbol gyarapodik a konyvtar, igy idekeriil peldaul a Javor szerb kozmuvelodesi egyesiilet 500 kotete,
a Tolna megyei Graboc kolostor konyvtara 1.200 kotettel es
tobb magangyiljtemeny. A konyvtar gyujtokore: hittudomany, szerbica, cyrillica, szlavisztika, bizantologia. M a a legjelentosebb magyarorszagi szerb konyvgyiijtemeny. (1986-ban
27.000 kotet.) Bar a konyvtar a vizsgalt idoszakban is jelentos
konyvtamak szamit, szinte kizarolag csak papok olvassak. A
varos szellemisegere csak rajtuk keresztiil, kozvetve van hatassal.
Modosabb polgarok is rendelkeznek a szazadfordulon mar
jelentosebb magankonyvtarral, ilyen peldaul a Szofrics csalade. Szofrics P a l szerb gimnaziumi tanar tobb konyvet is irt.
Neprajzi, tortenelmi munkai S. P. alnev alatt jelentek meg.
Szepirodalmi munkassagat miiforditasok jelzik. Szentendre
ujkori tortenetenek elso osszefoglalasat is 6 irja meg:
„Momentumok Szentendre eletebol" cimmel, amely 1903-ban
Nisben jelenik meg, ahol ekkor mar a nagy szerb humanista
iro Stevan Sremac konyvtarat rendezi.
A szazadfordulo tarsas elete a kiilonbozo korokben, egyesiiletekben zajlik. Szinte valamennyi egyesiilet rendelkezett k i sebb-nagyobb kon5rvtarral, melyet a tagsag latogathatott.
A varosi iskolak koziil az evangelikus es az izraelita a tanu16k kis letszama miatt nem tartott fenn konyvtarat. Legtobb
adatunk a romai katolikus iskolarol van, melynek „kdnyvtdrore" Balogh Jozsef.
A szazad elejen az iskolak gyiijtemenyei meg nem hasonlithatok a mai ertelemben vett iskolai konyvtarakhoz. A konyvek nagyobb reszet a tankonyvek tettek k i , amelyek ha a 20
kotetet elertek, mar gyujtemenykent vettek szamba. Innen
elsosorban a szegeny sorsii es az arra erdemes tanulok kaptak
kolcson konyveket. A varos elso mai ertelemben vett konyvtarosa Sardi Liberata irgalmas nover volt, akinek nevevel az
1913-as kepviselo-testiileti iratokban mar talalkozunk.
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A Julian konyvtarak gyarapitasarol a Vallas- es Kozoktatasiigyi Miniszterium gondoskodott. 1932-ben az allomany 114
kotetbol allt, forgalma 1931. marcius 15.-1932. majus 1. kozott
27 kotet. Osszes kolcsonzese 85 kotet, a konyvtari orak naponta 1-2 ora kozott voltak. A konyvtar elhelyezese dr. Vass Jozsef otthonaban volt. A kon5rvtarvezeto pontosan feljegyzi: „A
szepirodalmi miivek allandoan haszndlatban vannak... A legnagyobb
erdeklodes a kerteszet es a baromfitenyesztes muvei fele irdnyult."
A reformatus fiii- es leanyiskola 1929/1930. evi ertesitoje
szerint a tanari konyvtar allomanya 381 kotet, egy evi gyarapodas 16 kotet, az ifjiisagi konyvtar 581 kotettel rendeUcezik,
ahol az evi gyarapodas 4 kotet.
A szegeny tanulok reszere a diaksegelyzo egylet tankonyveket kolcsonoz, amelynek allomanya 158 kotet.
1933-34-re ez a kon5rvallomany 501 kotetre no.
A szerb iskola kon5rvellatasa a szerb piispokseg szekhelyen
nem okozott nehezseget.
Pest megyeben a Kozigazgatasi Bizottsag mar 1878-ban elrendelte, hogy a „k6nyvtdrak letesitese vegett minden kozseg
harminc even dt a kozsegi lakosok, birtokosok dltal fizetett dllami ado
egy szdzalekdnak dtod reszet" vegye i^enybe.
Szentendret a hivatalos konyvtari statisztikak 1913-ban
emlitik eloszor. Ekkor mar ket nepkonj^tarat is talalunk a
varosban, egyet Izbegen a Nepdalos korben, melynek 115 kotetet a Foldmiivelesiigyi Miniszterium adomanyozta, a masik
pedig a varosi nepkonyvtar, amely a het minden napjan nyitva tartott, az allomanya 105 kotet volt. A varos lelekszama
ekkor 5.673 £6.
Koziiluk ebben az evben 256 olvaso kolcsonzott konyvet. A
konyvtaros: Belopotoczki Jozsefne. 1915-b61 szarmazo visszaemlekezes szerint: „A kis tandcsterem egyik asztaldndl kezdte meg
mukddeset a nagyon szegenyes 600-800 kbtetes kdnyvtdr."
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A Varosi Nepmuvelesi Bizottsag 1926-os megalakulasa utan
a konjrvtar helyzete sokat javul. Felkoltozik az inasotthonba.
A z allomany ekkor mar 2.000 kotetbol all, hasznalata dijtalan.
A legolvasottabbak: Herczeg Ferenc, Jokai Mor, Mikszath
Kalman, es termeszetesen Marlitt miivei, amelyek a korabeli
bestseller irodalom jellegzetes peldai. A z erzelmesseg, a szerelmi tema es a noi alakoknak szentelt figyelem tette olvasotta
a varos lakoinak koreben.
A konyvtarba nyugdijasok, munkasok, diakok jarnak. Paraszt es iparos olvaso ekkor a konyvtarba alig teszi be a labat.
O k az olvasokorokben jutnak irodalmi elmenyhez.
Konyvet vasarolni szinte csak H u z s v i g Lazarne konyv- es
papirkereskedeseben lehetett a Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegyet bemutato Borovszky-fele konyv szerint. (1910-ben
adtak ki.)
A H u z s v i g csalad a varos egyik leggazdagabb csaladjanak
szamitott, ovek volt a F6-teri vendeglo, H u z s v i g V a z u l pedig
a gorogkeletiek esperese. Veliik tortent meg az az anekdotaba
illo eset, hogy 1906-ban a kepviselo-testiilet Rakoczi hamvainak hazahozasakor a gyaszmenetbe csak H u z s v i g Ljubomirt
tudta kiildeni, mert o volt az egyetlen a varosban, akinek
diszmagyar ruhaja is volt.
Kdnyvre keveset koltottek az itt elok, inkabb az idelatogato
kirandulok vasaroltak.

A tarsas-kozossegi elet
A szazadfordulo koriil a tarsas elet legfobb szintere az
egyesiiletek, es a kiilonbozo korok voltak.
A polgarmesteri hivatal egyesiileti nyilvantartasa 1902 es
1915 kozott az alabbi egyesiileteket tartalmazza:
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Tarsaselet
I . ) Onkentes Tuzoltok
2.) Altalanos Munkas Betegsegelyezo es Rokkant Penztar
Fiokja
3. ) Szentendrei Ipartestiilet
4. ) Szentendrei Kaszino
5. ) Ifj. grof Raday Gedeon Budapest F6 es Szekesfovarosi
Jotekony es Onsegelyzo Egylet Fiokja
6. ) Szentendrei Romai Katholikus Legenyegyesiilet
7. ) Szentendrei Polgari K o r
8.) , J a v o r " Olvasokorrel Egybekotott Gkel. Szerb E g y h a z i
Dalkor
9.) Voroskereszt Egylet Szentendrei Fiokja
:
• '
10.) Szentendrei Evezos Club
;
I I . ) Kereszteny Munkas Egylet
12. ) Szentendrei Fiiggetlensegi es 48-as Olvasokor
13. ) Szentendrei Munkaskepzo Egylet
14. ) Petofi Asztaltarsasag
15. ) Magyarorszagi Munkasok Rokkant es Nyugdij Egylete 273.-ik Fiok Penztara
16.) Onkentes Szentendrei Tiizolto Testiilet
17.) Szentendrei-Izbegi Ifjiisagi Egyesiilet
18.) Szentendre Keriileti K i r . Kivaltsagos Kereskedelmi
Testiilet
19.) Szentendre Sport Egylet
,
;T«
20. ) Szentendrei Tarsaskor
21. ) Magyarorszagi Vas es Femmunkasok K o z m u n k a
Szovetsegenek H e l y i Csoportja
22.) Szentendrei Varosfejleszto Egyesiilet

A fenti listat erdemes osszevetni az 1936. jiinius 2. polgarmesteri kimutatassal:
1.) Rom. Kath. Legeny egylet
j
2.) Levente Egyesiilet
'I
3.) Szentendre Kereszteny Munkasegylet
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4. ) Szentendre Testedzok Kore
5. ) Move Sportegyesiilet
6. ) Szentendrei Polgari K o r
7. ) Szentendrei Iparoskor
8. ) Szentendrei Szent Andras Cell
9. ) Gazdakor es Polgari Olvasokor
10. ) Szentendrei Tiszti Tennis Egylet
11. ) Orszagos Frontharcos Szovetseg H e l y i Csoportja
12. ) Voros Kereszt Fiok Egylet
13. ) Szeretet Egyesiilet
14. ) Rokkant Egyesiilet
15. ) Kereskedelmi Testiilet
16. ) Evangelikus Noegylet
. ,
17. ) Tiizolto Egyesiilet
,,
18. ) Turista Egyesiilet
19. ) Lorantffy Zsuzsanna - Novedo Egyesiilet
20. ) Villamos es Helyierdekii Vasiiti Alkalmazottak Orszagos Szovetsege
21. ) Szentendrei Polgari Lovesz Egyesiilet
22. ) Szentendrei Kulturegylet
23. ) Magyar Kereszteny Socialis Munkasok Orsz. Egyesiilete
Legtobbet a Kaszinorol tudunk, foleg a helyi sajto jovoltabol. A Kaszino 1881-ben alakult, vezetoje Popovits Istvan
honved szazados, elnoke Schmidt Istvan iigyved. Elso eveit a
pezsgo elet, jokedv jellemezte. Sokan jartak ide, elsosorban a
zartkoru mulatsagokra, balokra. A z 1899. augusztus 15-i m u latsagon peldaul Miklos cigany szolgaltatta a talpalavalot. A
csardast a „csodahatasu" kolo kovette, majd a negyes, melyet
harminc par tancolt. 1903-ban mar arrol panaszkodnak, hogy:
„Mfls elet kdltdzdtt dt azonban az iij helysegeinkbe, ahol fokrdl fokra
siillyedt a Kaszind nivdja ugy, hogy ma mdr - mint a pislogd mecsben - alig van benne eletero. Mulatsdgoknak, szdrakozdsoknak nyo-
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mat sem taldljuk, a Kaszind Idtogatottsdga a minimumra szdllt aid,
sot annyira vagyunk, hogy - amidoh evekkel ezelott nagy korteskedesek folytak a tiszti dlldsok betdltese irdnt, - ma mdr ugyszdlvdn
kdtellel kell fogni az erre vald egyeneket." ^ 1910-ben sem jobb a
hangulat:
a regi virtuskodds, a jdkedv, a kortesldz megsziint.
Szomoru vildgban eliink, - iires a zsehiink, a pincenk, a haza sorsdrdl nema veszteglest tanusitunk, mert nem biznak tobbet senkiben,
nem hisziink senkinek." ^
A politika keltette eletre a Petofi Asztaltarsasagot, de rovideletiinek mutatkozott.
A tarsadalmi egyesiiles, erintkezes sziikseglete hozta letre a
Dunaparti Asztaltarsasagot, amely kesobb a Szentendrei Tarsaskor nevet vette fel. Ezek a tarsasagok tulsagosan is belefolytak a politikaba, es a nezetkiilonbsegek akadalyoztak a
kozossegi elet kialakulasat. A vallasi- es nemzetisegi szettagoltsagot talan meg a Sport-Egyletnek sikeriilt legjobban athidalnia. E z az egyesiilet a miikedvelo szinjatszasban vallalt
aktiv szerepet. E g y i k legkedvesebb iro, rendezo, szereplo Dr.
Dezsofi Ferenc, a k i 1945-ben a varos elso polgarmestere lett.
A Sport-Egyletben a varos kozeposztalya gyiilt egybe. Meg
gepelt lijsagot is kiadtak Fekete Maj cimmel, amely ironikus,
szatirikus hangnemben figurazta k i a varosi visszassagokat.
Termeszetesen elsodleges celja:
edzeni a testet es gydnydrkddni a termeszet fenseges panordmdjdban."
1913. Junius 26-an alakult meg a Szentendrei Varosfejleszto
Egyesiilet. Szinei a sarga es a kek voltak. A z alapszabalyzat
igy fogalmazta meg celkitiizeseiket:
az egyesiiletnek a celja,
hogy a fovdros kdzeleben fekvo, a Duna s a Pilisi hegyek dvezte gydnydru tdjekil vdrosunkat idegenek szdmdra kivdnatos kirdnduld,
nyarald es letelepillo hellye, vdrosunk lakosai szdmdra pedig kelleme's, szeretett otthonnd fejlessze az egylet, s a kdzjdletet emelje."
Adomanyokbol igyekeztek celjaikat elerni. A tagsag kozott ott
talaljuk A b r a n y i E m i l koltot is.
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A Szent Andras Ceh kimondottan irodalmi, milveszeti celokkal alakult meg 1930-ban. Elnoke: Farsang Endre. Ide elsosorban ferfiak jartak, - a „ferfi tarsas elet" felvira^oztatasat
faradoztak, - de szivesen lattak vendegiil noket is. Igy tartott
itt Feszty Masa festomiiveszno eloadast A nok a muveszetben
cimmel. Mas alkalommal Lachner Jeno Kepzomiiveszet az
epitomi^iveszetben cimmel. Szavaloestek, koncertek jelzik az
estjeiket. A rendezvenyek mellett konyvkiadasra is vallalkoztak. Ok adtak k i Genszky Geza h e l y i iro es gyogyszeresz regenyet a V o x Humana-t 1937-ben.
A Katolikus Legeny egylet 1899. Junius 26-an alakult meg.
A z egyesiilet konyvtarat, olvasotermet, dalardat alapitott es
idonkent katolikus szemleletii szini eloadasokat rendezett. A
Szent-Endre es Videke cimu lap beszamol jiilius 16-an az 6vizen megtartott, fenyesen sikeriilt nyari mulatsagrol, ahol
zsakbanfutas, lepenyragas, fazekveres t§s szamos trefas m u tatvany szorakoztatta a varos lakoit. A z 1900-ban megrendezett farsangi mulatsagrol a lap megjegyzi, hogy Szentendre
tarsasagat hiisz ev sem hozta kozelebb egymashoz, mint ez az
egy est. A z 1903-as farsangon a „Rokkant huszar" cimii szinmuvet adtak elo. A Legenyegylet vezetoje K a d a Mihaly szentszeki tanacsos, plebanos, akirol a Pismany hegy egyik csucsat
neveztek el Kada-csiicsnak.
A szazadfordulon alakult meg a Szentendrei Korcsolyazok
Egyesiilete 70-80 taggal, akikrol tudjuk, hogy 1900. februar
17-en hangversermyel egybekotott tancestelyt tartottak.
A gazdakorbe a tagok sajat konyveiket, xijsagaikat hordtak
be, azokbol olvastak fel es tartottak hosszii beszelgeteseket.
A gorogkeleti szerb dalarda 1899-ben alakult, tagjai az Oviznel estig enekeltek, jatszottak Pacsarin Janos gorogkeleti
plebanos iskolaigazgato vezetesevel.
1911-tol egyre erosebben jelentkezik az a hang a varosban,
hogy a magyarsag szamara vissza keU szerezni a varost a nem-
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zetisegiektol. Ketsegbe vonjak a varos vezetesehez valo jogukat, de elvitatjak a kultura kozvetitesenek, kisajatitasanak a
jogat is: „Tiltakozunk az ellen, hogy olyan vdrosban, a hoi az dsszes
kulturintezmenyek nem szerb kezekben vannak, a szerbseg kdvetelje
magdnak a kultiirtenyezo szerepet, amikor az 6 ket kulturtenyezdje:
iskolaja es Jdvor egylete kizdrdlag nemzetisegi alapon van szerezve.
Tiltakozunk az ellen, hogy olyan faj, amely az o kulturintezmenyeibdl kikUszdbdli a magyar nyelvet es kizdrja a magyar embert, csak
hangoztatni is merje azt, hogy a vdros ilgyeinek vezetesere valami
privilegidlis es tradiciondlis jogai vannak." ^°
Egy hettel kesobb mar igy ir a Szentendre cimii lap: „Mi
mindenkinek egyenlo jogokat kivdnunk, aki a vdros erdekeit elomozditani tudja, holott az ellenzeki mozgalom a szerbeket a vdroshdzdrdl - ugy Idtszik - teljesen elsdpdrni akarja. Ez pedig nem lehet
a vdros igazi erdeke, mert a vdros jdvoje mindannyiunk dsszemukddeset feltetleniil sziiksegesse teszi." " E s meg egy idezet kivankozik ide a Szentendre cimii lap 1912. januar 21-i jegyzetebol:
„A „Jdvor" egylet e hd 14-en tdrsas estelyt rendezett, melyre nehany
nem szerbet is meghivott. A „Jdvor", mely eddigile a kdztudatban,
mint valami hazaellenes, dsszeeskiivo szerb szovetseg szerepelt,
rossz hiret fenyesen megcdfolta. Mert az estelyen meleg szeretettel
iinnepeltek a jelenlevo vendegeket, magyar szdtdl hangosak voltak a
termek es az iinnepely, mely szerb egi/hdzi enekkel kezddddtt, a magyar
ndta biivds dallamdval vegzoddtt - hajnalban. Es magyar legenyek vigan jdrtdk a szerbekkel a kdldt es lelkesen tdncoltdk a szerb Idnyok, menyecskek a csdrddst. Szep este volt, kezdete annak a tdrsadalmi dsszeforrasztd munkdnak, amely most vdrosunkban megindult, es amelyet ebben az irdnyban folytatni kell mindenkinek, ki az egyetertd es kdzds
munkdban Idtja a vdros jdvojenek legbiztosabb zdlogdt."
1902-ben j e g y z i k ' b e a kepviselo-testiileti jegyzokonyvbe:
„Tekintettel miszerint a vdros a kozmuvelodesi celii egyleteket faadomdnyban reszesiti, ennelfogva a Jdvor olvasdkdr kerelme megszavaztatik."
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A varosban egyre alakulnak az lijabb testiiletek, korok,
asztaltarsasagok: a Polgari K o r , az Arpadhazi Margitrol elnevezett Leanykor, az Orszagos Frontharcos Szovetseg Szentendrei Csoportja, az Evangelikus Noegylet, a Reformatus
Dalkor, a 902-es sz. Tompa Mihaly es a 914. sz. Enotre cserkeszcsapat, a Leventeegyesiilet, a Szent Vince Szeretetegylet,
Izbegen a Polgari Olvasokor es az Izbegi Nepmiivelesi Dalarda.
Szambaveteliik ma mar szinte lehetetlen a pontatlan n y i l vantartasi listak miatt. Gyakran alakultak ujja, vettek fel uj
nevet, vagy sziintek meg. Tevekenysegiik a helyi sajtobol kovetheto nyomon, de ezek is kovetkezetlenek es pontatlanok.
Kiilonosen, ha figyelembe vessziik azt a tenyt, hogy a helyi
sajtotermekek is sokszor csak rovid ideig eltek, megsziintek s
ujbol inditottak oket. Ezek azonban egy liikteto, elo kisvaros
szellemi arculatat mutatjak. Toredekes ismeretiikben is jol
mutatjak miivelodestorteneti jelentosegiiket, formagazdagsagukat, hagyomanyepito-, hagyomanyorzo szerepiiket, es talan semmi massal nem potolhato tarsadalmi szocializacios
funkciojukat.
Szentendre varosanal is pontosan megfigyelheto, - ugy is
mint egy sajatos kisvarosnal - hogy a X I X . szazad utolso evtizedeben es a X X . szazad elso evtizedeben valosagos egyesiilet-alapitasi laz indult meg. E z jelentette egy intezmenyhianyos tarsadalom jelenletet, valamint azt, hogy az allam - bar
nem mondott le az egyesiiletek ellenorzeserol - , megis szabad
utat engedett mukodesiiknek.
A z elso vilaghaborii es a forradalmak nem okoztak lenyegeben kontinuitas vesztest az egyesiileteknel, de lenyegesen
atalakitottak azokat. A z egyesiileti eletben is pontosan figyelemmel lehet kiserni a tarsadalom fejlodesenek anomaliait,
megis, a formagazdagsaguk a demokratizalodott civil tarsadalom kiteljesedeset jelentette.
A szervezodesek elvesztettek spontan jellegiiket, egyre meg-
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hatarozobba valt az allami hatalom beavatkozasa elsosorban
ideologiai teren. Egyre tobb feliilrol jovo kezdemenyezes i n dult meg az egyesiileti formak teren es egyre szigorubb jogi
korlatokat vontak korejiik. E z azonban nem jelentette a mozgaslehetoseg teljes megsziinteteset. Pontosan erezheto azonban, - egy kisvaros ttikren keresztiil is - hogy az allam es az
egyhaz egyre eroteljesebb „egyesUletpolitikdt" folytatott. A rmivelodes teriileten ez kiilonosen erzekelheto. Ervenyesiteni
akarta ideologiajanak terjeszteset es a tetelesen megfogalmazott kulturpolitikai elkepzeleseit. A z e teriileten tevekenykedo
egyesiiletek feltetlen tamogatast nyertek.
Jol megfigyelheto a varos egyesiileteinel is, hogy az eliikre a
varos vezeto retege allt, programjaik kialakitasaban is eroteljesen resztvett. A kozeposztaly lenyegeben csak reszt vett az
esemenyeken, mig a szerenyebb retegeket itt nem talaljuk
meg. A vezetok szerepvallalasa kozeledest jelentett a nep fele,
de ez termeszetesen sok formalitast es tavolsagtartast is magaban hordozott.
K i i l o n k i kell emelni az egyhazak szerepet az egyesiiletek,
korok megalakitasaban. Szentendren ennek sajatos jelleget
adott a szerb nemzetiseg es egyhaz jelenlete.
Osszessegeben meg lehet allapitani, hogy az egyesiiletek
jelentos szerepet jatszottak a milvelodesi elet alakitasaban, es
szerepet jatszottak egy szocialis bazis kiepiteseben.
A szabad egyesiiles a civil tarsadalom kialakulasanak egyik
legfontosabb iitja volt, annak talan a legstabilabb intezmenye.
A z egyesiiletek igy a tarsadalmi stabilitas, a kontinuitas hordozoiva valtak, ahol ervenyesiilhetett az identitas es a nyilvanossag is. A z onkentes alapon letrejott tarsulasok sajat maguk
alakitottak k i szokas - es ertekrendjiiket, amelyet athatott a
tarsadalmi ertekrend es elvaras. E z az ertekrendmegorzes
nem valt sohasem statikussa, hisz a kiiiresedo formak felbomlottak, atalakultak, ujak keletkeztek a mindenkori valos sziik-
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seglethez igazodva. Ezek az egyesiiletek a helyi nyilvanossag
megteremtesenek egyik legfobb hordozoiva valtak. Egy kisvaros - Szentendre - szellemi arculataban mindenkeppen meghatarozo szerepet toltottek be: itt talalhattak az emberek onkifejezesi formakat, es talaltak meg a valahova tartozas erzeset.
Teny, hogy a kontinuitas megtort, egy mas politikaiideologiai ertekrend a masodik vilaghaborii utan nem tudott,
nem akart ezekkel a kozossegi formakkal elni. A z ujraszervezodo egyesiiletek, korok szellemisegiikben batran felvallalhatjak az azonossagot, a folytonossagot. A szabad egyesiiles joganak megszerzesevel tanulsagaikkal, hagyomanyaikkal lijra
meghatarozo eroi lehetnek egy kisvaros szellemi eletenek.
A tarsas kozossegi elet szintereinel kell megemliteni a
szentendrei mozi miikodeset. A Szentendre es Videke 1910.
november 27.-i szamaban az alabbi aprohirdetes jelent meg:
„„Pathegraf" villamos mozgofenykep szinhaz. Minden vasarnap lij milsor. A z eloadasok kezdete delutan 2 orakor."
tjgyancsak egy aprohirdetes 1911-bol: „Apolld villamoserore
berendezett mozifenykep szinhaz Szentendren... Szenzdcidkelto kep
erkezett!"
Ebben az evben mar vitak is diilnak a mozirol a helyi sajtoban: „H(i nidr a mozit be nem csukhatjuk, annyit elvdrndnk tole,
hogy tobbet ne rontson, mint javit. Uzleti erdeknek az ifjusdg erkdlcseit aldrendelni nem engedjilk... Gyermekeink fejlodo erzeket kites
hatdsu mozidarabokkal eltompttani nem engedjilk."
Mintha a vitak temaja, hangneme mit sem valtozott voLna azota...

A festok varosa
Kiilon figyelmet erdemes forditani a szentendrei festeszet
kialakulasara. A varos sokat emlegetett vonzasa, sajatos telepiilesszerkezete, az itt elo sokajkii nep kulturajanak keverede-
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se valami kiilonleges hangulatot araszthatott, ami a kiilonbozo gondolkodasu, stilusii, eletfelfogasii embereket, miiveszeket egyarant megfogta. A varos szeretete ebben a tekintetben
integralo erokent is hatott.
Mennyire volt hatassal a kialakulo szentendrei festeszet a
varoska szellemi eletere? Evtizedeknek kellett eltelni ahhoz,
mig ennek lathato, erezheto, tapinthato jelei megjelentek. A
varos lakoi csak racsodalkoztak a pesti kiiloncokre, Banovszky Miklosra, a k i sajat maga fabrikalta asztalkaval vonult
k i festeni, Rozgonyi Laszlora, akit „jon a K r i s z t u s " kialtassal
kisertek a gyerekek. Eloszor a varos adta onmagat, hogy aztan
ez a baratsag, szepseg miivekben sugarozzek vissza.
A z elohirnok Janko Janos volt, a k i 1872-ben hazat is vasarolt Szentendren. A Szent Endrei fahordo cimii korajzat mar
1869-ben elkesziti, majd ennek akvarell valtozatat a Tot paraszt szekerrel cimiit. Csakhat a Pestrol valo kijaras nem volt
olyan egyszerii Szentendrere.
t
A gozvasut csak a nyolcvanas evek vegen indul, nyaron a
hajo, es naponta egy szeker. H a m a r vissza is koltozott. A nepies eletkep maig egyetlen hiteles ismert szentendrei vonatkozasti kep ebbol az idobol. Janko Jokai altal szerkesztett
Nagy Tiikor es az Ustokos munkatarsa volt. Jokai Raby M a tyas tortenetet feldolgozo miive, annak szentendrei vonatkozasai kozismertek.
A szazadveg szentendrei festeszetenek azonban ketsegkiviil
legmarkansabb egyenisege Ferenczy Karoly volt. Parizsi tanulmanyiitja utan 1889-92-ig elt itt, de felesege Fialka Olga
festomiiveszno es gyermeke mar elotte is itt lakott.
Itt sziilettek tobbek kozott a L a n y o k viragot gondoznak, a
Kavicsot hajigalo fiiik, a Kerteszfiu, Valer, Tekozlo f i u hazaterese, a Szentendrei uzsonna c. kepei. A z alakok mogott es koriilottiik megjelenik a szentendrei taj, a Dunapart, egy szentendrei udvar, a haztetok, a tornyok.
.
^

Szentendre
Fenyes Adolfot is a latvany fogja meg. Errol tanuskodnak
Szentendre, Szentendrei haztetok c. kepei. De ekkor mar a X X .
szazadot irjuk. 1907-et. Itt a varos mar mint onallo tema jelenik meg. A Biikkos part, a Kalvaria dombrol nezve. A varoskep bevonul a szentendrei festeszetbe.
A vilaghaboru halalos zaja utan Boromisza Tibor, aki a masodik nagybanyai generaciohoz tartozott, telepedett le Szentendren. 1921.
A trianoni bekeszerzodes a nagybanyai miivesztelepet egy
hatarral valasztotta el az orszagtol. Tobb helyen felvetodott,
hogy muveszkoloniat kell leteslteni. Talan Nagybanya hianyanak potlasara is.
A vilaghaboru pusztitasa utan a „hogyan tovabb" kerdese
onkenteleniil felmeriil. Mar nem lehet a regi modon es formaban gondolkodni es alkotni. Uj es mas festoi megoldasok
sziiksegesek a valaszadashoz. Sokan ezt a kozossegben, a kozossegi alkoto munkaban veltek megvaloslthatonak.
A huszas evek kozepen Boromisza Tibor gondolt eloszor
Szentendrere, hisz itt minden Nagybanyara emlekeztette.
Nyugtalan ember. Sebestyen Jozsef egy 1914-es katalogus eloszavaban igy idezi: „A muveszet nem kenyelmes, tetszetds polgari
foglalkozas, hanem hare es hdboru... Forrongds az elem: nines stdcio.
Szdguldo gyorsvonat fUstjekent maradnak el produktumaim gondolataim mellol."
Szentendren a tajat festi, es az ebben a tajban dolgozo embert. Vizet hiizo, szanto, kapalo emberek, komiives az allvanyon, kofejtok. A z egyszerii szentendrei emberek elik a mindennapjaikat. A taj es az ember szoros elvalaszthatatlan egysegben. A festeszet kimerithetetlen tarhaza. Ebben a vilagban
minden muvesz megtalalhatja sajatos egyeni vilagat. A m i i vesztelep elkepzeleseiben csak mint szabad tarsulasi forma el,
ahol tamaszkodhatnak az emberek egymasra, de festoi mondanivaloit, es annak formait mindenkinek egyenileg kell
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megtalalnia. E gondolat akkor hivatalos tamogatasra nem
talalhatott. Elszigetelodese majdnem torvenyszerii volt. Megis
hivasara 1925-ben itt dolgozott Erdei Viktor, K u b i n y i Bertalan, Egry Jozsef, Tipary Dezso es Sarospataky Balint festok es
a varosban lako szobrasz Szamosi Sos Vilmos. Utjaik azonban
szetvaltak. Kiforrott egyenisegek voltak, mindenki jarta a sajatjat.
1926 nyaran mar husz foiskolai hallgato lakott itt, es dolgozott Glatz Oszkar, a foiskola rektora vezetesevel. A meghivo
es patronalo dr. Starzsinszky Laszlo polgarmester. A nyar
vegen kiallitassal tisztelegnek a varosnak. E s osszel egy lijabb
kiallitas. Nyolc Reti novendek. O k a Szentendrei Festok Tarsasaganak alapito tagjai: Banovszky Miklos, Banati Sverak Jozsef, Goebel Paizs Jeno (kesobb Paizs Goebel Jenokent irja
nevet), Heintz Henrik, Jeges Erno, Onodi Bela, Pandy Lajos es
Rozgonyi Laszlo. O k azok, akik vegiil is megvalositjak
Boromisza Tibor gondolatat. A fiatal festok lakhelye ekkor
meg a Budai uton levo, hasznalaton k i v i i l i jarvanykorhaz
epiilete volt. Allando lakasnak csak Onodi Bela valasztotta
Szentendret.
Kantor A n d o r irja visszaemlekezeseben, hogy a novemberben a varoshazan megnyitott kiallitason, ahol otven m i l keriilt
bemutatasra, a polgarmester harmadfelezer pengovel jutalmazta a festoket es vasarolt toliik kepeket. Ezek utan a festok
a varoshaza pincejeben miikodo etteremben pezsgos ebedekkel mulattattak magukat, ami nagy visszatetszest okozott az
adomanyozok es a szentendrei polgarok koreben. Talan az
elso jelei ezek annak, hogy egy masfele eletstilus, eletvezetes,
ertekitelet iitkozik ossze a hagyomanyos polgari-kispolgari
eletvitellel, melyeknek jelei hosszii ideig vegigkiserik a varos
lakoinak es az itt el6-dolgoz6 miiveszeknek a viszonyat.
1928. januar 28.-an 5 orakor Banati Sverak Jozsef Kmetty utca 19. sz. alatti miitermeben megalakult a Szentendrei Festok
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Tarsasaga. Elnokiik: I v a n y i G r i i n w a l d Bela. A z alapszabalyzatban fektetik le celkituzeseiket: „Mi az egyesiiletunk kereteben
kifejezesre kivdnunk juttatni egy nemzeti magyar muveszetet, nemzeti pikturdt. Tdrsasdgunkban a jovoben vald kibovitesevel magunk
kore egysegbe kivdnjuk gyujteni azokat a fiatal miiveszeket, akik
felfogdsukban kdzeldlldk es csoportunk irdnt mdris nagy erdeklodessel viseltetnek."
A Szinhazi Elet ezen a nyaron mar igy irt: „Szentendre vdrosdnak van Magyarorszdgon a leggavallerosabb polgdrmestere. Dr.
Starzsinszky Ldszld a neve. A vdrosnak nem volt idegenforgalma.
Remek dtlete tdmadt az idegenforgalom fellenditesere. Elhatdrozta,
hogy miivesztelepet letesit." A polgarmester erdeme, hogy megszerezte a Munkasbiztositotol ma Bogdanyi uti ingatlanat,
hatalmas kerttel, amely munkasszanatorium volt, majd az
arvizkarosultak sziikseglakasa.
1929 oszen valasztottak meg Barcsay Jenot rendes tagnak.
Ebben az evben mar vendegmiiveszeket is fogadott a miivesztelep. Tobbek kozott: Mattioni Esztert, Czimra Gyulat, Hincz
Gyulat, Kantor Andort. A koriilmenyek meg igen szerenyek.
A z egy tal meleg etelt a szemben levo Kugler kocsma udvaraban, a vadszolovel befuttatott lugas alatt fogyasztottak el. De
silriin latogatott hely volt a Kisanyik kocsma kerthelyisege is,
vagy a Preobrazsenszka templomnal levo Osbudavar vendeglo kuglizoja is. Kantor Andor az akkori varosra igy emlekszik
vissza:
„Milyen is volt akkoriban ez a Szentendre? Reszben harokk, reszben balkdni jellegU csdndes kisvdros, poros utcdkkal, elhanyagolt
hdzakkal, hangulatos zegzugokkal, megnyerd kdrnyekkel. Nappal
alig Idttunk az utcdkon felnott embert, kint dolgoztak a szoldljen,
gyUmdlcsdsdkhen (akkor a piszke volt a keresett cikk), sokan Pestre,
sot Csepelre jdrtak dolgozni. Nydri, meleg alkonyatkor a Dunapart
nagy fdi alatt husdltek, akkor meg igen sok szerb szdt lehetett hallani. Este hamar elcsendesedett a vdros, csak a kocsmdk, (sok volt beld-
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liik) kornyeke volt meg kis ideig hangos. Idegenforgalom csak augusztus 19-en volt a Preobreazsenszka templom hucsuja alkalmdval,
amikor osszejottek a rokonok, bardtok a kornyekrol, deleldtt hosszii
istentiszteletet, gydnydru regi egyhdzi dalokkal, delutdn pedig a
templomudvarban rdzendttett a citerazenekar es jdrtdk a kdldt, olykor meg nepviseletben is."
A z 1930-as Nemzeti Szalonbeli kiallitas merfoldko a m u vesztelep es a koreje csoportosulo festok eleteben is. Lezarult
egy kozel ot eves idoszak, amely alatt a telep megerosodott es
bevonult a varos es az orszag koztudataba is. A kiallitason a
kilenc rendes tagon k i v i i l reszt vettek a nagy elodok koziil
Ferenczy Karoly es Fenyes Adolf is. E s rajtuk k i v i i l meg szamos vendeg. Miaveszetiikben, egyenisegiikben sokfele, sokszinu alkoto. A m i osszefogta es hasonlitotta oket egymashoz elsosorban Reti Istvan tanitvanyait - az fokent a nagybanyai
hagyomanyok folytatasa, amely elsosorban a termeszetelviiseget jelentett, tajfesteszetet. E z a piktura sokoldalu termeszettanulmanyokon alapult, biztos mestersegbeli tudason.
A miiveszi utak szetvaltak, mindenki onalloan kereste sajat
milveszi onkifejezesenek eszkozeit. A kozos osszetarto ero a
miivesztelep fenntartasanak, fejlesztesenek gondjai, teendoi
voltak. Mar 1930-ban inditjak a N y a r i Szabad Iskola ket tagozatat a Szabad Iskolat es az Akademiai Elokeszito Tanfolyamot. Ezek a kezdemenyezesek sajnos rovid eletilek voltak.
1932-33-ban a miivesztelephez tartozo negy festomuvesz
Banati Sverak Jozsef, Pandy Lajos, Heintz Henrik es Onodi
Bela vallalkoznak a vardombi romai katolikus templom freskoinak megfestesere. Harmonikus, egyseges, szep munkat
vegeztek. A vart anyagi siker azonban elmaradt.
A harmincas evek vegen mar alig-alig leplezett celja az oszszetartozasnak az anyagi erdek, a nehez onallo megelhetes,
ervenyesiiles. A kozos stilus kialakitasanak vagya szertefoszlik, osszetarto eronek Szentendre, mint egyseges motivum-
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kincs marad. E g y motivum, barmilyen gazdag is legyen az,
nem kepes onmagaban szellemi egyseget teremteni. E s kerdes, hogy sziikseg van-e erre egyaltalan? Orszagos, sot europai mercevel mert muvek jottek letre, most mar sajatosan
meghatarozva ennek a kisvarosnak a szellemi arculatat. Egyre
inkabb a festeszet es annak is a progresszivebb szeletenek
kepzete tarsul a varos nevehez. Ebben az ertelemben is tortenelmet alkottak a miivesztelep letrehozoi.
E z a hirnev egyre tobb jelentos miiveszt vonzott a varosba,
akik vendegkent, vagy vegleg letelepiilve gazdagitottak a v a ros kulturalis eletet. A teljesseg igenye nelkiil jegyzek fel nehany nevet: H e r m a n Lipot, Mattioni Eszter, Czimra Gyula,
Modok Maria, Mihaltz Pal, Ilosvai Varga Istvan, Tornyai Janos, Desi Huber Istvan, Korniss Dezso, Vajda Lajos, Amos
Imre, A n n a Margit, Szanto Piroska, Kassak Lajos, Kmetty Janos, Czobel Bela, Perlott Csaba Vilmos, Graber Margit, Pirk
Janos.
A z utolso kozos igazi nagy megmozdulas az 1939-es kiallitas volt. A telep elete lassii hanyatlasnak indul. Megvonjak az
allami szubvenciot, 1939-161 a fest6kert oly sokat tev6
Starzsinszky mar nem polgarmestere a varosnak. Egyesek
tiizolto laktanyat, mozit, masok strandfiird6t akarnak itt letesiteni. Jott a haboni. Katonai raktarak, autojavito miihely lett
a miivesztelep, ahol mar csak munkaszolgalatosok laktak.

Az irodalmi elet
A szazad els6 felenek irodalmi eletet kevesebben ismerik,
mint a festeszetet. Lete gyakran osszefonodott mas miiveszeti
agakkal. A kepz6miiveszek csoportosulasaihoz gyakran csatlakoztak Irok, kolt6k. A szellemi elet mas-mas teriileten hoz-
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tak letre alkotasaikat, de egymast gyakran erositve, tamogatva. Szamos kepzomiivesz maga is alkotott irodalmi miivet.
A b r a n y i E m i l (1851-1920). Unnepelt kolto. A lapok versengve kozoltek miiveit. A d y tole kert eloszot lij verseskotetehez. Muveltseget, nemes szellemet bamultak a fiatalok.
1906-161 elt Szentendren, felesegevel Wein Margit operaenekesnovel. A z t , hogy a varos is mennyire koriilvette szeretetevel, jelzi, hogy 1913-ban, meg eleteben utcat neveztek r61a
el. Elotte ilyen nagy megtiszteltetesben csak Dumtsa Jeno polgarmester reszesiilt.
A z A b r a n y i villa falan felallitott emlektabla szovege is ezt a
tiszteletet es szeretetet tiikrozi: „Az en valldsom a hazdm, a szabadsdg, a testveriseg. ABRANYI
EMIL.
A nepjogok tdretlen harcosa, a magyar szepirodalom kivdlo muveIdje, a Kisfaludy es a Petofi Tdrsasdg tagja e hdzban elt 1906-1920
haldldig. Vdrosi Tandcs 1959."
Kolteszeterol Schopflin Aladar A magyar irodalom tortenete a X X . szazadban cimii konyveben igy jellemzi: „0 pdlydja
kezdetetol fogva bedllitotta magdt egy szerepbe, abban benne is maradt. A szerep nyilvdn lenyeve vdlt, de valami szinpadiassdg mindig
maradt benne. A szerep: rendithetetlen hazafi, a szahadsdg es becsUlet lovagja, a zsarnoksdg elszdnt ellenfele, a hdsdk Unnepldje, nagy
eszmek kiirtose."
A Nyugat nagy nemzedeke tulszarnyalt rajta. Verseskotetei
meg a mult szazadban jelentek meg, a szazadfordul6 utan
1903-ban pedig gyujtemenyes nagysikeru kotete.
A z irodalomtortenet ma mar nagyobbra ertekeli mufordit6i
tevekenyseget: Rostand: Cyrano de Bergerac (1898), A sasfi6k
(1903), Byron: Manfred es D o n Juan c. elbeszelo koltemenyei
maig elvezetes olvasmanyok.
Szamos szindarabot irt, ezeket azonban ma mar nem jatszszak. A modern irodalmi elet megteremtojenek Szentendren 6
nevezheto.
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Hozza vitte bemutatni elso verseit a helyi bognarmester fia,
Bindorfer Ferenc (1890-1952) is. Bindorfer maga is kitanulta
apja mesterseget, de nyugtalan alkata, mindig masfele sodorta: volt postas, dolgozott papirgyarban es levelhordokent.
Abranyi biztatta a miiveszetekhez vonzodo fiatalembert, akinek Dalok cimmel 1913-ban jelent meg onallo verseskotete.
Ezt a szentendrei E m m e l nyomda gondozta. A masodik kotet
megjelenesere 1941-ig kellett varni. Cime: A keritesen tul.
Mig az elso kotet versei elsosorban Petofi es a nepies kolteszet hatasat tiikroztek, addig a masodik kotet mar egy erett
kolto onallo hangjan szolalt meg.
A helyi irodalmi, kepzomilveszeti elet szervezeseben is szerepet vallalt. Tagja az Erdelyi Szepmives Ceh korenek, hazaban sorra megfordulnak az idelatogato, itt alkoto miiveszek:
A n n a Margit, Amos Imre, Vajda Lajos, Vajda Jiilia, Kornis
Dezso, Szanto Piroska, Balint Endre... A Magyarorszag 1932.
januar 17-i szamaban Feszty Masa festono mutatja be ot a v i lagnak, Balint Endre kepben orokitette meg szobajat, ahol
lakott. (Szobam Bindorfereknal 1937)
Balint Endre, k i jomaga is gyakran ragadott toUat vallotta,
hogy itt valt festove. Sorsomrol van szo cimii konyveben igy
vail a varosrol: „Szentendre feher hdzai a delidoben ugy vakitottak,
mint a kendozetlen igazsdg, es alkonyatkor az okkersdrga hdzak,
amikor mdr jol heitattdk a nap konyorteleniil egetd sdrgdit, lUktetve
sugdroztdk vissza az dmuld pupilldk kellds kdzepehe. Ezekre a szinekre meg emlekezem..."
Szanto Piroska Palyam emlekezete cimii irasaban igy ir errol a korrol: „Mi fiatalok nem lakhattunk a Muvesztelepen. Reggel
Ota jdrtuk a vdrost, egyre kijjebb szorulva a dombok fele, mdr sotet
volt. Akkor egyszerre citera pattogott es feny pislogott - „Hallod a
magyarok szimfdnidjdt?" - hdktem meg Tdrzs Evdt, es mint fdradt
dllatok huzddtunk arrafele, leroskadtunk a fdldre a tanya elott. Egy
dreg es egy fiatal hdzaspdr iilt a lepcsdn, mezitldb, kek dblii petrdle-
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umldmpa fenykdrehen, a fiatal ferfi citerdzott. A zene magyar volt ritkasdg Szentendren -s ez volt a Haluskai tanya, Boris neni herelte... Pillanatok alatt mindnydjunk otthona lett evekre. Vajddek, Bdlint Endre, Tdrzs Eva, Cserepes Istvdn, Juhdsz Pdl, Fekete Beldek ott laktunk, padldson, veranddn, gyiimdlcs szdrttdban, kecskedlban,
meg a szobdban is, fillerekert, mert Boris neni szerette a fiatalokat,
szeretett olvasni, kepeket nezni, nem bdnta, ha Idrmdzunk es lecsdt
fdziink, vagy enekelUnk, es elvezettel hallgatta, amikor Pali Jdzsef
Attildt olvasott fel neki, mikdzben 6 rengeteg szoknydjdban es gydnydru „bojdtias" asszonykendovel a fejen nagy fazekbdl leveses kandllal ette az drpakdveba apritott kenyeret."
Szentendre az a varos volt, ahol a festokbol is konnyen lettek irok es irok-koltokbol festok. A muzsak testverisege itt
valoban igaz volt.
Genszky Geza (1894-1963) gyogyszereszt is magaval ragadtak ezek a muzsak. Verseket, novellakat is irt. 1935-ben jelenteti meg a Repiil a pille cimu regenyet, 1937-ben a helyi Szent
Andras Ceh gondozasaban a Vox Humana cimii novellaskotetet. A varos publikumanak mutattak be szinmiivet a Tisztelt
Szerkesztoseget, melyhez a zenet a szinten szentendrei Horvath A k o s szerezte. De jeleskedett mint lapszerkeszto is a Magyar Eletnel es a Pilishegyvideki Hirek cimii lapnal is, de 6
volt egy ideig a Fiiggetlen Gyogyszeresz cimii lapnak a foszerkesztoje is.
Kalafuth Janos (1883-1952) asztalosmesternek tanult, es 6 is
engedett a muzsak csabitasanak.
1919-ben koltozott Szentendrere, ahol miihelyt is nyitott, a
lanya pedig ugyanott vendeglot. Kalafuth verseket, elbeszeleseket, dalszovegeket irt. V o l g y i hangok (1940) cimii koteteben
szentendrei temajii elbeszeleseket
kozol. Dalait, notait
Hamory Varnagy Dalma, Horvath Akos zenesitettek meg.
De dalra fakadt itt az orvos Szaszy Istvan is (1862-1927), aki
1923-161 volt a polgara a varosnak. Dalait szinten Horvath
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Akos zenesitette meg. Nevehez a Pest megyei anekdotak cimii
konyv filzodik, melyben szentendrei tortenetek is talalhatok.
Moricz Zsigmond (1879-1942) 1911-ben vasarolta leanyfalusi telket. A varosba gyakran belatogatott. Be-be nezett
Genszky Geza iro-patikus iizletebe, a Korona vendeglobe,
Novoszedlak Mihaly cipeszhez. N e m lakott, nem elt a varosban, de gyakori latogatasaival hozzatartozott a varos szellemi
arculatahoz. Csak ket rovid tortenetet jegyzek fel: az egyik
Moricz V i r a g visszaemlekezese, a masik Sziraky Judite.
„Augusztus 19-en, egy fond deleldtt csenddr jott erte... Letartdztatdsa nem volt felelmetes, inkdbb termeszetes. Ot nem bilincseltek
meg, nem bdntotta senki, se Lednyfalun, se mdsnap Szentendren...
Nem tdrtent vele mds, mint ami ahhoz szUkseges, hogy a maga bdren erezze es megirhassa az orszdg akkori problemdit. Egy het mulva
hazajdtt."
Mindez 1919 augusztusaban tortent. A fogda a Dunaparton,
a Weresmarthy-villaban volt.
A masik tortenet sokkal deriisebb;
a hajd mdr elindult a
szentendrei kikdtdMl, amikor Mdricz odaerkezett. A kapitdny a jdrmitvet visszaeresztette, s az ird drdmeben megjegyezte: Tudja-e,
hogy kiert fordult vissza utoljdra dunai hajd? Dedk Ferencert, amikor lekeste! Ugy Idtszik ez a hajdsnep... jobban ert az irodalomhoz,
mint a Tudomdnyos Akademia."
A z irodalmi elet is meglodult a varosban. Egyre tobb iro,
kolto telepedett le. Munkassaguk zomeben mar a vizsgalt idoszakon tulra esik. Fabian Zoltan, Dekany Karoly, H a m v a s
Bela, Kondor Bela, Nemeth Laszlo, Vas Istvan es a tobbiek.
Szentendrei kotodeseiket Petho Nemeth Erika es G . Sin Edit
kituno konyve, az Irok, koltok Szentendren reszletesen feltarja. A z 6 erdemiik, hogy bemutattak a vilagnak, hogy a festok
varosaban az irodalom is csodalatosan viragzik.
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