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T i z 6vvel vagyunk az e z r e d f o r d u l o elott, nehany hettel pedig egy t6rt6nelmipolitikai korszak mezsgyevonasa u t a n , az atalakulva ujrakezdes remenyteljes,
de nehez periodusaban. A levont tanulsagoktol, a m i n d a n n y i u n k r a varo felaa d a t o k t o l , liogy ossze ne roppanjunk — m i n t mar a n n y i s z o r a tortenelem folyaman —, f o k o z o t t figyelemmel f o r d u l u n k a m u l t fele: tamaszt, hitet, utmutato eligazftast remelve. Keressijk az elszakadt, de meg ujrakotheto szalakat,
az e m b e r t emberhez k a p c s o l o k a t , a meg e r t e k e k e t h o r d o z o k a t . Pontosan tudj u k , de m i n d e n k e p p e n e r e z z i j k , hogy a m u l t ismerete k o l d o k z s i n o r a m a h o z
es ut a j o v o h o z , hogy nelkule keserves erofeszftes a jelen. Kellenek, mert hian y o z n a k a peldakepek, a nehez idokben is megtarto h a g y o m a n y o k .
E z e k n e k a g o n d o l a t o k n a k jegyeben ereztijk ugy, hogy egy fennallasanak
t o b b szaz eves evfordulojat ijnneplo telepules m e l t o b b a n aligha k o s z o n t h e t o ,
m i n t tortenelmenek feltarasaval es k o z z e t e t e l e v e l , hogy f e n n m a r a d j o n a megt a r t o e m l ^ k e z e t b e n , hogy hasznara valjek az u t o d o k n a k .

Izb6g tortenelmenek megismeresehez meg csak az elso lepeseket tettijk
meg. Inkabb a s z a n d e k , mintsem k o m o l y e r e d m e n y e k mutatoja a most utjara
indftott Izbegi Fuzetek
elso kiadvanya. Szijletese mellett figyelmet erdemel a
beleagyazott torekves, hogy folytatni k i v a n j u k , o l y a n utemben es terjedelemben, ahogyan a meg elottijnk alio kutatasok engedik majd.

A z osszefogas 6s egyetakaras szep bizonysaga lett ez a j u b i l e u m i s z a m ,
a m e l y e t a Szentendrei Papfrgyar a Pest Megyei Muvelodesi K o z p o n t es K o n y v tar, valamint a F e r e n c z y M u z e u m tamogatasa nelkiJI m o s t a l i g h a tarthatnank
a keziinkben.
K u l o n is k o s z o n e t illeti Biczak Peter megyei konyvtarigazgatot, amiert segito biztatassal m e l i e n k aWt; Benkovits
Gyorgynet,
Legeza Katalint,
KadarPetert es Gernhardt Ferencet, a Megyei Muvelodesi Haz n y o m d a j a n a k munkatarsait, amiert egy honap alatt a k^ziratbol kiadvany lett; dr Hann Ferenc
muveszett6rt6neszt szaktanacsaiert es az altala megnyert t a m o g a t o k e r t ; Balogfi
Laszlo
festomu'veszt, a jubileumi e m b l e m a megalkotasaert; IVIiser Istvant, a
f ^ n y k e p m a s o l a t o k elkesziteseert; dr Sin Edit torteneszt, a kezirat lektoralasa6rt.
Itt m o n d o k k o s z o n e t e t a F u z e t e k ket izbegi szuletesii s z e r z o j e n e k : Krachler Agostonnak
es Czikora
Gyozone
Pfeil Gabriellanak
irasaik rendelkezesijnkre bocsatas^6rt, s veliik egyutt m i n d a z o k n a k az izbegi l a k o s o k n a k , akik
feltve orzott r6gi f e n y k e p e i k e t k o l c s o n a d t a k , hogy masok is reszesiJlhessenek
latasuk e l m e n y e b e n .
Szentendre-Izbeg,

1990.
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KEDVES

OLVASO!

Az Izbegi Fiizetelc elso szamaval egy hajdani kis falura emlekeziink.
A Szentendre melletti Izbeg az irott szo tekinteteben is hatranyos
helyzetben volt.
Mig Szentendrerol kepeslapok, konyvek, katalogusok sora jelent
meg, addig Izbeg falur61,illetve a Szentendrehez csatolt Izbeg „kulvarosrol" a konyvek alig nehany mondatban emlekeznek csak meg.
Attekintve a Pest Megyei Leveltar, a Ferenczy Muzeum, a Pest Megyei Muvelodesi Kozpont es Konyvtar helytdrteneti anyagat, hallgatva az itt elok visszaemlekezeseit, nezve a regi fenykepeket, lapokat, gazdag anyag all elottiink, amely maig feltaratlan, feldolgozatlan.
A regeszek es a szobeU hagyomanyok nyoman tudjuk, hogy
„mar a romaiak is" itt, az izbegi hataron Visegradra vezeto liton
lepdeltek vegig. A z lijabb kutatasok szerint feltehetoen Izbeg,
Szentendrehez hasonloan, mar az Arpad-hazi kiralyok ota lakott
telepijles volt. A torok hodoltsag korabol ugy an csak Szentendrerol vannak adataink, Izbeget a torok adoszedok nem emlitik.
A hodoltsag alatt majdnem kipusztult Szentendrere 1690-ben
erkezo szerbek hamarosan ujraelesztik a varost. A Kiraly-, majd Izbeg-patak (kesobb Bucsina, illetve Biikkos-patak) menten az erdokben letelepiilo szerbeknek koszonhetoen ujraeledt Izbeg is. A falu
partfogoja, eletenek, nehez sorsanak jo ismeroje es tanuja volt
Raby Matyas. Egyik tanulmanyunkban ra emlekeziink.
Izbeg 1766-t6I ugyan hivatalosan is Szentendrehez tartozik, lakoi azonban meg evszazadokig ragaszkodnak fiiggetlensegijkhoz.
Kiilon birojuk van es kiilon pecsetet is csinaltatnak. Az izbegi birok beadvanyaibol egy kis falutortenetet tekinthet at az olvaso.
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Miutan Izbeget Szentendre a sajat reszenek tekintette, a ket telepiiles hatarat csak a helyi hagyomany tartotta fenn, de azt idonkent es emlekezonkent mashol es mashol hataroztak meg. Altalaban a mai 11-es muut kornyeket tekintettek a lakok hatarnak. Meg
1971-ben is a Lenin u. 8. szamu X V I I I . szazadi barokk lakohazat
emliti Izbeg elso miiemlekekent az Epitesiigyi Tajekoztatasi Kozpont altal kiadott Pest megye muemlekeit attekinto konyv A falu
miiemlekeit, miiemlekjellegii hazait attekinto tanulmany a templom epitesetol (1738) napjainkig mutatja be Izbeg nehany nevezetes epiiletet.
A megjelent irott anyagokra, jegyzokonyvekre alapulo tanulmanyokat egy regi izbegi lakos visszaemlekezesei es egy masik helyi
lakos neprajzi gyiijtese egesziti ki.
Remeljiik, az itt kozolt irasokbol megelevenedo keppel sikcriilt
felkelteni az erdeklodest Izbeg irant.
A Fiizet megjelenteteseben resztvevok valamennyien onzetleniil,
terites nelkiil vegeztek munkajukat. Az arusitasbol befolyo osszeget egyontetiien ajanlottak fel Izbeg kulturalis eletenek fejlesztesere, elsokent a konyvtar megnyitasara.
Dr Morvay Jiidit es Petho Nemeth Erika
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PETHO NEMETH

ERIKA
IZBEG

ES RABY

MATYAS

1797-ben Strassburgban nemet nyelven megjelent egy k o n y v a
,,Jogtipras es a kormanyzas borzalmai Magyarorszagon es Ausztriaban, vagy a tiirelmes es emberseges magatartasa miatt napjainkban
kegyetleniil iildozott rabai es murai Raby Matyas magyar nemes
okmanyokkal igazolt tortenete" cimmel.
A konyvben Raby Matyas (sziiletett Pozsony ? 1752. szeptember
21.) kancellariai tisztviselo, a felvilagosodas koranak sokat vitatott
alakja szamol be eleterol es mukodeserol Rabyt hanyatott eletenek
legzaklatottabb, legszomoriibb korszaka Szentendrehez es Izbeghez kototte. 1784-ben I I . Jozsef megbizasabol vallalta, hogy Szentendrere jon, es itt a magisztratus ellen a szentendrei es az izbegi
szegeny nep korebol erkezo panaszokat feliilvizsgalja. Rabyt ezek
a vizsgalatok bizonyos megszakitasokkal nyolc evig Szentendrehez
es Izbeghez kotottek (1784-1792). Konyveben ezeket az eveket
kiilon alapossaggal targyalja. Feljegyzese az itt elokrol, a varos vezetoirol bizony nem mindig kedvezo. De nem az a magarol adott
kep sem. Makacs, kicsinyes es mindenbe beleartja magat. A legkisebb szabalytalansag felbosziti. Konyve azonban igy is siilyos vadirat a feudahs Magyarorszag ellen. S olyan regeny elofutara lehetett, mint Eotvos Jozsef - A falu jegyzoje.
A szentendrei es izbegi szegeny nep partfogojanak, Raby Matyasnak orokre nyoma vesz, ha az 1870-es evekben Jokai M6r ra nem
talal az akkor mar ritkasagszamba meno konyvecskere. Raby konyve alapjan irta meg 1879-ben a Rab Raby cimij regenyet, amelyet
az irodalomtortenet maig Jokai egyik legjobb regenyenek tart. A
nagy mesemondo a talalt anyagot termeszetesen atgyurta, atalakitotta. Hosszu evtizedek utan Jokai volt az elso, aki megertessel
mutatta be Raby harcat es 6 festette meg a maig legismertebb, legnepszeriibb Raby-kepet Raby konyve alapjan igen erzekletes kepet festett Pest megye es Szentendre urainak, kozigazgatasanak
korrupciojarol. Ugyanakkor Jokai azt is el tudta fogadtatni, hogy a
magyar rendek valojaban csak a nemzeti alkotmany megvedese erdekeben bantak olyan kegyetleniil Rabyval.
1956-ban megjelent vegre magyar forditasban is Raby Matyas
Oneletirasa. A Jokai altal adott pozitiv Raby-kepet az irodalomtortenet tovabb fokozta. Komlos Aladar a fordito
mar egyenesen
,,szabadsagh6snek" nevezi a megszallott es makacs hivatalnokot
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Soter Istvan is azt tartotta erdemlegesnek, hogy Raby mindvegig
toretleniil harcolt az ,,igaztalansag es a korrupcio" ellen.
Az elismero es elfogult szavak mellett ugyan van meg egy masik
Raby-kep, melyet a politikai iro, a bibhografus ad. S ez sokkal kemenyebb Szinnyei Jozsef A magyar irok elete es munkdi cimii
muveben ( X I . kotet, 1906.) ligy fogalmaz, mintha a leleplezett, felbosziilt szentendrei magisztratus vetette vohia papirra a sorokat
,,Raby Matyas .. I I . Jozsefnel besiigo szerepet vitt ... visszaelesekbe maga is belekeveredett .. Kiilonosen Nyitra es Pest megyekben
kezdett szelhamoskodni, mig vegre 1784-ben Szentendren .. mint
feladot elfogtak" Ballagi Geza (1851 1907) politikai tortenetiro
szerint Raby ,,elbeszelese" egyszeruen csak nem megbizhato.
Utoljara Hajdii Lajos vallalkozott a kialakult Raby-kep feliilvizsgalatara. Evtizedeken at targyahoz melto buzgalommal latin es
szerb nyelvii iratok tomeget nezte at, hasonlitotta ossze. Konyveben ugyan a Jokai altal teremtett nagyszerii hos fokozatosan keliemetlenkedo, kisszerii denuncianssa, kora viszonyait kihasznalo ketes erkolcsu ,,szerencselovagga" vaUk, de a szerzo imponaloan gazdag kutatasi anyaga kivalo forras lehet a kesoi kutato es az olvaso
szamara. Az 6 es a Doka Klara konyve (Szentendre tortenete irasos
emlekekben, Szentendre, 1981.) is hozzajarultak ahhoz, hogy Jokai Mor regenyes rajza helyett valodi es igaz kepet kaphatunk arrol,
hogyan is eltek a X V I I I . szazadban Izbeg lakoi.
Raby Matyas 1784-ben azzal indult utnak, hogy utana nezzen a
varos adohatralekanak. Szentendre elmaradasa a kamara fele 6000,
a joval kisebb Izbege igazsagtalanul sok, 3000 forint volt. Rabynak
a vizsgalatokhoz termeszetesen adatokra, iratokra, bizonyitekokra
lett volna sziiksege. A leleplezestol felo szentendrei magisztratus
azonban ott csalja meg a kikiildott fiskahst, ahol csak tudja. A titkos penzt rejto vasladat az egyik pincebe, a ,,porci6sk6nyvet" (adokonyv) a templom tornyaba rejtik.
Munkajahoz segitseget Raby egyediil csak Izbeg elegedetlen, elnyomott, kihasznalt lakoitol kaphatott es kapott is. Raby a varostol 2—3 kilometerre levo kis telepiilest a kezdetektol onallo helysegnek tekinti. A vizsgalat soran kiilon figyelemmel is banik lakoival. „Izbeg kozseg, amely mar egyaltalan nem remelte, hogy Magyarorszagon barmely hatosagnal igazsagot k a p " ' , a varos korrupt
vezetoi elleni kiizdelemben a , j 6 " csaszar baratjanak magat feltiinteto Rabyt teljes bizalommal fogadja es tamogatja. A segitseg remenyeben meg nehany ,,porci6skonyvet" is atadnak neki, annak
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ellenere, hogy a szentendrei eslciidtelc azt, aki panaszkodni mer,
,,letart6ztatassal, botozassal es Temesvar bortoneivel fenyegetik."
Raby a beketlenekkel Marinkovics Gyorgy izbegi biro lakasan
talalkozott Ott, a „titkos gyiileseken" kapta meg az iratokat es
hallgatta meg a panaszokat. Itt kormoltek az izbegiek Raby segitsegevel a „feler6sitett" panaszokat, amelyben a ,,vegteleniil elnyomott izbegi adofizetok terden allva, alazatosan esedezve" kerik a
megye vezetoit, segitsenek iigyeik intezeseben.
Mi fajtaz izbegieknek? Mik voltak a kizarolag mezogazdasagbol
eI6 emberek panaszai? Mindezt megtudhatjuk a panaszlevelbol,
amelyet 1785 augusztus 14-en Raby szerint a falu nyujtott be a
csaszarhoz." A het pontbol alio level szerint a szentendreiek az izbegieket kihagytak a ,,fajzas" jogabol. ,,Az izbegieknek tiltva volt,
hogy akar egy kotegrozset is elvigyenek az uradalmi erdobol, amelynek a koz javara kellett volna szolgalni, es amelyet a szentendrei
magisztratus ligyszolvan sajatjakent kezelt, aki megis erre mereszkedett, huszonot botot kapott a foteren, s az 1784-es kemeny telen tiizelo hianyaban tobb lakos megfagyott "3
Az izbegiek retet sem kaptak, mig a varosiak a legjobb foldekkel rendelkeztek.
Kifogasoljak azt is, hogy ok rossz helyen kapjak a nadast. ,,J6szag tartasara az izbegieknek egy darab rossz nadast jeloltek ki, s
az odahajtott idegen csordak ezt is allandoan lelegeltek vagy szettapostak.""*
Kiilon serelmezik, hogy az uj bort sziiretkor az izbegieknek nem
volt szabad idegen kereskedoknek eladni. Az ,,eskiidtek arra kenyszeritettek az adofizetoket, hogy borukat hordonkent, vagyis huszonket akonkent 5,7 vagy legfeljebb 8 forintert adjak at nekik, s
ebbol a koteles adoreszt maguk vagtak zsebre."^
Nem ertettek azt sem, hogy Izbeg adoja hogyan emelkedhetett
meg, amikor ,,ugyanazok a foldek utan, amelyekert nehany ev elott
meg csak 8 forintot kellett fizetni, most nem kevesebb jart, mint
44 forint vagy meg tobb " Az adozsarolas kovetkezmenye volt,
hogy 17 csalad otthagyta hazat, s ,,val6sziniinek latszott, hogy
nemsokara meg tobb haz is lako nelkiil marad."^ A falu tobb lakoja a szo szoros ertelmeben koldusbotra jutott.
A gazdalkodassal kapcsolatos serelmek mellett kozigazgatasi serelmei is vannak a falunak. Nem tartjak igazsagosnak, hogy ha a varosi darabont izbegi lakosnak viszi ki az idezest, attol 7 krajcart is
elker, amig ezert a szentendreiek csak 1 polturat fizetnek. Azzal
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is elegedetleneic, hogy mig a varosi alkalmazott orvos es baba fizetesehez ok is hozzajarulnak, a „g6g6s baba es orvos" mit sem torodik a szegeny izbegiekkel.
S vegiil, mig a Maria Terezia altal megallapitott tamogatasra
,,senki sem tarthatott jogosabban igenyt ... mint e szerencsetlen
falu lakoi" ... a varosiaktol Izbeg ezt a valaszt kapta. ,,Nem kaphatnak a szegenypenzbol, mivel ezt csak a szentendrei szegenyeknek, az uradalom voltakeppeni jobbagyainak szantak."^
Ekkor jott ra Raby Matyas, hogy ,,bar az iij nepszamlalas a falut
kiilon szammal kiilonboztette meg a varostol, az utobbinak magisztratusa meg mindig tulajdonanak tekintette azt."^
A csaszar
elott a szentendreiek egyszeriien letagadtak a falut. fgy a kincstarnak jaro adot szepen eltiintethettek a sajat hasznukra.
E z az arcatlansag boszitette fol aztan Rabyt es emiatt birhatta
ra az izbegieket, hogy fiiggetlensegiiket kerjek. Bar a penziik egy
reszet igy is oda kellett volna adni a kamaranak, azert jobban jartak volna a falu lakoi is. Ezt az onallosodasi kiserletet Raby Matyas igy irja le ,,Az izbegiek meg akarvan szabadulni az embertelen
zsarnoksagtol, azt ohajtottak tehat, hogy birajuk es eskiidtjeik,
mint a tobbi uradalmi helysegeke, fiiggetlenek legyenek minden
magisztratustol, s a koteles adokat maguk szedhessek be es fizethessek ki."^
A lazitas, es az, hogy Raby kideritette, Szentendre valodi adohatraleka nem is 9 (Szentendre 6, Izbeg 3), hanem 15 000 forint,
es annak is nyomara jutott, kiknel tiintek el a befizetett penzek,
arra sarkallta a varosi magisztratust, hogy a „nyugtalan szellemii,
zavart kelto" Rabyt, ,,aki mindenkibe — nemcsak a varosiakba, hanem mas becsijletes rendii emberekbe is belemart" (ertsd a vizsgalatban resztvevo megyei urakat), a lazitot es felbujtot megyei
egyetertessel mihamarabb eltavolitottak a varosb61.'° Bizonyos
praktikakkal el is erik, hogy Rabyt a megyei bortonbe csukjak.
A borton ugyan Raby egeszseget megtori, de harci kedvet nem A
bortonbol is kiildozgeti tovabb lazito iratait a csaszarnak A halas
izbegiek sem hagyjak magara jotevojiiket. A bortonben is meglatoatjak. Feltehetoen lijabb adatokkal segitik a becsiilet maniakus
harcosat
,,A koznyugalom es a beke megzavaroja" ellen aztan lassan megindul a perek sora. A megyei urak itelete 5 ev kemeny fogsag (kenyeren es vizen). Rabyt 3 napra pellengerre is akarjak allitani
Szentendren, nyakaban a kovetkezo tablaval ,,A nep lazitoja es a
becsiiletes emberek megragalmazoja."
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Ha Raby szentendrei pellengerre allitasa el is maradt, az izbegieknek lakolniuk kellett Ok nem menekiiltek meg a veres elol. Magatol Rabytol tudjuk a szornyii biinhodeseket ,,Egy Gyukits nevii
izbegi lakos egyszer penzert egy fel dl tiizifat kert, a magisztratus
parancsara iitlegekkel utasitottak el." A varosi eskiidt egyik ejjel
egy izbegi lakost (nevet nem ir) a kozseghazara hurcoltatott. Ott
kihallgatas nelkiil iitlegelni kezdtek es felholtan hagytak ott a padIon Betegen meg hazament, de kesobb belehalt seriileseibe. A vadaskodok iranti bosszii meg akkor sem csillapitotta a varos urait,
amikor egy terhes izbegi asszonyt vittek elejiik. Ot is megvertek.''
Nem menekijlt termeszetesen a fobiinos, az izbegi biro sem Izbeg
szamadaskonyveinek kiadasaert „a szolgabiro megverette az izbegi
birot "12
Nev nelkiil akar kitalalasnak is tiinhetnenek a felsorolt szornyu
esetek. De tudjuk, hogy Raby megrogzotten aprolekos volt. Biztosan tudta a karvallottak nevet, de azt is tudta, hogy azok, akik vele
kapcsolatba keriiltek, nem varhattak irgalmat Ezert inkabb elhallgatta a neveket. A bunosok, az eskudtek azonban mindig nev szerint keriiltek be Raby irataiba. Newel nevezi meg azt a szentendrei
eskiidtet is (Sztojanovics Janos), aki mar nem birta tovabb a sok
panaszkodot hallgatni, es igy fakadt ki ,,J6 lenne Izbeg falut egyszer, amikor nagy a szel, felgyiijtani es hamuva egetni."'^
A nyolc eves szelmalomharc azonban lassan tonkretette Rabyt.
A bortonben sulyosan megbetegedett, s ez vegiil mas belatasra birta es elfogadta Ferenc csaszar ajanlatat, hogy csendben tiinjon el
az orszagbol. A rendorfoigazgatosag segitsegevel papi ruhaban aztan meg is szokott, hogy legalabb az eletet mentse. Nemetorszagban, Franciaorszagban meg tudunk rola, ott jelenteti meg konyvet
is. Kesobb azonban nyoma vesz, eltiinik. A szentendrei es izbegi
szegeny nep nagy jotevojerol azt sem tudjuk, hoi es mikor halt
meg, hoi van eltemetve.
S mi lett harcanak eredmenye? Sikertelenseg. Doka Klara igy ertekeU miikedeset ,,A varos kozigazgatasaban mukodese 8 eve alatt
sok visszassagot feltart, de az altalanos fejlodest nem befolyasolta
kiilonosebben."'^ Hiaba segitette, szorgalmazta a falu kiilonvalasat is, a Raby iigyeit lezaro iratokbol tudjuk, hogy az a kovetkezokepp fejezodott be ,,Izbeg kiilonvalasat egyszer es mindenkorra le
kell venni a napirendrol, ez eldontott kerdes. Izbeg Szentendre resze volt es az is marad. Az allasfoglalassal valamennyi tisztsegvise16, illetve dikaszterium egyetertett "'^ E kemeny lezarasban per7

sze meg visszacseng az is, hogy az eskiidtek szerint Raby az izbegieket azert ,,hecceite" fel az iigyben, hogy sajat magat iiltesse oda
urukul.
Bar tudjuk, hogy vizsgalataiban Raby azt is feltarta, hogy az adoterhek megosztasaban az izbegieket nagy meltanytalansag erte, kerte is annak rendezeset. De az elozo intezkedest latva, feltetelezheto, hogy e teren sem ert el eredmenyt. Arrol, hogy a szentendrei
eskiidtek tettek volna valamit az izbegiek megsegitesere, nem tudunk. Arrol azonban igen, hogy maga Raby helyrehozta az elleniik
elkovetett vetket. Hajdu Lajos nyomozasa reven ugyanis kideriilt,
hogy Raby egyszer 10 aranyat „csalt k i " az izbegi paptol azzal az
indokkal, hogy a becsi utjahoz kell a penz, mert a falu beadvanyait
egyenesen „baratjahoz" a csaszarhoz viszi.'^ Ezt a penzt azonban,
ugyancsak tole tudjuk, Raby visszaadta az izbegieknek.
Ha Raby szemelye el is tiint, neve maig el Szentendren. A halas
utokor (igaz, inkabb Jokai eszmenyi regenyhosere gondolva) maig
a legkiilonbozokepp emlekezett meg rola. 1925-ben egy kis utcat
neveztek el rola (ma Also Duna-koz). A 30-as evekben Raby nevet
viselte egy Halaszkert a Szerb utcaban. 1958-ban a kis utca helyett
meltobbnak talaltak, hogy azt a teret nevezzek el rola.ahol a hagyomanyok szerint Raby szentendrei haza volt (Rab Raby ter 1
1963-ban a Szentendrei Kulturahs Napok programjaban szerepelt ket helyi szerzo, Wolff Lajos gyogyszeresz es Deri Gyorgy, az
izbegi iskola enektanara altal irt es sok szentendrei es izbegi felnott
es gyerekszereplo altal bemutatott mesejatek „Szentendrei mese"
cimmel. A jatek hose Raby Matyas volt 1964-ben a Raby nagy ellensegerol, a Paprika Peterrol elnevezett utcaban (Paprika biro u.)
levo gyogyszertarat neveztek el Raby Matyasrol. Ma itt egy nevtelen papirbolt all. 1967-ben a Rakoczi Ferenc Oti Altalanos Iskola
uttorocsapata vette fel Raby Matyas nevet. Az avatashoz Szamosi
Soos Vilmos szobrasztol az iskola egy Raby Matyas mellszobrot
kapott. A szobor 1979-ig allt egy talapzaton az iskola bejaratanal.
Az iskolak egyesitese utan (Rakoczi Ferenc uti, Bajcsy-Zsihnszky
uti) az uttorocsapat Bajcsy-Zilinszky Endre nevet tartotta meg.
Raby Matyas szobra a pincebe keriilt. Ott varja sorsa jobbra fordulasat.
Meg az 1980-as evekben is feleledt Raby neve. 1982-ben a Majus 1 utcaban vette fel a nevet egy hangulatos etterem
Komlos Aladar ugyan ligy tudta, hogy Raby Matyasrol nem maradt fenn se kep, se leiras. A helyi hagyomany viszont azt tartja,
hogy a Belgrad templom ikonosztazionjanak egyik alakja, az epitkezest szemlelo kaszas ember, maga Raby Matyas.
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Amikor 1690-ben a torok elol menekiilo szerbek Szentendren megtelepedtek, meg nem gondoltak, hogy koziiliik sokan vegleg itt maradnak. Egy ideig meg biztak abban, hogy hazamehetnek (tobben mentek is), de lassan meggyozodtek arrol, hogy itt kell maradniuk. S mivel Szentendre ,J6 hely" is volt a megtelepedesre, megkezdtek berendezkedni az lij hazajukban.
A szerbek I . Lipot csaszartol kivaltsagot kertek es kaptak is.
Eszerint megtarthattak az 6-naptarukat, ersekeik szabad valasztasi
jogat, felmentest kaptak az adozas al61 es a csaszar biztositotta
oket birtokaik es jogaik haboritatlan elvezeterol.' S miutan 1700ban szerzodest kotottek Zichy Istvannal, Szentendre foldesuraval
a varos atvetelerol, arra is lehet6segiik nyilt, hogy megszervezzek a
varos igazgatasat.
Az oslakos magyarok, a betelepiilt szerbek, nemetek, szlovakok
iigyeit kezdetben a varos negy m6dosabb gazdaja kormanyozta,
iranyitotta (1 katoUkus, 3 gorogkeleti). A felekezeti es f61eg gazdasagi iigyekbol azonban igen sok vita ad6dott. S a varosatyak vitatkoztak is. Annyira, hogy a megye urai es a foldesiir mar 1733-ban
kenytelen atszervezni a bels6 onkormanyzatot. Ekkor rendeltek el,
hogy „ezentul 3 even at gorogkeleti es 1 even keresztiil pedig katolikus biraja legyen a varosnak."^ A magisztratus tagja volt a bir6n
kiviil 13 eskiidt (4 katoUkus es 9 gorogkeleti). Szentendre ugyanis
tobb mahalara (keriiletre) oszlott A z eskiidtek a keriiletek lakoinak erdekeit kepviseltek.
A varost61 2—3 kilometerre fekvo, ugyancsak sok szerbnek otthont ad6 Izbeg nemcsak egy mahala volt a tobbi kozott, hanem 6nall6an elo es gazdalkod6 telepiilesnek tartottak mind az ott lak6k,
mind a kamara. Igaz ugyan, hogy 1766 tajan Izbeg ,,bekebeleztetett Szent-Endrehez"^, a statisztikak azonban 1945-ig meg kiilon
telepiileskent tartottak szamon. A z elso, 1787-es nepszamlalas alapjan pontos kepet kaphatunk a ket szomszedos helyseg nagysagar61
es jogallasar61:'*
Jogallas
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114
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fgy termeszetes, hogy a kiilonallo es kiilon elo Izbeg sajat iigyeit
is maga intezte. A falu eletet kezdetben feltehetoen itt is egy-ket
modosabb gazda intezi, kesobb azonban kialakulvan az onkormanyzati rendszer, a varos a vitas iigyek intezeset egy biro kezebe adta.
Az izbegi bironak a donteseit azonban be kellett terjesztenie a varos magisztratusa ele. A z iigyek vegso megoldasaban a szentendreiek dontenek.
Nezziik most at, az evszazadok soran mi minden hozta indulatba es izgalomba a falu nepet? Mi mindenben kellett dontenie az izbegi bironak? Attekintve az izbegi birok folyamodvanyait, iigyeit,
egy kis falutortenet all elottiink.
Mint a Raby Matyasrol szolo fejezetben mar irtam, a falu elete
a X V I I I . szazadban eleg mozgalmas. Ebbol az idobol ismerjiik nev
szerint az elso birot (Marinkovics Gyorgy). Rajta kiviil a szazad vegerol meg egy igen aktiv biro tiinik elenk Almesacz Fiilop. 0 volt
az, aki a kiviilalloknak is hangsulyozando Izbeg fiiggetlenseget es
onallosagat, elment Selmecbanyara es ott kiilon pecsetet csinaltatott a falu szamara. A pecset kiillemerol, alakjarol, abrairol sajnos
nincsenek adataink, csupan fehratat ismerjiik. S. Cameralis Possessionis Izbegh. (Izbeg kamarai birtok). Nem Szentendree.
E pecset szomorii sorsaval kezdodik Izbeg X I X . szazadi elete.
1816-ban a szentendreiek ugyanis megtalaltak azt, es annak rendje
szerint, hogy vegleg kiirtsak az izbegiekbol a lazadas es Raby Matyas, illetve a fiiggetlenseg eszmejet, a pecsetet elkoboztak es ligy
elrejtettek, hogy azt a kutatok a leggondosabb biivarkodas utan
maig sem talaltak meg.^
Az lijabb birokra aztan lijabb gondok koszontdttek. 1839-ben a
varos felparcellazta a kovet a „Kis K e k hegyen" kobanya celjara. A
bironak kulon vigyaznia kellett arra, hogy abbol ne csak a sok varosi igenylo kapjon, jusson belole az izbegieknek is.^
A falu eleteben a legmozgalmasabbnak az 1840-es evek vege bizonyult. 1848-ban egymast erik a vitak az izbegi haranglab iigyeben. „Tanacsnok Schonhard Janos iir"-t61, aki a helybeU katolikus
egyhazkozseg ebidke volt, megtudjuk, hogy „a nevezett kozseg, Izbegh a haranglab helyett kapolnat epiteni szandekozik" es keri a
tanacsot, hogy a Pajor-fele iires helyet bocsatsak a falu rendelkezesere. A kapolna epiteset azonban iijabb fontos dolog zavarja meg.
A malmok mellett az atjarok „ellehetetleniilese" miatt a falu hidat
akar epiteni a haranglab koriil. E z az lij javaslat azonban nagy vitat
valt k i a varosban a kepviselok kozott. Vegiil 1848. oktober 21-en
a ,,sz6sz616k" neveben Milinkovits Antal elnok igy zarja le a vitat
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Mivel „azon izbegi lakosoknak, akik a haranglab koriil laknak mas
atjarasuk is leven, igy a hid elkeriilhetetlen sziikseget at nem latvan
annak epitese boldogabb idokre elhalasztatvan"
,,de ha a molnar
urak, akik ezen utat elzavartak, s igy a kozlekedest elrontottak, a
magok koltsegen ezen hidat epiteni kivanjak, nem ellenzem"^ Tomasevits Istvan izbegi biro aztan torhette a fejet, hogy a szentendrei varosatyak ezen dodonai donteset hogyan ertelmezi es hogyan
adja at azt az izbegieknek. Mindenesetre a Szeiler Karoly altal az
epiteshez felajanlott 25 forinthoz a falu penzebol 6 is hozzatesz
meg 172 forintot.
Ezen intezkedes kozott aztan fogadnia kellett a budai esperes altal kiildott szemelyt, aki Radenkovits Janos, az uj izbegi plebanos
kinevezeset hozta.^ Kozben ki kellett vedenie Szentendre felhaborodasat, amikor a magisztratus szigorii felszolitasban arrol ertesiti,
hogy midon az izbegieknek ,,megengedtetven" a legelo hasznalata,
a falu azt vallalta, hogy az ott okozott karokert jotall. Megis ligy
tiinik, hogy Izbeg „az ebbeli jotallast elfogadni nem akarvan ...
lomhasag es kenyelem czeljan tetemes karokat tesznek."^ A varos
meg is fenyegeti a falut. A fobiro jelenti, hogy ,,intezkedni fog."
Az izbegi biro meg vedheti a maga „lusta" nepet.
Mindekozben zajlanak a kozigazgatasi iigyek is. Miutan „az izbegi eloljarok minden evben valasztatni" szoktak, a tanacs 1848ban is kikiild a varosbol ket ottani kiildottet ,,az eredmenyrol jelentest teendo."'^
A legnagyobb ribilUot azonban a beszallasolt csaszari katonasag
keltette a faluban. ( A honvedsereg katonainak izbegi jelenleterol
nines tudomasunk.) A csaszar a szerbek altal kiharcolt kedvezmenyek ellenere tovabbra is szamot tartott Szentendre hadiadojara is.
Sot, a penz mellett meg elelmet es takarmanyt is kovetelt a katonasag szamara. Bar a katonaallitast valahogy sikeriilt elkeriilnie a
varosnak, attol azonban nem menekiilt meg, hogy legalabb nehany
katonat ne szallasoljanak el itt. (1788-ban peldaul 35 ilyen katonarol tudunk S z e n t e n d r e n . S z a m u k termeszetesen evente mas es
mas, illetve a hadiesemenyektol fiiggo.)
1849-ben Izbeg viselte leginkabb a katonaterheket. Allatokat es
hadiszerszamokat helyeztek el ott. De kiilonos okokbol ketszeris
tiaz iitott k i a faluban. Szeptemberben Kocskovszky Gyorgy csiirjenek „megegeteser61" tudositanak az iratok. A varos „tud6sitast
tenni" k i is kuldi oda Maximovits Gyorgyot, aki a magisztratusnak
a kovetkezoket jelenti ,,a tiiz okozojat ki nem puhatolhatta."'^
Oktober 10-en Szofra Miloszavljevits istallojaban lobbant a lang,
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amely a kikiildott cs. kir hadnagy szerint ,,5 lovat, 50 juhot es:
tobb gazdasagi szerszamot emesztett fel." De miutan a hadnagy ligy
velte, hogy ,,a tulajdonos nem leven otthon, hiban kiviil karosodott", ezert kifizettet neki 25 valtoforintot es „reszolvaltat" meg
neki 500 keve ingyen a varos udvaraba befuvarozott szalfat.'^ A
helybeU „cs. kir katonai szekerezesi test 132 Pro Cento osztalya"
a jegyzokonyv szerint maganak is ker „tanacsi bizonyitvanyt" arrol, hogy „a kiiitott tiiznek a cs. kir katonasag nem oka."'"*
1872-ben, amikor Szentendre rendezett tanacsii varos lett, az elso polgarmester, a mindenre odafigyelo Dumtsa Jeno a kozigazgatasi szabalyzatot is alaposan kidolgozza. Ebbe termeszetesen bekeriilt Izbeg is. Igy azt is megtudhatjuk, hogy pontosan hanyan es
mennyiert vallaltak a falu vezetesenek es igazgatasanak a gondjat.
Az onkormanyzat munkajat tovabbra is a biro iranyitja. Mellette
dolgozik meg a kisbiro. Kettejiik munkajat meg 3 eskiidt segiti. A
falu vezetoi Izbegen ugyanugy, mint benn a varosban, felekezet szerint oszlanak meg. Azt is tudjuk, hogy a 3 eskiidt koziil csak 1 volt
katoUkus. O kepviselte a magyarok es nemetek erdekeit. A masik
ketto a lakossag megoszlasa szerint szerb lehetett. A biro es a kisbiro felvaltva lehetett barmely felekezet tagja is.
A birot a falu lakoi maguk valasztottak, mint Krachler Gusztavtol tudjuk, tobbnyire a kocsmaban. S ha a falu nem volt megelegedve valasztott birajaval, el is kiildhette azt Az eskiidtek a munkajukert 5 forintot kaptak, a biro es a kisbiro egyarant 40 forintot.
Az izbegi biro eleg olcson vallalta a munkat. Ugyanabbol a szabalyzatbol tudjuk, hogy ekkor Szentendre benn a varosi korhaz feliigyelojenek is tobbet fizet (70 forint).'^ Igaz, az izbegi biro nem
is volt megelegedve a penzevel. Mar 1875-ben folyamodvanyt ad
be a varosnak Pajcsics Janos kisbiro. Kerelmeben „teend6inek folyamatos szaporodasa miatt evi fizeteset felemeltetni keri."'^ A
penzere erosen vigyazo varos megerto. A biro beret fel is emeU 10
forinttal „csizmabeU jutaleka" meghagyasaval. Kellett is a csizma
az izbegi bironak, mert bizony ligy tiinik, gyakran futnia is kellett.
1884 januar 1-jen peldaul felrevert harang zugasa jelezte Izbegen,
hogy kergetik a lakok a borfogyasztasi adoberlot. A z incidensbe
meg a szentendrei rendorsegnek is be kellett avatkoznia. Dumtsa
Jeno polgarmester azonban megerto az iigyben, mert tudja ,,Szentendren es Izbegen az adoberlo fennhejazo viselkedese mar regen ingerelte a lakossagot "
Aztan megindult a falu iskolajanak epiteseert a hare. A gorogkatoUkus iskola epitese nem okozott gondot, amint azt a kovetkezo
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bejegyzes is bizonyitja: 1866 augusztus 26-an Palffy Richard, a
varos gazdasagi tanacsnoka jelenti, hogy a ,,gorogkeleti izbegi iskolara sziikseges ezer epito tagla hatarozatilag kiutalando."'^ Annal
nagyobb a gond a tobbi felekezethez tartozok gyermekeinek iskolaztatasaval. Bar a falu romai katolikus lakoi mar regota szeretnek,
hogy vegre az 6 gyermekeik is a kozelben jarhassanak tanulni, az
1888 november 19-en kelt varosi jegyzokonyvben megis ezt olvashatjuk „miutan itt helyiitt az irant, hogy Izbeg kiilvarosban szervezendo iskolara sziikseg lenne, sem keres, sem a Rom Chatolikus,
sem a gor kel. szerb hitkozseg reszerol inditvany, kerelem, panasz
nem tetetett
mas hitkozsegi csaladok ott nem laknak s miutan
az izbegi gyermekek tettleg a varosi iskolaban oktatasban reszesiilnek, s miutan a kiilvaros nem fekszik olyan tavol, hogy a gyermekek oda bejarni ne tudnanak ... s miutan vegre Izbegh kiilvarosban
iskola berendezesere alkalmas epiilet nines", ez ido szerint a varosi
kepviselok ugy velik, az Izbegen letesitendo iskola felallitasa nem
targyalhato. Nem is lett lij iskolaja Izbegnek meg sokaig. A z izbegi
gyerekeknek esoben, sarban Szentendrere kellett botorkalniuk az
iskolaba.
1900 oktober 29-en a vita meg mindig csak ott tart, hogy
az
izbegi plebania lakot (gor kel.) allami iskola reszere atengedni nem
hajlando." Mas, iskola celjara alkalmas hazat pedig meg 1901-ben
sem talalt a varos. Bar kozben Szentendre mar azt is felajanlotta,
hogy ha az izbegiek megis talalnak megfelelo epiiletet, annak „berleti dijat es az atalakitas koltsegenek felet" allja. Az idohiizast vegiil maga a megyei tanfeliigyelo is megsokallta. Panasszal fordult a
miniszterhez, akinek a szamonkero levele eljutott a szentendrei varosatyakhoiris. Erre adjak a kovetkezo sertodott valaszt
A varos kozonsege .. soha nem kesleltette az izbegi allami iskola felallitasara vonatkozo hatarozatok hozatalat, illetve azok gyors elintezeset ..."'^
Az iskolaert vivott hare kozben megkeseredett az izbegi biro elete is. Ogy latszik, a falu nemcsak a varossal, de vele is elegedetlen
volt Meg 1894-ben tobb lakos kervenyt adott be, melyben Tolviczer Janos biro elbocsatasat kerte.'^ A varos az izbegi birot el is
kiildte A jegyzokonyvekbol azt is megtudjuk, hogya lekoszono biro helyett a falu Schindler Janost valasztotta meg.^^ O az utolso
biro, akit a kepviselotestiilet jegyzokonyve alapjan nev szerint ismeriink. Azt sem tudjuk pontosan, ki volt a faluban a biro, amikor
1902-ben vegre sok vita es nehezseg utan megnyilt Izbegen az allami iskola. Ha ai iratok nem is, de a regi izbegiek emlekezete maig
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orzi nehany bironak a nevet es emleket. A szazadelo egyik birojarol, Puppan Ferencrol Krachler Gusztav is feljegyzett egy-ket szot.
Kovessiik tovabb a falu eletet az ott tortent intezkedesek tiikreben. Meg zajlott az iskolaiigy, amikor megindult a faluban a kozmiivesites. 1901-ben tervbe vettek, hogy Pihsszentlaszlon postahivatalt epitenek. fgy szoba johetett volna „Izbegen is egy postahivatal felallitasa." A falu orommel is vette a hirt, es a biro szorgalmazta. Ha mar a varos tervbe vette, hogy „telefont kap az Anna-volgyi
telep, a Zimmer Janos ipartelep, a Klein Istvan-fele malom, kapjon
egy telefonallomast Izbeg kiilvaros teriilete is," kerik.^' A telefon iigye azonban Izbeg szamara ugyanugy elsiillyedt, mint korabban az iskola iigye. ( A falunak maig nines postahivatala.)
Izbegen lassabban haladt a kozvilagitas kiepitese is, baratelefonnal gyorsabban. Miutan az izbegiek megelegeltek, hogy a sotet utcakon alig talalnak haza, Lajos Denes es tarsa 1919-ben a vilagitas
targyaban beadvanyt nyujtott be „Izbeg kivanalmairol" A varosatyak elismerve az iigy fontossagat, meg az evben atadjak annak
megoldasat Basch Miklos muszaki tanacsnoknak, hogy 6 intezkedjen a ,,lampatart6k siirgos felallitasarol."^^
1930-ban Izbeget meg mindig kiilonallo helysegnek tekintik a
statisztikak is.^^ Szentendren a felmeres szerint a lakossag lelekszama ekkor 7541 fo, Izbege. 1056. Nagysagrendben Izbeg Tahitotfaluhoz merheto. Ott a lelekszam 1137, Pilisszentlaszlon 372,
Csobankan 772 fo.
1934-ben az idenypiac athelyezese tartotta izgalomban a falut.
A lakossag nagy resze itt meg mindig a foldbol ^1. A piac fontos
szamara, ezert nyiijtanak be kervenyt iigyeben a varoshoz. Kerelmiikre Szentendretol egyelore kedvezo valaszt kapnak „Egyhangiilag kimondjuk, hogy mindaddig az idenypiac a jelenlegi helyen
marad, amig a varos valami emlekmiivet nem allit fel itt."^'*
1941-ben egy szociografiai konyv meg mindig falunak tartja a
telepiilest Szentendret bemutatva a kovetkezoket irja. „Hozza tartozik meg bizonyos ertelemben az Izbeg nevii falu."-^^ S a falvaknak ekkor meg orszagszerte sajat birojuk van 1950 utan a kozigazgatas atszervezesevel, a kozpontositassal megsziint a falusi biroi hivatal Izbeg iigyeinek intezeset is ezentiil tanacstagok kepviselik es
siirgetik
Remelem, hogy Izbeg es Szentendre jegyzokonyvei, iratai kozt
tallozva sikeriilt erdeklodest keltenem a falu onkormanyzataval,
eletevel kapcsolatban Biztosan elnek meg itt idosebb emberek,
akiknek emlekezete ennel sokkal tobbet megorzott a falu miiltja15

bol, embereinek eletebol, mint az itt kozolt leveltari adatok. Oriilnek, ha azok, akik meg emlekeznek a falu biroira, azok intezkedeseire, Izbeg eletenek megorzesre es emlekezesre melto tragikus
vagy vidam esemenyeire, lejegyeznek azokat.
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KRACHLER

AGOSTON
FELJEGYZESEIM

A Z 1900-AS

EVEKROL*

Egy nehany szot magamroL 1902-ben sziilettem Szentendre-Izbegen, Junius 29-en, Peter-Pal napjan. E n ugy gondolom, hogy csak
bajnak jottem kilencedik, de apam reszerol tizenotodik gyerekkent,
apam masodik hazassagabol. Elsik Adolfne volt a babam.
Feljegyzeseim a magam eletebol es akkori idos emberek elmondasaibol sziilettek.
Edesapam az Osztrak-Magyar Monarchia alatt Ausztria-Stajerorszagban, Grazban sziiletett 1845-ben. Korai felarvan hateves koraban eltiint, majd tizennegy eves koraban edesanyja talalt ra. A postakocsi Bees es Trieszt kozott kozlekedett, tehat nehez volt a fiat
megtalalni.
Apam a komuves szakmat tanulta, 1866-ban katona lett. Kituno
tanulo es igen jo rajzolo volt. A harom evi katonaido alatt epitoipari vizsgat tett 1868-ban levaltottak a pandiirokat es a csendorseget
vezettek be. Ha keves volt a csendor, egy-egy katonat osztottak be
a csendor melle. fgy keriilt edesapam Koszegre, mint tartalekos
csendor 1869 oszen leszerelt es Grazban az epitoiparban dolgozott. 1871-ben Pest igen nagy iitemben epiilt. A piUsi meszegetok
nem tudtak elegendo meszet termelni. Apam a tanulasi ideje alatt
teglagyari kemencek es meszegeto kemencek epitesere specializalta
magat. fgy hivtak meg a pesthidegkuti mesztelepre, ahol egy meszegeto korkemencet epitett, es igy el tudtak latni Pest epiileteit
messzel.
Ennyit apam Magyarorszagra valo erkezeserol.

Az Izbegi Fuzetek elso szdmdnak megjelenese utan nehany nappal 88. szuletesnapjdt
iinneplo Krachler Agoston, ahogy Izbegen ismerik: Guszti bdcsi, gyerekeinek, unokdinak vetette papirra visszaemlekezeseit, amelybol itt csak az Izbegre vonatkozo reszeket
adjuk kozze. Ne feledjek olvasdsakor, hogy az emberi emlekezet szubjekttv: ki-ki mdsra,
s taldn mdskent is emlekszik.
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Ipari iizemek Szentendre-Izbegen
Szentendre-Izbeget atszeli a Biikkos-patak medre. Ezt azert emlitem meg, mert ebben a mederben letesiiltek Szentendre-Izbeg ipari iizemei az 1880-as evekben. A Biikkos-patak a Dobogo-hegy labanal ered, ez a Kiraly-forras. Egy nehany kilometert haladva lefele a Sikarosi-volgyben, elerjiik a Biikki pusztat. E z apuszta Zborai
Kalman pomazi gyogyszeresz kb. 10 holdas szanto- es erdobirtoka
volt. Ebben a volgyben csatlakozik a Dobravodai-forras, a mai Lajos-forras. Innen elerjiik Domorkaput, ahol az 1920-as evek elott
egy jo hiria vizeses volt.
1912-ben mintakovet vittiink apammal a Budapesti Miiepiteszeti
Hivatalba, mivel a domor-kapui ko kocka- es jardaepitesre alkalmas.
Ezt ket izben tettiik, abban a remenyben, hogy a varos lakoinak
munkalehetoseget teremthetnenk, es ezzel a varos fejleszteset elomozdithatnank. A ko megfelelt, de penzhiany miatt a kofejtes
csak az 1920-as evekre valosulhatott meg. Ekkor epiilt a domorkapui lit, ami edesapam vezetesevel 1919-ben kesziilt el. Epitese a
frontrol hazatert katonaknak munkalehetoseget adott, es lehetove
valt, hogy a banya megnyitasa utan a kovet tengelyen szallithassak.
A fejlesztes soran kesobb kotelpalya epiilt, de a domorkapui vizeses elvesztette termeszet adta szepseget. A banyatol lefele haladva
elerjiik Anna-volgyet. Ez a gyonyorii volgy egy igen diis forrassal
rendelkezik.
Az Anna-volgy tulajdonosa Hauszmann Alajos, a budapesti Muegyetem tanara, muepitesz es Magyarorszagon szamos nevezetes
epiilet tervezoje. Ove volt az egesz Anna-volgy, szolobirtoka, nagy
almasa volt itt, allatokkal is foglalkozott. A volgy egy gyonyoru
szekelykapuval is biiszkelkedett, melyet Hauszmann allittatott fel
az altala epittetett hid elott. A kapu zoldre volt festve es rajta piros betiikkel a kovetkezo felirat allt ,,Ha az elet zajos kuzdelmeben elfaradsz, e csendes volgyben megpihenve nyersz ujabb erot."
A szekelykaput a katonasag lerombolta amikor ezt a teriiletet atvette es loteret, valamint katonai objektumot letesitett.
Edesapammal nagy osszekottetesben volt Hauszmann az epitkezesekbol kifolyolag. Apam sok mindent epitett neki. 1896-ban peldaul edesapamat bizta meg a mariaremetei templom epitesenek vezetesevel. Harom ev alatt kesziilt el a templom.
Az Anna-volggyel szemben talalhato a Tresnya voda, magyarul
Cseresnyes viz. A foldbe epitve volt itt egy kb. hat-het meteres folyoso es egy ketszer ket meter szeles es ket meter magas vizgyiajtokamra. E z a forras adta az ivovizet kb. 200 szarvasmarha, ugyan18

annyi kecske es sertes reszere, s szolgalt egyben az allatok deli pihenojeiil, Delelo volt a neve. E z a kamra es forras talan ma mar
nem is letezik. E z t is elromboltak. Annak idejen mi napszamba
mentiink pucolni a forrasokat, hogy a malmok es a gyarak elegendo vizet kapjanak. Pucoltuk es lazitottuk a forrasokat minden evben, hogy bo vizet kapjanak, mert nyaranta keves volt a viz. Gyerekkent en is sokszor mentem napszamba a Kiraly-forrastol vegig a
forrasokat tisztitani, innen j61 tudom, hogy melyik milyen volt. A
Tresnya vodanal egy hat-het meter hosszu es meter magas
folyoso volt a foldben, oda be kellett maszni. A folyoso ebbe a bizonyos vizgyvijto kamraba vezetett. Ahogy a forrastol haladunk lefele, jobbra van a Cseresnyes-diilo, ahol 1914-ben a Szentendren
allomasozo geppuskas tanfolyam katonai lotere teriilt el. Gyonyoriien ki volt epitve a loter loveszarkok, futoarkok, drotakadalyok,
szoval minden, ami a fronton sziikseges, az ki volt epitve.
Balra kezdodik az elso ipari iizem, a Klemm-fele malom, ami az
1880-as evektol 1915-ig iizemelt. Lisztorlo malom volt, mi is innen
hoztuk a lisztet. A romjai most is megvannak. A malommal szemben egy olasz banyamester, Roselh nyitotta meg a kobanyat, a mai
Kekibanyat A banyaval atellenben a Klemm-fele hazak egyikeben
egy vizikerek-meghajtasii daralo miikodott. Innen tovabb haladva
lefele, Izbeg lakossaganak cseplohelyei a szeriiskert es szalmatarolo
helye volt. A gabonat lovak nyomtattak, kesobb, az 1910-es evekben mar lovak vontatasaval egy jargany hajtotta a cseplogepet. Itt
a Klemm-fele birtokon kiviil csak egy haz allt, a Bujna-fele haz.
A kovetkezo epiilet, a Zimmer-fele Szerszamgyar 1865-ben letesiilt Az elso evekben vizikerek-meghajtassal, az 1880-as evektol
egy gozgep segitsegevel miikodott. A ket meter atmerojii nagy koszoriikoveknek egy viziarok adta a vizet. A gyar igen hires volt szerszamkeszitesben. A z orszag teriileterol, de kiilfoldrol is sokan jottek megrendelni szerszamokat. Mindenfele szakma reszere bognaroknak, kadaroknak, kovacsoknak, acsoknak keszitettek itt keziszerszamokat. Ha jottek peldaul valamilyen szerszamot megrendelni, es abbol eppen nem volt keszen, akkor itt maradtak ket-harom
ejszakara az iparosok, a faluban megszalltak, es ligy vartak meg,
amig elkeszitik nekik. A gyarban kb. 20-25 falubeh es szentendrei
inas dolgozott. Zimmer a munkasainak majalisokat rendezett, az
1901-esr61 fenykep is kesziilt. Ezen iizem kesobb Csoknyai es utana Gajari gyar lett.
A Biikkos-patak medrehez jobbrol a Szmerdan-patak csatlakozik.
Ennek a pataknak az arkaban egy Budai nevezetii cserepes keszi19

tett cserepedenyeket, kocsogoket stb
Az 1930-as evekben epiilt a Szmerdani hid. A hidat apam tervezte
Ettol a hidtol lefele teriil el Izbeg falu. Egyesek szerint torok beg
utan kapta a nevet. Ezt a szerbek megcafoljak. A szerbek szerint
,,izbego" magyarra forditva kiszokottet jelent. A Szentendren lako
kispenzii emberek Izbegen olcsobban tudtak telket venni, ahova
kis nadfedehi vagy zsiiptetos hazukat onerobol fel tudtak epiteni.
Oket neveztek ,,izbego"-nak, kiszokottnek. E n sokat dolgoztam
egyiitt a regi oregekkel, jartam minden hazban, tudtam, hogy ki
hoi alszik, annyira ismertem az embereket, de ezt nem tudtak megmondani, hogy mikor eredt Izbeg.
Izbeg lakossaga az 1900-as evekben 6-700 fo. Ebbol 80% szerb,
20% vegyes nemet, tot es magyar,
Az 1890-es evekben egy csendor-tragedia boritotta gyaszba Izbeget. Egy csendorors haladt Pilisszentlaszlo fele. Izbeg lakossaga abban az evben palinkafozessel es dohanytermesztessel foglalkozott.
Ettol valo felelmiikben es tudatlansagukban megtamadtak a csendoroket, akik szuronnyal vedekeztek. Ket asszony csipos paprikat
szort az egyik csendor szemebe, a masik az orsre rohant segitsegert.
A paprikas szemia a templom falahoz huzodott. Egy fiatal legeny,
Sevics Marko az asszonyok felbiztatasara a csendort egy husanggal
fejbe vagta. A z iitestol a csendor szornyet halt. A z iteletben ki ket,
ki harom, ki negy evi bortonbiintetest kapott. Az osszitelet szaz ev
volt. Izbeget ezutan honapokon keresztiil egy szazad csendor megszallva tartotta olyan szigoriian, hogy ket ember egymassal nem
beszelhetett. Az oregektol is sziileimtol is igy hallottam ezt a tortenetet.
A Biikkos-patak partjan, a kovetkezo ipari letesitmeny a Nedelko-fele iizem volt, szemben a kesobbi Anna panzioval, ahol az
1880-as evekben fataHcskakat gyartottak. Megsziinese utan Borzsod-fele birtok lett. Ma csak itt-ott falmaradvanyok es egy futballpalya van a helyen. A panzioval atellenben, az Anna utca masik oldalan van egy nagy,sarga L-alakii epiilet, a Schonert-fele haz. Schonert Frigyes egy mechanikai iizemet tervezett, de nem talalt meghallgatasra. Penzet beleolte mindenfele gepekbe, de mindeniitt csodot mondott. Ebben valo elkeseredeseben, csaladjat itt hagyva,
Amerikaba vandorolt Egy ev utan megkiildte a hajojegyet az egesz
csalad reszere. Ot ewel kesobb kerekpargyara lett Amerikaban.
1900-ban a sziileim levelezesben allottak vele.
1914-ben Sztankovics Miloslav szerb sziicsmester egy szormekidolgozo iizemet letesitett a Schonert-fele epiiletben, ami akkor
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mar varosi tulajdonban volt, Schonert adossagai fejeben foglalta le
a varos, es tole berelte ki Sztankovics. E n is dolgoztam nala ket
evig. Bekecseket, bundakat, kucsmakat keszitettiink, amiket a
frontra szallitottak k i .
A kovetkezo iizem a Lam es Korlat-fele szerszamgyar Ok ketten reszvenyesek voltak. A gyarban loszerszam-veritekeket (vereteket) keszitettek. A gyar vizikerek-meghajtason miikodott, es igen
sok dolgozot alkalmazott. Az inasok szama meghaladta a harmincnegyvenet, akik foleg menhelyi fiiikbol tevodtek k i . Horvat—szlavon fiuk voltak. Negy evig kellett itt dolgozniuk, teljes ellatast,
kosztot kaptak, bent a gyar teriileten laktak. Fizetest nem kaptak,
csak neha 10-20 filler mozipenzt adtak azoknak, akik rendesen,
szorgalmasan dolgoztak. Magyarul itt tanultak meg ligy-ahogy
Negy ev elteltevel segedek lettek, volt aki itt maradt, volt aki viszszament. Bejaro izbegi dolgozok, onto, lakatos, esztergalyos mesterek voltak Pill Jozsef, Szvoboda Agoston, Czillarik Jozsef, Zommer Jozsef, Mazacs Istvan, Schindler Janos, Bencsak Andras, Szlovak Janos es Szlovak Ferenc, Mildenberger Istvan, Jasko Jozsef,
Vanek Janos, Matlak Istvan, Herenkovics Bela, Ulrik ?, Preznicki ?.
Mindez meg a Monarchia idejeben volt Az 1930-as evekben lij tulajdonosai lettek a gyarnak Vilcsek es Lovas, akik egy turbina-meghajtasu zsilipet es csatornat terveztek. A terv csodot mondott es
tovabbra is Diesel-motor mukodtetteaz iizemet, ami kesobb kasza-,
majd kocsigyar lett.
Innen kis patakeromii egy tiz meteres gerendan elhelyezett csatornan vezette a vizet a Virag malomba, ami kesobb Gruber malom
lett A malom kb. 1944-ig miikodott. Gruber idejeben motorizaltak. A l l meg ma is a malom. Innen a viz egy gat segitsegevel a Gihzer-fele malomba haladt, kb. az 1910-es evekig, amikor is vendeglove lett atalakitva, de a malom is miikodott. Innen a viz a Gernedli-fele malomba iranyult, ez a mai Tetlak-fele haz. Tole lejjebb allt
a Deim-fele malom. A viz Deim Pal telken folyt keresztiil. Az 1920as evekig mukodott a malom, Deimeknek vendegloje is volt itt, az
also izbegi bolcsodevel szemben, ahol most a Toth villanyszerelo
lakik. A Deim-fele malomtol egy gat segitsegevel haladt at a viz a
mostani jatszoteren keresztiil, az allatorvosi rendelo felett a Nericsfele malomhoz, ami a mai piacter helyen allott. Itt a Biikkos-patak
kis csatornaja befejezte hajtoerejet es a mostani orvosi rendelo
mellett visszaomlott a nagy Biikkos-patakba, a Duna fele folytatva
iitjat.
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A kis, artatlannak latszo, csendesen csorgedezo Biikkos-patakocska igen diilios es rendkivul vad is tud lenni. 1912-ben a diihongo
patak emberaldozatot is kovetelt. Az iskola kozel volt a patakhoz
(abban a hazban volt, ahol en most lakom). Mi, kivancsi gyerekek
neztiik a diihongo vizet. Egy negyedik osztalyos gyerek, nev szerint Dankovics Jozsika, kozelebb lepett a parthoz, amit a viz alamosott es leszakadt, a fnit a viz elragadta. Batyja utana ugrott, de
mar nem tudta kimenteni. Az lijpesti hidnal halasztak k i , felismerhetetlen allapotban. A feldiihodott patak felhoszakadas eseten tengerre alakul at. Haragja es diihe fehsmerhetetlen. Magaval sodor
mindent, ami az utjaba keriil. Mar kilometerekre elore jelzi jottet,
hatalmas moraja felelmetes. Maga elott a viz ket-harom meter magas rozsekotegeket hompolyogtet. Hatalmas szalfakat, evtizedes
topolyafakat gyokerestol, hidakat, vasgerendakat ragad el. Ennek a
viztomegnek a lefolyasa ket-harom hetig is eltart. Ott, ahol a talaj
lazabb, hatalmas godroket vaj k i a viz, ahol mi gyerekek nyari fiirdozesre alkalmas medencet alakitottunk k i . Itt fiirdott Izbeg apraja-nagyja. Mi gyerekek egesz nap, delutan a felnottek. A ferfiak ki
igy, ki iigy, a lanyok, asszonyok pedig ruhastol, szoknyaban es
bluzban.
Az en gyermekkoromban olyan tiszta volt a Biikkos-patak, hogy
amikor rongylabdaval fociztunk es megszomjaztunk, lehasaltunk a
patak partjara es jokorat tudtunk belole inni. Akkor meg tele volt
a patak halakkal, edesanyam a babot mindig patakvizben fozte,
mert iigy hamarabb megpuhult.
Az elso buszjdmt Szentendre es Izbeg kozott az 1920-as evekben
indult. A Rakoncai kocsmaig jott el, az volt akkor a falu kozepe.
Az akkori Szentlaszloi uton a Jordan Miklosek haza, kis nadfedeles haz volt az utolso. A Csicserkon abban az idoben meg egyetlen
haz sem allt. Az Anna utcaban a mostani Gombiizem utan haromnegy haz volt csupan.
Az izbegi fiatalok szorakozdsa az 1910/20-as evekben a kovetkezokbol allt Nyaron kotelet kotottiink a Biikkos-patak partjan egy
faagra es ott hintaztattuk a lanyokat. Telen egy foldes szobaban citera mellett folyt a tanc, de csak vasarnap, mert hetkoznap dolgozni kellett. Volt a faluban egy iires haz, kesobb a batyam vette meg,
oda jartunk tancolni. A por akkora volt, hogy teglakat kopkodtunk, mert foldes volt a haz padloja, mindig locsolni kellett. De
azert jol megforgattuk a lanyokat Henz Joskara emlekszem, 6 sokat citerazott nekiink.
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Nyaron elvittiik a lanyokat csonakazni a Pap-szigetre, akkor egy
nagy almas volt ott. Labdazgattunk is, szoval akkor az volt a szokas. Ot orakor mondtak a lanyok, na gyeriink fiuk haza, es akkor
menni kellett.
Itt Izbegen abban az idoben futballpalya nem volt, csak lent a varosban, a mostani Rozsakert helyen. De azert fociztunk mi is, a
patak partjan, ahol volt egy kis hely Harisnyat ronggyal kitomtiink esaztrugtuk. Csinaltunk egyszer fent a hegyteton egy futballpalyat, kicsit lejtos volt, de a koveket kihordtuk onnan, szepen
rendbe tettiik. A nagyobb fiiik akkor szinte mind a Fischer foldbirtokosnal dolgoztak, az 6 szolojeben. Mikor mar megcsinaltuk a
palyat, a sok ugralastol, szaladgalastol iigy kifaradtunk, hogy szolokotozes kozben leiiltiink a foldre es elaludtunk, szundikaltunk.
Megharagudott a foldbirtokos ,,majd adok en nektek focizast,
nem tudtok miatta dolgozni." Egyszer megyiink fel focizni es latjuk, hogy ekevel osszevissza szantotta a palyat, amit csinaltunk
magunknak.
Az izbegi e'jjeli orseget Jankovics Ljubomir es Martinovics Demeter lattak el. Minden orat tiilokkel jeleztek. A magyar okor szarvabol kesziilt tiilkot este 9 oratol reggel 3-4 oraig minden oraban
megfujtak annyiszor, ahany ora volt. Volt az ejjehornek egy nagy
fokosa, egy nagy falampasa, abban gyertya egett, a tiilok a vallara
volt akasztva es iigy jarta vegig a falut a templomtol a Jordan Miklosek hazaig. Jovet-menet tobbszor megfujta a tiilkot.A Puppanbironal volt egy orszoba a csendorok reszere. Ott kellett nekik jelentkezni es beirni magukat, hogy jelen voltak. Ott telen mindig be
volt fiitve es az ejjehorok is oda mentek be melegedni. Meg most is
all az a kis haz. Az ejjeh orjarat 1914-ben sziint meg Izbegen.
Az izbegi birot a kocsmaban szavazassal valasztotta az itteni nep.
A Schindler csalad egy regi biro-dinasztia volt, mindig innen valasztottak a birot, mert ezek gazdag, jomenetelii gazdak voltak. Az
1900-as evekben mar Puppan Ferenc bacsi volt a biro, ra en is jol
emlekszem. Az 6 telken volt az az orszoba, ahol a csendoroknek
be kellett magukat jegyezni, hogy mikor jartak a faluban, esugyanitt melegedhettek az ejjehorok.
Az izbegi romai katolikus allami elemi iskola 1902-ben lete^iilt a
Neoschil-fele hazakban. A z egyik epiiletben most en lakom, mellettem a masikban Jambor Kalmanek. A mostani Krachler hazban
volt az elso es a masodik osztaly Mi akkor meg fent laktunk a Rakoncaiek mellett, ligyhogy en is ide jartam iskolaba. Az en mostani ket szobam akkor egybe volt, az volt a tanterem, az en mostani
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konyham es a kamram szolgalt lakasul a tanitonak. Nagy harmas
padokban iiltiink. A harmadik-negyedik-otodik-hatodik osztaly
egy tanteremben a mostani Jambor hazban tanult. A hatodik osztalyba nemigen jutott fel gyerek, mar az otodik osztaly is ritka
eset volt.
Az elso iskolaul szolgalo ket epiiletet kesobb a hires enekesno
Sebok Sara hiiga, Sebok Katalin vasarolta meg. Ferje Holczer Jozsef, az egri kaptalan vezetoje volt. Sebok Katalin tanitono leven,
az izbegi gyerekek tanitonoje lett.
A gyerekek ruhazata igen szegenyes volt. Jart az iskolaba
eppen mellettem iilt
olyan nagy fiii, aki nadrag hijan, szoknyaban
jart. Marciustol szeptemberig mezitlab jartak a gyerekek Telen kezeslabas nadrag, a cipot csak vasarnap templomba menet vehettiik
fol nyaron, telen csizmat hordtunk. Az iskola tanuloi kozott voltak igen kivaloak is padtarsam, Vazai Bela miniszteri osztalyfotanacsos, dr Dezsofi Ferenc Szentendre varos polgarmestere lett,
egy szegeny cipesznek a fia orvos, Schindler Ferenc pap, Tomcsanyi Laszlo iigyved, Varhelyi Istvan plebanos, Franyo Zsuzsa orvos,
Meszaros Bela orvos. Szamtalan tanito es tanar keriilt ki az izbegi
iskola tanuloi koziil. Az iskola elso igazgatoja Schidlo Bertalan, a
tanitono Lam Adolfne, a Lam-fele gyar tulajdonosanak neje. Az
igazgato egyben postamester is volt, mi gyerekek hordtuk ki a postat, ha neha erkezett level. Naponta ket ujsag jott, a Neupohtisches
Volksblatt apamnak, es egy tot iijsag a Galovics bacsinak.
Gorogkeleti szerb iskola a falu kozepen, egy kis nadfedeles hazban mukodott, az Anna utca elejen, a szerb kereszttel szemben, a
mostani Szautner-fele haz helyen, egy tanterembol es tanitoi lakasbol allt. A szerb hitkozosseg tartotta fent 1914-ig, amikor is a tanulok kis letszama miatt megsziint.
Mibol allott Izbegen egy haz?
A legtobb haz ket szoba, konyha es egy kamrabol allott. A konyhaban nyitott kemeny volt, husangbol megfonva, kiviil es beliil sarral becsapkodva. A konyhaban egy kisebb kemence allt, ami egyben az egyik szobat is fiitotte. A masik szobaban egy epitett sparhelt volt. A z en gyerekkoromban meg minden haz szabadkemenyes volt. Keresztben volt egy fahusang, azon egy lane es a lancon
egy iist, egy bogracs, alatta ket-harom tegla es igy szabad tiizon
foztek. Volt olyan is, hogy a kemence kiallo reszen raktak tiizet,
es egy haromlabu vason tettek foleje a vaslabast es abban foztek.
Nyaron mindig ezt hasznaltak, meg a bogracsot. A szoban kis
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szimpla ablakok voltak, a deszkaajto madzagos fakilinccsel csukodott. A ket meter magas szoban vegig mestergerenda. A padlo foldes volt. A szoba berendezese: ket darab agy, egy prices, egy asztal
sarokpaddal es negy szalmafonasos szekkel. A konyhaban vizespad, rajta a fa vizespith, akkor meg nem voltak vodrok. A termenyt
a kamraban vagy egy kiilon kis helyisegben fahordokban tartottak.
A nagyobb gazdaknal, mint a Szlovakek, ladakban tartottak a gabonat.
Orvosi ellatas, egeszsegiigy
1891-ben difteriajarvany szedte aldozatait Izbegen. Sziileim egy
het alatt harom gyerekiiket temettek el. A negyedik gyereket petroleummal mentettek meg. Edesapam egy toUat petroleumba martott es azzal benyiilt a beteg batyam torkaba. A seb kifakadt es igy
menekiilt meg a testverem. Apamek ezt sokszor meseltek nekiink.
Masok is kovettek ot, kiilonosen Pihsszentlaszlon terjedt el a difterias torkot petroleummal bekenni. Kesobb aztan, ha csak kohogtiink, apam mar jott a petroleumos iiveggel es be kellett venni belole egy kiskanallal. Meg ket het mulva is jott fel a gyomrunkbol az
ize. Volt, aki cukorral adta, de apank csak ugy magaban, pedig az
a petroleum nem volt tisztitott, mint a mostani.
Orvos csak iigy jott ki Izbegre, ha kocsit kiildtiink erte. Voltak
fonott iilesek, azt tettiik fel a szekerre, hogy azon iiljon az orvos.
Nem szivesen iiltek szekerre, de nem volt mas. Akinek nem volt
szekere, az felkert egy izbegi fuvarost es az ment le a varosba.Szentendren mindossze egy orvos volt es ket sziileszno. A ,,ment6aut6"
egy lovak vontatta fedett fiaker volt. Izbegen az en gyerekkoromban a baba Elsik Adolfne voU. Engem is 6 segitett a vilagra. Ketharom napig ott volt az lijsziilott koriil. Ha voltak a haznal nagyobb
lanyok, akkor azok lattak el a teendoket.
Izbegi temetok
Az elso temeto a kocsigyari raktar helyen, a Balogh es a Hlatki Janos haza kozott volt a Biikkos-patak partjan. Szerb temeto volt az
en hazam es a Jamborek haza mogott is. A z en mostani hazam volt
az elso allami elemi iskola, a Jambor hazzal egyiitt. Harmadiktol
hatodikig egy osztalyban voltunk. A z igazgato a nagyobbaknak feladta a lecket es kikiildott minket, hogy tanuljuk meg. Kint feliiltiink a keresztekre es ott magoltuk a lecket. E z az 1910-es evek
elejen volt. Akkor meg megvolt itt a temet6,a mostani sportcsarnok helyen volt, a katolikus temeto mellett. A templomkertben
emlekezetem szerint nem volt temeto. Az iskola alatti szerb temetot 1960-ban zartak le.
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Szerb eskuvd Izbegen
K6t vofely osszehivta a vendegeket a kornyezS falvakbol, Pomazrol, Budakalaszrol, Csobankarol, Rackeverol. Ezek mind szerb
kozs^gek. A vendegek az eskuvo napjan kocsikkal ^rkeztek. E z egy
nagy komedia volt, nagy on adtak a szerbek az eskiivore. A pecsenyet a peknel siitottek, az en sziileimnel. Gombolyii vorosrez tepsikben hoztak oda a menyecsk^k, tamburazene kiseretevel. Amikor megsiiltek a pecsenyek, amiket kozben a menyecsk^k zsirral
locsoltak, majd a vegen egy kannaba osszeontottek a zaftot, ismet
tamburazene kisdreteben vittek el a lakodalmas hazhoz. A nasznagyok, az ifju par reszerol felkert tanuk, nem idevalo modos, tekintelyes emberek voltak: csizmaban, kamgar-ruhaban, nagy oralanccal, rozmaring kituzve a kalapjukra. Amikor kijottek a templombol, az egyik az ajto jobb, a masik a bal oldalara allt, a gyerekek
pedig kiabaltak korusban „kume, izgubio keszu! (Igy lehetne forditani koma elvesztette az erszenyet)."
Akkor ket nasznagy belenyult a zsebebe, es marokkal szortak a
gyerekek oromere a sok apropenzt. A templombol zenekar kiserte
az eskiivoi menetet a lakodalmas hazhoz, majd innen a kerekes
kiithoz, a pasztorhaz ele, vagy az Anna utca elejere, a Detari haz
ele. Izbegen ezen a ket helyen volt kerekes kut. Az eskiivos haztol,
miutan jol ettek, ittak, egy vofely vezette a menetet az egyik kiithoz. Egy nagy boton egy cserepedenyt vitt. A kiithoz erkezve, a
volegeny vizet huzott, amit a menyasszonynak ki kellett onteni
egy pitlibe. Be kellett neki mutatni, hogy gazdasszony lesz. A vizzel telt pitUt a menyasszony es a volegeny egyiitt vittek haza. Megerkezve az udvarba, tamburazene es nagy sikongatasok kozepette
a vofely a boton levo cserepedenyt a foldhoz vagta. Minel tobb darabra tort, annal boldogabb lesz az ifjii par A haz kiiszobere mosoteknot tettek, csak azon keresztiil lehetett belepni a hazba, de elozoleg penzt kellett beledobni, ami a szakacsnet illette meg. A vacsora utan az egyik tami neje, a naszasszony adta at az ifjii parnak
a vendegektol kapott ajandekokat, mindegyikhez mondott egy kis
verset, trefas kiserot, hogy mi mire lesz j6. A jobb modii csaladoknal ket napig is tartott az eskiivo.
A szovegben eldfordulo epuletek jegyzeke:
Anna-panzio — ma Kisban-haz neven az iskola resze (Anna u. 22.)
Deim-fele malom ma lakohaz (Biikkospart 45.)
Detari-haz (Lenin lit 106.)
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Gemedli malom
helyen ma lakohaz all (Lehel u. 1.)
Giliczer malom - ma Vizgep^szeti Kisszovetkezet (Kovacs L . u. 24.)
Jambor-haz (Jobbagy u. 5.)
Jordan Miklos haza (Lenin ut 135.)
Klemm-fele malom — ma mar nem all.
Krachler-haz (Jobbagy u. 1.)
Krachler kocsma (Lenin u. 93.)
Lam- es Korlat-fele Szerszamgyar - ma „Kocsigyar" neven ismert,
hivatalosan Erdeszeti Gepgyarto Vallalat (Eotvos u. 1.)
Nedelko-fele iizem a,,Kisban-hazzal" szemben, az izbegi reten allt.
Neoschil-fele hazak L. Krachler-haz, Jambor-haz
Nerics-fele malom a mai piacteren allt.
Pasztorhaz (Lenin ut 136.)
Puppan biro haza (Lenin lit 84.)
Rakonczai kocsma - ma lakohaz (Lenin ut 96.)
Schonert-fele haz (Gellert u. 1.)
Szautner-fele haz (Anna u. 1.)
Virag, majd Gruber malom - (Biikkospart 82.)
Zimmer-fele Szerszamgyar - ma Keziszerszamgyar (Lenin u. 160.)

27

CZIKORA

GYOZONE

Pfeil Gabriella.
SZERB

ONNEPI

SZOKASOK*

Eskuvo
Eskuvo lesz, ha mmden jol megy EHndul a jovendobeh volegeny
es edesanyja kerobe a leany sziileihez. Ajandekul egy tortat es egy
almat visznek magukkal. A torta csodalatos diszitmenye pompazik, de az alma is kiilonleges. Penzzel, aranydukatokkal van teletuzdelve. Megerkezve a lanyos hazba, a legeny anyja, majd a legeny
is beszedbe elegyedik a leany sziileivel. Miutan elfogadjak az ajand^kot, es odaadjak a sziilok a leany kezet, a legeny ennek jeleul
egy toriilkozot kap. A leany menyasszonysagat a rokonokkal egyiitt
iinnepHk. A leanynak gratulalnak, es penzt ajandekoznak neki.
Mielott az eskiivo napja eljonne, a vofelyek elmennek es meghivjak a nasznepet. A vofelyek rozmaringszalakat visznek magukkal,
melyeket a menyasszony es baratnoi szines szalaggal feldiszitettek,
valamint egy csutoraban (fakulacs) bort is visznek. Egy-egy hazba
beterve meghivo koszontot mondanak es atnyiijtjak a rozmaringot.
A csutorabol pedig a meghivottak egy-egy korty bort isznak. A
csutorat kozben mindig utana toltik, nehogy kiiiriiljon. A vofelyek
igen sok vendeget hivnak meg. Mindenki iigy tudja meg, hogy ki
van meghiwa a lakodalomba, hogy a rozmaringot kiteszik az ablakba.
Amikor elerkezik a lagzi napja, a nasznep az eskiivoi hazba indul. A lagzi reggeltol masnap reggelig tart
Az eskiivoi hazban nagy a siirges-forgas. A konyhaban keszul az
iinnepi ebed. A jokedvet szolgaltato bor is elo van keszitve. Oltoztetik mar a menyasszonyt is. A csodaszep feher ruhat arany himzes disziti. A menyasszony harisnyajat a vofely hiizza fel, es penzt
is tesz bele, ezzel szerencset kivan. A koma a kapunal most friss
rozmaringot arul. A nasznep, miutan a menyasszony is elkesziilt,
rendezetlen sorokban ehndul a templomba. A fiatal par elott egy
kislany megy, aki a templomlepcsot egy zsebkendovel letorli, mielott belepnek.

•

Ezt a dolgozatot 1968-ban, a Szentendrei Moricz Zsigmond Gimndzium didlcfakent irta es nyujtotta be Pfeil Gabriella, az Onkintes Neprajzi Gyujtdk Orszdgos Pdlyazatdra, ahol akkor dijat nyert vele. A szokasok, amelyeket a Pomdzon elo szerb Welicskd
Mirko elmeselese utan jegyezett le, akkor mig tobbnyire elo gyakorlatban voltak.
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A szertartas a templom kozepen elhelyezett asztalnal zajhk le.
Az asztal elott a nasznagy altal hozott csilim (szonyeg) van. A szertartas alatt a fiatalok prevesz-szel (finom vaszonnal) vannak osszekotve Az esketesi szertartas vegeztevel a fiatalok megkapjak a gyiiriiket, a gyertyat pedig a nasznagy A z asztal jobb oldalan elindul
a menyasszony es a pap, a bal oldalon pedig a velegeny A fiatalok
igyekeznek, mert aki eloszor lep a csilimre, az lesz az ur a haznal.
A templombol kijovo nasznepet hatalmas tomeg fogadja. A nep
azt kiabalja, hogy „sztarenk6"! (nasznagy!) Ekkor a nasznagynak
apropenzt kell szornia. Ezt a penzt a nep felkapkodja, 6s akinek
jut belole, az szerencses lesz. A kiabalas csak akkor szianik meg, ha
a nasznep a templomkapun kihalad. A nasznagy ezert siirgeti a
nasznepet. A menyasszonyt a nasznagy kiseri haza. A kapunal az
edesanya iidvozH a fiatalokat es a nasznepet. A menyasszony es a
volegeny a kaputol egy kiteritett vaszonon halad. Az ajtonal az
edesanya, ha ozvegy, akkor egy rokon buzaval es rizzsel szorja meg
oket. A menyasszony kezebe egy kenyeret es egy kancso bort adnak, igy lephet be a lakasba. A nasznepet pedig egy vizzel telt tekno es mellette egy ember (giinyneven csaus) furkosbottal varja. 0
vigyaz a teknore, melybe a nasznep penzt dob, csak igy lephet be a
hazba.
Bent megteritett asztal varja a vendegsereget. A menyasszony, a
volegeny es a nasznagy az asztalfon foglalnak helyet. A nasznagy
egy vankuson (kisparnan) iil. A menyasszony es a volegeny egy tanyerbol esznek es a nasznagy szed nekik. Ebed elott es utan egyarant hangzanak el koszontok, melyek a fiatalok boldogsagat kivanjak. Az iinnepi ebed utan a vendegek es a fiatal par egy rokonhoz mennek. Enekelnek, bort kortyolgatva haladnak.
A haznal borral es siitemennyel fogadjak oket. A menyasszony a
kiithoz megy, ahol egy iivegkorsoval vizet merit,, es a kezen egy
himzett toriilkozot tart. A vendegek kezet mosnak, es a kancsoba
penzt dobnak. A vigadalom egyre fokozodik. Jarjak a fiirge labak a
kolot Estere fordul az ido kozben, a vendegek es az iinnepeltek ismet visszaternek a lakodalmas hazba. A vacsora elott meg aruba
bocsatjak a csihmet, melyet a nasznep valamely tagja ellopott, es
a nasznagynak kell megvennie. Kozben a hazigazda finom, illatos
eteleket szolgal fel. A hangulat egyre fokozodik. A vendegek nevetnek, enekelnek. Elerkezik az ejfel. A menyasszony fejerol lekeriil a fatyol es a koszorii. (Jnnepelyesen bekotik a fej^t egy himzett
kendovel. Amig a menyasszony atoltozik, addig a vendegek a szkocsi kolot (tancos jatek) jarjak. Enek kisereteben egy kisparnat hor29

danak koriil. Amikor a menyasszony megjelenik, a vendegek megcsokoljak, es megkezdodik a menyasszonytanc. A menyasszonyt
tancra kerik, es mindenki penzt ad erte, csak igy tancolhat vele.
A fiatalok naszejszakajukat egy mellekhelyisegben (padlas, kamra) toltik, ahol a templomban megszentelt gyertya eg. Ha az ifju
ferj mas falubol valo, akkor fizetnie kell a menyasszonyert, csak
igy viheti el.
A vendegek tovabb vigadnak, mulatnak, folyik a dinomdanom
Ez eltarthat hajnalig, esetleg masnap delelottig. A vendegek hazaindulasa elott a sztarenko kihirdeti, k i milyen gavaller volt, menynyivel jarult hozza a fiatalok feszekrakasahoz.
C^szulott erkezese
A szerb csalad koreben nagy a boldopsag, egy kis utodot varnak. A
varandos anya agya a szobaban egv feher anyaggal el van kiilonitve. A z anyara hat idosebb asszony iigyel. Amikor a gyermekmegsziiletik, verset mondanak az asszonyok. A, keresztsziilok teljesen
idegenek, akiket a szulok meg eskiivo elott valasztottak. A keresztraama a gyermek edesanyjanak ket meter krisztnyicat (vasznat)
ajandekoz. A vaszonba a polyat csavarjak, 6s ebben viszik a kicsit
keresztelni a templomba. A templomban a keresztkut mellett gyertya eg, amely szalaggal van atkotve. Ha piros szaiag virit a gyertyan,
akkor kislany, ha kek, akkor kisfiu a kereszteiendo gyermek. K e resztanyja a gyermeket a keresztelo kiithoz viszi. A kicsi labat k i szabaditjak a polyabol 6s megszentelik.
A kereszteles utan a rokonok es ismerosok ajandekot kiildenek,
kiilonbozo siilteket, siitemenyt. A polyaba penzt tesznek es ezzel
a kisgyermeket ajandekozzak meg. Ezen a penzen edesanyja csak
neki vasarolhat.
A szerb csalad legkisebb tagja lassan novekedik es egyre tobbet
tud. Feliil, giigyog; szavakat mondogat, rnajd elerkezik azegyiklegboldogabb nap, a kicsi felall es elindul. A z orommel telt anyuka
siitni-fozni kezd, hogy gyermeke elindulasat megiinnepeljek. Meghivjak a rokonok es szomszedok gyermekeit. Az edesanya retestesztabol egy nagy pogacsat keszit. E z t a pogacsat a kisgyermek feje fole emeU, mig a tobbi gyermek nevetve, ugrandozva koriiltancolja a kicsit, es egy-egy darabkat tornek a pogacsabol. A kisgyermek is oriilni kezd es a gyerekek utan ered. Botladozo lepeseivel
elindul es egy-egy .gyermekhez igyekszik. A kisgyermek fejen egy
aranydukat is van. Ennek az a jelentosege, hogy regen a gyerekek
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atalaban tetvesek voltak, es a tetiit ezen az aranydukaton kellett
szetnyomni. Ma mar ez csak hagyomanyk^nt maradt fenn.
Temetes
Az ember nem orok eletu es egyszer a halal is utoleri. Mielott a
szerb ember meghal, gyertyat adnak a kezebe. A halal beallta utan
feloltoztetik, es derekat atkotik egy szalaggal. A z orat megallitjak
es a tiikrot egy fekete selyemkendovel letakarjak. Este a rokonok
elmennek vigasztalni a gyaszolo csaladot. A halott mellett siratoasszonyok virrasztanak. Miutan a halottat a koporsoba helyeztek,
melleteszik a csalad ikonosztazat, melyet megcsokolnak. A gyaszo16k hosszu sora kiseri k i a halottat a temetobe, kozben a siratoaszszonyok a tulvilagi eletet dicsoitik. A halottat kiseroknek kis gyertyakat, a papnak es a kantornak nagy gyertyat osztanak szet. A
pap fialotti szertartasa utan egy siratoasszony elmondja a halott
egesz eletet. Azutan a koporsot leengedik a foldbe. A nep foldet,
a gyaszolo csalad tagjai pedig penzt dobnak a koporsora, mert azt
tartjak, hogy a fold nagyon nehez. Azutan a gyaszolo csalad egyiitt
indul haza.
A temetest halotti tor koveti. A megteritett asztalon gulyasleves
parolog.
Abban a helyisegben, ahol a halott fekiidt, gyertya eg, es egy fekete tgriton bor es kenyer van elhelyezve.
Rlasnap het vagy kilenc siratoasszony megy ki a temetobe. A foldet a siron folfele huzzak es tomjeneznek. A magukkal hozott kocsogot, melyben parazs van, a kereszten szettorik. A sirt borral
szentelik meg. Ezutan a gyaszolo csalad lakasara mennek. A z orat
elinditjak es a tiikorrol leveszik a fekete kendot. A tiikorbe eloszor
a macska nezhet. Ebed utan kimossak a halott ruhait, volt fekvohelyet bazsajkaval (viraggal) felszenteUk.
A temetes utan a gyasz egy evig tart. A gyaszido alatt haromszor
van gyaszszertartas. Eloszor a temetes utan hat hetre, majd fel evre
es egy evre. Ekkor konyivot (siitemenyt) keszitenek. A konyivohoz buzat valogatnak, azt megmossak es megorlik. Ezutan daralt
diot es fiiszereket adnak hozza. Osszekeverve rezedenyben kenyerformajiira siitik. Mandulaval, fel dioval es eros cukorral diszitik.
Ezt a templomba viszik es ott beszenteles utan az ott levok kozott
szetosztjak. A templombol kijovet a gyaszolo csaladnak kenyeret
es palinkat adnak. Ferfiaknak no, noknek pedig ferfi adja.
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Egy^b szerb unnepi szokasok
Szent Ivan napjan, Junius 8-an koszorut keszitenek es koszontik az
Ivanokat es Janosokat, majd rozsebol tiizet raknak. A fiatalok koriiltancoljak es keresztiil ugraljak a tiizet. A viragkoszorut megszentelik es a haztetore dobjak. E z megvedi a hazat a szarazsagtol es a
termes elpusztulasatol.
A szerbek meg ma is megtartjak szines biicsujukat augusztus
19-en a Preobrazsenszka templomnal. Szolot szentelnek, hogy jo
sziiret legyen. A templomudvarban borral es siitemennyel kinaljak
a vendegeket. A zenet a tamburasok szolgaltatjak, es jarjak a kolot
es szrbkinyat sotetedesig.
Minden csaladnak van egy vedoszentje. A vedoszent nevenapjat
is megiinnephk. E z minden csalad esetcben mas idoben van. Ezt
az iinnepet trefasan szveti neradi-nak (szent ne dolgozz!-nak) nevezik. Ilyenkor templomba mennek, hazhoz hivjak a papot, aki a lakast beszenteli.
Mikulas december 19-en van. Szveti Nikola-nak nevezik. Ilyenkor a gyermekeket jatekokkal, edessegekkel ajandekozzak meg.
A karacsony januar 6-an van. Szentesten a csaladfo szalmat hoz
be az unnepi szobaba, amit a padlora es az asztalra szornak, majd
egy tiszta teritovel letakarjak. A szalmat harmadik nap reggel teszik k i . A kalyhara gabonat tesznek. A lakasttdmjennelbeszentelik.
Karacsony estere keszitenek egy kiilonleges unnepi kalacsot,
melyet egeszseg kalacsnak neveznek. Tetejere az egeszseg, gazdagsag, termekenyseg jelkepeiil madarat, buzakalaszt, okroket, hordot, jaszolt, polyasbabat, szoloszemeket raknak. A kalacs kozepebe egy aranydukatot siitnek. A z aranypenz azonban mindig ugyanaz, ezt nem vihetik k i a lakasbol. A k i megtalalja, edesanyjanal masfajta penzert bevalthatja. A penzt az asztalon helyezik el, alaja gabonat, szalmat tesznek. Az asztalon van meg harom alma, egy kis
iiveg paUnka, mez es cserepben hajtott zold biiza, melynek kozepen gyertya eg. E z a gyertya mind a karacsonyi, mind az lijevi
ebednel eg, es csak borral szabad eloltani. Az asztalon levo harom
alma koziil az egyiket a csaladfo felvagja annyi reszre, ahany tagii
a csalad, majd mezzel bekeni, es mindenki kap egy szeletet. Egyegy kanal mezes palinkat is kap mindenki. Ezutan hozzalatnak a
kiilon karacsonyra keszitett kenyer felszegesehez. A kenyer annyi
helyen van beszegve, ahany szemely van a csaladban, es meg ket
helyen. A megvagott kenyer elso szeletje a koldusoke, a masodik a
csalade, a tobbit szetosztjak egymas kozott. Az iinnepi vacsorat otorakor tartjak. Makostesztat es forralt bort fogyasztanak. Vacsora
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utan a csaladfo a szoba negy sarkaba egy-egy diot dob, ami itt a
termekenyseget jelenti, s annak a kivansagnak jelkepe, hogy jo termes, nagy vagyon es sok gyermek legyen a hazban. Hajnalban a
templomba mennek, ahol szinten szalma van felszorva. Igy koszontik egymast Hrisztosze radi, Vo isztim sze rodi. (Krisztus megsziiletett. Igazan megsziiletett.)
A templomi szertartas utan hazaterve a bojt utan eloszor szalonnat esznek, es ismet felszegnek egy almat. Karacsony masnapjan
retestesztabol mazsolas siitemenyt keszitenek, amibe aranydukatot
siitnek. A siitemenybol mindenki t5r, igy esznek belole. A k i az
aranydukatot tori, annak szerencseje lesz abban az evben. Az aranydukatot boroskancsoba teszik, es vizkeresztig abban tartjak.
Ojevkor Ganuar 14.) fogyasztjak el csak a karacsonyi kalacsot es
a harmadik almat. A kalacsot a hiisleves folott meggozohk es ehorik. A z almat felszegik, es mezzel bekenve fogyasztjak el. Ujev delutanjan a rokonsag meglatogatja egymast, es a gyermekeknek ajandokot visznek Az ajandek egy tesztabol kesziilt baba, ami kiilonos
gonddal kesziil. Elkeszitik a retestesztat es erosen megcukrozzak.
Baba format alakitanak k i , a szemeket borsbol vagy mazsolabol, a
szajat pedig eros cukorbol keszitik. A szep pirosra megsiilt babara
csokolademazbol szoknyat vagy nadragot ontenek. A gyerekek nagyon oriilnek ennek az ajandeknak.
Husvet iinnepen templomba mennek es gyonnak. Gyonas elott
szigorii bojt van, mely alatt csak lekvart, olajat, krumpht fogyaszthatnak. Delelott soran a fiugyennekek locsolni mennek a lanyos
hazakhoz. A lanyos hazban viragot, pirostojast kapnak, mely szep
diszitessel van ellatva.
Husvet utan egy hettel van a halottak napja. Ilyenkor pirostojast
es viragot visznek a temetobe halottaik sirjara. Husvetkor a szerbek
igy koszontik egymast Hrisztos voszkressze Vo isztim voszkressze!
(Krisztus feltamadt! Igazan feltamadt!)
++ +

A regi szerb szokasok meg ma elnek, de az evek rohanasa es a
technika fejlodese lassan elhomalyositja, es egyre inkabb feledesbe
meriilnek. A szentendrei szerb emberek azonban igyekeznek a regmult emlekeit megorizni.
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A magyar tortenelem mozgalmas szazadai nem kedveztek a miiemlekek fennmaradasanak. Csekely kiveteltol eltekintve csak a torokoktol megszabaditott orszag lijjepitese idejebol maradtak fenn
olyan varosreszek, utcak, epiiletegyiittesek, amelyek aranylag epen
megoriztek eredeti arculatukat
Szentendren a F 6 ter s egy-ket utca, utcareszlet tekintheto a
miilt tanujanak, de a varos valodi erteket kozepkori vartemploma,
szep barokk templomai, s az impozans Varoshaza adja meg. Mint a
fovaroshoz kozel fekvo, konnyen elerheto telepiiles, meltan szamithat a hazai es kiilfoldi turistak erdeklodesere. Varosunkrol amelynek jelleget a valamikori delszlav lakossag egyenive szinezte szamos tanulmany, fenykep, festmeny, leiras kesziilt
Izbegnek, a tobb mint ketszaz eve Szentendrehez csatolt kis falunak, mar nem jutott a szakemberek erdeklodesebol, pedig szep
fekvese, sajatos tortenete, lakoinak eletmodja megerdemelte volna a
figyelmet. Egyediil az izbegi templom volt az az objektum, amelyet tanulmanyozasra meltonak iteltek a miiveszettorteneszek s mas
szakemberek is. A templomrol tobb kisebb tanulmany is kesziilt.
Az elmult evekben figyehek fel az izbegi nyaralok, villak koziil
harom regi, jelentos es kozismert epiiletre, az epitteto csaladok tortenetere. Az epitkezes celja es koriilmenyei, az epiiletekmai sorsa,
mint csepp a tengerben, magaban hordozza a falu tortenetet is.
A helyi lapokat olvasva nem talalunk tobb nyomtatott szoveget Izbeg „muemlekeir61." Pedig voltak itt szamosan emlitesremelto ertekek, multat orzo epiiletek, s ha egyikiiket-masikukat lebontottak, vagy csak romjai jelzik, hogy alltak, letiik tetten erheto
meg az emlekezetben. Milyenek voltak a regi gyarak, iizemek, banyak, a felhagyott kofejtok? A Biikkos partjan egymas mellett 6r16, zakatolo malmok? K i emlekszik a regi kocsmakra, vendeglokre,
szinieloadasokra is alkalmas termekre, a regi iskolara, hoi volt, milyen volt a haranglab, milyenek voltak a regi hidak, pallok, milyen
volt a regi temeto? Hoi hiizodtak a regi utcak, meg azelott, mielott
hozzajuk ragasztottak a modern villa-sorokat? Szamtalan kerdes,
amelyekre talan meg tudnak felelni a falu idosebb lakoi, ha nem
szemelyes emlekeik, de sziileik, nagysziileik elbeszelesei alapjan.
Altalaban ligy gondoljak, hogy a „muemlek" csak olyan epitmeny lehet, amelyet varosi polgarok,feudahsurakemeltettek, mint
peldaul egy templom, kastely vagy varosi kereskedqhaz. Pedig a
jellegzetes falusi hazak, udvarok, az udvaron alio epitmenyek, ipa-

ros muhelyek is miiemlekek, s vedelmet, megorzest erdemelnek.
Izbeg nepi miiemlekeinek nagyobb resze meg ismeretlen.
Az alabbiakban, a teljesseg igenye nelkiil, emlitek egy-ket olyan
izbegi epiiletet, amelyet szorgalmas kutatok mar felfedeztek, s
nyomtatasban is megjelentettek elmenyeiket
A legtobb figyelmet a valoban ertekes, a mijveszettorteneszek
elismereset is megerdemlo izbegi templom erdemelte ki
,,A hazak koze, sziik templomkertbe epitett szentendrei templomokkal szemben az izbegi templom szabadon all, a dombos tajba
harmonikusan illeszkedo, festoi fekvesia, a magyarorszagi templomok egyik szep peldanya. Azaz csak volt. Az utobbi evtizedekben
koriilotte emelt hazak sokat rontottak eredeti megjelenesen, aminek a maganyossag volt a jellemzoje. A templom ugyanis nem a faluban, hanem a keleti faluvegen allt. Kokeritessel ovezett kertjeben
oreg plebaniahaz allott. Egyidos lehetett a templommal...
A plebaniatemplomot az 1766-ig Szentendretol fiiggetlen Izbeg
gdrogkeleti lakossaga emelte a Szentlelek tiszteletere 1738-ban.
Elobb epiilt tehat, mint a szentendrei kotemplomok, kiilonosebb
nehezseg nelkiil, egesz rovid ido alatt epitettek fel. A X V I I I . szazad vegen es a X I X . szazad elejen felujltottak nyugati homlokzatat a copf stilus jegyeben atalakitottak .. toronysisakjat 1806-ban
kepeztek ki. A miilt szazad folyaman a toronysisakrol ledolt a zarogomb es a kereszt. 1887 oktobereben helyeztek fel iijra.
Az epiileten lenyeges atepitest 1948 utan vegeztek. Akkor vette
at a romai katohkus egyhaz a pravoszlavoktol, s hturgiajanak megfeleloen atalakitasokat vegzett rajta, illetve kibovitette a hosszhazat megnyujtottak, kereszthajo-szeriien kepolnat es sekrestyet,
valamint a nyolcszog harom oldalaval zarodo szentelyt epitettek
hozza. .. Berendezese a katohkus szertartasnak megfelelo. Fooltaran Lote E v a iparmiivesz 1939-b61 szarmazo alkotasa. A szentely
boltozatat Jeges Ernonek, a szentendrei regi miivesztelep egyik alapitojanak 1950-ben kesziilt falfestmenyei boritjak..
A templomkerites deli, az izbegi foutcara nyilo kapuja igen szep
emleke a rokoko vasmiivessegnek. A helyi emlekek kozott is a legelsok kozott tartjuk nyilvan .. az izbegi templomkapu mesterenek
is Ginesser Marton szentendrei lakatosmestert tartjuk."'
A muveszettortenesz Toth Antal az 1981-ben megjelent Szentendrei Miisorban O'unius 3 1 - 3 4 1.) meg egyszer visszater az izbegi
templomra. Ebben az ismertetesben elsosorban arrol a tervrol szol,
amely egy uj romai katohkus templom epitesevel foglalkozott es
nem erintette volna a gorogkatoHkus templomot. E z a terv nem valosult meg, igy a regi becses miiemleket a lebontas vagy elarvulas

nem fenyegette, a falunak megmaradt az ertekes, ma is esztetikai
elmenyt nyujto tortenelmi emlek.
Izbeg egyik jellegzetes, azonnal szembeotlo epiilete a Negler-villa, ma az Oregek Napkoziotthona (Lenin lit 89.)- ,,Hat gyermekenek nyari pihenest jott keresni Budapestrol Szentendrere 1885-ben
a nemet szarmazasii Negler Nandor vaskereskedo. A szerb templom kozeleben talaltak es kaptak megfelelo telket. A kornyeken
meg aHg allt egy-ket haz, a patak mclletti Gihczer-villa volt az egyetlen tekintelyes epiilet. fgy ertheto, hogy a nagy hozzaertessel, figyelemmel es jelentos penzzel felepitett negyszobas, fiirdoszobas,
kiilon szemelyzeti lakassal bovitett impozans, es itt szokatlanul
nagy epiiletet kastelykent kezdtek emlegetni a kornyeken.
Az evek soran a nagy csalad tovabb boviilt Vejeknek, menyeknek, unokaknak lett kesobb nem csak nyari otthona, de olykor
menedekhaza is a kastely A kitelepitesek elol menekiilve itt hiizta
meg magat hosszabb ideig a Papp csalad is dt gyermekevel. Papp
Herta egy ideig dolgozott is a szentendrei egeszseghazban. Ikertestverere, a Budapesten ma is elo 83 eves Papp Milicara ma is tobben
emlekeznek Szentendren.
Mielott 1948-ban az izbegi szerb templomot megvette a romai
katolikus egyhaz, a kastely egyik szobajat kapolnakent hasznaltak
a hivek. Papp Antal is az egyhazra hagyta a hazat. A kastely szep
kovacsohvas kapuja ma az izbegi miiemlektemplom Boross Endre
utcai bejaratanal all, es orzi monogramjaval az epitteto, Negler Nandor nevet es az epites evet."^
Kozismert epiilet a valmikori Izbeg szelen a Koubek-villa (Lenin
lit 29.). Ez a haz is a miilt szazad kozepen epiilt es kiilon tortenete
van
,,Koubek Ferenc 1839-ben sziiletett a cseh—morva Sezemiceben, ott, ahol mindenki suszter volt. A z Osztrak-Magyar Monarchia katonajakent Budara keriilo fiatalember figyelmesen nezett szet a varban es a piacon. £ s latta, hogy itt nagy sziiksegvan
cipeszre. Egyelore hazament, fia sziiletett. Majd iitra kelt Magyarorszagra, es Szentendren telepedett le 1866-ban. Koubek Ferenc
hamarosan epiteni kezdte hazat az Izbegi liton. A tobbszobas kertes haz, tagas, szep otthona lett a szorgalmas suszternek, es maig az
a leszarmazottaknak. A tevekeny cipeszmester, aki a varosban is
aktivan dolgozott, fianak, Jozsefnek is jo szakmat adott a kezebe.
Az acs Jozsef sok munkat talalt a monarchia teriileten. Kiilonosen
a hidepitesek erdekeltek.
Az immar negy gyermek elvezettel hallgatta, amint a papa az orszag legkorszerubb szerkezeti megoldasokkal epitett hidjanak, az
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Erzsebet hidnak, majd a Petofi hidnak az epiteserol meselt. De itt
helyben is dolgozott Koubek Jozsef A Domor-kapunal volt miivezeto. Szorgalmas munkajanak gyiimolcse be is ert. Hamarosan
ove volt a fold, a telkek nagy resze egeszen az izbegi templomig..."^
,,Az Izbeg melletti Anna-majorban Hauszmann Alajosnak, a
X I X . szazadveg neves epiteszenek egykori nyaraloja all, amely
ma honvedtiszti iidiilo. A villa parkjaban egykori tulajdonosa miiromot epitett, s abba masodlagosan beepitett a budai Varbol szarmazo kozepkori, reneszansz es barokk epiilettoredekeket, amelyek
a volt kiralyi palota mult szazadvegi atepitesekor keriiltek ki onnan. Az eredeti kofaragvanyok kozott van roman kori pillerfejezet,
X V szazadi idomteglak, gotikus borda- es ablakoszto tag, egy
teljes barokk kapuzat, ket barokk atlasz-szobor, amelyek a parkban vannak elhelyezve.'"*
,,Fot6s kollegammal veletleniil vetodtiinkaSzentendre-kornyeki
Lajos-forras videkere, .. s beleptiink a nyitva felejtett vaskapun ..
az azonnah visszaiitra meg kiseretet is kaptunk ... mogottiink kattan a zar .. Megis sikeriilt megtudni, hogy az iidiilo alapjaul szolgalo ingatlan igen regi polgari birtok: tobb mint 6t holdas teriileten
erdoresz, haz, kert, udvar volt. A rajta levo tiinemenyes villat pedig
meg 1885-ben nem mas, mint Hauszmann Alajos es felesege. Senior Marietta emeltette ... Az ingatlan 1951-ben keriilt allami fennhatosag ala..."^
Miilt ev augusztus 26-an meghitt iinnep volt Izbegen. tJjraszenteltek a falu egyik legregibb es legertekesebb emleket, az izbegi
szerb keresztet. A templom epitese utan mintegy 110 ewel (a
muh szazad kozepen) a templom tiszteletere emelte a falu a szerb
keresztet. A negyszogletes formajii, egyik oldalan ikont orzo kokereszt Izbeg kozponti reszen helyezkedik el, ket legregibb litjanak. az egykori Felso-izbegi, vagy Szentlaszloiiitnak esaz Anna utcanak a talalkozasanal.
A kereszt es kornyeke regi egyhazi es vilagi esemenyek szintere
volt. Janos-napkor koszorut helyeztek el a hivek a kereszten, s az
arra jarokat fott biizabol es diobol keszitett edesseggel, koivoval
kinaltak meg. Biicsusok is felahitottak itt satraikat. A piszkepiac is
a kereszt melletti littalalkozo szegleteben volt.
Az elmiih ket-harom evtizedben annal mostohabb lett a sorsa.
A kereszt oldalfalabol eltiint a regi ikon, sokaig ismeretlen helyen
volt a keresztet ovezo kovacsoltvas kerites is, de a legszomoriibb
latvanyt az jelentette, hogy az utobbi evekben a kereszt kozvetlen
kornyeke szemetes, rossz hangulatii autoparkolova alakult.

A legjobbkor, az utolso percben tortent meg a kereszt eskornyekenek megmentese .. Elokeriilt, feliijitva, a kovacsoltvas-kerites ...
Szuz Mariat es a kis Jezust abrazolo lij festett kep keriilt a regi
ikon helyere.
Segedkezo papok kisereteben dr Danilo Krsztics, a budai ortodox egyhazmegye piispoke szemelyesen jott el, hogy a kereszt iijraszenteleset elvegezze.
Koszonet illet mindenkit, aki barmivel is barmilven formaban
hozzajarult az izbegi szerb kereszt megmentesehez!"°
Talan nem is lehet a miiemlekek koze sorolni azt az emlektablat, amely az izbegi iskola falan emlekezteti a kozseg lakoit azokra
a haboriiban elpusztitott hosi halottakra, akik eletiiket adtak tavoli, idegen foldeken otthonukert, hazajukert. Megis meg kell itt emliteniink, mert ,,Minden kozosseg onbecsiilesenek, osszetartozastudatanak fontos eleme, hogy kiemelkedo szemelyisegeinek es aldozatainak emleket apolja, peldajukat az utodokban ebren tartsa."^
Az itt emlitett izbegi nevezetes epiiletek, emlekhelyek sora ezzel
a hianyos felsorolassal meg korantsem zarult le. Regi hazak, udvarok, muhelyek feltarasat varjuk nemcsak a kutatoktol, hanem a regi Izbegre meg emlekezo, segiteni kesz emberektol is. Keriink mindenkit, aki barmilyen csekelyseget is tud, juttassa el az Izbegi Jubileumi Bizottsaghoz (dr Torok Katahn, Anna u. 5 szam).
Hogy mennyire nem hiabavalo ez a keres, annak tamogatasara
felhoznam annak a kis fogadalmi kapolnanak az esetet, amelyet
nemregen tekintett meg a bizottsag, az Izbeget jol ismero Jambor
Kalman vezetesevel a K6-hegyre meno diiloiit menten.
A kis kapobat remelhetoen meg ebben az evben rendbe teszik,
a komyeket is megtisztitjak a bozottol. Tehat kerjiik a segitseget,
hogy megismerjuk ennek a neves kozsegnek sajatos arculatat. A
modem, egyre jobban valtozo, terjeszkedo Izbeg ebben a rohano
eletben megkapja a miilt tiszteletremelto rangjat es sulyat.
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