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BEVEZETfiS
Szentendre termeszeti szepsegeivel, miiemlekeivel, pezsgo muveszeti eletevel
az orszagos erdeklodes reflektorfenyeben all. Szamos szakkonyv, kiallitasi katalogus ismerteti a varos kepzomiiveszetet, megfelelo publicitast kaptak a helyi miiemlekek, az utobbi evekben tobb konyvben, tanulmanyban feldolgoztak a varos tortenelmet is.
Szentendre irodalmi multja ds jelene viszont meglehetosen feltaratlan, meg
a szentendrei oslakosok tobbsege elott is ismeretlen. Pedig egy varos szellemi
arculatahoz szervesen hozzatartoznak annak irodalmi emlekei es elo irdi, koltoi is.
Jelen osszeallitasunkban igyeksziink kepet adni Szentendre szines, gazdag
szepirodalmi eleterol. Abecerendben kozoljiik a varossal szoros kapcsolatban
alio irokrol, koltokrdl osszegyiilt adatokat. Az evekig tarto anyaggyijjtest
1989. majusaban zartuk le.
Azokat a szerzdket vettiik fel onallo cimszokent, akik szerepelnek az irodalmi vagy eletrajzi lexikonokban, osszefoglalo irodalomtorteneti munkakban, illetve akiket legalabb egy kotettel - szerzokent vagy kozremijkodokent — nyilvantart az Orszagos Szechenyi Konyvtar.
A szentendreiseg kriteriumanak - a kesziilo orszagos irodalmi topografia
szempontjaival dsszhangban - azt tekintettiik, hogy a szerzo a varosban sziiletett vagy itt halt meg, itt dolgozott, illetve egy ideig szentendrei allando lakos volt vagy hetvegi haza, nyaraloja van a varosban. (Ez alol csak Moricz
Zsigmond eseteben tettiink kivdtelt, a rola elnevezett helyi gimnazium tette
indokoltta onallo cimszo alatti szerepelteteset.)
Az egyes cimszavak alatt altalaban csak a szentendrei vonatkozasokat reszleteztiik, nem tertiink ki a lexikonokban, szakkonyvekben fellelheto egyeb
adatokra. Azokrol a szerzokrol viszont teijesebb kepet adtunk, akiknek szepirodalmi munkassagarol nines es feltehetdleg ezutan sem kesziil ismertetes vallalva ezzel nemi terjedelmi aranytalansagokat is.
A topografiai adatokat az 1989-ben ervenyes elnevezes szerint (vagy aszerint is) kozoljiik.
A kozeljovoben szepirodalmi szoveggyijjtemeny kiadasat tervezziik irdk,
koltdk Szentendrdrdl cimmel. Ebben a kotetben azoknak a szerzoknek a muveibol is kozliink szemelvenyeket, akik nem laktak Szentendren, de verset,
szepprozat irtak a varosrol (peldaul Aprily Lajos, Arany Janos, Ember Maria,
Kadar Erzsebet, Kassak Lajos, Liptak Gabor.)
Jelen kiadvanyunk fiiggelekeben utalunk azokra az irokra, koltokre, akik
nem szentendreiek, de jelentos szerepiik van a varos irodalmi- vagy kozeleteben (Karinthy Ferenc, Szeberenyi Lehel), akik eletiik rovid, de sorsdonto szakaszat toltottdk a varosban (Radnoti Miklos), akiknek egyetlen szentendrei
kirandulasat is fontos irodalomtorteneti esemenynek tekintjiik (Petofi San3

dor), illetve akiknek Szentendrerol szolo muveik — fiiggetleniil a kesziilo szoveggyfjjtemdnytol - kiilon ismertetest igenyelnek. Ugyancsak fiiggelekbe keriiltek azok a szerzok, akiknek szentendrei kapcsolatairol nem ismeriink elegendo adatot ahhoz, hogy onallo cimszokent feldolgozhattuk volna. Helytorteneti fontossaguk miatt szerepelnek a fiiggelekben azok a kozismert szentendrei egyenisegek, akiknek vannak szepirodalmi alkotasaik, de nem jelentek
meg nyomtatasban (dr. Dezsofi Ferenc). A fiiggelekben megemlekeziink azokrol a varosban elt vagy elo, illetve itt dolgozo szakirokrol, akik orszagos kiadoknal is publikaltak, illetve akikrol a fontosabb szakkonyvek emlitest tesznek. (A csak helyi kiadoknal publikalo szakirok munkassagarol teljes kep all
majd rendelkezesre a kesziilo Szentendre, illetve Pest megye bibUografiaban.)
Az alaplexikonok es irodalomtorteneti feldolgozasok mellett forrasul hasznaltuk a Pest Megyei Miivelodesi Kozpont es Konyvtar helytorteneti gyiijtemenyet es sajtofigyelo szolgalatanak anyagat, az Orszagos Szechenyi Konyvtar katalogusat, valamint a Petofi Irodalmi Muzeum nyilvantartasat.
Munkank elsosorban ismeretterjeszto, inkabb kozmuvelodesi, mint tudomanyos jellegu. Nem lezart, akkor 6n el igazan celjat, ha a helytorteneti csoportok, iskolai szakkorok — munkaeszkozkent hasznalva — tovabbfolytatjak.
Vegezetiil itt mondunk koszonetet azoknak az intezmenyeknek - Petofi
Irodalmi Muzeum, Szentendre Varos Tanacsa - 6s azoknak az iroknak, koltoknek, illetve hozzatartozoiknak, akik keszsegesen se^'tettdk munkankat.
Kiilon koszonet illeti Farkas Peter irodalmar-muzeologust, aki rendelkezesiinkre bocsatotta a most keszulo Pest megyei irodalmi topografia eddig oszszegydlt anyagat. Ugyancsak itt koszonjiik meg Deri Gydrgynek, Demjdn
Zsoltnak es Gajzago Jolarmak a fenykepfelvetelek elkesziteset. Novacsek Vcjnics Komdlnak a szerb nevek es cimek helyesirasanak korrigalasat. Bihari Jozsef megyei muzeumigazgatonak es Pomogats Bela irodalomtortendsz-kandidatusnak lektori munkajukert, kiegeszito javaslataikert mondunk koszonetet.
Szentendre, 1989. jiinius
Szerzdk
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ABRANYI

EMIL

Pest, 1851. januar 1.-Szentendre,

1920. mdjus20.

Koranak egyik legiinnepeltebb konzervativ koltovezere volt. Patetikus hangu
hazafias versein nevelkedett a szazadfordulo fiatal nemzedeke, napjainkban
inkabb mijforditokent tartjuk szamon.
1906-ban telepedett le Szentendren felesegevel, Wein Margit operaenekesnovel a mai Ady Endre lit 8. szamu villaban. R6szt vett a varos eleteben, iranyitasaban. A szentendrei kepviselo-testiileti ulesek jegyzokonyvei gyakran
emlitik a nevet. Egyetlen pelda: 1912 februarjaban magaval ragadd lelkesedessel - bar egyelore eredmenyteleniil - sikraszallt a villanyvilagitas bevezetese
mellett. Aktiv tagja volt a varos Szepitesi Bizottsaganak. Verseit ahelyiujsagok iskozoltek.^
1919 aprilis 11-en kelt, a szentendrei direktorium elnokehez cimzett leveleben tobbek kozott kifejtette, mennyire szeretne, ha a szentendreiek biiszkek lennenek arra, „...hogy en ebben a varosbain lakom, hogy en ezt a varost
valasztottam oregsdgem utolsd menhelyevd."^ A Tanacskoztarsasag helyi lapjdban, az Uj /Corban megjelent, 1877-ben irt Internaciondid kardneke cimii
verset szavalta Gal Ferenc tanito a parthaz epiilete elott az 1919. majus 1-jei
unnepelyen.^
Abranyi Emil elenk kapcsolatban allt a varos kulturaHs eleteben szerepet
vallalo lakosokkal. Ohozza vitte bemutatni elso verseit a helyi bognarmester
kolteszettel kacerkodd fia, Bindorfer Ferenc. Baratja volt dr. Horvath Akos,
a kesobbi helyi enekkar, az tin. Horvath-nyolcas vezetoje, aki tobb Abranyi
verset is megzenesitett. Dezsofi Ferenchez, a helyi politikai, irodahni es szinhazi elet egyik kozismert egyenisegehez fijzddo kapcsolatat a Ferenczy Muzeumban drzott, dedikalt Abranyi kotet taniisitja.
,,Szerette az odon varost s ennek termeszeti szepsegeit. Itt jart-kelt kozottiink szerenyen, baratsagosan. ...Itt is halt meg varosunkban, amikor ahajoallomasra sietve osszeesett." - olvashatjuk egy visszaemldkezesben'^, melynek
hitelessdget a varosi tanacson orzott halotti anyakonyv is igazolja: szivszdlhijdes szerepel a halal okaul.^
A Szentendrei Neplapban megjelent nekrolog tudatja, hogy a varoshaza
epiiletere fekete lobogot tijztek k i a halalakor es „...Szentendre varos kozonsege a ravatalra koszorut helyezett el s a varos kepviselo-testiiletileg vett rdszt
a temetdsen" a Kerepesi liti temetoben.^
Abranyi Emil nepszerijseget jelzi, hogy Dumtsa Jeno polgarmester utan 6
volt a masodik szentendrei polgar, akirol meg dletdben utcat neveztek el: a
villajahoz vezeto lit 1913-t61 maig is a kolto nevet viseH.^
Az Abranyi-villa az 1930-as evekben Goldberber Led budapesti gyaros tulajdona lett. 1955 ota itt milkddik a varosi sziilootthon.
A kolto volt szentendrei lakohazan 1959. majus 24-en emlektablat lepleztek le. Vajda Istvan nyugalmazott reformatus lelkesz mondott avatobeszedet.
5

Az Abrdnyi-villa az 1950-es evekben

Az emlektabla szovege:
,,Az en vallasom a hazam, a szabadsag, a testveriseg. A B R A N Y I E M I L . A
nepjogok toretlen harcosa, a magyar szepirodalom kivalo muveloje, aKisfaludy Tarsasag es a Petofi Tarsasag tagja e hazban elt 1906-1920 halalaig. Varosi
Tanacs 1959."
1959. Junius 3-an a varosi tanacs disztermeben Abranyi emlekestet rendeztek, melyen a kolto 75 eves fia, Abranyi Kornel zeneszerzo is reszt vett. Az
esten a helyi gimnazium tanuloi Abranyi verseket szavaltak.^ Abranyi Emil
emlektablajanak a leleplezese a helyi koltoket is megihJette.^
1960. szeptember 18-an az emlektablat dombormiivel egeszitettek k i . Ismet Vajda Istvan tartott iinnepi beszedet.^^
Jegyzetek:
1
2

pi. Szentendre, 1912. marcius 15-i szam
A z eredeti Abranyi level a Ferenczy Muzeum 73. 2.1. sz. dokumentuma

3

A kolto szentendrei szereperol megemlekezik a Szentendre a XIX-XX.
szazad fordulojdn cimii' tanulmany (Studia Comitatensia 8., 1979. Szentendre, Pest Megyei
Muzeumok Igazgatosaga, 1 7 - 5 8 . old.) es a Szentendre az 1918-1919-es forradalmak idejen cimu kezirat (Ferenczy Muzeum Adattara, 1244-77.)

4

V - : Marcius 15-en. = Pest Megyei Hirlap Szentendre kiilonkiadasa, 1958. marcius 15.

5

106/1920. Halotti anyakonyv, Szentendre
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Szentendrei Neplap, 1920. majus 23.

7

Petho Zsoltne Nemeth Erika: Szentendre utcanevei. Szentendre, 1983. Pest Megyei
Miivelodesi Kozpont es Konyvtar 3 8 - 3 9 . old.
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Pest Megyei Hirlap Szentendre kiilonkiadasa, 1959. jiinius 13.

9

PI. Repasi Istvan: Emlektabla elott (vers) = Pest Megyei Hirlap Szentendre kiilonkiadasa, 1959. jiinius 27.
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uo. 1960. szeptember 17.
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ARANYOSSI PAL

Szentendre,

1887. augusztus 4. — Budapest, 1962. szeptember 18.

tjsagiro, mufordito. Diak kora ota kapcsolatban allt a munkasmozgalommal.
A Tanacskoztarsasag leverese utan Becsben, Stockholmban es Parizsban elt.
Franciaorszagban tobb baloldali lap szerkesztosegeben dolgozott. Nehany regenye tobb nyelven megjelent, amellett szamos klasszikus francia regenyt Balzac, A . France, V. Verne, R . RoUand muveit - leforditott magyarra. 1941ben hazajott Magyarorszagra, reszt vett az illegalis partmunkaban. 1947 6s
1950 kozott a MUOSZ fotitkara, majd a Szikra Konyvkiado egyik vezeto
munkatarsa. ^
SziJlovarosaval, Szentendrevel tudomasunk szerint nem volt kapcsolata, a
k6s6bbi visszaemlekezesek sem tesznek rola emlitest.^ Sziilei vandorszineszek
voltak, fiuk valdsziniileg egyik itteni szereplesiik vagy atutazasuk alkalmaval
sziiletett meg eppen ebben a varosban (a reformatus egyhaz keresztelesi anyakonyvebe sziileit szentendrei lakoskent jegyeztek be a pontos lakohely megnevezese nelkul.3)
1975-ben a Vasvari lakdtelep egyik lij utcaja Aranyossi Pal nevet kapta.
Ugyanebben az evben a Varosi Tanacs emlektablat helyezett el a rola elnevezett utcaban a kovetkezo szoveggel:,ARANYOSSI P A L 1887-1962. Szentendrei sziiletestj ujsagiro, miifordito. A magyar es a nemzetkozi munkasmozgalom kiemelkedo szemelyisege. A kommunista sajto munkatarsa. A felszabadulas utan a Magyar l^sagirok Orszagos Szovetsegenek fotitkara. Szentendre
Varosi Tanacs 1975."
Jegyzetek:
1
2

3

8

Munkasmozgalmi eletrajzok Pest megyebol. Szentendre, 1985. Pest Megyei Miivelodesi Kozpont es Konyvtar
Vadasz Ferenc: ToUal a forradalomert egy eleten at. = Nepszabadsag, 1977. augusztus 4. 6. old.; Epizodok Aranyossi Pal eletebol. Elmondja Aranyossi Magda, az iro
ozvegye. = Petofi radio, 1977. augusztus 7. 18"
6/1887. sz. keresztelesi anyakonyv^Szentendre; Szentendre es Videke, 1987. augusztus, 3. old.

AVAKUMOVICS AVAKUM
Szentendre,

1774. ?-Szentendre,

1811. mdjus 9.

Avakumovics Avakum kolto es zenemiivesz neve a Matica Srpska kiadasaban
megjelent szerb n y e M lexikonon kiviil^ nem szerepel az irodalmi 6s zenei
szakkonyvekben, alkotasait sem ismerjiik. Kortarsai viszont nagy lelkesedessel
irtak rola. Fennmaradt peldaul Gottlieb W//er( 1778-1826) nemet kolto Avakumovics hangszererdl irt verse:
„Nem halando ember keblebdl eredtel.
Nem, istenihlet altal teremtettel
Te, meg sohasem hallatott flotaszellem!
filetemert teged bizvast megvaltnalak,
Csakhogy vegem fele meg egyszer hallnalak"
(Avakumovics Avakum hardntsfpjinak

geniuszahoz; reszlet)
A verset Vitkovics Mihaly (1778—1829) leforditotta magyarra es andmet
eredetivel egyiitt kinyomtatta Avakumovics halalakor.^ Vitkovics Mihalynak
koszdnhetjiik, hogy Avakumovics Avakum neve fennmaradt az utdkor szamara. Idle szarmazik a legreszletesebb leiras errol a kiildnos sorsu, kulonos egyenisegij miiveszrdl. Kazinczy Ferencnek irta Szephalomra 1811 majusaban:
,,Kezirati gyiijtemenyedet hogy en is szaporithassam, itten kiilddm Hillernek keziratat annak forditasaval nyomtatasban. Engedd, hogy Avakumovicsrol, kit Hiller verssel tisztelt meg, egy-ket sort irjak. Avakumovics Avakum
kapitany Szentendren sziiletett, a mostan eld aradi es temesvari k6X piispokeinknek testveretdl valo gyermek. Kis koratol papnak neveltek, de d kis kordtol a kardhoz szitt. Tizenhat esztendds volt, middn a granitzerek koze allott.
A flotat tizenket esztendds koraban derekasan fiijta. E z a neme a muzsikanak
fd passiojava valt. Annyira is ment benne, hogy a francia haboriikban Nemet-,
sot Olaszorszagban is koztapsot nyert. Napolyban egy angol milord tizezer
esztendei fizetessel ez elott tizenket esztenddvel Angliaba hitta, azt vetven
hozza, hogy az anglusoknak kedvebe esni nagy disz es szerencse. Avakumovics
megkdszdnte a hivast, es azt vetette hozza: csak hazamert tudom forgatni kardomat, csak hazamban tudom legszebben fujni flotamat. - Avakumovicsot
sokfele hittak, edesitgettek, de hazajatdl el nem vonhattak. Vegre is 1810-ben
tizenegy katonai sebei miatt a katonai eletrdl kentelenittetven lemondani,
odahagyta a nagy varosokat, es sziiletdshelyere ment lakni. Ottan tavol a nagy
zajtol flotajaban es poetisatioban lelte gyonydriiseget. Egy lij muzsicis instrumentumot talalt fel, es azt Avacumicanak neveztek. Az instrumentum cythara
forma billegtetdkkel megrakva. Elragadtatassal hallgattam dtet ezen jatszani s
mellette dnekelni. Megis ezt a hazankfia feltalalt instrumentumot kevesen dsmerik hazankban. Verseket is irt nemet 6s rac nyelven. De poesisa igen tavol
jart fldta szellemetdl. Martiusba' e folyd esztenddben major rangot nyert, mi9

nekutana 21 esztendeig katonaskodott. Majusnak 9-iken tuddgyulladasban kimult. Nyugodjanak hamvai csendesen, es a szepnek angyala lebegjen halma felett. Ha Szentendrere megyek, kezirataibdl egynehanyat szamodra kikoldulok. Hosszasan is talaltam Avakumovicsrol irni. Csak azt akartam elddbe adni,
amit ugyis tudsz, hogy hazankfiaitol sok kitel, de senki nem figyelmez rajuk,
annal kevesbe jutabnazza dket."''
Reszlet egy masik Vitkovics-levelbdl, melyet Lukijan Musickinek irt Karldcara: „Avakumovics... elhiinyt. Sok versezetet olvasta fel eletdben nekem, s
igerte, hogy osszes keziratait atadja. Most azon leszek, hogy testvereitol, akik
barataim, megkapjam mind az 6, mind a nehai szolgabird keziratait. S igyekszem kiadni oket. Pest, 1811. Junius 18." ^
Az Avakumovics keziratok sorsarol nines adatunk, valdsziniileg nem sikeriilt dket Vitkovicsnak megszereznie. Ugyanigy feledesbe meriilt hangszere, az
avacumica is. Dr. Beer Gyula megprdbalta felderiteni a hangszer titkat, kutatasai azonban eredmenytelenek maradtak.^
Az Avakumovics csaladnak ket haza volt Szentendren (a mai Alkotmany
utca 7. es Alkotmany utca 12.). Az 1940-es evekben az utcajukbol nyilo kis
kozt ebieveztek Avakumovics Avakumrol.^ Az Alkotmany utca 7. szamii sarokhaznak az Avakumovics kozre nezd falan a kovetkezo feliratu emlektabla
all: „AVAKUMOVICS A V A K U M 1774-1811. Fuvolamiivesz, az avakumika
billentyijs fiivdhangszer feltalaloja. Kolto es katona. Szentendre sziilottje. A
szomszedos templomkertben van eltemetve."
Jegyzetek:
1

Leksikon Pisaca Jugosiavije. Beograd. Matica Srpska, 1972.

2

Vitkovics Mihaly magyar es szerb irasai. Bp. - Novi Sad, 1978. Europa-Matica Srpska
kiad. 39. es 309. old.
uo. 251. old.

3
4

uo. 252. old.

5

Beer Gyula: Avakumovics es az avakumika. I - I I . = Pest Megyei Hirlap Szentendre
kiilonkiadasa, 1958. jiinius 28., jiilius 5.

6

Pethone Nemeth Erika: Szentendre utcanevei. Szentendre, 1983. Pest Megyei Muvelodesi Kozpont es Konyvtar. 37. old.
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BALINT

ENDRE

Budapest, 1914. oktdber 27. - Budapest, 1986. mdjus 4.

A Kossuth-dijas festomuvesz, a Magyar Nepkoztarsasag firdemes Muvdsze,
szamos sziirrealista latomas vdszonra komponaloja, tudatosan vallotta magat
ironak, - nemcsak a szepirodalom teriiletdre ndhany kotettel odatevedt kiranduldnak.l Fiatal koraban a Nepszava munkatarsakdnt egyeni hangu, szepirodalmi igenyii mijveszeti kritikakat, kiallitasi ismertetoket irt, versekkel is
probalkozott .2
filetenek, mdveszi indulasanak egyik meghatdrozd szintere Szentendre
volt: „...e sorok irdja is Szentendrenek kdszonheti ordmeit es szomorusagait,
tehat azt, hogy festo lett" - vallja.^
Ahhoz a bohem, feUg-meddig tdrvenyen kiviili festdtarsasaghoz tartozott
Szentendren, amelyrdl Szanto Piroska is szemieietes kepet fest aBd/dm Szamardban. Balint Endre is vegiglakta Szentendre hdnapos szobait, - egy iddben Borus Bindorfer Ferenc lakdja volt a Rdmai temeto utca 19-ben, amit
Szobdm Bindorferdkndl cimu kepe is megdrdkit,"^ — mig vegiil Vajdaekkal, Szanto Piroskaekkal egyiitt ratalaltak a pismanyi Haluskai-tanyara.^
Jgy emlekezik az 1930-40-es evek Szentendrejere: „Szentendre «idegenforgalma» akkoriban mi voltunk, legalabbis a helyi lakosok szemeben. ... A
mai Beke Etterem valamikor csak Huzsvik volt, viszont lehetett ott biliardozni, es Szentendre egyetlen cukraszdajaban, Pavainal 12 filierert csodalatos kremest ehettiink, es a harom marvanyasztal mellett eliicsdrdghettiink drak hoszszat. ... £ s a pdpa is Huzsvik volt, es a kdld idejen, minden augusztus 19-en
borral kinalta a notabilitasokat, beleertve a festdket is. A negyvenes evek elejen sokan erkeztek meg Szentendrere; osszel es tavasszal vicinalison, nyaron a
hajdval. ... A deiutani es a vasarnap deieldtti hajdra voltunk valamikepo erzekenyek. Ilyenkor alldogaltunk a «steg» hajdhidja elott, csoddkra vdrva.°
Nehany festdszemmel latott, de szepirodalmi tollal megformalt szentendrei
kep: „Tenyeres-talpas csend nehezedik a tajra. A Duna szeliden kanyarog, s
tiikre olykor megremeg a fdldtte atszaladd szelld erintesetdl. Innen ahegyrdl
jdl latni harom eros forduldjat is,amely reneszansz mesterek kepeinek hatteret
idezi. A kekeszdld viz kanyargasa, a paras levegd es a tavolodd fdldek es dombok mintha Leonardo da Vinci *Mona Lisa* -janak hattereiil szolgdlnanak.
(fgy ertem meg, a kdzelseg altal, azt a formavilagot, amely eziddig ide^n volt
szamomra, es erthetetlen s valdszinijtleniil messzi.) ... A tiilsd part nyarfdin pihen meg a nap csillogdn, remegve, a leveleken valami galambsziirke pdraban
fiirddve: most Rembrandt egyik tajaval baratkozom, tegnap meg gyaniisan
neztem egy reprodukcidban vilagossziirke fait; tetszett akkor is, de nem ertettem, most ertette meg velem a monostori part Rembrand kepet.... Majd jobbra fordulok, a hajdallomas iranyaba, egy fahidon megyek at, amely a Dunanak
kis bedmiese fdldtt emelkedik, es megallok a karfanak ddlve. fivek ota isme11

rem ezt a fahidat, de ismerte szeg^ny Vincent Van Gogh is, aki Aries-ban taldlkozott vele es le is festette. ... Milyen kis teriilet a hegyrdl Szentendreig, es
mennyi halott festdvel taldlkoztam. E s az eid muveszettel is..."^
„Szentendre feher hazai a deiiddben ligy vakitottak, mint a kenddzetlen
igazsag, es alkonyatkor az okkersarga hazak, amikor mar jdl beittak a nap kdnydrteleniil egetd sdrgait, liiktetve sugaroztak vissza az amuld pupillak kellds
kdzepebe. Ezekre a szinekre meg emiekezem... Valaha regen, evtizedekkel ezeldtt, amikor meg puritan feher hazak taniiskodtak egy puritdn varos valddi
szepsegerdl, es az okkersargara festett hazak a nap eitetd erejerdl, senki sem
almodhatott a F d ter «kiszinezett * szinhazi diszlet jellegerdl, es arrdl sem,
hogy ez a kis varoska a muzeumok vdrosa lesz..."^
Emlekei, ifjiisaga, festdve drese a feher - okkersdrga Szentendrehez kdti,
de az 1980-as evek kiszinezett fdterii Szentendreje is nagy eimenyt - festoi
eietmijve sommazasdnak eimenyet - nyujtja. Igy ir 1981-es szentendrei eietmd-kiallitasardl: „...negyvennegyezer latogatdja volt a ket hdnapig tartd kiallitasomnak, amiben bizonydra resze volt annak, hogy a Keptar a Kovdcs
Margit Muzeummal szemben kindlta portekdmat. Valahogy ugy ereztem, ez
volt eletem legfontosabb kiallitdsa: a«semuvek»kivdlogatasa hosszu honapokig
tartott (Java resziiket magdngyiijtemenyekbdl kellett kikunyerdlni), es azt hiszem, a Mucsi hazaspdr rendezese is peiddtlan sikeres volt."^
Meg nehany adaiek Bdlint Endre festdmijvesz irodalmi kapcsolataihoz: szinpadi diszleteket tervezett es szamos konyvet illusztrdlt. Az Ember tragedidja
1972-es kiaddsanak (Szepirodalmi Kvk.) is d volt az illusztrdtora. Az 1940-es
evekben gyakori vendege volt Szentendren sdgora, Szerb Antal irodalomtortenesz. 10
Jegyzetek:
1

Szanto Piroska visszaemlekezese 1984. augusztus 15-en.

2

Balint Endre: Eletrajzi tormelekek. Bp. 1984. Magveto, 77. old.

3

Balint Endre: Hazugsagok naplojabol. Bp. 1972. Magveto. 123. old.

4

Roman Jozsef: Balint Endre. Bp. 1980. Kepzomuveszeti Alap. 13. kep.; Balint E n d re: Eletrajzi tormelekek, Bp. 1984. Magveto, 123. old.

5

Balint Endre: Sorsomrol van szo. Bp. 1987. Magveto, 7 2 - 7 3 . , 116. old.

6

Balint Endre: Hazugsagok naplojabol. Bp. 1972. Magveto, 228. old.

7

uo. 202. old.

8
9
10

Balint Endre: Sorsomrol van szo. Bp. 1987. Magveto, 123., 127. old.
Balint Endre: Eletrajzi tormelekek, Bp. 1984. Magveto, 225 - 2 2 6 . old.
Szanto Piroska visszaemlekezese, 1984. augusztus 15.
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Berkesi Andrds szentendrei dolgozdszobdjdban

BERKESI

ANDRAS

Budapest, 1919. november 30.

Az izgalmas kemtorteneteirol ismert Jozsef Attila- es SZOT-dijas ironak 1970
ota van nyaraloja Szentendren, az Ady Endre ut 34. szam alatt.
,,Ez szamomra a kikapcsolodas, a szdrakozas... asok, kapalok, gyomlalok,
nyeseni a bokrokat. E s itt szeretek Irni is"^ - mondja. Az lij muut autdforgalma, a kdzeli diszko zaja ugyan megrontjak a korabbi oromet, de a hatso kertre nezd dolgozoszobaja meg ad nemi nyugabnat az irashoz.
Regota ismeri Szentendret. Obudai leven, gyermek- es ifjukoraban tobb
szerb szarmazasu ismerdse, baratja jart iskolaba vagy templomba Szentendrere. Veliik, kesobb felesegevel 6 is gyakran kirandult ide. Amikor nyaralot keresett, a Balatonra is gondolt, de a regi emlekek es a fovaros kozelsege miatt
Szentendre mellett dontott. /robaratai is segitettek e dontesben. Itt el egyik
regi jo baratja, az Amerik?b61 hazatert Bekasi Istvan szinmiivesz.
Ideje nagy reszet Szentendren tolti: telen, nyaron legalabb heti negy napot.
Az 1970 ota megjelent muveit is itt irta, amit az Irasok vegen levo keltezes is
jelez. (PI.: Tomson kapitanya - 1970, Huseg - 1973, Hidavatas - 1974,
Fonn az emeleten - \^S~^\911, Ha az igazsagra eskudtel - 1978-1979,
Szerelem harom tetelben - 1980-1984.)

Zarkozottan el, nines kapcsolata a varos vezetdivel, lakoival. fro-olvasd talalkozon is csupan egyszer volt a varosban, 1963. marcius 7-en, a Helydrsegi
Klub meghivasara. Egyebkent gyakran jarja az orszagot, szamos iro-olvaso talalkozdra hivjak. Korabban Fabian Zoltan baratjaval egyiitt indultak Szentendrerol orszagjaro koriitjukra.
Regenyeinek hdsci tobbnyire a gyermekkor kedves szinteren, Obudan jarnak-kelnek, elnek. Szentendre nem ad temat az ironak, csupan keretet az elmelyiileshez, a regenyek irasahoz.Jegyzetek:
1

Scbes Erzsebet: Ha az igazsagra eskudtel... Szentendrei beszelgetes Berkesi Andrassal = Hetfoi Hi'rek, 1980. 27. sz. 4. old.
Havas Krvin: ,,Irom tovabb, amit meg kell i r n o m . " = Nepszabadsag, 1983. 7 2 . sz.
16. old.

2

Beszelgetes Berkesi Andrassal 1984. augusztus 19-en.
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Bokor Laszlo (jobb szdlen) kiilfoldi vend^gekkel Szentendren

BOKOR

LASZLO

Budapest, 1930. december 7.

A Balazs Bela- es Rozsa Ferenc-dijas filmrendezo, a tortenelemtudomanyok
kandidatusa, tobb dokumentumregeny szerzoje 1974-ben vette meg a Mehesz
utca 3/b. szamii nyaralot pihend- es alkotdhaznak. A kis haz az elmiilt tizenot
6v alatt mindket funkcidjanak nagyszeriien megfelelt. Itt Irta (Hjideghaboru
(1978), X 6ra (1981), Futdrtaska (1983), Riado a kepernydn (1987) cimu
a Kossuth-, illetve a Zrinyi Kiadonal megjelent, valamint a Nepszava gondozasaban 1987-ben kiadott Ldthatatlan arcvonal cimu dokumentum-regenyeit.
Kdzel hiisz Szentendre fejlddeset bemutatd dokumentumfilm kesziteseber
mukdddtt kdzre rendezdkent, forgatdkonyvlrokent, dramaturgkent vagy studidvezetdkent. Reszt vett a Kovacs Margitrdl, Vujicsics Tihamerrdl, a szentendrei muveszteleprdl, a templom-teri vigassagokrdl, a dunakanyari hetvegekrdl szdld filmek forgatasaban. Filmezett a Pap-szigeten, a hajoallomason es
kdrnyeken, a Sport vendeglo melletti volt Postas-strandon, a pismanyi hegyoldalban.
Reszt vesz a varos kdzeleteben, tobb kulturpolitikai jellegu eldadast tartott
a varosi tanacson es a partbizottsagon. Rendszeresen latogatja a kiallitdtermeket, szinhazi eldadasokat, gyakran es szivesen iil be az autds-moziba. A Pest
Megyei Miivelodesi Kozpont es Konyvtar olvasotermeben tanulmanyozta a
szakirodalmat peldaul a Schallaburg uzlbnete cimu dokumentumfilm forgatdkonyvenek meglrasa elott.
Kapcsolatot tart a helyi Irokkal, rendezdkkel. Itteni szakmai-barati kdrebe
a felig pesti, felig szentendrei alkotdk tartoznak. Berkesi Andrassal, D. Feher
Zsuzsaval, Orvos Lajossal es a Tahibol at-atranduld Kazimir KaroUyal jarnak
dssze rendszeresen. Kiilfoldi politikai, kulturalis szemelyisegeket is fogadnak,
kiildndsen 1985-tdl, orszaggyulesi kepviseldve valasztasatdl, midta intenziven
reszt vesz aParlament kiiliigyi munkajaban.
Magat a varost elsosorban mediterran hangulata miatt szerette meg. A varoskdzpont miiemlekei kozt es a Mehesz utca baratsagos termeszeti-emberi
kdrnyezeteben ligy erzi magat, akar egy olasz faluban — Budapesttdl alig feldranyira.
Egyre tobb iddt toltott csaladjaval egyiitt Szentendren, ezert fokozatosan
alakitottak, bdvitettek nyaraldjukat. Ogy tervezik, hogy nyugdijas korukban
veglegesen kikdltdznek, telieslteni fogjak az epiiletet.
Nem beszel nagy szavakkal a varoshoz valo kdtddeserdl, csupan annyit jegyez meg, felesegevel egyiitt iigy vegrendelkezett, hogy Szentendren temessek el.
Jegyzet:
Beszelgetes Bokor Laszloval 1984. julius 22-en.
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BORUS BINDORFER
Szentendre,

FERENC

1890. - Szentendre,

1952. aprilis 6.

A szazad eleji Szentendre szines, erdekes egyenisegenek apja bognarmester
volt Szentendren. Maga is kitanulta e mesterseget, de a miiveszetekhez vonzodo fiatalember nem sokaig tudta elviselni apja nyomasztd muhelyet. Elete soran volt levelhordo, portas, papirgyari niunkas.
A szakirodalomban

i
"'•

Gulyas Pal: Magyar irok elete es munkai

ci'mii muve

emliti a nevet'. A szentendrei regi miivesztelep festdihez fiizddd J<:apcsolata
reven pedig nehany miiveszettdrteneti munka is niegordkiti alakjat."
Elso verse 1908-ban jelent meg a helyi lapban. ,,Els6, Petofi izii verseit az
akkor Szentendren eld orszagos hirii Abranyi Eniilhez vitte, s a idle nyert biztatas serkentdleg hatott az ifjiira."-^
1913-ban Dalok cinien adta ki elso onallo verseskdtetet. A szentendrei
Emmel nyomdaban kesziilt konyvecskerol dicseroleg emlekezett meg a Pesti
Hirlap is. Ekkor vette fel a Boriis muvesznevet. Egy-ket verset kozolte a Pesti
Tijkdr es a Nap is. Vilagliaboriis elmenyei kolteszeteben megtdrtek a Petdfihatast, majd a Szentendrei Festok Tarsasagaval kotdtt ismeretsege
sot nehanyukkal meleg baratsaga - nagy Idkest adott koltdi fejiddesenek. A Magyarorszag 1932. januar 17-i szamaban Feszthy Masa szemelvenyekkel tarkitott
cikkben mutatta be Bonis Bindorfer Ferencet az olvasokdzdnsegnek.
Nemcsak muvelte, partolta is az irodalmat. Halalaig tagja volt az Erdeiyi
Szepmives Ceh korenek. Partolta es sokszor anyagilag is tamogatta a szentendrei festdket. Rdmai temeto utca 19. szamii hazanak manzardszobajaban nyaranta fiatal miiveszek is laktak.^ Balint Endre Szobam Bindorfereknel (1937)
cimii kepen megdrdkitette a manzardszobat.-^
Masodik kotete 1941-ben latott napvilagot A keritesen fa/cimmel. A boritdlapot Feszthy Masa rajza diszlti. Krajcsovits Marton helyi tanar igy ir a kotet eldszavaban: „Az utobbi tiz ev kdltdi termese mar egy igazi kdltd arckepet
mutatja nekiink. A nyugat-europai, magyaros, sot legujabban szabadvers stilusban megirt kdltemenyek alapelmenye a halal es az Isten gondolata. Az ifjiisag es a jatszi szerelem konnyen gdrdiild sorai meglazulnak, a tanult petdfies,
nepieskedd hangok elhalkulnak, s mind tisztabban cseng eld, sokszor merev
formakba kovacsolva az erett, komolyodd ferfi banata."
Jegyzetek:

A

1

Gulyas Pal: Magyar irok elete es munkai. Oj sorozat. I I I . kotet. B p . 1 9 4 1 . Magyar
Konyvtarosok es Levcltarosok Hgyesiiiete. 1042. old.

2

Hauliseh Lenke: A szentendrei festeszet. B p . 1977. Akademiai Kiado 1 0 1 . old.;
Onodi Bela: Eletutam. Szentendre, 1984. Pest Megyei Muzeumok Igazgatosaga, 6.3.
old.; Balint Endre: Eletrajzi tormelekek. B p . 1984. Magveto, 123. old.

3

Pest Megyei Hirlap Szentendre kiilonkiadasa, 19.54. aprilis 4.

4.

Bindorfer Gyorgy visszaemlekezese 1984. julius 1 2-en; Bindorfer Gyorgyi kozlese
1989. aprilis 10-en.

5

R o m a n Jozsef: Balint Endre. B p , 1980. Corvina, 4 1 . old., 13. kep
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,,A keritesen tul" cimlapja (Feszthy Masa rajza)
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CSAJKA GABOR

CYPRIAN

Budapest, 1954. november 8.

Az irodalmi, muveszeti folydiratok — fdkent a Mozgo Vileig^ — hasabjairdl ismert, minden lijra fogekony, a keleti filozdfiakbdl es a vilagirodalom klasszikusainak gondolataibdl egyarant taplalkozd, egyeni hangii, olykor meghdkkentden ujszeru versek, irodalmi- es muveszeti kritikak szerzoje szoros szalakkal kdtddik Szentendrehez. Igy ir Tantra cimu verseskdteteben:
.nehany hdnapos koromban Szentendrere vitt dreganyam, hogy fdlneveljen. Mondhatnam tehat: szentendrei vagy ok. Itt eltiink heteves koromig,
aztan fdlkdltdztiink Budapestre a sziileimhez. Csak tizenhatevesen keriiltem
ujra a kisvarosba, megint csak ohozza, dreganyamhoz. ... Mindennel fdlhagytam, ami addig a fdvaroshoz kotdtt. Otthagytam a gimnaziumot, a sportot,
megprobaltam dnalld es szabad eletet kezdeni. Probalgattam, cserelgettem a
munkahelyeket, lij baratokkal ismerkedtem meg, tagja lettem a Vajda Lajos
studidnak. A szentendrei kepzdmuveszet es az ott kibontakozd autodidakta
mozgalom eros hatassal volt ram, lehetoseget adott a megismereshez, a dolgok
es jelensegek masfajta szemleletehez."
Szentendrere kdltdzve a Moricz Zsigmond Gimnazium nappali tagozatos
tanuloja lett, majd levelezo tagozaton erettsegizett 1975-ben. A gimnaziumi
anyakdnyvek szerint akkor a Mathiasz utca 25. szam alatt lakott.
A Tantra cimii kotet sziirreaHsta latomasain, gydtrelmes gondolatfutamain,
meresz kepzettarsitasain is at- meg atizzik a legmindennapibb szentendrei reaHtas. A kotet egesze az unokajat feltve szeretd, egyszerd kis szentendrei dregasszony halalat siratja, - akar a „Requiem a nagyiert" alcimet is viselhetne.
Mindazondltal cimu verse konkret eletrajzi adatokra is utal. Lakasa: Szentendre, Kdr utca 11.; munkahelyei: tizenhat evesen tsz-tag, majd Pax okat hord,
maskor napi 42 q szepirodalmat szallit, ismet maskor liszdmester. Izolacio cimii versenek alcime: szentendrei festo barataimnak.
Szentendre (friszonett) cimii versenek kezdd sorai:
,,kicsi varosomban minden muzeum
lesz minden iranybdl ddl a formalin"^
Az 1985-ds Szep versek antoldgiaban kozolt negy kdltemenye egyikeben is
utal a varosra: szeretne visszardpiilni Szentendrere.
Az utobbi evekben egyre ritkabban latogat Szentendrere, fokrdl fokra szinte minden kapcsolata megszakadt a varossal.
Jegyzetek:
1
2

Mozgo Vilag 1977. 4. sz., 1977. 5. sz., 1984. 1 - 2 . sz., 1984. 10. sz.,
1986. 1. sz., 1986. 7. sz., 1987. 4.sz.
Csajka Gabor Cyprian: Tantra. B p . 1984. Magveto
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CZINE

MIHALY

Nyirmeggyes, 1929. aprilis 5.

Irodalomtortenesz, kritikus.cgyetenii tanar. Legfontosabb kutatasi teriilete a
20. szazadi magyar irodalom; a Nyugattal, Moricz Zsigmonddal, a nepi irokkal
es a szomszedos orszagok magyar irodalmaval foglalkozik legtdbbet. S a kortarsi magyar irodalommal.^
Tudomanyos tevekenysege mellett az eld szonak
a tanari, nepmilveldi,
ismeretterjesztdi, irodalomszervezdi munkanak is - elhivatott es elkdtelezett
mestere. Eldadd litjai soran sokszor jart a szentendrei kdnyvtarban is. O
mutatta be a helyi kdzdnsegnek az eld irodalom tobb jeles kepviseldjet, igy
Nagy Laszldt, Santa Ferencet, Siitd Andrast, egy-egy emlekezetes irodalmi
miisor kereteben.
Sok baratja, ismerdse van Szentendren es videken. Arrdl azonban kevesen
tudnak, hogy varosunk hataraban nyaraldja is van.
,,Arrdl nem is nagyon lehet tudni - mondja mosolyogva , mert meg mindig nines egeszen kesz. A sziiletese, az epitese azonban szinte olyan szep, mint
egy mese. Talan meg szebb is, mert igaz.
Barataimnak kdszdnhetem nemcsak a telket. de a hazat is rajta. Szentendret ugyan regota szerettem, eldbb a magyar es a szerb irodalombdi. meg a kepzdmiiveszetbdl, majd vasarnapi kirandulasok soran nezegettem drdmmcl a pirostetds hazakat es gyonydrii Duna-parti setanyat. Moriez-kutatasaim soran
tdrtenelmevel, gyakori eldadasaim folytan sok kedves emberevel - festdkkel,
irokkal, tanarokkal, kdzolvasdkkal - megismerkedtem, de meg csak eszembe
semjutott, hogy nekem Szentendren, vagy akarhol is a vilagon, nyaraldm legyen. Nemcsak penzem, de meg vagyam sem volt ilyesmire.
Regi kedves baratom, Szeberenyi Lehel iiltette belem a gondolatot. O mar
ott lakott Leanyfaluban, a Moricz Zsigmond liton, telen-nyaron, csaladosan,
az lij szerelem nagy boldogsagaban. Szinte versenyre kelt Moricz Zsigmonddal
a Dunakanyar dicsereteben: igenis, ez a magyar Svajc. Csdnd, szepseg, nyugalom. frdnak itt lehet dolgozni igazan. Moricz itt irta legnagyobb remekeit.
Mar Gyulai Pal is itt dolgozott. A szomszedban van Karinthy Cini nyaraldja,
tavasztdl-dszig itt el, csak ha elkeriilhetetlen, akkor megy be gellerthegyi villajaba, Fabian Zoli csaladostol vegleg kikoltozott, atadva lagymanyosi lakasat
az apjanak, itt van a kdzelben Orvos Lajos, Moricz egykori aprddja, s Cseres
Tibor is egeszen kdzel, Visegradon... S mondott masokat is, irdkat, festdket,
enekeseket. S a maga vagyat: milyen jd volna minel tobb rokongondolkodasii
embernek egymas kozeleben elni. Itt. a Dunakanyarban...
Legyintesemre hatarozotta kemenyedett Lehel szelid hangja: Ne gondoljad, hogy ez marhasag. Nem is lehetetlen. Nem clerhetetlen. Most pareellazzak
Szentendren a hegyoldalt, az elvadult regi Icgeldt. Kedvezmenyesen. Sok a palyazd, de nekem is lehet eselyem. Kerjek beldle en is. O tanaestag, s a Nepfrontnal is vannak baratai. Irodalomkedveld emberek. A szavazasnal lesznek partfogdim.

Czine Mihdly Agdrdi Gdbor szinmuvisszel szentendrei nyaraldja teraszdn
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Ilyen barati noszogatasra nem tehettem mast: kertem en is egy parcellat.
Nem sok remennyel. A politikaval foglalkozok elott nagyon gyamisan hangzott a nevem - a valosagosnal is vadabb ellenzekinek allitottak be sorozatosan, narodnyiknak, nacionalistanak —, s kezdd docens voltam az egyetemen;
egy a szaz koziil. S csodak-csodaja, vagy inkabb a velem egyiitterzdk, a Szeberenyi Lehelek jdindulata: megkaptam a telket. Legtavolabb a miiuttdl; kdzvetleniil az erdd alatt [Holld utca 21.],
Csakhogy nem tudtam vele mit kezdeni. Az esedekes tdrlesztesi reszt kifizettem - inkabb csak jelkepes volt a vetelar —, a feltetelkent szabott gyiimdlcsfa-telepitest egyik, eppen ekkor nalunk lakd unokadcsem megcsinalta - ,
de az ugyancsak feltetelkent adott nyaraldepitesbe bele sem fogtam. Penzem
nem volt, s iddm sem volt. Illetve az iddmet — bar parasztfiii vagyok, s a legnehezebb munkatdl sem iszonyodom - nem kivantam nyaraldepitesre, s fdkent a vele jard adminisztrativ jdves-menesre«pazarolni» . Meg a kikeriilhetetleniil sziikseges telekkdnyvi bekebelezest is elmulasztottam idejeben kerni.
Egyszer aztan barataim - a Nepszabadsag vonatkozd cikkenek olvastan figyelmeztettek: mi mar nem is igen vagyunk tulajdonosok. S igazaban nem
is voltunk.
S most egy masik kedves baratunk jdtt segitsegiinkre. Egy iigyved. Visszaperelte neviinkre a telket; eljart a sziikseges dolgokban. Ragta a fiilemet: tegyiink ra mi is egy kis hazat. Egy cseh fahazat. Neki is olyan van. Nehez szerezni, igaz, de d seglt.
Az jd volna, — mondtam bizonytalanul. De hat mi hdnaprdl-hdnapra eliink.
Majd d eldlegez — ajanlotta nevetve. S mar hozta a tervet, a fahaz elemeit, s a
mestereket is. Persze, a fd tervezd d volt es a felesege. Ok voltak a legjobb kivitelezdk is, nagyon sok szombaton es vasarnap tavasztol dszig, majd ket-harom esztenddn keresztiil. S azok a fdti magyarok, akikkel egybekdtdtt a nepi
irodalom szeretete, s azok a sziildfdldemrdl valo emberek, akiket a mezdgazdasag nagy atszervezese idejen vetett a sorsukPest kdrnyekere. A fahazat egy
Csallokozbol Magyarorszagra attelepitett asztalosmester, az Irdt add Czuczor
csalad egyik leszarmazottja allitotta dssze, es diszltette fel mlves erkelyekkel.
0 csinalt egy nagy asztalt is, baratsagbdl: legalabb husz ember telepedhet melle koccintasra.
S keriilt Irdasztal is, szekreny is, agy is, s egy fatdrzsbdl faragott, majd
3 meteres iiloalkalmatossag. Siitd Andras mondata van helevesve: ^On'zzdtek

meg

orcdtokat>

Ezt is a fd-epitd fdti jdbaratok, Csader Dezsdek hoztak. S ennek a gondolatnak a jegyeben tartottuk a felig kesz hazban az eld-hazszenteldt; az epitd
emberek dicseretere. Voltunk vagy negyvenen. Ott volt — tobbek kdzdtt — tanarom es baratom, az irodalomtdrtenesz Kiraly Istvan, az enekes Beres Ferenc
es a szinesz Agardi Gabor, Szeberenyi Lehel, a Szentendre-gondolatot add regi
barat. Ott volt Dobos Laszld Pozsonybdl es Beke Gyorgy Kolozsvarrdl. Fath
Lajos Svajcbdl, Tar Mihaly Kanadabdl. Siitd Andras nem jdhetett, Feher Ferenc — a vajdasagi barat — beteg volt, Duba Gyula nem talalt oda. Ott voltak
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a gyermekeink, rokonaink, a hazepito baratok, s a legregibb, ovodas koromtdl
fogva testveri jd cimboram, Balogh Andras. Veres Peter, Szabd Pal, Nemeth
Laszld - akik latogatasara a telek vetelekor meg erdsen szamitottam - , s
Nagy Laszld, Simon Istvan, Vaci Mihaly - iQiisagom kedves tarsal - , mar
nem lehettek jelen. Pedig mikor a hazepites tdredelmebe belementem, rajuk
az elsdk kdzdtt gondoltam, Szeberenyi Lehel es Csader Dezsd, Balogh Edgar
es Dobos Laszld gondolatait elfogadva es tovabbvive: milyen jd lesz, ha valahol zavartalanul, baratkent dsszejdhetiink; egymast ertd, rokonsorsii, rokongondolkodasii emberek.
A szentendrei haz majdnem kesz van. Sokat meg nem lehettem benne; feladataim a nyari hdnapokban is gyakorta masfele vittek. De bennem a jd remeny; csaladdal, rokonokkal, baratokkal, eszme- es sorstarsakkal, hazai es vilagra szdrddott magyarokkal sokszor fogunk meg a boldogtanyai hazban kezet fogni. Tisztelet, kdszdnet a baratoknak, az epitdknek, a segitdknek; mindenekelott Szeberenyi Lehelnek es Csader Dezsdeknek." ^

Jegyzetek:
1

Munkassaganak legreszletesebb osszefoglaloja a Nyiregyhazi Moricz Zsigmond
Megyei es Varosi Konyvtar 1989-ben kiadott Czine Mihdly - koszonto es bibliogrdfia cimii kiadvanya

2

Czine Mihaly vallomasa, 1990. januar
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DARKO

ISTVAN

Szentendre,

1902. marcius 19. - Budapest, 1972. oktdber 18.

A szlovenszkoi magyar irodalom jeles kepviselojenek a sziilei eldkeld szekely
csaladbdl szarmaztak. Darkd Istvan sziiletesekor edesapja, Darkd Aron telekkdnywezetd volt Szentendren, es a Kigyd utca 384. hrsz. hazban lakott.^
Darkd Aront az 1910-es evekben Losoncra helyeztek. Fia ott erettsegizett,
majd Budapestre keriilt egyetemre. Egyetemista koraban tobbszor meglatogatta sziildvarosat, Szentendret. Szlovakiaba visszaterve magyar nyelvij prdzajaval, fdleg noveUaival tilnt fel. ,J)arkd Istvan a polgari Csehszlovakia legnepszeriibb magyar epikusa volt" — irta rdla egyik kotetenek eldszavaban Turczel
Lajos 1969-ben-^, majd 1984-ben ismet megerdsitette ezt a velemenyet-^.
Darkd Istvannak Kassan, Pozsonyban es Budapesten jelentek meg kdtetei.
A Kassai Napl6 es aPrdgai Magyar Hirlap munkatarsa volt. 1930-ban megindl-

totta es harom evig szerkesztette a szlovenszkoi magyar irodalom kitund foly diratat, a Magyar Irast. Kesobb evekig a Kassai Magyar Radio igazgatoja
volt. 1945-ben visszatelepiilt Magyarorszagra. Szerdny kdriihnenyek kdzdtt,
teljes irodalmi visszavonultsagban elt Pesthidegkuton. Sok kiadatlan keziratot
hagyott hatra.
Hazatelepiilese utan alig volt kapcsolata Szentendrevel, csupan egy alkalommal latogatott k i sziildvarosaba."^
Jegyzetek:
1

49/1902. sz. sziiletesi anyakonyvi bejegyzes, Szentendre

2

Darko Istvan: Romok es fenyek. Bratislava, 1969. Madach. Eloszo, 7. old.

3

Szep Angela haza. Csehszlovakiai magyar regenyirok 1918-1945. Bratislava, Madach. - Bp., Szepirodalmi Kvk. 1984. Eloszo. 9. old.
Szombathy Viktor levele Pethone Nemeth Erikahoz 1984. augusztus 24-en

4
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DEKANY

KAROLY

Ddvavanya, 1920. marcius 8.

Iro, kolto, mufordito. A nepi irdk taboraba tartozik. 1947-ben elhagyta az orszagot, Franciaorszagb a keriilt, ott jart egyetemre. 1955-ben hazatert, de 1956
dszen ismet emigralni kenyszeriilt. HoUandiaban telepedett le, az amszterdami
egyetem kdnyvtarosakent ment nyugdijba.
1953-ban Hamburgban jelent meg elso verseskdtete, melyet tobb magyar-,
illetve holland n y e M verses-, novellas kotet es kdnyvtartdrteneti szakkdnyv
kovetett. (PI. Hollandiai konyvtdrtdrtenelem 1973-ban es 1985-ben.) Atfogp
jellegij holland—magyar nyelvti antoldgiat allitott dssze Holland koltok Gortertdl napjainkig cimmel. A ketkdtetes miiben sajat miiforditasait tette kdzze
(Amstelveen, 1986. Uitgeverij Forum).
Jelentos kulturalis szervezo munkat vegzett. 1966-ban megalakitotta a
HOMKE-t, a Holland-Magyar Kulturalis Egyesiiletet, melynek celja a ket kis
nemzet kulturkapcsolatanak megteremtese volt, eldszdr a masodik vilaghaborii utan. Ugyanezzel a cellal letesitett Amszterdamban egy magyar nyelvii' kulturahs dokumentacids kdzpontot. A holland es magyar irodalom kapcsolatanak erdsitese cdljabdl 1976-ban kis kiaddt letesitett Forum neven.
Az 1970-es evektdl rendszeresen haza latogatott Magyarorszagra. Kapcsolatot tartott a Magyar frdk Szovetsegevel, sot a Kulturdlis Miniszteriummal is
tdbb izben targyalt es megegyezett a hoHand-magyar kulturalis kapcsolatok
szervezdse iigyeben. Rendszeresen levelezett az frdszdvetseg szervezo titkaraval, a Leanyfalun eld Fabian Zoltannal. Kapcsolatba keriilt a Dunakanyarban
eld irdkkal, tobbek kdzdtt Cseres Tiborral, Jobbagy KaroUyal, Karinthy Ferenccel, Orvos Lajossal, Szakonyi KaroUyal, Szeberenyi Lehellel.
Belefaradva a hoUand es magyar hivatalos fdrumokkal vivott szelmalomharcba, mind tdbb iddt tdltdtt a Dunakanyarban, fdleg Szentendren. 1987.
marciusaban Szentendre varosnak ajanddkozta amstelveeni kiaddjanak ket
nyomdagepet azzal az indoklassal, hogy nagyra becsiili a varos kulturaUs fejlesztdsi es idegenforgalmi programjat. „Sok szep iddt tdltdttem es tdltdk
Szentendren es kdmydken, ahova mijvesz es iro kartarsaim es barataim oly
szivesen telepszenek k i a zsufolt es zajos Budapestrdl. Mindig jdl ereztem magam tarsasagukban. Most, hogy megdregedtem, tudom csak igazabdl becsiilni
Szentendrdnek elert eredmenyeit ds eldnyeit." - Irta az ajandekozas tenyet
rdgzitd levelben.l (A Dekany Karolytdl kapott gepen szedik tobbek kdzdtt
a Szentendre 4s Videke cimu helyi lijsagot es jelen kiadvanyunkat is.)
Mindjobban gydtdrte a honvagy.
,,Festettem magamnak egy hazat,
hogy legyen miert sdvarognom" —
jeUemzi kulfdldi dletet Utban cimii verseben.
A ,,puszta kiilddttekent", „nyajbdl szakadtan" indult el annak idejen hazajabdl, s ndgy dvtized utan ugyaniigy tdrt vissza:
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„Feltarisznyazva hazatdrek,
mogdttem kod, eldttem alom,
muzsakkal cimboralva vigan,
mert tullattam a delibabon."
(Kuldott a puszta)

1987-ben hollandiai lakasa fenntartasaval, kettds allampolgarkent Szentendrere kdltdzdtt (Somogyi-Bacsd part 20. I . em.). 1988-ban visszavettek a
magyar irdszdvetsegbe, ugyanakkor a holland irdszdvetsegnek is tagja maradt.
1989. marcius 3-an ds marcius 6-an a Magyar Radid Kilatd cimu miisoraban
miiforditasaival mutatkozott be, 1989. jiinius 5-en Szentendren a Pest Megyei
Miivelodesi Kdzpont es Konyvtar szinhaztermeben nagyszabasu kdltdi estet
rendeztek a tiszteletere.
Kiaddi tevekenyseget is tovabbfolytatja: Magyarorszagon: a Forum kiado
1989-ben megjelent Oly sok viszaly utdn cImij, az frdszdvetsdg Moricz Zsigmond Kdre altal gondozott, 1956 oktdberere emlekezd antoldgiaja kolofonjan peldaul mar Amszterdam/Szentendre szerepel a kiadd szekhelyekent.
Szentendrei otthonaban Irt,meg kiadatlan verseiben az elmult evtizedek letisztult tanulsagai es a jdvdbe vald rezignalt belenyugvasa, hoi remenyei, hoi ketsegei kapnak he lyet (Megint ddrdmbdl, Pogany fohasz, Kardcsonyi

hattyuk).

De helyet k a p n ^ Duna-parti otthonabdl kitekintve szerzett kdzvetlen impresszidi is: Ir az uszalyokat szallltd Dunardl, „dreg Eurdpank puccos mosdndje"-rdl, aki ,Jiozza-viszi jdletiink szennyeset" es aki ,Jhalat mar nem arul"
(Duna).

AktIv kdltdi es kozeleti tevekenysege ellenere sem erzi, hogy megnyugtatdan be tud illeszkedni a negy dvtized alatt megvaltozott magyarorszagi kdriilmdnyekbe.
,,Megtalalt hazam, bekiilj meg velem!"
- Irja szinte kdnydrdgve S4ta kdzben ci'mij verseben.^
Jegyzetek:
1

Dekany Karoly levele Szini Istvan tanacselnokhoz 1987. marcius 2-an

2

A z idezetek Dekany Kdroly:
Forum Amstelveen, 1987.)

3

Legeza Katalin es Dekany Karoly kozlese, 1990. januar

Vdlogatott versek cimii kotetebol valok (Uitgeverij
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DORITS

ISTVAN

Kovin,Jugoszlavia,

1883. oktdber 21. - Budapest, 1932. dprilis 10.

Mufordito, kdltd, ird.
„Ddrits Istvan a szazadforduldn evekig lakott allanddan Szentendren a Petofi utca 2. szamii, igen hangulatos udvarhazban. Kesobb pedig a nyari hdnapokat tdltdtte csaladjaval egyiitt a Dobozi utca 1. szam alatti kertes nyaraldban. Itt temettek el a Szaborna-temetdben." - irja rdla dr. Huzsvik Gyorgy.^
Irodalmi munkassagardl megemlekezik a Matica Srpska kiadasaban megjelent szerb nyelvu irodalmi lexikon, amely a kdvetkezdkeppen rdgziti muveinek megjelenesi helyeit: Nemzeti Hirlap (1900), Fovarosi Lapok (1901), Orszag-Vilag (1901-1909), Pesti Napld (1902-1903), Magyar Szalon (1903),
Jdvendd (1905-1906), Mag>'ar Szemle (1905-1906), Croatia (1906), Szentendre es Videke; Negy elbeszeles, szerb eredetibol forditotta Dorits Istvan,
Bp. 1902.2
Jegyzetek:
1

Huzsvik Gyorgy: Adatok a varos kulturtortenetehez. = Pest Megyei Hirlap Szentendre kiil6nkiada.sa, 1962. december 29.

2

Leksikon Pisaca Jugosiavije. Beograd, Matica Srpska, 1972.
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FABIAN ZOLTAN
Nyfregyhaza, 1926. janudr 30. - Szentendre,

1983. mdjus 2.

Az 1950-es evekben feltilnt realista prozairo, az Iroszovetseg szervezo titkara
1955-ben koltozott Leanyfalura. Onnan iranyitotta, szervezte az orszag irodalmi kdzeletet, a videki irdcsoportok tevekenyseget - Bekescsabatdl Nyiregyhazaig, Szegedtdl Balassagyarmatig. Reszt vett peldaul a HNF kereteben
induld orszagos meretii olvasdtabor-mozgalom szervezeseben. Kiildnds figyelmet szentelt a Szentendren rendezett olvasd-taboroknak.
Aktiv reszt vallalt Szentendre irodalmi eleteben: tdbb ird-olvasd talalkozd
vendege volt a varosi-jarasi kdnyvtarban, majd a Pest Megyei Miivelodesi Kdzpont es Kdnyvtarban; reszt vett a szentendrei nyar, a helyi Mdricz-centenarium szervezeseben, segltseget nyiijtott a varosban kesziilo kiadvanyok irasahoz, szerkesztesehez.^
Megkapd szavakkal fejezte ki ragaszkodasat Szentendrehez: „Hajlamos vagyok hinni es vallani, hogy talan eppen ez az egyik gydkerndvesztd erd, ami
ide kdt benniinket: ujra es ujra fel kell fedezniink Szentendret, mert sziinteleniil kideriil rdla valami, amit nem tudtunk addig, ami neUciil pedig nem lehet
igazan a mienk, s nem lehetiink igazan az dve. ... A sors szeszelyes jdvoltabdl
huszonket eve kdltdztem erre a tajra, s azdta elek Szentendre holdudvaraban... Huszonket ev nem keves ido - kivaltkepp napjainkban - sem egy ember, de meg egy kisvaros eleteben sem. Huszonket ev dta sziinteleniil valtozik
bennem Szentendre kepe; maga a varos is valtozik kdriildttem, igaz, de nekem
— barmennyire is furcsa - fontosabb az, ami bennem tdrtenik vele. Amfiteatrumanak hoi a szinpadan, hoi a lelatdjan jut szamomra hely, de eppen ez benne a legizgalmasabb. Ettdl lesz drdkke valtozd, kaleidoszkdp-gazdag a bennem
formalddd varoskep. Mikor drvendezek, mikor diihdngdk, mikor csak iihmgetek, de akarmi legyen a velemenyem: a varos a maga multjaval - jelenevel belem epiil."2

Tragikus mddon kdtdddtt Szentendrehez utolsd gondolataval, utolsd leheletdvel: az akkori Moricz Zsigmond Gimnazium (Rdmai sane utca 1.) eldtti
gyalogatkeldhelyen drasztikus kdnydrtelenseggel erte a halal - egy szaguldd
gepkocsi elgazolta.^
Jegyzetek:
1
2

Studia Comitatensia 19. Tanulmanyok Pest m ^ y e muzeumaibol. Szentendre, Pest
Megyei Muzeumok igazgatosaga. 1989.
Fabian Zoltan: Szentendre holdudvaraban. =^ Kortars, 1977. 4. sz. 5 1 7 - 5 1 8 . old.

3

30/1983. sz. halotti anyakonyvi bejegyzes, Szentendre
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FARKAS

FERENC

Marosvasdrhely, 1903. november 4. - Budapest, 1966. januar 22.

A neves konyv- es lapkiado, kozgazdasz es politikus, az Ars Hungarica cimii
kdnyvsorozat szerkesztoje, a Magyar Bibliofilek Szovetsegenek eletre hivdja^
az 1930-as evekben ismerte meg Szentendret diakkori baratja, Genthon Istvan
reven. Az Erdelyben felndtt Farkas Ferenc megszerette a varost, a tajat, amely
sziildhazajara emlekeztette.
Felesege, Gydrffy Anna (Gydrffy Istvan neprajzkutatd leanya) apai drdksdgebdl vettek 1940-ben Szentendren a Biikkds-patak partjan levo telkiiket. A
hazat, - amelyrdl Nemeth Laszld is irt - , maguk epitettek ra (Kovacs Laszld
utca 46. sz.) Eldszdr egy ketszobas kis lakreszt alakitottak ki, melyet nehany
evig csak nyaraldnak hasznaltak, majd 1943-tdl - az elso gyermek sziiletesetdl - , hosszu hdnapokra kikdltdztek. Az 1940-es evekben Farkas Ferenc sziilei is atkdltdztek Erdelybdl, ezert k i kellett bdviteni a hazat. A megndvekedett csalad v6gleg Szentendrere kdltdzdtt. Farkas Ferenc, akit munkaja Budapesthez kotdtt (a Parasztpart egyik vezetd penziigyi szakembere volt es a Szdvetkezeti Tanacsban, valamint az Orszagos Tervtanacsban tdltdtt be vezetd
tisztsdget), egy ideig ugyan meg bent lakott a fdvarosban, de 1956 utan d is
szentendrei allandd lakos lett.
Farkas Ferenc munkaja es egyeni erdeklddese reven sok irdval, mijvesszel
keriilt barati kapcsolatba. Mely baratsaggal kdtdddtt Szabd Lorinchez, aki
tobbszor meglatogatta Farkasekat Szentendren. A Parasztpart reven szoros
kapcsolat fSzte a nepi irdkhoz, errdl Nemeth Laszld is megemlekezik.^ Nemeth Laszld hosszabb iddt tdltdtt Farkasdknal Szentendren, amikor Ga///e/ cimii dramajat keszitette eld szinpadi eldadasra.
A legszorosabb kapcsolat Illyes Gyulahoz filzte. Amikor Illyes Gyula szerkeszteseben 1946-ben lijra indult a reszben anyagi okok miatt megsziint Vdlasz, Illyes Gyula — elsosorban nagy penziigyi szakertelme miatt — Farkas Ferencet is bevonta a szerkesztdsegbe, sot Farkas Ferenc nevdt tiintettdk fel felelos kiaddkent. Tdbb penziigyi vonatkozasii cikke jelent meg az lij Vd/aszhm.
Harom 6y mulva Farkasek szentendrei kertjeben hataroztak el a Vd/asz szerkesztdi, hogy az 1949. majusi szammal megszilnik a folydirat.'^
Farkas Ferenc irobaratai szivesen jartak a hangulatos szentendrei hazba, a
szivelyes 6s jdkedelyil, rendkiviil segitdkesz hazigazdahoz. Megfordult naluk
Cs. Szabd Laszld, Tamasi Aron, Jekely Zoltan, Sarkdzi Marta, Veres Peter. A
kepzdmuv6szek koziil Ferenczy B6nihez, Bernath Aureihoz, Patzai Palhoz,
Barcsay Jenohdz, Czdbel B61ahoz fuzte baratsag, akik szint6n gyakori vendegek voltak Farkaseknal.
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Farkas Ferenc, F. Gydrffy A nna is Illyes Gyula Farkasek szentendrei hdza elott

Jegyzetek:

34

1

Szij Rezso: Bisztrai Farkas Ferenc, az Ars Hungarica es a Magyar Bibliofilek Szovetsege. = Muveszettorteneti Ertesito, 1974. 2. sz. 1 3 7 - 1 4 3 . old.

2

Nemeth Laszlo: Homalybol homalyba. Eletrajzi irasok. Bp. 1977. Magveto - Szepirodalmi, 2. kotet 4 1 . , 49. old.

3

Kerdesek a Valaszrol. = Kortars, 1986. augusztus, 1 0 6 - 1 2 5 . old.

4

Farkas Ferencne Gyorffy Anna visszaemlekezese, 1989. aprilis

FULCO
XII.

szdzad

Tettamenti Sarolta igy Ir Szentendre nevenek elso irasos emliteserdl:,^ helyseget eldszdr 1146-ban nevezik meg: I L Gdza a veszpremi piispok szentendrei
udvarhazaban [in curia episcopali S(ancti) Andreae secus Danubium] allitott
ki egy oklevelet. ... Fulco hospesnek (telepesnek) apannonhalmi apatsag szamara tett adomanyat erdsiti meg a kiraly."^ Az oklevel szerint Fulco szentendrei szdldbirtokat a pannonhalmi apatsagra hagyta vegrendeletileg.
Szentendre nevenek elso emlltese dnmagaban is ertekes adat. Hasonldan
fontos Fulco hospes szemelye is. Az olasz szarmazasu Fulco barat Almos herceg mellett diakoskodott, Konstantinapolyba is elkiserte a herceget. Majd az
esztergomi es veszpremi puspdk szolgalataba allt, — Igy ertheto, hogy a veszpremi piispdk szentendrei kuriajaban elt. A forrasok megerdsitik, hogy az Almossal Konstantinapolyban jart Fulco barat Irta meg Istvan kiraly fianak,
Szent Imre hercegnek az eletet rdgzitd legendat, a Vita Emerici Ducis-X?
„Ezek alapjan bebizonyltottnak tekinthetd, hogy Fulco, kdzepkori irodalmunk meglehetosen homalyba burkolt alakja, varosunkban eit. Nyitva all a
kerdes abban a tekintetben, hoi irhatta a mijvet: Szentendren vagy Veszpremben. E z ma mar nem ddnthetd el. Bizonyosabb az utdbbi, melyet a legujabb
veszpremi asatasok is alatamasztani latszanak, s melyek Imre fogadalmanak
szinhelyet, a legenda szerinti <:<regi es megavult* Szent Gyorgy kapolnat hoztak napvilagra. ... Barmint alljon is a legenda keletkezesi helye, feltJtleniil Fulco az elso szentendrei ird, aki Imre herceg legenddjdt 1130 koriil Irta. A halala
utan tdbb mint hat evszazadnak kell eltelnie, hogy lijabb irodalmi adattal talalkozzunk varosunk eleteben."''
Jegyzetek:
1

^

Doka Klara: Szentendre tortenete irasos emiekekben. Szentendre, 1981. Pest Megyei Muzeumok l£.i^at6saga 9. es 185. old.

2

Arpad-kori legendak es intelmek. Bp. 1983. Szepirodalmi Kvk

3

Boros Lajos: Az elso szentendrei iro. = Pest Megyei Hirlap Szentendre kiilonkiadasa,
1959. Junius 27.

GARAI GABOR
Budapest, 1929. janudr 27. - Budapest, 1986. szeptember 9.

A Kossuth-dijas kdltd, mufordito es kritikus budapestinek vallotta magat:
,,...vonzasod el nem ereszt,
gydnydrusegem s gydtrelmem, Budapest.
Masutt igy ir: ,,A Vardomb nyugati lejtdjetdl a Meszaros utcaig terjed legszukebb hazam, itt 61ek jokedvemben, rosszkedvemben egyarant. ... hadd varjam a bevarhatatlant a legszukebb hazamban.
Tagabb hazajahoz Szentendre is szorosan hozzatartozott: a Dunakanyar
kdrut 40. szam alatt dpiilt a nyaraldja.
,,Meghitt kapcsolatom Szentendrevel azdta van, hogy 1964-ben Gorgey
Gabor kdltdtarsammalmeglatogattuk Vas Istvant es Szanto Piroskat, ekkor fedeztem fdl en is a varos ds a taj varazsat. A telket 1965-ben vettem az abban
az evben kapott Kossuth-dijambol. 1970-ben kis fahazat epitettiink a telekre,
es nehany evig hetvegeken nagyon jdl ereztiik magunkat benne es a varosban.
Az ido reszint kerti munkaval, reszint irdi, miiforditdi munkaval telt.
A varos szepsegeit, ertekeit kiranduldkent is csodalhatnam, de kertet es
bekesseget is kerestem - s ott eppen kinaltak. Akkoriban telkiink meg a Szabadsagforras lit mellett volt, a regi szeszfdzdevel szemben, alig kdzlekedtek arra jarmiivek. Most, hogy fdutvonal melle keriiltiink, vdge a bekessegnek, de
nem vagyok mar el6g fiatal ahhoz, hogy helyet valtoztassak, s a magam iiltette
fakhoz, bokrokhoz is ragaszkodom." A Dunakanyar kdrut epitesekor lebontottak a keritesiiket, evekig alig lehetett megkdzeliteni a kertjiiket. Miutan elkesziilt a kdrut, Garaiek 1983-ban lebontottak a fahazat es teglahaz epites6be
fogtak. ,,Jelenleg tetd alatt all a haz, — irta 1984 dszen, be van vakolva, de
egyelore nem hasznalhatd, meg sok munka van hatra. ... en aligha erem meg,
hogy ez a nyarald hasznalhatd legyen. Majd a fiam es unokam."^
Kedves, trefas verssorokban is megfogalmazza ugyanezt:
,,Hogy mulnak az 6vek!
Regi kis fahazunk
helyen ktildnb epiil:
ingem, gatyam ramegy,
s aligha erem meg,
hogy egyszer elkdsziil."
(Ui4v, 1984.)^

Garai Gabor szivesen rdszt vett a varos irodalmi eleteben, ennek ellenere
csupan ket nyUvanos szerepleserdl tudunk: egy kdlteszetnapi talalkozdrdl, es
a szovjet irdk szentendrei bemutatkozasardl, ahol Garai Gabor k^pviselte az
Irdszdvetseget. A Szentendren eld irdkkal, koltokkel mar szorosabb volt a
kapcsolata: ,,Vas Istvannal, Veszi Endrevel rendszeres kapcsolatot tartok, s
nem csak Szentendren. Szeberenyi Lehellel mindig drdmmel talalkozom,
csakiigy, mint Karinthy Ferenccel. Fabian Zoltanhoz pedig, amig elt, szoros
36

barati es munkakapcsolat fuzott."^ Essz^iben, tanulmanyaiban Szentendrehez kdtddd muvdszekrol is ir — peldaul Kassak Lajosrdl, Vas Istvanrdl - , de
nem emliti a varossal vald kapcsolatukat.
Muforditasai iddben, versei tdrben nagy tavolsagokat fognak at: Parizs, Rdma, Napoly, Moszkva, Kalkutta szerepel tobbek kdzdtt kdltemenyei keltezdseben. Szentendren Irt verseit a termeszet megnyugtatd kozelsege, tdrvdnyszeruen ismetlodo megujhodasa, drok korforgasa, a kerti novenyek dvszakokkal
dacold ereje ihlette. Garai Gabor termeszeti kepei mindig tulmutatnak dnmagukon: egy-egy filozofikus gondolat, emberi igazsag kifejtesehez, igazolasahoz
adnak kiinduld pontot. (Kora-Tavasz, 1966., Igen, 1974.,Augusztus, 1975.,

Csontheju gyumolcs, 1976., M4g hd alatt..., 1976., Till k4p a kertrdi, 1977.,
Novenyi dden, 197%.,Ezust fenyd, 1978., Hosszu dsz, 1979., Semleges Sv-

szak, 1981.)
Tdprengd, a novenyi let es az emberi leiek kiildnbdzdsegen meditald, filozofikus sorok sziilettek a szentendrei kertben, pi. szdldmetszes kdzben:
,Jha teged is ceiszeruen nyesnenek
a kiilonfele eies kudarcok, szenvedesek,
dnhittseget, hiiisagot, minden fdldslegest
visszavagva tdvig,
micsoda termest hozhatnal jdvdre,
ep vesszeiden micsoda fiirtok ringananak,
de vajon szakszerii kez
hasznalja-e az oUdt
ott fent, a magassdgos semmisegben?!"
(Ahogy metszed a szdldt...)^

Az ugyancsak Szentendren kerteszkedd Veszi Endrenek ajanlja kovetkezo
verset a tizenot ev alatt magasra ndtt fenyofa mellett, csemetekbdl termore
fordult gyiimdlcsfai kdzdtt:
,,mondd, igazan olyan aldott fold ez, hogy szaporabban
sarjad a lomb, kdt a riigy, sokasodnak az agak;
mert, hogy a gyarapodasban az ido ligy elenyeszik?
azt se tudom mar, gyorsan ndnek-e vagy — lehet — inkdbb
lassan ndnek a fak, de gyorsan miilik az elet?
(Ndnekam,
1981.P
Utolsd eveiben a varos prdzai hetkdznapjai is verstemaul szolgdltak szamara:
„Meg nem kezdoddtt el a nagy szezon,
a TUZfiP-telep elott a fuvarosok
kindlgatjdk magukat (bezzeg tavaly osszel
nagy urak voltak), ramszdl egyik is,
masik is: — Drdga ur, hova, merre,
s mit vigyek? — Koszonom, sehova semmit.
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- De taldn holnap? - Talan - rahagyom,
S kdzben azt a kocsist lesem, ki k6t lovaval
— ha jol nezem, murakozi s noniusz
keverdk, sdrgak, sordnyiik szoke jdtszadozik (mdr nem remel fuvart);
kezet lebegteti szajuk elott.
6s a vidam lovak nyihogva kapnak
utana, ligy tesznek, mintha megharapnak.
de csak vaskos ajkuk kunkorodik fdl
s dleli it az emberi kezet,
kdzben fdl-fdlrdhdgnek, a gazda is
veliik nevet.
K6k 6gen trdnol a friss nap,
mig korben minden sziirke, m6g a meggy is
csupan leveirugyeit bontogatja —
de Szentendren mar itt van a tavasz.
(Tavasz Szentendren,

1984)^

Jegyzetek:
1
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Garai Gabor: Anyafold. Versek. B ^ . 1968. Kozmosz konyvek, 8 1 . old. (Gyonyoriisegem, gyotrelmem, Budapest c. vers)

2

Garai Gabor: Legsziikebb hazam. = filet es Irodalom, 1982. Junius 1 1 . 15. old.

3

Garai Gabor levele Petho Zsoltnehoz 1984. szeptember 28-an

4

Garai Gabor: A tiszta zenges. Bp. 1986. Szepirodalmi Kvk.

5

Garai Gabor levele Petho Zsoltnehoz 1984. szeptember 28.

6

Garai Gabor: Delfin es mediiza. Versek, Bp. 1982. Szepirodalmi K v k .

7

uo.

8

fileteslrodalom,

1984. aprilis 6. 11. old.

GENSZKY GfiZA
Maramarossziget, 1894. mdjus 22. - Kurd, 1963. oktdber 12.

Az 1930-as evek egyik bohem alakjat, Genszky Geza gyogyszeresz-irot az irodalmi lexikonok nem tartjak szamon, de a helyi emlekezet meg ma is drzi.
Az egyetem elvegzese utan Grazban es Becsben volt patikusseged, majd
Szentendrere keriilt, Czibulkaek gydgyszertaraban dolgozott. 1921-ben megndsiilt, 1929-ben dnalld drogeriat nyitott a mai Szentendrei Keptar kdzepsd
reszen (Fd ter 2 - 4 . sz.). „Ion" markdval sajat termekeket (kdlni, parfdm, arckrem, likdr, fogpor stb.) keszitett es postan szallitott az orszag kuldnbdzd reszebe.
Fotdzasi szenvedelyerdl regi szep varoskepei tamiskodnak, melyeket a lakasan berendezett fotdlaboratdriumban dolgozott ki lanya segitsegevel.
A Szentendren feUepd szintarsulatok kozismert partfogdja volt, es jelen
volt az eldadasok utani vacsorakon es iinnepelyeken a F d teri Huzsvik-vendegIdben. Az 1935-ds evadban fellepd Pataki Jdzsef-fele szintarsulat be is mutatta Tisztelt Szerkesztdseg cimu vigjatekat, melynek a szentendrei Horvath Akos
szerezte a zenejet es a nepszerij Ila Mary (Csongrady Kata szinmiivesznd nagyanyja) volt a primadonnaja.^
Verseket, novellakat is Irt. 1935-ben adta ki Repulapille
cImij regenyet,
amely a Magyar filet gondozasaban jelent meg. 1936-ban rovid iddre atvette a
szentendrei kiadasii Magyar Elet, 1937-38-ban aPilishegyvideki Hirek cimii
lijsag szerkeszteset.2 Ugyancsak 1937—38-ban a Fijggetlen Gyogyszeresz cimu
szaklap fdszerkesztdje. A ,,szerkesztdsegi szoba" a Fd teri drogeria vagy Genszky ek emeleten berelt lakasa volt.
1937-ben Vox humana cimmel megjelent egy novellaskdtete a helyi Szent
Andras Ceh gondozasaban. Ugyanebben az evben lijra kiadta Repiil a pille cimu regenyet.
Baratai elsosorban a varos ellenzeki kdreibdl keriiltek ki. A kdltdk koziil
Puszta Sandorral es Erdeiyi Jdzseffel tartott fenn szorosabb baratsagot. Be-betert hozzajuk Moricz Zsigmond is, mieldtt felszallt a Leanyfalura induld autdbuszra. Baratja volt Horvath Akos, aki tdbb verset megzenesitette. A festdk
koziil tdbbek kdzdtt Banati Sverak Jozsef es Onddy Bela tartozott a barati
kdrebe.
A Repul a pille masodik kiadasa utan hamarosan fel kellett adnia a drogeriat. Ezutan Budapesten es Zsambekon gydgyszereszkedett. 1943-ban patikajogot kapott Lengyelbe, majd Kurdra. Az allamosltas utan is a kurdi patikaban maradt alkalmazottkent halalaig."
Keziratban maradt Irasainak nagy resze Zsambekon bombatalalat miatt
megsemmisiilt. Nehany kdziratos koltemenyet es Ulcisia Castra cimu Szentendrerol Irt tdrtenelmi regenyet leanya drzi.-^ Egy nappah es egy ejszakai kep
a regdnybdl a hajdani rdmai-kori erddrdl, — ahogy Genszky Geza elkepzelte;
,,Reggel van meg, de a nyari nap mar tiizes sugarakat szdr Ulcisia Castra va39

A Fd tin Genszky-drogiria,

ahovd Moricz Zsigmond is be-betert

rara, a magas falak feher kdveire, voros teglaira, a patko alakban kiszogello
tomyokra, a var epiileteit es tornyait fedo vdrds cserdptetdkre."
,,A falak tetejen es a patkd alakban kiszdgelld bastyakon — szabalyos tavolsagokban — ortiizek egnek. Mint gigaszi koszorii vdrds-sarga viragai olelik
ki a biiszke vegvarat az ejszakabdl. A tiizek mellett — keziikben landzsakkal,
labhoz eresztett pajzsokkal — mint megannyi fennyel szdrt szobor — festoi
dltdzetiikben a szir cohors ijaszai allnak.
Felelmes es lenyiigdzd latvany a barbar szemek szamara."
Jegyzetek:
1

Pilishegyvideki Hirek, 1935. 33. sz.

2

Pest megye sajtobibliografiaja, Szentendre, 1977. Pest Megyei Miivelodesi Kozpont es Konyvtar

3

Dr. Gyore Andorne Genszky Katalin visszaemlekezese 1984. julius 19-en es 1989.
aprilisaban
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HAMVAS B f i L A
Eperjes, 1897. marcius 23. — Budapest, 1968. november 7.

Iro, kulturfilozofus. A szazad harmincas eveiben felttlnt, a magyar filozdfiai
es esszeirodalomban mind tartalmilag, mind formailag merdben uj hangot hozd irdt eros szalak fuztek Szentendrehez. Miutan gyermekeveinek varosa, Pozsony az elso vilaghaboriit kdvetden Csehszlovakiahoz keriilt, a csalad kenyszeriien Budapestre kdltdzdtt. Hamvas Bela a szamara mindvegig idegen atmoszferaju fdvarosbdl - amikor csak tehette - , hoi a Balatonhoz, hoi a kdzeli erdds falvakba menekiilt: Szentendre kozelsege, a pozsonyi kertekhez vald
hasonldsaga bizonyult a legotthonosabbnak, s igy mihelyt kedvezd alkalom
kinalkozott, a csalad a Kdhegy alatt, a Bubanban gyiimdlcsdst vasarolt, ahova
egyszeril paraszthazat epitettek. Ez lett a hely, ahol Hamvas Bela nemcsak zavartalanul elmelyedhetett tanulmanyaiba es az Irasba, de szenvedelyenek, a
kerteszkedesnek is elhetett.
Ma mar aligha ismerni ra az egykor patakkal hatarolt idillikus gyiimdlcsdsre. A haz mdgdtt a gyepes tisztasokkal valtakozo tolgyes helyen a haboru es
az azt kdvetd viszontagsagok nyoman gazos aljndvenyzet tenyeszik, es a hajdan atlatszd forrast iszapos hinar lepi. Viszont fennmaradt Hamvas Bela elso
alkotdi korszakanak legjellegzetesebb es egyben befejezd allomasat drzd mijve: A Maqyar Hyerion.

Hamvas B61at sem az 1945-dt kdvetd evek mozgalmas irodalmi 61ete, sem
a bubani haz lakhatatlanna valasa nem szakitotta el a mar masodik otthonava
valt kisvarostdl. Felesegevel hoi itt, hoi ott berelt szobat, baratkozott a varos
miiveszeivel, de szamos egyszerij helybeH emberrel is, fdkent azokkal, akikkel kdzds szellemi alapot talalt, es akiknek lelki problemaik megoldasaban
segltseget nyujthatott. „Dolgozd szobaja" — akarcsak kedves kdltdjenek,
Wordsworth-nak — nyari napokon neki is a szabad volt. Gyakran lattak kdnyvekkel, jegyzetlapokkal megrakott hatizsakkal a szigetmonostori Duna-parton.
1948-ban elvesziti budapesti konyvtar! allasat, s ami siilyosabb, a „tiltott"
irdk hstajara keriil. Elkeseredds helyett iij munkalaz periddusa kezdddik szamara. A zavartalan elvonulasra Szentendre magatdl erthetddden kinalkozik.
Reszben a bubani romhazban, reszben a Czdbel-hazban, reszben egy Harmincad utcaban berelt szobaban Irja meg a huszadik szazad nagy regenyet, a Karnevd/t. A csaknem negy evtizeddel kesobb megjelent muvet a kiadd Igy jeUemzi: „Szazadunk egyik legizgalmasabb, legmonumentalisabb regenye: a magyar prozairodalom egyediilaUd alkotasa." Bar a mil szerepldi dsszessegiikben
az egyetemes emberi karakteroldgia megjelenltdi, megis, olykor irdnikus, maskor komoly formaban jeUegzetes szentendrei alakok ismerhetdk fel benniik.
1951-ben, aUghogy lelrja a Kameval vegsd szavait: „K6sziiljetek a nagyszerii
ebredesre" — az akkori kdzviszonyok arra kenyszeritik, hogy mind pesti otthonatdl, mind Szentendretdl tavol, a Tiszai Erdmilnel farasztd es meltatlan
munkat vaUaljon.
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Felesdgetol tudjuk, hogy harminc even at abban a gondolatban 6\tek, eljdn
majd az ido, amikor feldpithetik a lebombazott elso, remetehegyi lakasuk helyett valamelyik szentendrei dombon vegleges otthonukat. Amikor azonban
a hatvanas evekben sikeriilt a Cseresznyes uton egy elvadult, de szep fekvesiJ
kertet vasarolniuk, hazepitesre mar sem anyagi lehetds6g, sem ido nem maradt.
Szentendre vdndoranak vdgsd otthona a helybdli, Szabadsagforras uti kdztemetd lett.
Jegyzet:
1
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Kemeny Katalin kozlese, 1989. aprilis

HANN F E R E N C

Nagybanya, 1944. szeptember 20.

Jaszberenyi foiskolas koraban kozolte elso verseit es kisprozait a Szolnoki Radio es a Szolnok Megyei Neplap (1965). Szegedi egyetemista eveiben kezdett
publikalni orszagos kitekintesii folydiratokban (a regi Latdhatdr, Paldcfdid,
Napjaink, Mozgd Vildg, parizsi Magyar Muhely). Irdi 6s etikai mesterenek a

mai napig Nagy Pdl parizsi magyar kdltdt tartja.
A Napsut4sben cimilNdgrad megyei irodalmi antologia (Salgdtarjan, 1969.)
ket, megkapd kdltdi kepekkel teli, lagy tdnusii, tartalmaban meg inkabb hagyomanyos, formajaban mar lijszerij (bar nem meghdkkentd) verset kdzli.
Cserhati asszonyok cimii mijve peldaul latvanynak is erdekes, szabalyos ndi
alakot formazd kepvers.
A hagyomanyos szepirodalom teriileterdl indulva fokozatosan keriil mind
kdzelebb a vizualis es irodalmi eimenyt egyszerre nyiijtd kep- es szimbdlumversek, vers-object-ek alkotasaig, melyeket itthon 6s kiilfdlddn (Franciaorszag,
Hollandia, Szovjetunid) publikal es kiallit.
1971- ben dnalld kiallitasa nyilt — Hibd Tamas grafikusmijvesz kdzremukddesevel — a Jozsef Attila Megyei Milvelddesi Kdzpontban, Salgdtarjanban. A
nagymeretii, plasztikus kep- es szimbdlumversek szines feny-, illat (dzon)- es
konkret zenei effektusokkal egyiitt jelentek meg. Vihar Bela megnyitd szdvege szerint Hann Ferenc es Hibd Tamas „... a modern ember vilagkepenek kifejezesere torekszenek". Hann Ferenc nagy nyelvsiirltd-keszsegrdl tamiskodd
tdmdr sorai, erzekletes kepei „...a lelek szomjat, a harmdnia igenyet kialtjak."l
1972- ben nemi Kassak-hatast mutatd vekony verseskdtete jelent meg Salgdtarjanban A Vdros cimmel, Hibd Tamas fametszeteivel. A kotet verseit Valentin Mahalov szovjet kdltd felvette valogatott mijforditas-kdtetebe. A Taldlkozas — Vsztrecsa cimii ketnyelvu antologia (1970. Corvina - Kemerovoi K i add) is kdzdl tdle harom verset. 1972-ben tagja lett az frdszdvetseg Fiatal Irdk
Jozsef Attila korenek.
Az avantgard versek, novellak irasaval szinte parhuzamosan filmkritikakat,
kisebb miiforditasokat is kdzdl s szociografia-sorozata jelenik meg a Paldcfoldben az akkor drasztikusan bezart Ndgrad megyei banyakrdl (1974. 6., 1975.
1., 2. szam). Fabian Zoltan biztatasara e temabdl dnalld kotet irasaba kezd a
„Magyarorszag felfedezese" sorozat szamara. A helyszini gyiljtest viszont az
Irdszdvetseg megbizdlevele ellenere -,,politikailag nem aktualis"megjegyzessel — a helyi hivatalos fdrumok nem tamogattak.
Talan ez is oka volt, hogy 1977-ben radikalisan szakitott a szepirodalommal, s irodalomtdrt6neszi (bdlcs6szdoktori) lehetdsegeivel sem kivant elni.
Mivel mar korabban is publikalt miiveszettdrteneti jellegii dolgozatokat(pl.
Kd Palrol, Melocco Mikldsrdl, Birkas Akosrol, Fdldi Peterrol, Szujd Zoltanrdl,
Szabd Tamasrdl) s nagy szakmai figyelmet keltd tanulmanyt kozolt Csontvary
Kosztka TivadarrdP, Beke Laszld ajanlasara, Farkas Adam meghivasara a szent45

endrei miiveszek segitsegevel 1977-ben csaladjaval Szentendrere telepiilt (Lenin lit 86.).
Noha 1977 dta kizardlag miiveszeti szakird, 1978-ban a kdltdszet napjan Liptay Katalin szerkesztdseben a Kossuth radidban portrd-miisor hangzott el rdla, melyben Tordy Geza es Gyabronka Jozsef szavalta verseit. 1978ban — mintegy biicsuzdul — dnalld estet rendeztek szamara az frdszdvetsegben. (Bemutatta Marosi Gyula ird, Laczkd Pal kritikus, kdzremukdddtt Borbas Gabi es Vogt Karoly szinmiivesz.)^
Miiveszettdrteneszkent a Muveszethen,

az ()j Tukdrhen,

a regi Mozgo Vi-

Idghan es kiilonfele folydiratokban, napilapokban publikal. Elsosorban a kortars szentendrei muveszettel foglalkozik. E targyban tanulmanyai, kisebb-nagyobb dolgozatai, katalogus-bevezetoi jelentek meg az Egyesiilt Allamokban,
Tdrdkorszagban, Gdrdgorszagban, Spanyolorszagban, Franciaorszagban, Svedorszagban, Litvaniaban, HoUandiaban, Svajcban, Bulgariaban, Lengyelorszagban, Csehszlovakiaban, Ausztriaban, a Nemet Demokratikus- es a Nemet Szdvetsegi Kdztarsasagban.
A Pest Megyei Muzeumok Igazgatosaga kiadasaban dnaUd kdtetei jelentek
meg Farkas Adamrol (1982), Pirk Janosrol (1983), Vaszko Erzsebetrol (1983),
Csikszentmihalyi Robertrol (1984), Kocsis Imrerol (1988) ds Aknay Janosrol
(1989). A Farkas Adamrdl irt kismonografiajat 1989-ben elfogadta a parizsi
SMI Kiadd. Kiadas elott aU egy-egy kismonografiaja Pereh Zsuzsardl, Balogh
Laszldrdl es Fdldi Peterrol.
1983-tdl a Magyar Nepkoztarsasag Muveszeti Alapja Muveszeti Ird Szakosztalyanak tagja.
Kdltdi-szepirdi multja, a kdlteszet beliilrdl vald ismerete beepiilt miiveszettdrteneti palyajaba: atfogdbban, tdbb iranybdl tudja megkdzeliteni a kepzomuveszeti alkotasokat, meiyebben erzi at es tolmacsolja a modern kepek,
szobrok lenyeget, ateitebbek, hitelesebbek kepzdmuveszeti-irodalmi analdgiai
(Vaszko Erzsebet oeuvr-jenek lenyeget peldaul Sarah Teasdale egyik versenek
dsszevetesevel teszi erthetdve).
Jegyzetek:
1

Palocfold, 1971. 1. sz. 93-95- old. es kepmellekletek

2

Palocfold, 1973. 3. sz., Ars Hungarica 1976. 1. sz.

3

Hann Ferenc kozlese, 1989. aprilis
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IGNJATOVIC JAKOV
Szentendre,

1822. december 8. - Ojviddk, 1889. julius 5.

„01y szerencsds voltam, hogy Szentendren sziilettem, ebben a kicsiny szerb
oazisban, annyifele nemzetisdg kdzepette"^ — irja szdldvarosardl Ignjatovic,
a nemzeti romantika ideoldgusa 6s a realizmus kezdemenyezdje a szerb
irodalomban. Irodalmar es politikus, szerkesztd es publicista. A 19. szazad
legtermekenyebb szerb irdja."^
R6gi szentendrei szerb kereskedd-csaladbdl szarmazott, sziiletdsi adatait a
szentendrei piispdksegen drzott anyakonyv rdgzlti. Gyermekkorat es elso iskolas eveit sziilovarosaban tdltdtte. Szerb pravoszlav egyhazi iskolaba jdrt, ezt
„... az un. elso latin iskola egeszitette k i [a mai Ferenczy Muzeum epiilete,
Fd ter 6.], amely affeie hid volt a gimnaziumhoz."^ Ezt elvegezve Vacra, Esztergomba, Budara es Pestre keriilt tanulni. Mivel nyolceves koraban arva letf^
egy idore meglazult kapcsolata sziildvarosaval. „Szentendre megis a szivebe
vesdddtt, holtaig legjobban ezt a varost szerette."^ Pesten es Kecskemeten jogot tanult, 1847-ben iigyved lett Szentendren. Azon keves szerbek egyike volt,
akik 1848-49 harcaiban a magyarok oldalan alltak. Aktivan reszt vett az esemenyekben, Petdfivel is talalkozott.
Csobanka kiilddttekent Karldcara keriilt. A szabadsagharc bukasa utan egy
ideig bujdosott, majd sikeriilt olyan menlevelet szereznie,amimentesitettea
rebellissege miatti uJddztetesektdl. 1853-ban ujra Magyarorszagra jdtt, Pestre,
majd Szentendrere kdltdzdtt. Testvere nem engedte bekdltdzni apjatdl drdkdlt dtszobds hazdba. ,JEkkor tdrtent az a bizarr jelenet, amelyet kesobb drok
v6leg4ny cimij regenyeben ismegdrdkitett batyja egy acsmesterrel eskdmilvesekkel egyiitt vdrta a haz elott es kijelentette: mivel a haz fele dt illeti, a hazat
kettdbe fijreszelteti, s dccse csak egyik feiebe kdltdzhet be."^
Ignjatovic erre nagyvonaluan lemondott drdksegerdl testvere javara. Nemcsak emiatt a kellemetlenseg miatt kdltdzdtt el nehany ev mulva Szentendrerol, itteni iigyvedi munkaja sem eiegitette ki. ,JCicsiny vdros Szentendre — kicsiny a birdsaga, jarasblrdsaga is. A helybeU iigyvedek gydngek voltak, keveset
tudtak, rossz stilisztdk — egykori elkenyeztetett szentendrei gyerekek, mellettiik igazan semmit sem tudtam tanubii. Eljarogattam a birdsagi leveitarba, es
itt a kesz, befejezett pdrdket tanulmanyoztam. Klienseket kaptam, s rovid ido
alatt tulszarnyaltam varosi koliegaimat, ami nem volt nehez, csak az idegen,
pesti es jdrtasabb koUegakkal ment nehezebben, akik itt konkuraltak velem,
s akiktdl egyet-mast tanulhattam is."^ Ugyvedi munkaja mellett a pesti szerb
Letopis cimu lapot szerkesztette.
1858-ban ismet Karldcara, kesobb Ojvidekre kdltdzdtt. 1860 koriil kezdett
regenyeket irni, melyek a szerb ujsagok tdrcarovataiban folytatasokban jelentek meg.
Ekdzben Magyarorszagon, sziilovarosaban teljesen elfelejtettek. Meitatlanul, hiszen nala „... szebben es maradanddbban eddig meg senki nem emieke48

49

zett meg Szentendrerol, a «szerb Sion» -rdl, a hajdani patriarkatus szekhelyerdl, es fdkent annak polgarairdl, az egykori Szentendre szerb kereskeddirdl,
kezmiiveseirdl, kisembereirdl."^
,„... az Orok vdlegeny es a Respektus Vasza epp sziildvarosahoz, Szentend-

rehez kdtddik, annak tagolt es soknemzetisegu tarsadalmat rajzolja meg egy
szerb kereskeddcsalad szethuUasanak tdrteneteben, illetdleg egy Szentendrerol induld regenyhds kalandos, tragikus eletutjaban.
Ignjatovic regenyalakjainak gazdag tarhazaban szamos egykorii, jellegzetes
szentendrei figuraval talalkozunk, olykor az elet es az akkori tarsadalom peremerdl."^
Magyarorszagon eldszdr Respektus Vasza cimu regenye jelent meg Csuka
Zoltan forditasaban, 1948-ban. „ A Respektus Vasza szinten Szentendrerol
indul k i es oda is ter vissza: a regeny fdhdseben Ignjatovic tulajdonkeppen sajat magat irta meg. Respektus Vasza egy szerb szarmazasu honvedhuszar, aki
magyar oldalon vesz reszt a szabadsagharcban, egeszen Vilagosig. Ebben a regenyben egyiittal poHtikai hitvallasat is megirja."
Nehany mondat a regenybdl:
,,Tudjatok, merre van Szentendre? E z a kis varos a Duna jobb partjan fekszik, Buda, Visegrad es Esztergom kdzdtt. ...Gyonydrii taj! A varoska elott a
«Kisduna*, vagyis a Duna egy mellekaga, szemiink elott termekeny falvakkal
teleszdrt sziget: azon tul a «nagy Duna* ..."^^
Tdbb mint tiz ev mulva, halalanak 70. evforduldja alkalmabdl Csuka Zoltan mar idezett cikkeben lijabb Ignjatovic regeny kiadasat siirgeti, az Orok
volegdnyet: ,,...mert Szentendret, annak miiltjat es gydkereit csak akkor ismerhetjiik meg igazan, ha ennek a verbd szerb realista ironak a megvilagltasaban is latjuk." ^ Csuka Zoltan cikkeben utal ra, hogy ma is all Szentendren
az a haz, melyet a regenybeli drdkdsdk kette akartak fureszelni (nem azonos
Ignjatovic volt oroksegevel). A szentendrei szerb emlekek kutatoi hamarosan
felderitettek az Orok volegdny helyszineit es hdseit. „A X I X . szazad elso evtizedeiben jatszodo regeny kdzponti szinhelye a ma is alio Vdrds Hadsereg
litja 2 1 . sz. haz. Ennek kiildndsen udvari resze erintetlen, miilt szazadi hangulatot araszt mai megeleneseben is. A haz Duna-parti homlokzatan ma is lathato az S. L . monogram es az 1801. evszam, az epitteto Sima LoHcs nevet
idezi, valamint az epitkezes idopontjat. Sima LoHcs volt Ignjatovic szamara
az Orok volegeny <fmintakepe» . Ebbdl a hazbdl indultak utnak a szentendrei
kereskeddk: Sofra Kiric, Jovo Krecar es Camca, krakkdi utjukra."^ ^
„Jovo KreJarevic ... az Orok volegeny cimii regeny enek egyik fdalakja.
IgnjatGEvic ebben a reg6nyeben is a X I X . szazad eleji Szentendre eld alakjait
abrazolta, es meg csak neviiket se rejtette vdka ala, csupan Krecarra rdviditette hose nevet. Krecar helybeli kereskedo volt ds ket tarsaval egyiitt reszt vett
a krakkdi vasarban." Dr. Huzsvik Gyorgy kideritette, hogy Krecarevi^a Dun> tsa Jeno utca 6. sz. alatt lakott.^ ^
Hiaba keltettek fel a regeny iranti erdeklodest Huzsvik Gydrgy 1963-ban
irt, idezett cikkei: az Orok volegdny csak 1972-ben jelent meg magyarul, szin50
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t6n Csuka Zoltan forditasaban. Reszlet a forditd utdszavabdl: „Ignjatovicnak
valamennyi regenye koziil ebben sikerult legmagasabb szinvonalon abrazolnia
a mult szazad derekanak szentendrei tarsadalmat, amely az lij, kialakuld vilagban lassan mar bomlasnak indul, es a felemelkedes korat zarja le az ottani
szerb iparos- ^s kereskedd-tarsadalom eleteben. A «szerzo», vagyont gyiijtd,
kora reggeltol keso estig hangyaszorgalommal robotolo apak fiai mar nem
folytatjdk sziileik eletet, hanem igy vagy ligyeltekozoljak a megszerzett vagyont. ... A regeny legfdbb erteke, ... hogy irdja nemcsak fdhdset abrazolja
benne, hanem vele egyiitt egesz kispolgari kdrnyezetet, ^s sikeresen tarja
elenk azt az egykori magyarorszagi biedermeier l^gkdrt, amelynek naiv egyszeriisege szinte tdkeletesen megfelel Ignjatovic darabossagaban is egyeni stllusanak, a megiras technikajanak. S ennek megfelelo a nyelvezete is, amelynek sajatosan szentendrei szinezetet, a nemettel es magyar behatasokkal kevert varosi szerb kispolgarsag es a mar lassankent kihald mesterkelt irodalmi
nyelv iz^t magyar forditasban term^szetesen vissza sem lehet adni, legfeljebb
6rzekeltetheti a forditd."^^
Ndhany szo a regeny fogadtatasardl: „A mu 1878-ban sziiletett... A sok viszontagsagot megert regdny tehat majd szaz ^v k^sessel keriil a magyar olvasd
kez^be. ...Kar,hogy- nem ^piilt bele szervesen 6s idejeben irodalmi kdztudatunkba."^^
Az drok vdlegeny utan egyetlen Ignjatovic kdtet keriilt a magyar olvasdk
kezebe: a mar idezett Szerb rapszddiat (Ignjatovic emiekiratait) 1973-ban adta ki az Europa Kiadd,— a forditd ism^t Csuka Zoltan volt. Nehany rdvidebb,
Szentendrere vonatkozd Ignjatovic irassal kiilonfele antologiakban is talalkozhatunk.
1948-ban magyar-szerb nyelvii emlektablat helyeztek el az ird sziildhazdra
(Dumtsa Jeno u. 5.). Az emlektabla magyar nyelvii szovege: „E hazban sziiletett 1822. december 8-an I G N Y A T O V I T Y J A K O V szerb regenyird, az 1848/
49-i szabadsagharcban, megtartva hiiseget szerb nepehez, veltink egyiitt harcolt kdzds szabadsag-eszmenyeinkert az eurdpai reakcid ellen. Emiekezetere
allitotta a Tdrtenelmi Emlekbizottsag es a Magyar-Jugoszlav Tarsasag 1948."
1958-ban utcat neveztek el Ignjatovic Jakovrdl. 1959-ben a Ferenczy Kdroly Miizeumban emiekkiallitast rendeztek a tiszteletere. 1977. augusztus
15-en a Peter-Pal templom melletti tefsegben - sziildhaza kdzeieben — felavattak Janzer Frigyes Ignjatovic szobrat, az avatobeszedet Vujicsics D. Sztojan mondta. Ugyanezen a napon irodalmi emlekestet tartottak a Pest Megyei
Miivelodesi Kdzpont es Kdnyvtarban.^^
Jegyzetek:
1

Ignjatovic Jakov: Szerb rapszodia. Bp. 1973. Europa, 6. old.

2

Vilagirodalmi Lexikon. Bp. 1975. Akademiai Kvk. 4. kotet, 7 4 9 - 7 5 0 . old.;
Leksikon Pisaca Jugosiavije, I I . Beograd, 1979. 4 3 0 - 4 3 4 . old.
7o!*»>- A szentendrei rebellis. Bp. 1969. Gondolat, 20. old.
uo. 20. oiu.
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5
6

uo. 149. old.
Ignjatovic Jakov: Szerb rapszodia. Bp. 1973. Europa, 368. old.

7

Csuka Zoltan: Hetven eve halt meg Szentendre megeneklqje, Ignjatovic Jasa.
= Pest Megyei Hirlap Szentendre kiilonkiadasa, 1959. julius 4.
Vujicsics D. Sztojan: Jakov Ignjatovic. = Dunakanyar 1980. 3. sz. 49. old.

8
9

Csuka Zoltan id. cikke ( 1 . 7. jegyzet)

10

Ignjatovic Jakov: Respektus Vasza. Bp. 1948. Magyar-Jugoszlav Tarsasag, 1. old.

11
12

Csuka Zoltan id. cikke ( 1 . 7 . jegyzet)
Huzsvik Gyorgy: Regi szentendreiek. = Pest Megyei Hirlap Szentendre kiilonkiadasa, 1963. januar 12.
Huzsvik Gyorgy: A varos multjabol. Meg harman a Dumtsa Jeno utcabol. = Pest
Megyei Hirlap Szentendre kiilonkiadasa, 1963. januar 16.

13
14

Ignjatovic Jakov: Orok volegeny, tJjvidek - Bp. 1972. Forum - Mora,
2 0 7 - 2 0 9 . old.

15

Goncz Arpad: Szentendrei pillanat. = Elet es Irodalom, 1973. 13. sz. 10. old.

16

Visegradtol Szentendreig. Lirai utikalauz. Bp. 1966. H N F Pest Megyei Bizottsaga,
Szentendre jarasi tanacs

17

Szentendrei Nyar 1977. Miisorfuzet. 4 0 - 4 1 . old.
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JOBBAGY

KAROLY

Balassagyarmat, 1921. majus 27.

A Jozsef Attila-dijas kdltd 1939 karacsonyan talalkozott eldszdr a varossal,
amikor ket emlekezetes napot tdltdtt a Gdzhajd utcaban. Az akkor tizennyolc eves fiatalembernek mar jelentek meg versei. A Szentendren tdltdtt napok lijabb versek irasara ihlettek, melyeket ma is kiadatlanul driz. igy emlekezik vissza negyvendt ev tavlatabdl az akkori Szentendrere:
,,Sokszor jarom mostanaban a kis varos kanyargd utcait, keresve annak a
ket napnak emlekeit, de nem lelem. Alig einlekszem valamire. Ebedeltijnk valahol, mintha a mai Beke hazaban lett volna; moziban is voltunk, a mostani
r^gi moziban, es beiiltiink a cukraszdaba is egy gesztenyepiirere, de az nem a
Miivesz volt, az a cukraszda a Fd terre nezett, csdndes, finom kriidys feszek,
csengd volt az ajtajan, ahogy beleptiink..."^
A varossal valo lijabb talalkozas harminc evet varatott magara. 1969-ben,
az Ejszakai vetites cimii verseskotetenek honorariumabdl Pest kdzeieben telket akart venni. Ojsagban olvasta a hirdetest: telek Szentendren, alig tiz percre a Fd tertdl. A regi emlekek hoztak ki Jobbagy Karolyt Szentendrere, majd
a telken levo oriasi didfa lattan dontott. Beleszeretett, mint Moricz Zsigmond
a leanyfalui telek didfajaba. (Jobbagy Karoly didfajat kesobb egy vihar kettetdrte.)
A telekre fahazat vasarolt, melyet 6 es csaladja alakitott tovabb. Azdta ez
Jobbagy Karoly alkotd- es pihendhaza, csendes menedeke.
,,Szentendre! Biikkds-parti csend.
De jd is ide menekiilni.
Nezni ezt a csepp vegtelent,
este egy kertiszekbe diilni."
(l\/lenedek)

Az egesz heti budapesti kdnyvtari munka utan itt tudott igazan feliidiilni.
Szivesen varta es varja ide nyugdijaskent is baratait, mint azt a kovetkezo vers
tanusitja:
Dumtsa Jeno utcan vegig
utadat lepteim kiserik,
s a kanyargds Rakoczi utcan
a sarkok mdgiil mar nevetsz ram

^

az Aprilis 4. utca fait
kdszdntve (mind neked vilagit),
a Lehel utcan balra tartva
keriilsz az arnyas Biikkds-partra,
hoi a 68/b. alatt mar
varunk, teritett asztaloknal."
(Idegenvezetd bardtoknak)
55

Jobbagy Kdroly

Szentendrei bucsii
Jobhdgy Kdroly verseskotetenek boritolapja Balogh Ldszlo szentendrei
rajza val

festomiivesz

Az 1970-es evekben a Dunakanyarban elo irok es koltok gyakran talalkoztak otthonaikban, majd a Szentendre Barati Kdr kereteben a muvelodesi hazban. Kdztiik volt Jobbagy Karoly is. Kesobb egyre zarkdzottabba, maganyosabba valt. Balogh Laszld festdmiiveszhez fiazi szorosabb kapcsolat, akivel
majdnem kert- es patakszomszed. 0 keszitette Jobbagy Karoly Szentendrei
bucsu cimii verseskotetenek boritdjat es kdtestervet.
Szentendren keriilt kdzelebbi ismeretsegbe Vujicsics Tihamerral, aki a budapesti Edtvds Gimnaziumban vegzett, ott, ahol Jobbagy Karoly nyugdijazasaig a konyvtar vezetoje volt, fivekig kesziilt megverselni Vujicsics egyik diakkori csinyjet. A tragikus repiilogep-szerencsetlenseg utan azonban siratdenek
lett a trefasnak szant versbdl.
,,A Szabornan tiil, lenn a vdlgyben,
a tiinar-templom udvaran
gyiilekezik mar megbiivdlten
korben par hivd, sok pogany.
Nezziik csak, hogy ki hianyzik?
Itt van a ket Vujicsics?
Sztojan itt! - szakalla latszik de Tihamer, sehol sines.
Elrepiilt, elrepiilt,
a helye meg ki se hillt.
SIrni kene! Sir a kdld,
elhallgat a furulya.
Csend van, drdkketig szdld,
lehullt a nap mosolya.
Ide all, oda all,
veltink tancol a halal.
Adjon Isten bekesseget
szolgajanak, aki tan
egy perc alatt porra egett
epp e vidam delutan.
Dalolunk is, de sutan...
Mar csak nekiink furulyazik,
ha lesz biicsii ez utan.
7575. szeptember 9-12.

(Szen tendrei bucsu) ^

SI

Szentendrei bucsu cimu kotetenek nemcsak a cimado verse, hanem tdbb
mas darabja is szentendrei ihletesii. Szentendren irta kozeleti temaju verseinek nagy reszet is, melyekben kifejezi aggodalmat a jelenert, a jdvdert, az ertelmes szoert, az anyanyelv tisztasagaert, az ertheto versert, a lassan kopd embersegert.^
Jegyzetek:
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1

Reszlet Jobbagy Karoly 1984. augusztus 23-an rendelkezesiinkre bocsatott keziratabol

2

Jobbagy K a r o l y : Szentendrei biicsu. B p . 1978. Szepirodalmi K v k . (Idezett versei e
kotetbol valok.)

3

Beszelgetes Jobbagy KaroUyal 1984. julius 8-an

KALAFUTH JANOS
Szuhogy, 1883. oktober 6. - Szentendre,

1952. aprilis 14.

A szerteagazo erdeklodesu, bohem iparosinester az 1920-as, 30-as, 40-es evek
Szentendrejenek egyik kozismert, jellegzetes egyenisege volt.
Tizeves koraban szdkdtt el sziildfalujabdl Budapestre, ahol asztalosmesternek tanult. Onallo iizemet nyitott, fdkent tanszereket gyartott.
1919 dta Szentendren elt. Kezdetben a Tdrdkvdlgyi liton lakott, majd az
1920-as evekben a Bogdanyi lit 15. szam ala kdltdzdtt, ahol faipari kisiizemet
nyitott. Altalaban hat-nyolc alkalmazottal dolgozott. Leanya ugyanebben a
hazban egy kis vendeglot tartott fenn, melynek jd borarol es izes eteleirol
Onddi Bela festomiivesz is megemlekezik.^ A vendegldben gyakran segitkezett Kalafuth Janos.
1945 utan elarvereztek a Bodganyi liti hazat, a csalad a Bem utca 4-be kdltdzdtt. Kalafuth Janos — unokaja visszaemlekezese szerint — tdbbszdr elindult ,,szerencset prdbalni", de mindig visszatert Szentendrere. A Kocsigyar
portasakent halt meg szivbenulasban.^
Egyik rdvideletii vallalkozasa: 1929. jiinius 30-tdl julius 7-ig d volt a Pilishegyvideki Hirlap cimd helyi lijsag kiaddja. tJjsagirdi tevekenysegenek legnevezetesebb allomasa az 1934-35-ds szentendrei polgarmester-botranysorozathoz fijzddik. Nehany hettel Papp Viktor polgarmesterre valasztasa utan bombakent robbant Kalafuth Janos cikke a Magyar filet 1935. aprilis 3-i szamaban A pOnkosdi kiraly sag alkonya cimmel. A cikk nyilvanossagra hozta Papp
Viktor 25 evvel korabban Sarospatakon elkdvetett botranyos zsarolasi iigyet.
Kalafuth Janosnak Igy ddntd szerepe volt Papp Viktor megbuktatasaban.^
Harcos kdzeletisege mellett figyelemre meltd a cikk szellemes stilusa is.
Kalafuth Janost a publicisztikanal jobban vonzotta a vers- es elbeszelesIras. Vdlgyi hangok (Bp. 1940. Szerzo kiad.) clmil kis konyveben ket szentendrei temaju elbeszelest kdzdl {A Kdhegy vadviraga, Ibolyak a Szelin-vdigy
menten). Mindket elbeszeles alapjan dalszdveget irt, melyeket Hamory Varnagy Dalma megzenesitett. A dalokat kottaval egyiitt kdzli a kdtet.
A szentendrei zeneszerzdk koziil Horvath Akos is megzenesitett nehany
Kalafuth-ndtat.
Kalafuth Janos szdveglrdi sikereit tdbb elismerd level, oklevel es ujsagcikk
dokumentalja. Egyik dalszdvege peldaul orszagos elso helyezest ert el 1942ben a Trilla Konyv- Zenemiikiadd es Hangverseny vallalat palyazatan.^
Nehany meltatd sor a helyi lijsag hasabjairdl:
,,Vasarnap delutan tartotta Kalafuth Janos ird szerzoi estjet a Zeneakademia nagytermeben, tablas haz mellett, ahol a kdzdnseg tombold tapssal es lelkesedessel avatott fel egy lij tehetseget, aki szerenyen, visszavonultan dt evtized munkajat tarta a hallgato kdzdnseg ele."**
,,Kalafuth Janos Ird nagy sikert aratott szerzoi estje utan tdbb helyre kapott meghlvast. A Magyar Filmiroda ugyancsak targyalasokba kezdett Kala59

Kalafuth Jdnos dalosfuzete

60

futh Janossal, akinek tobb nepdalszoveget es egy regenyet akarjak filmre vinni. ... Kalafuth Janos, aki szerzoi estje utan az ismeretlensegbdl egyszerre ugrott az elsdk kdze, szep remenyekkel nezhet a jdvd ele."^ Emlitett regenye,
melyet a sajat csaladjardl mintazott A ket Gardi lany cimmel, keziratban
maradt.''
Jegyzetek:
1

Onodi Bela: E l e t u t a m . Szentendre, 1984. Pest Megyei Muzeumok

2

Halotti anyakonyv, Szentendre, 1952.

3

Igazgatosaga

Pest megye sajtobibliografiaja. Szentendre, 1977. Pest Megyei Muvelodesi K o z pont e s K o n y v t a r , 174. old.;
Studia Comitatensia 8. Szentendre, 1979. Pest Megyei Muzeumok Igazgatosaga,
186. old.

4

A z elismero oklevel Kalafuth Janos unokaja, Denes Gabor tulajdona.

5

Szentendre-Pilishegyvidek, 1 9 4 1 . oktober 8., 3. old.

6

uo. 1 9 4 1 . oktober 15. 4. old.

7

Denes Gabor kozlese 1988. julius 25-en.
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KEMfiNY

KATALIN

Torda, 1909. augusztus 31.

iro, mufordito. Ha ferjet, Hamvas Belat a szentendrei taj ifjii kora pozsonyi
kertjeinek hangulatara emlekeztette, ugy Kemeny Katalinnak e videk a gyermekfdvel elhagyott Erdelyt idezte. A varossal 1937 utan, hazassagkotesiiket
kdvetden keriilt intenziv, allandd kapcsolatba. Baratsagai is itt szdvddtek. Fdkent a Miivesztelep festdihez: Korniss Dezsdhdz, Barcsay Jenohdz, Anna Margithoz, a Czdbel hazasparhoz — kivaltkepp Modok Mariahoz fuztek szoros
emberi-barati szalak. 1937 es 1947 kdzdtt tdbb nyarat tdltdtt ferjevel az akkor meg csendes, odon hangulatu kisvarosban. A koalicios eveket kdvetden,
a kegyvesztettseg eveiben Szentendre szamara idejiikbdl mar csak egy-egy hetvegi nap jut. Kemeny Katalin eziddben kiilvarosi altalanos iskolakban kap
nem oktatdi, legfeljebb napkdzis-tanari allast. Az 1951-1952-ben irt (1988ban megjelent) Labdajatek — Miszterium het szfnben cimii regenyet azonban

a varosban, a vakacid ideje re berelt hdnapos szobak nyugalmaban irta. Amint
a konyv fiilszdvegeben olvashatjuk: ,,Kemeny Katalin izgalmas, szep, szokatlan prdzajaban ez a jatek tdrtenetfilozdfiai tavlatii ^s melysegesen szemelyes
mdve valik, egy min dun talan letiind ido dokumentumava, az otvenes evek
Szentendrejenek... diszletei kdzdtt; mely - mintha csak egykor Vajda Lajos
drdkitette volna meg — egyetemes ervenyesseguve tagul."
Rejtelmes dimenzidk, terben kontinensek, iddben evezredek kozt cikaznak-vibralnak a konyv tdrtenesei, gondolatai, ekdzben azonban realis fogddzdt ad egy-egy szentendrei utcanev vagy tajegyseg neve: Paprika-hegy, Szamar-hegy, Cseresznyes lit, Barackos lit, Pismany, Orban kereszt, Szelim-vdlgy,
a „hiivds" Sztara Voda, a Darupiac. „Az Erzsebet teren, a hatszdgletes teren,
a harslomb alatt a rezkampds kiitnal"^ jatszddik peldaul egyik jelenet, ahol
ott all ,,Rab Raby haza, kdkeritessel, negy szep ablakkal."^ (A mai Rab Raby
teret egykor valoban Erzsebet ternek hivtak, s a ter egyik nevezetessege a
szepen megmunkalt kut.) ,,Izbeg felol, Szentlaszlo felol, a Vdrdskd felol,
ahonnan tizennegy varost belatni, meg messzebbrdl, a harom szel jarta fennsikrdl, a Pismany tetdn at le a Barackos uton"^ erkezik az egyik szereplo.
Kemeny Katalin Vajda Lajos festeszeterdl irott esszejeben (Arc, maszk,
ikonf ugyancsak azon a varoshoz-tajhoz fiizd otthonos biztonsag, tudas es
szeretet hangjan szdl, amely otthonossag, tudas es szeretet nelkiil Vajda sem
lebbenthette volna fdl nehany konnyed ceruzavonassal e taj-ember-kulturaeletrend evezredes siilyu titkanak fatylat.
A Hamvas hazaspar Szentendrehez a kesobbi evtizedekben sem lett hiitlen. A. hatvanas evek elejen a Cseresznyes uton kertet vasaroltak, es a kis fahaz, amely mar csak Hamvas Bela halala utan epiilhetett fdl, Kemeny Katalin
szamara sok Irasanak valt alkotd-miihelyeve.'^
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Jegyzetek:
1

Kemeny Katalin: Labdajatek. B p . 1988. Magveto, 105. old.

2

uo. 9 9 . o l d .

3

uo. 1 7 . o l d .

4
5

Janus Pannonius Muzeum E v k o n y v e . 1 9 8 5 - 1 9 8 6 . Pecs, 1987
D u l A n t a l es Kemeny Katalin kozlese, 1989. aprilis

KERTfiSZ PETER
Karcag, 1937. Junius 28.

Tortenelmi sorscsapasokkal terhes gyermekkor (edesapja munkaszolgalatoskent halt meg, nagyapja mintaszeruen mijkddd karcagi nyomdajanak allamositasaval megszunt a csalad letalapja, dt magat deportaltak, intezetben nevelkedett), betegseggel teli ifjukor formaltak kdltdve Kertesz Petert. A szanatdriumi evek kiildndsen alkalmasak voltak a lirai elmelyiilesre es a kdltd-mesterseg elsajatitasara. A szemelyes kdrnyezet is meghatarozd lehetett: az 1960-as
evek elejen peldaul Balint Endrevel, Palasovszky Odonnel, Csoori Sandorral,
Gyarmathy Tihamerral, Demeny Ottoval, Kalasz Martonnal, a Sztalin-dijas
Nagy Sandorral, az 1956 utan elitelt Gali Jdzseffel egyiitt betegeskedett.
Huszonhet eves koraban kezdett verseket irni, melyek az
Irasban, az
filet es Irodalomban, valamint a Jelenkorban jelentek meg. 1968-ban az Elso
enek cinm, fiatal kdltdk verseit tartalmazo antologia hat koltemenyet kozolte.
,,tul vagyok minden emelkeddn"
„almodozasaim szavatossaga lejart"
— szdgezte le targyilagosan ebben az antoldgiaban. Racionalis, talan tul racionalis eletfelfogas ez egy induld kdltdnel, inkabb lijsagirdra vail, mint lirikusra.
1969-ben a Szepirodalmi Kiadd Koltok egymas kozt cimij kdteteben Kormos Istvan irt Kertesz Peterrol: ,,Csak kdltd akar lenni, nem kdltdi. ... nem a
hogyan, hanem a mit mondani nala az elsddleges, akar az ligynevezett kdlteszet karara is. Megsem a formatlansag kenyehne ez. Versei kdzdnseges kulcscsal nyithatdk, hat szavainak csak elso jelenteset ertse meg olvasdja. Egy ember setal erre-arra es gondolkodik." Megszenvedett eletbdlcsessegeket, igaz
melysegeket, tdbbsegeben megis kdznapi igazsagokat fejeznek ki szikar, puritan, csak ritkan ellagyuld sorai. Gydngedseget, drdmet, hagyomanyos ertelemben vett lirai erzeseit ferfias szemeremmel, olykor cinizmusnak tijnd dnirdniaval leplezi. Nines illiizidja a kdlteszet varazsardl, tudja, hogy az emberek tdbbsegiikben „...botlelkijek lettek a vershez. Megsokszorozddott eletiikben a veszely." Nines illiizidja sajat kdlteszetevel kapcsolatban sem: „Kdltdsegem v^ge nem a vegtelen, meg csak nem is a halalom pillanata. Azt kivanom, tartson
addig, amig a fiatalsagom" — irja a kdtet dnvallomasaban. Valoban, ezutan
mar csak kdriilbeliil egy evig ir verseket. Amikor 1972-ben a Szepirodalmi
Kiaddnal megjelent egyetlen verseskdtete Hangulatjelentis cimmel, mar nagyjabdl ket 6ve abbahagyta a versirast.
Zaklatott litkereses, tdbbfele foglalkozas kiprdbalasa utan megtalalta a
mozgekony alkatahoz, kozeleti erdeklddesehez, verseken prdbalt, ig^nyes stilusahoz legalkalmasabb palyat: lijsagird lett.
1973-tdl a Pest Megyei Hirlap Szentendre-oldalat szerkesztette, irta. A lap
reven keriilt szoros kapcsolatba a varossal, olyannyira, hogy 1975-ben letelepedett Szentendren. A Vasarhelyi ter 33. szam alatt el felesegevel,harom gyermekevel. Ojsagirdk6nt es helyi lakoskent egyarant megismerte a szentendreiek
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mindennapos gondjait, a kisemberek szemevel ndzte a kdzugyeket, tiirelmetleniil ostorozta a varosfejlddes biirokratikus akadalyait, „kenyelmetlen" kerdesekkel zaklatott kisebb-nagyobb beosztasu vezetdket. Gyakran iitkdzdtt attdrhetetlen falakba, - nem csoda, hogy csupan harom evig szerkesztette a lap
Szentendre-oldalat. Ezutan kiilonfele fovarosi lijsagoknal prdbalkozott, vegul
1982 elejen a Magyar Nemzet szerkesztdsegehez keriilt, ma is ott fdmunkatars. Ot even at rendszeresen irt riportokat a Budapest cImij folydiratbav.
1980 es 1984 kdzdtt nehany riportja bekerult az Irdszemmel cimii antoldgiaba.
Nem szakitott egeszen szentendrei ujsagirdi tevekenysegevel sem, 1979—80ban peldaul rendszeresen publikalt a Mate Gydrgy szerkesztette Szentendrei
Musorba, melynek a Szentendrei beszelgetesek cimii rovataban sokszinii, erdekes portre bontakozik ki Kertesz Peter celratoro, izig-verig riporteri kerdesei
nyoman peldaul Hemzd Ilona hasznaltcikk-kereskeddrdl, Szantho Imre festd^
miiveszrdl, Pirk Ambrus kerteszmerndkrdl, Wiedermann Karoly filmrendezdrdl, S. Hegediis Laszld orszaggyulesi kepviseldrdl.^
Az 1989. januar 16-i szamtdl kezdve Vicsotka Mihallyal kdzdsen Kertesz
Peter vette at Mate Gydrgytdl a Szentendre es Vide/<e cimii ujsag szerkeszteset. Cikkeiben nyilt tajekoztatast ad kdzerdekij kerdesekrdl, allampolgari
,,alulnezetbdl" szemleli es foglal allast a kdzellatas, a lakaselosztas, az egeszsegiigy, az iskolaiigy, a miizeumiigy, a varosi kdltsegvetes kerdeseben. Egyenes, olykor nyers kerdeseivel gyakran szit vitakat, gyakran kelt ellenerzeseket.
Nehez ember, nem adja fel sajat igazat.
Viszolyog minden szepelgestdl, csak giinyos felhanggal irja le Szentendrerol az elkoptatott „ekszerdoboz" kifejezest. Az d szepirodalmi igennyel megirt Szentendre-kepe kiabranditdbb, de igazabb. „N6zem a varos iijevi arcat, s
mintha rancosabb lenne. A tel kegyetlen kontiirjai jdl lathatdva teszik a ny^ri ragyogasban s a mas evszakbeH alkonyatokban elrejthetd faradtsagait."
Kertesz Peter eppen a sokak altal elrejteni akart faradtsagokat, rancokat, kegyetlen konturokat es kontrasztokat allitja reflektorfenybe. Mindennapi, kozeleti kiizdelmet viv a varosert, s ez a hare nem kedvez a lirai ellagyulasoknak,
versirdi hajlamai ujraeleszt6senek. Midta ujsagiro, nemcsak nem publikal, de
nem is ir verseket. Inter arma silent musae.
Jegyzete/c:
1

Szentendrei Musor, 1979. januar, marciu.s, julius, december, 1980. februar

2

Szentendre es Videke, 1989. januar 16.

3

Beszelgetes Kertesz Peterrel, 1989. aprilis
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KISS

FERENC

Tiszapeterfalva, 1928. november 11.

Irodalomtortenesz, kritikus. 1957-tdl publikal irodalomtorteneti tanulmanyokat, kritikakat budapesti es videki irodalmi folydiratokban, napilapokban. Irasai nagy resze dnalld kotetben is megjelent (pi. /Az erett Kosztolanyi, Bp. 1979.
Akademiai Kiadd.)Irt tdbbek kdzdtt a nyugatosokrol, Jozsef Attilarol, Illyes
Gyulardl, Nagy Laszldrdl, Juhasz Ferencrol, a Szentendrehez szorosan kdtddd kdltdk koziil Vas Istvanrdl^. Irt a kritika feleldssegerdl, a novella-elemzes
mddszereirdl. Kiildn gonddal foglalkozik a legujabb magyar irodalommal, a
palyakezdd alkotdkkal, a videki irodalmi fdrumokkal. Igenyes miiertesre tanitja, csiszoltabb irodalmi izlesre szoktatja az olvasdkat, jobb milvek irasara,
helyes dnertekelesre, dnelemzesre serkenti az alkotdkat. Az irodalmi elet dnzetlen jobbitasa a celja. Mddszere nem a kinyilatkoztatas, hanem
elemzessel mutatni meg, mi a jd s mi a rossz."•^
1974-ben nyaralot vett Szentendren (Tyiikos-diild 21.), melynek egy holdnyi kertjeben szdldt muveit, kerteszkedett. Gyakran vonult ki ide irni is: itt
irta az Interferenciak (Bp. 1984. Szepirodalmi Kiadd) es a ,,F6ldrepiJlni rajban..." (Bp. 1984. Szepirodalmi Kiadd) cimii kdteteiben kdzdlt tanulmanyai
jd reszet, itt irta a meg kiadatlan muvet Nagy Laszldrdl es Csoori Sandorrdl.
(Ez utdbbi a Magvetdnel kiadas alatt all.)
Szentendrei haza, kertje eveken keresztiil irodalmi miihely, hazai es kiilfdldi irdk, kdltdk talalkoz ohelye volt. Tdbbszdr jart itt peldaul Csoori Sandor,
Kormos Istvan, Nagy Laszld, Utassy Jozsef, Nadas Peter, jartak a Tiszataj
szerkesztdi, az lin. ,j<;ilencek", akikrol „FdlrepiJlni rajban..." cimii konyveben
irt. Miutan Kiss Ferenc, Kormos Istvan es Nagy Laszld kdzds baratjukkal, Zelnik Jdzseffel Erdelyben tdbb ott eld magyar irdt meglatogattak, sokszor jdtt
viszontlatogatasra Szentendrere Siitd Andras, Kantor Lajos, Kanyadi Sandor.
Bolgar irdkat, kdltdket is vendegiil lattak a Tyiikos-diildben, veliik Nagy Laszld reven keriilt kapcsolatba Kiss Ferenc.
Kiss Ferencet 1986-ban agyverzes erte szentendrei kertjeben - eppen, amikor a karpataljai magyar irodalomrdl folyt a vita. Azdta csak csendes, sziik
csaladi korben latogatja szentendrei nyaraldjat."^
Jegyzetek:
1
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Kegyetlen kegyelmek. Vas Istvan: Mert vijjog a saskeselyu? = Kiss Ferenc: ,,F61repiilni rajban...". B p . 1984. Szepirodalmi Kiado. 1 2 7 - 1 4 7 . old.

2

Ki.ss Ferenc: „F61repulni rajban...", 4 2 0 . old.

3

Nagy E t a , Bakos Istvan, Pomogats B e l a , Zelnik Jozsef kozlese, 1989. aprilis.

KONDOR BfiLA
Budapest, 1931. februar 17. - Budapest, 1972. december 12.

A neves festomuveszt kulonos, tulerzekeny egyenisege, a benne feszulo kitarulkozasi vagya, onkifejezesi igenye versek irasara is kesztette. Versei nem festmenyeinek mellektermekei, hanem onallo, teljes ertekij szepirodalmi alkotasok. „Kdltd es festo: egy. Ez a megallapitas jdval tdbb, mint a szemely azonositasa. Mert Kondor miikddese kep- es koltemenyalkotasban valdban azonos
ihletettsegii, azonos erejii is. Regota latom, hogy benne a festo es kdltd nem
kiegesziti, hanem fdltetelezi egymast" - Irja rdla Nagy Laszld.^
fileteben egyetlen verseskdtete jelent meg Boldogsagtdredek cimmel (Bp.,
1971. Szepirodalmi Kvk.) Masodik konyve, a Jelet hagyni mar posztumusz
kdtet lett (Bp. 1974. Szepirodalmi Kvk.). Osszegyujtott versei/A/75'/a/a varos
felett cimmel jelentek meg halalanak tizenotodik evfordulojara Gydri Janos
gondozasaban. A reprezentativ kdtetet dtvenhat Kondor-kep teszi teljesse.
(Bp. 1987. Szepirodalmi Kvk.)
Kondor Bela mar az 1960-as evekben at-atjart Barcsay mesterhez a nagymarosi miiveszteleprdl Szentendrere. Tdbb Izben megpalyazta a szentendrei
miivesztelep tagsagat, de csak halala elott nehany hdnappal, 1972 nyaran kapott elettarsaval, Kaponya Judit festdmiivesszel miitermet a telepen.
A szentendrei Muvesztelepen tdltdtt hdnapok alatt Korniss Dezsd volt a
szomszedja, Kmetty Janoshoz fuztek a legszorosabb barati szalak a varosban,
neki mutatta meg az utolsd eveben - reszben Szentendren Irt - dnalld kdtetbe gyiijtdtt verseit, melyek kiadasat halala mar megakadalyozta. Neki ajanlotta/l^osf, //. cimii, Szentendren irt verset.
Meg ket vers sziiletett a Miivesztelepen, a Mdsutt a Bdke es a Maradek}
melynek zardsorai mar az elettdl vald kdzeli bucsuzast es a halal gondolataval vald megbekelest sejtetik:
,,Nemcsak derus tudnivald
hogy nincsen Muvdszet maga
es nem pusztulas a halal."
Jegyzetek:
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1

Kondor Bela: Angyal a varos felett. Bp. 1987. Szepirodalmi Kvk. A szerkeszto
utoszava, 2 7 1 - 2 7 2 . old.

2

Kaponya Judit visszaemlekezese, 1989. aprilis

Kondor Bila szentendrei mUtermiben

KRASZNAHORKAI
Gyula,

LASZLO

1954. januar 5.

A modern magyar prozairodalom egyik figyelemremelto egyenisege 1976 dta
el Szentendren a Virag utca 6. sz. alatti lakasaban.
Mar korai, jdreszt Szentendren Irt, folydiratokban megjelent novellai is feltiinest keltettek. Elso regenye, a komor hangulatu Satantango (Bp. 1985.
Magvetd) nagy kritikai visszhangot valtott ki. Radnoti Sandor, az filetijnk
recenzense peldaul korszakalkotd konyvnek mindsltette. A regenynek nemet
es lengyel kiadasa is megjelent.
Masodik, nyolc novellat tartalmazo kdtetet 1986-ban adta ki a Magvetd K i add Kegyelmi viszonyok (halalnovellak) cimmel. A kdtetnek azdta nemet kiadasa is napvilagot latott. A ,Jet tragikus labirintusabdl" szorongva-vergddve
kiiitat keresd szerepldkrdl szdld tdrtenetek koziil a Csapdas Rozi helyszineiben (HfiV-megalld, patakhid, ,,varosunk egyetlen aluljardja... a posta mellett"
stb.) Szentendrere ismerhetiink.
A Tarr Bela altal rendezett Karhozat cimii film forgatdkdnyvet Krasznahorkai Laszld Irta a rendezdvel kdzdsen. A filmben „.., kategorikusan nemet
mondunk arra az allapotra, amelyet Magyarorszagon 1987-ben tapasztaltunk"
- vallja Krasznahorkai Laszld.^ Tarr Bela jelenleg/Az utolsd hajd clmil Krasznahorkai elbeszelesbdl forgat filmet holland koprodukcioban, s 1989-ben elkezdi a Sdtantangd megfilmesiteset.
1986-ban Bdldni-dljjal, 1987-ben Jozsef Attila-dijjal tiintettek ki a visszavonultan eld, zarkdzott Irdt.
Ugyancsak 1987-ben kapta meg a hollandiai Mikes Kelemen-dljat es a nyugat-berlini Deutscher Akademischer Austauschdienst egy eves dsztdndljat."^
Jegyzetek:
1
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2

Balassa Peter: A csapda koreografiaja = Jelenkor, 1986. 2. sz.; Foldonyi F . Laszlo
irasa = Kritika, 1986. 1. sz.; Juhlsz Erzsebet: A hitelesen tagadott allitasa = Hid,
1985. oktober; Weber Antal: Biztato es lehangolo = Nepszabadsag, 1985. julius 3.;
Bata Imre: Megcsalatva tettem le = Elet es Irodalom, 1985. julius 19.; LaczkoPal:
Proza-olvasonaplo = Palocfold, 1986. 2. sz.; Domokos Matyas: Miibiralat - kiszabott parcellan = Kortars, 1985. 12. sz.; Radnoti Sandor: Megalazottak es megszomoritottak = Eletiink, 1985. 8. sz.;Nagy Sz. Peter: .JNJagyon meg van ez csinalva"
= 15 Iras, 1985. 12. sz.; Latohatar, 1986. december
Studio '88. = Magyar Televizio 1. 1988. oktober 18.; Filmvilag, 1988. 2. sz.

3

Krasznahorkai Laszlo kozlese, 1989. marcius 24.

LAUKO ZOLTAN
Ambrdzfalva,

1942. marcius 13.

Az eddig ket kdtetet publikalt (Aranyfiala/(, 1964., ifjusagi regeny, l\/lindennapi eletunl<, 1911. Regeny) viharsarki szarmazasu tanar 1976 augusztusaban
koltdzdtt Szentendrere, az Aranyossi Pal utca 16. sz. alatt vasaroU lakasaba.
Mint a Bajcsy-Zsilinszky liti, majd a Kdzponti Altalanos Iskola tanara,
reszt vesz a varosban zajld kulturalis, tarsadalmi esemenyeken, bar kezdemenyezd, iranyito szerepet nem vallal. A helyi irdkkal, muveszekkel nem all szorosabb kapcsolatban. Tanitvanyai, sot munkatarsai kdzul is kevesen tudjak,
hogy a szereny, csendes tanar Ir es publikal.
Szentendrei tartdzkodasa alatt kisebb elbeszelesei, kdzerdeku irasai jelentek meg a Pedagdgusok Lapjaban, a Nepfrontban es a Pest Megyei Hirlapban.
A helyi lakosok koziil kozeleti szemelyekrol es egyszeril kisemberekrol ir.
,,Ez utdbbiak erdekelnek fdleg, - eletiik, miiltjuk, jeleniik, hetkdznapjaik, a
munkajuk, mellyel tdrtenelmiinket formaljak, szepitik."^
Jelenleg egy elbeszeles-kdteten dolgozik.
Jegyzet:
] Lauko Zoltan kozlese, 1989 marcius
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LUPUS
i.sz. III. szazad

Szentendre, — illetve rdmai kori elddje, Ulcisia Castra — elso irodalmi emleke
1958-ban keriilt eld a Kun utca es a Rdmai sane utca sarkan egy IV. szazadi
sirbdl. Mint kideriilt, ennel a I V . szazadi temetkezesnel Ulcisia Castra egyik
sirkertfalahoz egy I I I . szazad elso felebdl szarmazo sirepitmeny toredeket
hasznaltak fel. Ezen volt az epikureista eletfelfogast dicserd vers egyik resze.
Hasonld, azonos szdvegu kolelet keriilt eld Aquincumban: egy ott eltemetett,
de Ulcisia Castran szolgalt szir katona siremleke. Az aquincumi lelet alapjan
egeszitettek ki a szentendrei tdredeket,^ amely a Ferenczy Muzeum Rdmai
Kdtaranak (Dunakanyar krt. 1.) 28. szamii kdemleke.^
A tiz hexameterbdl alio verset az aquincumi „versfaragd iroda" egyik alkalmazottja Irta megrendelesre.^ A szerzo nevet a latin nyelvii verssorok elso
betiiinek dsszeolvasasaval kapjuk meg (Lupus fecit).
Adamik Tamas forditasaban a kdvetkezdkeppen hangzik a vers magyarul:
,,Ingatag, dsszezilalt — jd vagy rossz
gyenge, tdrekeny
elet az embereke; csapodar: sose biztos a vege.
Sok-sok baj kdzepette a sors vekony fonalan fiiggsz.
£lj, te, halanddkent, mig percet hagynak a Parkak,
taplaljon bar tenger vagy falu, varos, a tabor,
izlelgesd Venus gydnydret, Nysius, Ceres uj adomanyat,
s vele a draga Minervanak ragyogd olajat is.
Biintelen eletet elj, igazat, megtelve deriivel,
mar mint zsenge ifjii, siheder, majd feij s dregember.
Ez leszel itt. s feleded tisztsegit a fdnt maraddknak."'*
Lupus alakja tdbb izben megihlette Jekely Zoltan kdltdt, aki rendszeresen
a Visegrad melletti Szentgydrgypusztan nyaralt, s gyakran ellatogatott Szentendrere is. 1966 es 1981 kdzdtt nehany irdnikus hangu epigrammat irt, melyek kesobb ket ciklusba fiizve Lupus aquincumi kdltd verseibdl cimmel jelentek meg.^ Oroszlanok Aquincumban cimii tdrtenelmi szinmijvenek a fdszerepldje is Lupus, a kdltd. (A darab 1982-es bemutatdjan Oze Lajos alakitotta
Lupust.)^
Jegyzetek:
1
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Soproni Sandor: Szentendre legregibb irodalmi emleke. = Pest Megyei Hirlap Szentendre kiilonkiadasa, 1960. szeptember 14.

2

A Szentendrei Ferenczy Muzeum Romai Kotara, Katalogus, 1970.

3

Boros-Soproni^zombathy: Szentendre. Bp, 1975. Panorama, 76. old.

4

Szentendrei Musor, 1979. januar

5

Jekely Zoltan osszegyiijtott versei. Bp. 1988. Szepirodalmi Kiado

6

Jekely Zoltan: Oroszlanok Aquincumban. Szinmuvek, verses jatekok. Bp. 1984.
Magveto

MANDY

STEFANIA

Budapest, 1918. november 5.

Mandy Stefania kdltd, mijforditd, milveszettdrtenesz negy eves volt, amikor
nagyapja — Temesvary Rezso orvostanar, az elso magyar anya- es csecsemdvedelmi intezmeny megalapitdja - megvette a csalad szamara a Paprikahegyen
alio hazat (Ulcisia kdz 3.), ahonnan gydnydru kilatas nyilt a varosra. A hazhoz kesobb Hajds Alfred tervei alapjan verandat epitettek. Hatalmas kert is
tartozott a nagy emeletes epiilethez. Az ev nagy reszet —majustdl kesd dszig —
itt tdltdtte a csalad 1944-ig. (A hazat a haboru utan allamositottak.)
,,Egyetlen kert volt a gyerekkor, dntudatlan 6rlelddes kora. Ide huppan az
ember, ha lefele csuszik a jegenyefan. Minden emlekezes bdlcsdje negy eves
kortdl, ringd gyiimdlcsfaagak 6s arnyak kdzdtt. £ s napsiites, sok beszivhatatlanul boldog napsiites. ... A het torony vertikaHsa — het felkialtdjel: el ne felejtsd! (Milyen buzgd igyekezettel rajzolgattam dket gyerekkoromban, mint
akinek drzesere adatott. Akkor meg nem tudtam, hogy a latvany drzi a latdt.)
Nemzedekek es nemzedekek ndttek, oldddtak bele ebbe a hettornyu kepbe.
... A kert masik vegehen ott allt a templom. A Pozsarevacska poros udvaran
kis pendelyes gyerekek hancuroztak egesz nyaron at. ... Am egyszer minden
nyaron megnyilt az drdkdsen zart templomkapu. ... S ahogy az iinnep evrdl
evre ismetldddtt, mar nem tudtunk tdle elszakadni; otthonosan, vagy rdstellkedve, de kdrbe topogtuk mi is a templomot a gyiilekezettel, mikdzben a pdpa meg-megallva lengette a fiistdldt es fdl-fdlhangzott a ma is szivet szoritd
Goszpodi pomiluj." - emlekezik vissza gyerekkora Szentendrejere.^
Elsdeves milveszettdrtenesz, amikor 1937-ben Szentendren talalkozik Szantd Piroskaval: ,,Hogy egy nagy festekesdobozt es festdallvanyt cipelve jdtt
szembe a Biikkos-patak partjan, ezt szinte fdldsleges attributumnak ereztem.
Annyi szin villdzott egesz lenyeben, hogy elso pillanatra nyilvanvald volt: itt
egy ember van kepekbdl."^
A Haluskai tanyan dsszegydlt festdtarsasaggal — Vajda Lajossal, Vajda Jiihaval, Balint Endrevel, Korniss Dezsdvel, Ban Belaval, Tdrzs Evaval es a tdbbiekkel — Mandy Stefania is sok vidam es jd nehany szomoru napot tdltdtt.
Csavarogtak a varosban, begyalogoltak Pismanyt, vegnelkiili setakat, eneklessel kisert szalonnasiiteseket rendeztek a Duna-parton, maskor meg hosszan,
szenvedelyesen vitatkoztak kesd estig. Am ennek a nemzedeknek a sorsaba
nagyon hamar beleszdlt a haboru. Vajda Lajos munkaszolgalatoskent halt meg
1941-ben, Teri nevii ndvere kisfiaval, Peterrel egyiitt Auschwitzban pusztult
el. Mandy Stefaniat is Auschwitzba deportaltak... Meg egy szomoru irodalomtdrteneti adalek: Mandyek kertje szomszedos volt azzal a leanyinternatussal,
amelybe 1942-ben Randdtit munkaszolgalatoskent elhelyeztek. Itt, a keritesen at valtott par szdt akkor felesege Radndti Mikldssal.
Miiveszettdrteneszkent Mandy Stefania az elsdk kozdtt indult harcba a
szentendrei avantgard festdk elismerteteseert. Vajda Lajos es Vajda Jiilia volt
ra a legnagyobb hatassal, - rdluk szdl hat legtdbb cikke, tanulmanya. Kiallita73

sokat sugallt, katalogus-bevezetoket irt, es elutazott, barhol nyilt is kiallitasa
Vajdanak — Szentendretdl Zalaegerszegig. 1959-ben mar irta a Vajda-monografiajat, amely 1964-ben jelent meg a Kepzomuveszeti Alap Kiaddnal. A nagy
Vajda-monografiaja pedig 1983-ban latott napvilagot a Corvina Kiaddnal. Balint Endrerdl irt monografiaja 1967-ben kiilfdlddn jelent meg (Paris-Bruges,
Desclee de Brouwer Ed.). A tdbb szentendrei miiveszt is magaban foglald
Eurdpai Iskolardl es eldzmenyeirdl irt tanuhnanyat 1962-ben a Merndki Tovabbkepzd Intezet adta ki.
Szepirodalmi munkassaganak is tdbb szentendrei vonatkozasa van: meg aktivan kdtdddtt a varoshoz, amikor elsd verseskdtete megjelent (A Idlek lep,
lebben sutan, Bp. 1941. Officina), kesobbi gyermekvers-kotetei koziil pedig
Balint Endre illusztralta a kovetkezoket: A cinoberpirosmaddr (1965., Mora),
Eszterlanci tanc (1973., Mdra), Mindenki lot, mindenki fut (1979., Mora).
A parizsi Magyar Miihely kiadasaban 1970-ben megjelent a kes a k4z a hal
cimii verseskdtetenek cimlapjat egy Vajda-rajz reszlete disziti. A kdtet elsd
ciklusa A szentendrei oratoriumbdl cimet viseli. A ciklus cimadd versenek
,,Auschwitzert mondott anno 1959" az alcime. A megrazd erejii kdltemeny
befejezd sorai egyszerre idezik Auschwitz lelrhatatlan iszonyatat es a gyerekkor Szentendrejenek szerb biicsujat:
,,K d r u s
hivd vissza
isten davidot
recitativ
vedd vissza lombjaid
azureged
s a fiistbe szalltak almait
gondold neviinkre
mert akkor mi mar nem lesziink
goszpodi pomiluj
akkor mar nem lesziink
goszpodi pomiluj
goszpodi pomiluj
akkor mar nem lesziink
6s w6ge leszen a rademlekezesnek
k drus
goszpodi pomiluj
goszpodi pomiluj
goszpodi pomiluj"
A kdtet Vazlatok egy Vajda-archoz cimil verse Vajda Lajos sorstragediajanak zaklatott hangii, szemieietes leirasakor Szentendret is emliti:
,,amerre ment az iitnak vege nem volt"
„a szarnyveresnek semmi dolga mar"
,,tdrt fijzfaag szentendre ostoraul"
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Az 6vek enciklopedidja cimu versenek harmadik reszeben ismet egyiitt van
jelen az auschwitzi es a kis Klein Peter emleket idezd szentendrei elmeny:
,,az az lit tdbbe nem fogy el
rdt ustdke ki-kigyuUad
hasztalan fojtom eveim
a fuldoklas drzi
a fultat
szepldi egnek bdrdmdn
fiist szall jelent-e meg
szentendren vacsorat
a testiinkdn a savok
a csikos evek driasi arnya
nem lei temetdre."'^
A szentendrei elmenyek kitdrdlhetetleniil bevesodtek, evtizedek miiltan is
eld-eldbukkarmak tehat Mandy Stefania emlekezeteben annak ellenere, hogy
1944 utan „csak" kiranduldkent jar gyakran a varosban ferjevel. Tabor Belaval egyutt.^
Jegyzetek:
1

Mandy Stefania: Szentendrere emlekezni. Kezirat, (Az 1960-as evek vegen kesziilt
Devanyi Ivan felkeresere.)

2

uo.

3

Mandy Stefania: a kes a kez a hal. Parizs, 1970. Magyar Miihely. 64. old.

4

Mandy Stefania kozlese, 1989. marcius
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MORICZ

VIRAG

Budapest, 1909. szeptember 23.

A muveszettortenesznek indulo irdnd, szamos realista regeny, novella es tdbb
Mdricz Zsigmond-eletrajz, tanulmany Irdja kisgyermek koratol kezdve sok
iddt tdltdtt edesapja leanyfalui hazaban. Mint Mdricz Zsigmond titkara, majd
Irdi hagyatekanak gondozdja,Budapest mellett elsdsorban Leanyfaluhoz kdtdddtt. A nyai"! hdnapokat ma is ott tdlti.
Az 1950-es evek vegeig alig volt kapcsolata Szentendrevel, Budapest es
Leanyfalu kdzt altalaban hajdval kdzlekedett. Ha a fdvarostdl idaig megis vicinalissal utazott - altalaban a teli hdnapokban - , kezdetben fiakerrel, a 30-as
evektdl pedig autdbusszal ment tovabb Leanyfaluig. Szentendre csupan atszalldhely volt szamara.
1959-tdl tiz evig Mdricz Virag lett Szentendre eszaki kdrzetenek es a jaras
Szentendretdl Visegradig terjedd teriiletenek orszaggydlesi kepviseloje. Szivesen vegezte ezt a munkat. A kepviseloi fogadddrakon sokan felkerestek sulyos
gondjaikkal es aprd-cseprd iigyeikkel is: sok embert, embertipust, orszagos es
kisvarosi, sot csupan csak csaladi problemat megismert, s ezekbdl — attetelesen - mint Ird is profitalt, noha Irasaiban nincsenek kifejezetten szentendrei
szerepldk. Megismerte a tsz-szervezes itteni gyermekbetegsegeit, reszt vett a
11-es miiut helykijeldlesenek heves vitaiban, sokat tett a vilagtdl elzart Pismany utjainak, utcainak jarhatdva teteleert. A helyi lakdkkal egyiitt sikeriilt
kiharcolnia, hogy Pismany villanyvilagltast kapjon - maig is ezt tekinti kepviseldsege legnagyobb sikerenek.
Kedves emlekkent idezi, hogy dr. Sziik Odon jogasz bevitte dt a szentendrei jarasbirdsag egyik ulesere, amikor csavargd gyerekekrdl targyaltak. Itt szerzett elmenyeit dolgozta fel Hiaba (Bp. 1975. Szepirodalmi Kvk.) cimii regenye birdsagi jeleneteben, amikor a Kohegyen garazdalkodd budapesti fiatalkoriiak alltak a birdsag elott. A regenynek egyebkent nincsenek szentendrei
vonatkozasai.
A szentendrei kepviseldsege dta eltelt ket evtizedben atutazdkent, vasarldkent gyakran megfordult a varosban. Szereti az lij, modern Szentendret, driil,
hogy lassan-lassan tdrtenelemme valtak az 1950-60-as evek mindennapos
kiizdelmei. Kdzeleti szereplest mar nem vallal, de szivesen reszt vesz a Mdricz
Zsigmond Gimnazium hagyomanyos Mdricz-napjain.^
Jegyzet:
1
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Beszelgetes Moricz Viraggal 1984. szeptember 4-en

MORICZ

ZSIGMOND

Tiszacsecse, 1879. julius 2. - Budapest, 1942. szeptember 4.

A magyar realista prozairodalom kiemelkedo kepviseloje 1911-ben vett telket
Leanyfalun, azutan ideje nagy reszet ott tdltdtte, sot 1936 karacsonyatdl allandd jelleggel Leanyfalura kdltdzdtt, onnan jart be a budapesti szerkesztdsegekbe. Szinte mindennap atutazott Szentendren, ennek ellenere Irasaiban es a
rdla szdld irodalomban alig talalhatd adat Mdricznak a varossal vald kapcsolatardl.
Elfujja a szel a szdget cimii novellajaban megkapdan Irja le, hogyan epitett
edesapja, az drdkke tevekenykedd Mdricz BaHnt egy kis sufnit a leanyfalui telekre. Itt Ir nehany mondatot Szentendrerol is:
,,Elment vele a legkdzelebbi kisvarosba, ahol az apja rdgtdn nagy fraternitassal kezdett komazni a rac fakereskeddvel, mintha mindig egyiitt spekulaltak volna, a fakereskeddnenek pedig olyan szepeket mondott, hogy majd beddlt a faraktar.
Megvettek a faanyagot, minden hozzavaldt, kapcsokat, szdgeket, zarakat.
Vettek egy zsindelyezd baltat meg egy fureszt^. Szazhetven koronat kellett fizetni, mert itt minden dragabb, mint otthon. "
filetenek egyik keserii emleke Szentendrehez fiJzddik: 1919 augusztusaban, a Tanacskdztarsasag levereset kdvetd napokban elfogtak, Szentendrere
kisertek a tdbbi letartdztatottal egyiitt. Kdriilbeliil egy hetet tdltdtt a Dunaparton levo Weresmarthy-villaban ideiglenesen berendezett foghazban. (Somogyi-Bacsd part 16.) Az epiilet falan marvanytabla jelzi az 1919-es esemenyeket, — Mdricz Zsigmond nevet nem tiinteti fel kiildn az emlektabla.
Az ird nem szivesen gondolt vissza ezekre a napokra. Kdzvetlen kdrnyezetenek is alig beszelt a Weresmarthy-hazban tdltdtt napok reszleteirol. Mdricz
Virag - aki kisgyermekkent elte at az esemenyeket - Igy emlekezik vissza:
,,Augusztus 19-en, egy forrd deleldtt csenddr jdtt erte... Letartdztatasa nem
volt felelmetes, inkabb termeszetes. Ot nem bilincseltek meg, nem bantotta
senki, se Leanyfalun, se masnap Szentendren... Nem tdrtent vele mas, mint
ami ahhoz sziikseges, hogy a maga bdren erezze es megirhassa az orszag akkori
problemait. Egy het miilva hazajdtt."^
A Mdriczcal fogva tartott szentendrei tizenkilencesek es hozzatartozdik
visszaemlekezeseikben szdltak ugyan a biiskomorsagba siillyedt, hallgatag Irdrdl, de a reszletekre dk sem tertek ki. Szeberenyi Lehelnek csupan nehany villanasnyit sikeriilt megideznie Horvath Levente es Dehurta Istvanne megfakult
emlekeibdl.^
Az 1920-as, 30-as evekben nem volt szoros kapcsolata a varossal, eddigi ismereteink szerint sem a helyi irdkkal, sem a helyi kepzdmiiveszekkel nem allt
szorosabb dsszekdttetesben. Csupan annyit tudunk, hogy a leanyfalui autdbuszra varva be-betert Genszky Geza gydgyszeresz-Ird iizletebe. Arra mar tdbben emlekeznek, hogy gyakran megfordult a F d teri Korona vendegldben
(a mai Beke etterem). A kdzelmiiltban halt meg Novoszedlak Mihaly cipesz77

Rajki Ldszlo szentendrei szobrdszmuvesz Moricz-szobra a Mdricz
tij ipiileteben

Zsigmond

mester, aki a Moricz csalad labbelijeit javitotta annak idejen szentendrei miihelyeben. Az dreg cipesz halalaig orizte a Mdricz Zsigmond cipdmdreteirdl keszitett feljegyzeseit.
„M6g sokan vannak, akik talalkoztak vele Szentendren, a boltokban, a piacon, kuldndsen pedig a vicinaHsban. Ok tudjak, amit nem gydzdk a fiataloknak mondani, milyen csendes, kedves, szorgalmas, figyehnes, pdztalan, emberseges ember volt."^
Egy kedves emlek Sziraky Judit feljegyzese alapjan: „.. a hajd mar elindult
a szentendrei kikdtdbdl, amikor Mdricz odadrkezett. A kapitany a jarmijvet
visszaeresztette, s az ird drdmeben megjegyezte: Tudja-e, hogy kiert fordult
vissza utoljara dunai hajd? Deak Ferencert, amikor lekeste! Ogy latszik, ez a
hajds nep... jobban ert az irodalomhoz, mint a Tudomanyos Akad^mia.
Nem tudjuk, vannak-e szentendrei ihletesii Mdricz-mijvek, vagy legalabbis
bekezdesek, sorok: a nagy kritikai realista ird soha.nem egyetlen ehneny, benyomas alapjdn alkotta miiveit. Ha nem a Rokonok megjelenese utan haromnegy dwel robbant volna ki a szentendrei polgarmester-botranysorozat, allithatnank, hogy az itteni vissza^lesek adtak a regeny alapgondolatat. Zsaratnok
varosaban azonban az akkori magyar varosok tobbsege magara ismerhetett.
Az 1940-es 6vek vegen Panndnia-telep egyik utcajat Mdricz Zsigmondrdl
neveztek el. Halala utan 16 evvel, 1958-ban vetodott fel, hogy a szentendrei
allami gimnazium vegye fel Mdricz Zsigmond nevet.^ Amikor 1960. aprilis
3-an atadtak a gimnazium uj epiiletszamyat (Rdmai sane utca 1., ma Szakmunkask^pzd Intezet), az akkor dteves iskolat Mdricz Zsigmond Gimnaziumnak neveztek el. Az avatobeszedet Ilku Pal miivelddesugyi miniszter mondta.
A nevvalasztas okat Mdricz eletenek szentendrei, illetve meginkabb leanyfalui
vonatkozasai adtak, - Leanyfalu is az iskola kdrzetebe tartozik. A nevadd iinnepely alkalmabdl allitottak fel az iskola aulajaban Vilt Tibor Mdricz Zsigmondot abrazold terrakotta mellszobrat, amely az 1980. oktdber 17-en, az iskola fennallasanak 25. evforduldjara rendezett iinnepely elott az igazgatdi iroddba keriilt. Ekkor leplezt^k le ugyanis a gimnazium magasfdldszintjen a Szentendren eld Rajki Laszld szobraszmiivesz Mdricz Zsigmondrdl kesziilt bronz
mellszobrat. 1985-ben, az uj gimnazium atadasakor mindket szobor az uj epiiletbe keriilt. (Lukacs fiverek iitja 16.)
1979-ben a Mdricz centenarium kereteben dombormdvet helyeztek el a
kovetkezo felirattal: „Mdricz Zsigmond sziiletesenek 100. evforduldja alkalmabdl allitotta: a Magyar Irdk Szdvetsege, Hazafias Nepfront Varosi Bizottsaga, 1979." A dombormiivet Somogyi Arpad szobraszmiivesz keszitette, Fabian Zoltan, a Magyar Irdk Szdvetsegenek titkara leplezte le esKocsordi Karoly igazgato vette at az iskola tantestiilete es diakjai neveben. Az esemenyrol
hirt adott a Pest Megyei Hirlap 1979. december 22-i szama. (A dombormii
1989-ben atkeriilt az uj gimnazium-epiiletbe.)
A gimnaziumban a Mdricz-kultuszt elsdsorban az evenkent megrendezett
Mdricz-napokon apoljak. Ezeken a nagyszabasii rendezvenyeken altalaban jelen vannak a varos es a megye vezetdi, az ird eld rokonai. Az iinnepeiyekrdl
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kesziilt fdnyk^pek es irasos anyagok a gimnazium archivumaban talalhatok.
Meg egy csaladi vonatkozas: Mdricz Zsigmond egyik unokaja, Kolozs Virag
jelenleg a Mdricz Zsigmond Gimnazium tanara.
Jegyzetek:
1 Moricz Zsigmond:Elbeszelesek I I I . Bp. 1974. Szepirodalmi Kvk.
2
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Moricz Zsigmond: A halhatatlansagra vagy6 kiralyfi. A nehez ketgarasos. Moricz
Virag eloszava. Bp. 1984. Mora, 8. old.

3

Szeberenyi Lehel: Emlekek volgye. Bp. 1980. Szepirodalmi Kvk., 242. old.

4

Moricz Virag; A legfontosabb miihely az iskola. = A Moricz Zsigmond Gimnazium
evkonyve. Szentendre, 1980.10. old.

5

Losonci Miklos: A nagy iro Tusculanuma. = Pest Megyei Hirlap, 1979. Junius 24.
8 - 9 . od.

6

Riport Mikulasi Bela igazgatoval. = Pest Megyei Hirlap Szentendre kiilonkiadasa,
1958. aprilis 19.

7

Beszelgetes K u n Peter igazgatohelyettessel, 1982. jiinius es 1986. marcius.

NAGY GYORGY (ALBODOLYI)
Nagyszollds, 1896. julius 2. - Budapest, 1961. Junius 21.

A neh^z sorsu ujsagironak egyetlen kotete jelent meg, melyet tizenhat ^ves
koraban Gyorgy Jeno aln^ven, Szdrnyprdbdigatdsok cimmel adott ki Szegeden (1913. Kdnig Salamon ny.).
Miniszteriumi tisztviseldkent kezdte palyajat. A Tanacskdztarsasag idejen
betdltdtt szakszervezeti titkari funkcidja miatt rovid iddre bdrtdnbe keriilt,
majd internaltak. Kdztisztviseldi palyara nem szamithatott, ez6rt iijsagird lett.
Fovarosi lapoknal dolgozott (Mai Nap, 8 Orai ijsag, a regi Magyarsag), kdzben elvegezte a kdzgazdasagi egyetemet.
Szathmary Lajos szinmiivesz reven keriilt kapcsolatba Szentendrevel 1932ben. Kezdetben csak a nyarakat tdltdtte csaladjaval egyiitt a varosban Zenta
utca 5. szamii hazukban, majd veglegesen odakdltdztek. Barati tarsasaguknak
vidam dsszejdvetelein, melyeket tobbnyire a veliik szemben lakd Ilosvai Varga
Istvan festdmilvesznel tartottak, gyakori venddg volt Tdrdk Erzsebet n6pdalenekes es Berda Jdzsef kdltd. Felolvasasokat tartottak, trefas keziratos lijsagot szerkesztettek Fekete mdj cimmel a helyi turista egyesiilet kifigurazasara.
A.Nagy Gydrgy 1945-ben a Kdzalkalmazottak Szakszervezetenek orszagos
fotitkarhelyettese, majd Dobi Istvan fdldmuveiesiigyi minisztersege idejen a
Fdldmiiveiesiigyi Minisztdrium sajtdfdndke lett. Dobi Istvan tdbb izben jart
naluk Szentendren.
1945-ben a Szocialdemokrata Part szentendrei szervezet^nek titkdrava valasztottak. 0 mondta pdrtja nevdben az elsd nyilvanos beszddet a Biikkds-patak partjan. 1945 juniusatdl Krajcsovics Marton lett az MSZDP helyi szervezetenek titkara, de a megyei tdrvenyhatdsagi bizottsagban 1948 marciusaig A.
Nagy Gydrgy kdpviselte a part szentendrei szervezetet. A szemelyi kultusz
eveiben elvesztette allasat. Egy iddben a szentendrei Duna-parton kdvet hordott, majd kdnyveldi allast kapott Kistarcsan, ahova naponkdnt atjart. Vegiil
a Szentendrei Vegyesipari Szdvetkezettdl ment nyugdijba. Nyugdijaskent bejdrt az Qsagirdk Szdvetsegebe, cikkeket irt a Pest Megyei Hirlapba es halalaig
reszt vett a varosi-jarasi konyvtar irodalmi korenek munkajaban.^
Hanyatott elete soran szindarabokat es regenyeket is irt. Szindarabjait az
1920-as evekben kisebb budapesti szintarsulatok mutattak be, regenyei keziratban maradtak (pi. Csak azdrt semi, B6besz6dLl bicsi,

Husztdl-negyvenig).

A Husztdl-negyvenig cimii kalandregeny kerettdrtenete a Duna-parton kezdddik, amikor a Tahi gdzds — a kofahajd — az evben eldszdr pontos iddben
hagyta el a hajdallomast, s Obszenica Dusan nyugahnazott hajdskapitany lekeste. A kapitany a Duna-parti kocsma tdrzsvendegeinek csaladias tarsasagaban keresett vigasztalast. A regenyhez Szantho Imre helyi festomiivesz illusztracidt is keszitett.^
A. Nagy Gydrgy szentendrei barati tarsasaganak egyik tagja, Pasztor Janosne Kenya! napld cimu kdnyvenek Gyurka bdcsi cimii fejezeteben meleg szeretettel emlekezik meg A. Nagy Gydrgy segitdkeszsegerdl es vendegszeretd csa81

Szdntho Imre szentendrei festdmuvisz
cimii reginyehez
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illusztrdcioja A. Nagy Gydrgy

^Husztdl-negyvenig"

ladjarol. Nehany jellemzo mondat a kdnyvbdl: „t5sagird volt. 1920-ban internaltak, mert halado szellemu volt. Az otvenes evekben ido elott nyugdijaztak,
mert akkor is halado szellemu volt. Fajt neki a mellozes, mert annyit tudott
volna meg irni."^
Halala utan Pasztor Janos reformatus lelkesz a templom kertjeben bucsiiztatta el. A hegyi temetoben nyugszik egy szep kopjafa alatt.
Jegyzetek:
1

Pest Megyei Hirlap Szentendre kulonkiadasa, 1959. december 25.

2

Beszelgetes Nagy Zsuzsaval 1984. augusztus 30-an; Nagy Zsuzsa levele Petho
Zsoltnehoz 1989. aprilis 6-an

3

Pasztor Janosne: Kenyai naplo, Bp. 1980. Reformatus Sajtoosztaly
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NAGY ZSUZSA
Budapest, 1929. februdr 14.

A fokdnt ifjusagi regenyeirol ismert irono 1932-ben, haromeves koraban keriilt kapcsolatba Szentendrevel, amikor sziilei megvdsdroltak a Zenta utca 5.
szamu nyaralot. (A haz kesobb Barcsay Jeno festomuvesz tulajdona lett.) Kedves emlekei kdze tartoznak edesapja szentendrei barati korenek vidam dsszejdvetelei. Nyarainak nagy reszet kesobb ujsdgirdkent, majd tanarkent is Szentendren tdltdtte kezdetben sziilei hazaban, majd sajat nyaraldjaban (Felhd utca 7.) Maig egyik ihletd forrasa es pihentetd menedeke gyermekkora varosa.^
Egyik legismertebb regenyet, A huszonnegyedik drit (Bp. 1959. Mdra) elsd megjelenesekor a varosi-jarasi kdnyvbaratok koreben rendezett irodalmi
esten is bemutatta a szentendrei milvelddesi hazban. Igy ir rdla a helyi lap:
Nagy Zsuzsa „... most megjelent regenye a kdzelmiilt legerdekesebb temajaval, a felszabadulassal foglalkozik egy Szentendrere emiekeztetd kisvaros legkoreben. ... Kicsi kora dta Szentendren elt, tehat benyomasai es varosszeretete minden idegszalaval Szentendrehez fuzi, s regenyeben eivezetes, szemieitetd mddon drdkiti meg a nehez esztenddk tarsadalmi es lelki fordulatat."
A regeny 1944. marcius 18-an kezdddd cselekmenyenek szinhelyet, a Budapesttdl 20 km-re levd Duna-parti Beiavaradot Szentendrerol mintdzta az
irdnd. A varost athaldzd pincerendszertdl a miilt szazadvegi filoxeran, a HfiVmegdlldn at a kocsigyarig szamos konkret helyi utaldst taldlhatunk. A regeny
szerepldi viszont az orszag barmely kisvarosaban eihettek volna: iilddzdtt zsiddk, zavaros ideoldgiaju nyilasvezetdk, ellenalld munkdsok, tanitdk, papok.
A regeny masodik kiadasa 1985-ben jelent meg a Magyarorszagi Reformatus Egyhaz sajtdosztalyanak a gondozasaban.
Jegyzetek:
1

Beszelgetes Nagy Zsuzsaval 1984. augusztus 30-an

2

Pest Megyei Hxriap Szentendre kiilonkiadasa, 1960. marcius 19.
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A. Nagy Gydrgy (balrol), felesige, Nagy Zsuzsa is egy rokon hdzaspdr a szentendrei reformdtus pardkidn

N£METH
Nagybinya,

LASZLO
1901. iprilis 18. - Budapest, 1975. marcius 3.

Szazadunk kiemelkedo prozairojanak szentendrei tartozkodasara szeretettel
es tisztelettel emlekeznek vissza palyatarsai es egykori szallasaddi. Farkas Ferenc ozvegye, Gydrffy Anna emlekezeteben ugy el a csendes, zarkdzott ird,
amint Galilei cimu dramajat szinpadi eldadasra alakitja. Az d kertjiik v^geben
alio nyari lakban (Kovacs Laszld utca 46.) tdltdtt ugyanis 1953-ban nehany
hdnapot Nemeth Laszld, - sot 1-2 evig hivatalosan Nemeth Laszld volt e kis
haz tulajdonosa.^
Nemeth Laszldt szentendrei tartdzkodasa alatt meglatogattak baratai, munkatarsai. Sarkdzi Marta - a Galilei egyik biraldja - egy kdhegyi kirandulasra
is magaval vitte az irdt.
Szentendren, Gorgey Artur visegradi otthona kdzeieben, Nemeth Laszld
elotanulmanyokat folytatott Az druld megirasahoz. Valoszinuleg a kesziilo
Gorgey drama foglalkoztatta leginkabb Szentendren, azert adta a varosrol
szdld dneietrajzi irasanak az Aruld cimet. Igy emlekezik szentendrei tartozkodasara ebben az irasban;
„... a szentendrei kerti hazba kdltdzkddtem k i remetenek.
A kdrnyezet nem volt kellemetlen. Nagy, ketezer dies park, gyiimdlcsds,
konyhakert, magas kdfallal bekeritve. Fdnn a dombon a haz, paraszthazbdl
kifejlesztett villa, amilyenrdl a harmincas evek vegen almodoztak, azon tul a
ket puli orizte udvar, koriil egy csomo facerra valt mellekepiilet, gazdalkodasi
tervek csddtdmege, most lakas. De a parktdl, amelynek meiyeben az en hazikdm volt, egy csukott ajtd valasztotta el, ugyhogy ha a siiriimbdl eldjdttem,
csak a hazbelieket vagy az eperagyat gondozd felesasszonyt lattam. A haziaszszony — Gydrffy Istvan lanya — vonzd, szereny, jd izlesij asszony, aki borzalmas fejfajasai sziineteben gyermeklapoknak keszitett kedves illusztracidkat,
amidta ferje az allasabdl kicsdppent, ez lett a csalad fd bevetele. Az egyik szobaban a ferfi sziilei laktak, hajdan gazdag erdeiyi fatelep-tulajdonosok — a
kert pedig a ket parittyazd, mdkusokra vadaszd fiugyerek dzsungele volt,
akiknek azonban szigoruan meg volt tiltva, hogy az en hazikdm kdzeiebe
hatoljanak. Oda nem is jdtt le - eleinte legalabb — senki, csak a hazigazda...
s bar a^riUs utolsd napjaiban kdltdzkddtem k i , tdbb mint egy hdnapon at a
fazas es fijtes lett a legnagyobb eimenyem s gondom. A kis hazat jiilius-augusztusi melegekre epitettek, s a masik ket oldalrdl jd siirii bozdt vette koriil,
hogy a nap valahogy meg ne zavarja a hiivdsen tamadd gondolatokat. Az
epiilet egyetlen szobabdl allt, eldtte negy faoszlop tartotta az eldreugrd tornactetdt, amely mar maga is sok fenyt elfogott, a tdbbit a ket aprd, fatablas
ablak sziirte a nappal is homalyos szobaba. Ha reggel veietleniil a felkeld nap
talalt is egy savnyi kiderengeni vald helyet a felhdk kdzt, messze ki kellett
mennem a park didfaja ala, ide-oda vive az asztalkamat, hogy a rigdkat felverd
irdgepem a nap paszmajdban maradhasson. Napkdzben rendesen a keskeny
86

Nimeth Ldszlo 4s csalddja Farkasik szentendrei

kertjiben

tornacarol neztem az esot, vagy a sotet szobaban hallgattam a szelet. Az ejszaka meg egyetlen hosszu fazas volt, az evek ota lakatlan falak kozt magamra
hdnyt s lassan atnyirkosodo ruhanemu alatt. Ebedehii, ugy volt, bejarok a varosi vendegldbe, de a hetijegyem kihasznalatlan maradt, az eszmenyi fasirozott-golydkdrt nem volt ertelme a szekiek-esdnek nekivagni. Ella jdtt ki kosardval hetente egyszer-k6tszer fdzdgetni ram. A k^menyeket az dreg Gydrffy
nagymama szedte rendbe...
Egyediilletemet megszanva Ella mind surubben jdtt ki az eielmiszeres kosaraval, mas csaladtagok is tultettdk magukat, hoi mint evezdsdk, hoi mint kiranduldk a tilalmon, amely a kis hazat v^dte; az iskolaban kdzeledtek a vizsgak, s a sokat betegeskedd Csillanak nyilvan javara valna, ha itt, az dijasi kertben rakoncatlankodhatna a fiukkal. tlgyhogy egyszerre csak a kis szamaras
kocsi, amely a fuvarozast vegezte, egy masodik szallitmany aggyal, edennyel
zdtydgdtt be az allomasrol. Csilla mint a fiukkal versenyzo famaszo r^mitett
az drjdsi ^gerfak lombkoronajabdl. A remetelakban a petrdleumfdzd kora reggeltol kesd delutanig egett, s Hada neni, Ella asszisztense nem gydzdtt csodalkozni, hogy akiknek rendes lakasuk van Pesten, miert vergddnek ebben a ciganyeietben. Ella kijdveteievel termeszetesen a klauziira utolsd nyomai is eltiintek: Farkasek vendegeiknek rendesen benniinket is bemutattak, sot olyan
vendegeket is kaptak, akik voltakepp a kedvunkert jdttek ki. . . .
Vagyis a karthauzi maganybdl egy zajos, de eieg kellemes nydr lett, s ha
nem esett az esd, a fak alatt — esds iddben a tornacon — a gepeiesre is mindig
akadt egy zug. Ennek az enyhiild tavasznak volt egyik programpontja a dramaturgok kirandulasa. A Galilei atadasa s Benedek levele utan hosszabb csdnd
kovetkezett: a szinhaz most emelte fdl s kezdte veszeiyes aknakent ide-oda
forgatni a kiildnds darabot....
Benedek es Geliert harom-negy deiutdnt tdltdtt ott kinn, a harmadik felvonas targyalasdri Major Tamas is reszt vett. A szentendrei kirandulas egy kis vidam folt volt a prdbak, tanitas, gyuiesek kdzt hajszolt eletiikben...
A rdkdvetkezd vasimap leszalad a kis hazba az egyik Farkas gyerek: 4(Laci
bacsi, tessek azonnal fdljdnni, nagyon erdekes dolgok vannak az ujsdgban.*
A verandaasztalon ott van a szetszedett Szabad Nep: a reggelizdk az uj miniszterelndk beszedet olvastdk. Attdl fogva vasdmap arrdl folyt a vita, en is remenykedve figyeltem az orosz politikat."^
Nemeth Laszldek meg az 1960-as evekben is tdbbszdr megldtogattdk Farkasekat Szentendren, sot az ird ozvegye halalaig gyakori latogatdja volt a vdros kiallitdtermeinek,
Jegyzetek:
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1

Farkas Ferencne visszaemlekezese 1984. julius 9-en.

2

Nemeth Laszlo: Homalybol

homalyba. Eletrajzi irasok. Bp. 1977. Magveto - Szepirodalmi Kvk. 2. kotet, 2 5 0 - 2 7 2 . old.

NESKO

LAZAR

Szentendre,

1780. - Szentendre, 1864.

„Avakumovics Avakum mellett 6 kepviseli a ket ^vszazad eldtti Szentendren
az irodalmat, a kdlteszetet. Ket vaskos kdtetre vald kdltemeny-gyujtemenyet
Ignjatovic' Jakov mentette meg a feledestdl es juttatta el a Matica-gyiijtemenybe. Eredeti szerb n y e M kdltemenyei mellett nemet forditasok is vannak a ket
kotetben. Ignjatovic szerint a legerdekesebb a szentendrei vonatkozasii Stara i
nova Sent Andre/a (A regi ^s az uj Szentendre) cimij kdltemenye. Hangja szatirikus es Szentendre erkdlcsi es anyagi hanyatlasa a targya. Jovan Skerlis irodalomtortenesz szerint ebbdl a kdltemenybdl meritett maga Ignjatovic Jakov
is, amikor megirta a Ve^/'ti Mladozenja (Orok volegeny) cimii regenyet. Irodalomszeretete mellett vail az a kdriilmeny is, hogy a Vuk Stevan Karadzic fele
szerb szdtar eldfizetdi kdzdtt is ott talaljuk Neskot (1818)" — irja rdla Huzsvik Gydrgy.^
Nesko Lazarrdl egyik mai irodalomtdrtenesziink is megemlekezik. Stara i
nova Sent Andreja. Lazar Neskovic (1780—1864) cimmel il^ilosevicsPdter iit

rdla cikket a Narodne Novine 1984. 19. szamaban. A lap e szama kdzli aSfara i nova Sent Andreja cimij kdltemeny X V I I I . szazadra vonatkozd reszet. A
X I X . szazadi „uj Szentendre"-rdl szdld Nesko-versreszlet a lap 20. szamaban
jelent meg.
Nesko Lazar irodalmi erdeklddese mellett felfigyelt az epitkezesek soran
elokeriilt rdmai emlekekre, romokra is. „Tudomasunk van arrdl, hogy Nesko
Lazar gazdag szentendrei kereskedo kdltseg^n mar 1830-ban kutato asatasokat tartottak."'^
„A Nesko csalad egykori lakdhaza a miilt szazadi Szentendre kiemelkedo
maganhaza. Az egyetlen a varosunkban, amely az ligynevezett videki kiiriatipusban ^piilt."^ (A hazat inkabb Teodorovics kuria neven ismerik, jelenleg
a Kdzponti Altalanos Iskola regi tornacos szarnya a Bajcsy-Zsilinszky utcaban.4)
Jegyzetek:
1
2

Huzsvik Gyorgy: Nesko Lazar. = Pest Megyei Hirlap Szentendre kiilonkiadasa,
1963. marcius 6.
Boros-Soproni-Szombathy: Szentendre. Bp. 1977. Panorama, 68. old.

3

Huzsvik Gyorgy idezett cikke.

4

Toth Antal kozlese 1984. szeptember 28-an.
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ORVOS

LAJOS

Ungvdr, 1923. julius 28.

Orvos Lajos Iro, mufordito, tdbb nagy francia regeny magyar nyelvu tolmacsoldja, az 1969-es Mdricz evforduldra Leanyfalura utazott, mialatt csaladja
Szentendren maradt. Annyira megtetszett nekik a videki kis varos a kornyezo
hegyekkel, hogy egy het mulva Orvdsne testverevel kdzdsen telket vettek a varosban, melyre kis vikendhazat epitettek (Dunakanyar kdrut 35.), mely idealis hely az alkotdmunkara is. 1976-ban fiiik a szentendrei Mdricz Zsigmond
Gimnazium tanuloja lett, azdta a csalad egyre tdbb iddt tdlt a varosban.
Orvos Lajos Budapesten dolgozik nyugdijaskent a Reuve de Hongrie cimii
folydirat szerkesztosegeben, gyakran jar Parizsba. Ha keves ideje is marad arra, hogy tevekeny r^szt vaUaljon a helyi kulturahs eietben, a jelentdsebb esemenyeken, dsszejdveteleken mindinkabb hallatja hangjat.
Barati kapcsolatot tart tdbb szentendrei es leanyfalui irdval, kdltdvel.
Gyakran talalkozik Vas Istvannal, Szanto Piroskaval — nehany percnyi jarasra
laknak egymastdl, Orvos Lajost regi baratsag fuzi Szeberenyi Lehelhez, akivel
valaha egyiitt dolgoztak a Szabad Szdnal. Ma is silriin meglatogatjak egymast.
Orvos Szentendren irt novellait irodalmi folydiratok (Q Iras, Vigilia,
Tiikor), orszagos napilapok es elvetve a Pest Megyei Hirlap kdzlik. Valogatott
elbeszelesei kotetbe gyujtve kiadasra keszen allnak. Novellainak gyakori temai
a kdmyek tajai, jellegzetes embertipusai. Sok szentendrei raismert peldaul
Bandi cimu elbeszeiese hosere, a fdteri kdborkutyara^. 1979-ben a Mdricz evforduld kapcsan tdbb megemiekezest, cikket irt (Lobogd, Q Aurora stb.), hiszen 1941—42-ben Orvos Lajos volt a Kelet Nepe legfiatalabb munkatarsa,
bensdseges kapcsolat alakult ki kdzte es Mdricz Zsigmond kdzdtt.^ Orvos Lajos jelenleg a Mdricz Zsigmond Kdr vezetdsegi tagja.
Szentendrei tartdzkodasa alatt megjelent mijforditasai: Verne Sdndor Mdf/^s^nak utdbbi harom kiadasa, L6vy-Strauss: Szomoru trdpusok (Bp. 1973.
Europa, 2. kiadasa 1979., Kopeczi Bela utoszavaval) es Camus: Boldog haldl
cimu regenye (Bp. 1984. Magvetd RaRe sorozata, Orvos Lajos utoszavaval).
Jegyzet:
1
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Beszelgetes Orvos Lajossal es felesegevel 1982 6s 1988 augusztusaban

PAJOR CASPAR (TOT-LIPCSEI

Kirdiyi, 1766? - Szentendre,

£S

FELSO-EORI)

1840. mdjus 30.

1788-t61 a pesti egyetemen orvosnak tanult, amellett jogi tanulmanyokat folytatott es irodalommal is foglalkozott. 1794-95-ben Karman Jdzsef mellett d
volt az egyik szerkesztoje az littdrd jellegu, Izl^ses kivitelu Urdnia cimu magyar nyelvu irodalmi folydiratnak, melynek a ndi olvasdk szamanak gyarapitasa es Pest irodalmi kdzpontta szervez^se volt a fd c61ja, s amely kdzdnseg hianyaban a harmadik szam utan megsziint. Pajor Caspar/*./•. alairassal publikalt
eredeti irasokat az Uraniaban, amellett forditott is.
1795-ben orvosdoktorra avattak. Szentendren telepedett le gyakorld orvoskent, itt elt halalaig. Szentendren alapitott csaladot, hat gyermeke sziiletett.^
Lakdhaza nagy valdsziniiseg szerint a mai Kossuth Lajos "utca 5. szamii haz,
melyet a Pest megye miiemlekei (Bp. 1958. Akademiai Kvk.) is volt Pajor-hazkent tart nyilvan.
A hegyi temeto evangeiikus reszeben temettek el. Sirfelirata: „Itt nyugszik
Tdth Lipsei Pajor Kaspar orvostanar tdbb ns. megyek tablabiraja es hires iigyved. Meghalt 1840. majus 30. eletenek 74. eveben."
Jegyzetek:
1

Torma Kazmer Otto: Emlekezes Pajor Gasparra. = Dunakanyar Kurir, 1986. j a nuar, 2. old.;
Szinnyei Jozsef: Magyar irok elete es munkai. X . Bp. 1905. Hornyanszky
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Pajor Gdspdr sirja

POPOVICS DfiNES
Kozsdni, Macedonia, 1750. - Buda, 1828. janudr 27.

A Bukarestben, majd Konstantinapolyban tevekenykedd tudds szerb szerzetest 1785-benbelgradi, 1791-ben budai puspdkke neveztek ki. Ezutan ,,...nyomban bevonult sz^khelyere, Szentendrere.... 1793-ban Budara kdltdzdtt."^
Az d nev^hez fuzddik a szentendrei piispdki konyvtar tenyleges megalapitasa, kdnyvtarra szervezese az 1790-es evekben. (A budai gorogkeleti piispdkseg megalakulasatdl, 1695-tdl gyarapodott a kdnyvallomany alkalmi vasarlasokkal es ajandekozasokkal. 1780-tdl 1790-ig atmenetileg a karlocai ^rseki
konyvtar is Szentendrere kdltdzdtt a tdrdk haboriik miatt. A ma is megl^vd
zart kdnyvtarnak kuldndsen a kezirat-gyujtemenye ertekes.)
Popovics Denes maga is „...irodalmi, forditdi tevekenyseget fejt k i . ... Gorog es latin nyelvu egyhazi muveket fordit es fordittat, melyeket az Egyetemi
Nyomda ad ki. Keziratban levd forditasai... a piispdki konyvtar kezirattaranak
legbecsesebb darabjai."^
Legismertebb miiforditasa a Czirill ds Method igaz tdrtdnete, Theophylak-

tosz bolgar piispdk munkaja utan szerbre forditva (Buda, 1823.). Cikkei a
Magyar Kurirban es a Tudomanyos Gyiijtemenyben jelentek meg.
78 eves koraban halt meg budai hazaban. „Eltemettek Szent-Endren, hoi
felette a gyaszbeszedet Vitkovics Janos budai piebdnos mondta."^
Halala utan hagyateka, igy kdnyvei is a szentendrei piispdki konyvtar dllomdnyat gyarapitjak.'*
Jegyzetek:
1

Rimszki Peter: Popovics Dionysius budai szerb piispok eletrajza. = Szerb tortdnelmi repertorium, Bp. 1918. MTA, 1 9 3 - 1 9 5 . old.

2

Huzsvik Gyorgy: A budai gorogkeleti szerb piispoki es egyhazmegyei konyvtar
Szentendren. = Pest megye konyvtarai, Bp. 1965. Pest Megyei Konyvtar, 1 4 3 147. old.

3

Rimszky Peter: i.m.

4

Huzsvik Gyorgy: i.m.
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POPOVICS I V A N

Arad, 1870. - Budapest, 1952.

A szerb szarmazasu latin-gorog szakos gimnaziumi, majd foiskolai tanart
Szinnyei Jdzsef: Magyar Irdk elete es munkai cimii muve az Egyet^rt^s 1899.
Junius 25-i szamaban megjelent Arany es Petdfi szerb forditdja, Zmaj Jovan

Jovanovics cimu cikkevel tartja szamon.^ 1920-ban szerb-horvat tankdnyv
irasaval bizta meg a budapesti Schenk konyvkiado. Szamos adatot publikalt
a Thdkdly Popovics Sava altal alapitott pesti szerb foiskolai internatus, az un.
Thdkdlyanum nevaddjardl a szerb Matica Srpska centenariumi diszkdnyveben.
,,1913-ban Szentendrerol nosiilt. Roknics Lyubicaval kotdtt hazassagot es
ettdl az iddtdl kezdve egeszen halalaig evenkent hosszabb-rdvidebb iddt tdltdtt Szentendren. Igen szerette a termeszetet, szivesen setalgatott az amyas
szentendrei Duna-parton. ... Tagja volt a Szentendren szekelt volt egyhazmegyei iskolaszeknek is. Gyakran drakat tdltdtt el az egyhazmegyei kdnyvtarban
ds nagyra becsiilte annak szlavisztikai gyiijtemenyet. Budapesten halt meg, de
a szentendrei Szaboma temetoben van eltemetve a Roknics csalad tagjainak
sirboltja mellett. Ertekes kdnyvtaranak egy reszet ozvegye az egyhazmegyei
kdnyvtarnak ajandekozta."^
Jegyzetek:
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1

Szinnyei Jozsef: Magyar irok elete es munkai. X I . kotet. Bp. 1906. Hornyanszky

2

Huzsvik Gyorgy: Popovics Ivan. = Pest Megyei Hirlap Szentendre kiilonkiadasa,
1964. januar 22.

Popovics Ivan sirja
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Reszlet a pUspoki templom ikonosztdzionjdbdl. A ,,kaszds ember" a hagyomdny szerint
Rdby Mdtydssal azonos
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RABY

MATYAS

Pozx>ny?, 1752. szeptember 21. — ?

Kancellariai tisztviselo, politikai iro. A felvilagosodas koranak egyik Erdekes,
sokat vitatott alakjat szoros kapcsolat fuzte Szentendrehez. Hanyatott eletenek legzaklatottabb korszaka a Szentendrehez es Izbeghez kdtddd nyolc ev
volt (1784-1792). Az 1797-ben Strassburgban nemetiil megjelent dneietrajza, A jogtiprds Ss a kormdnyzds borzalmai Magyarorszagon es Ausztridban,
vagy a turelmes ds emberseges magatartds miatt napjainkban kegyetlenul uldozott rdbai es murai Rdby Mdtyds magyar names okmdnyokkal igazolt tdrtd-

nete, valamint a rdla szdld irodalom szerint eletenek kdzeppontjaban a szentendrei es izbegi visszaeiesek leleplezese allt, amit I I . Jdzsef csaszar megblzasabdl vallalt.
Raby Matyasrol az eltelt ketszaz ev alatt szeisdsegesen elterd veiemenyek
alakultak k i . Jokai Mdr toUa nyoman romantikus regenyhdskent kei eletre az
igazsagert es nepert kiizdd Rab Raby alakja. Szinnyei Jdzsef viszont igy ir rdla: , J I . Jdzsefnei besugd szerepet vitt; kesobb azonban ilyen visszaeiesekbe
maga is belekeveredett, ... hivatalabdl elbocsattatott ... kuldndsen Nyitra-es
Pest megyekben kezdett szeihamoskodni, m^'g vegre 1784-ben Szentendren
... mint feladdt elfogtak."^ Komlds Aladar az 1956-ban magyarul megjelent
Raby-dneietiras eldszavaban pedig egyenesen a szabadsaghdsdk kdze sorolja
a megszallott hivatalnokot.^ Hajdii Lajos 1984-ben kiadott Forradalmdr vagy
szerencselovag? Nyomozdi jelentds a „Rdby-ugy"-rdl

cimu kdnyveben aprdie-

kos, reszletekbe asd kutatdmunka eredmenyekent fenyt derit Raby emberi,
hivatalnoki gyarldsagaira, kisehb-nagyobb jellemhibaira. Az dneietrajzbdl ismert tenyeket, esemenyeket (hare a szentendrei magisztratussal,bebdrtdnzes
stb.) alapvetden nem cafolja meg, viszont merdben lij felfogasban, lij latdszdgbdl vildgitja meg, deheroizalva a legendassa ndtt Rab Raby alakjat. ^
Ddka Klara igy summazza Raby Matyas szentendrei tevekenyseget 1981ben: ,,A varos kdzigazgatasaban mukodese nyolc eve alatt sok visszassagot feltart, de az altalanos fejlddest nem befolyasolta kiildndsebben."^
Raby Matyas alapvetden hivatalnok volt, ha szunnyadtak is berme szepirdi
hajlamok. Oneietirasdban preciz aprdiekossaggal jegyzi fel az esemenyeket, a
szerepldk nevet, akikrol tobbnyire csak azt irja le, milyen szerepiik volt a viszszaeiesekben. Alakjait nem jellemzi, csupan a csaszdrokrdl rajzol reszletesebb
kepet es sajdt bdrtdnbeli szenvedeseit irja le erzekletesen.
Bdr a vizsgdlat evekig Szentendrehez kdti, dneietrajzaban egyetlen topogrdfiailag felismerhetd helyet sem ir le. Leirasa alapjan nem azonoslthatd sem
a lakdhaza (a Rab Raby ter 1. sz. hazat „hagyomany szerinti Raby4iaz"-kent
emlitik az utikonyvek), sem a szentendrei varoshaza, sem a tdbbi emlitett
epulet. Igaz, Raby koraban sem telekkdnyvi nyilvantartas, sem utcanevek
nem segitettek a topografiai meg^atarozast.
Magardl a varosrdl rdvid, atfogd kepet ad: „Szentendre varos a pilisi jdrdsban. Pest megyeben, a Duna partjan, Buda es Vdc kdzdtt fekszik, mindket va97

rostol ket merfoldnyi tavolsagra. Fekvese rendiviil kellemes, tdbb szdldhegye
van, ahol pompas szdld terem. Lakdjnak szama hatezerre rug. Az ottani szerbek tdbb eurdpai orszaggal elenk borkereskedest folytatnak. Fekvese es epiilete! tekinteteben nem egy tekinteiyes varost feliilmul."
Furcsa, ellentmondasos alakjat maig is szamos legenda dvezi, - kuldndsen
Szentendren. A helyi hagyomany szerint a Belgrad templom ikonosztazionjanak egyik alakja, az epitkezest szemieid kaszas ember Raby Matyas vonasait
mintazza. A helyi miizeumban drzdtt egyik vaspantos ladat Raby Matyas ladajakent ismerik, csak azt nem reszletezi a hagyomany, hogy Raby a megvesztegetessel szerzett sajat kincset drizte-e benne, vagy pedig ez volt az a Raby altal keresett es soha meg nem talalt lada, amelyben a magisztratus rejtegette a
jogtalanul szerzett aranyakat.
1925-ben utcat neveztek el Szentendren Raby Matyasrdl (ma Alsd-Duna
kdz). 1958-ban azt a teret neveztek el rdla, ahol a feltetelezett lakdhaza all.^
Az 1930-as evekben Rab Raby halaszkert mukdddtt a mai Szerb utcaban,
1982-ben pedig a Majus 1. utcaban neveztek el rdla vendeglot. 1960-ban Szamosi Sods Vilmos portre-szobrot keszitett Raby Matyasrdl, amely a Rakoczi
uti iskola eldcsamokaban allt 1967-tdl 1979-ig, az iskola megsziineseig, majd
az epiilet pincejebe keriilt. 1967 es 1979 kdzdtt az iskola littdrdcsapata is
Raby Matyas nevet viselte, majd a varoskdzpontban levd ket iskola egyesiilese
utan a masik nevadd, Bajcsy-Zsilinszky Endre nevet tartotta meg az osszevont
littdrdcsapat. 1963-ban ket helyi szerzo. Wolf Lajos es Deri Gydrgy Szentendrei mese cimii zenes jatekat mutattak be a varosban, amelynek Raby Matyas
volt a fdszerepldje. 1964-ben a Paprika birdrdl (Raby egyik ellensegerdl) elnevezett utcaban megnyilt gydgyszertar Raby Matyas nevet vette fel. (Jelenleg papir-irdszer bolt miikddik a helyen, 1986-ban a gydgyszertar - nevteleniil - a Felszabadulas-lakdtelepre kdltdzdtt.)
Jegyzetek:
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1

Szinnyei Jozsef: Magyar irok elete es munkai. X I . kotet. Bp. 1906. Hornyanszky

2

Raby Matyas oneletirasa. Forditotta: Komlos Aladar, Bp. 1956. Szepirodalmi
Kvk. 77. old.

3

Bp. 1984. Magveto. (Nemzet es emlekezet)

4

Doka Klara: Szentendre tortenete irasos emiekekben. Szentendre, 1981. Pest Megyei Muzeumok Igazgatosaga, 77. old.

5

Petho Zsoltne Nemeth Erika: Szentendre utcanevei. Szentendre, 1983. Pest Megyei Miivelodesi Kozpont es Konyvtar
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Szdntho Imre rajza a Szamosi Sods Vilmos Rdby-szobrdnak avatdsakor rendezett
emlekb elyegzeshez
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SIMAY ttoON
7557 - Szentendre,

1897. december 14.

A jomodu Simay csalad az 1870-es evekben kdltdzdtt a fdvarosbdl Szentendrere. Az Anna-vdlgyben vettek birtokot.
Simay Odon jogot vegzett fiatalemberkent keriilt a varosba. A csalad akarata ellen nosiilt, ezert minden tamogatastol megfosztva kenytelen volt Irnoki
allast vallalni a varoshazan. Unokai visszaemlekezesei szerint vidam, bohem
ember volt, szerette a zenet es a jd tarsasagot.^
Irasait a fovarosi lapok kdzdltek. Egyetlen elbeszeles-kdtete jelent meg
M4csvildgndl cimmel 1892-ben a Singer es Wolfner kiaddnal. Konnyed, jd humoru irdegyenisegrdl tamiskodik a kdtet.
Bogdanyi uti, akkor 110. szamii lakasan erte a halal.'^ A hegyi temetoben
nyugszik.
Unokadccse, az allatszobrairdl ismert Simay Imre (Bp. 1874. - fird, 1955.),
a Kepzdmiiveszeti Fdiskola tanara, a Szentendren eld Abranyi Emil egyik kdzeli rokonat vette felesegiil.
Jegyzetek:
1

Gyore Maria, Gyore Laszlo es dr. Gyore Andor visszaemlekezes 1984. julius 23-an

2

150/1897. sz. halotti anyakonyvi bejegyzes. Szentendre
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Simay Odon sirja
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SOLYMOSSY

OLIVfiR

Noszoly, 1914. aprilis 27.

fro, kolto, pedagogus, szinmuvesz. 1940-ben Kolozsvarott tanari diplomat,
1948-ban Budapesten bolcseszdoktori diplomat szerzett. Valtozatos palyaja
soran volt szinesz Kolozsvarott (1938-39), majd az Allami Deryne faluszinhaznal (1953-55), kulturhaz-igazgatd (1956-59) es tanar ( 1 9 6 4 - 7 3 ) Budapesten. Verseket, novellakat irt, tdbb elbeszeleses kotete megjelent.
Napkdziotthoni tanarkent keriilt Szentendrere 1959-ben. Kezdetben naponta kijart a fdvarosbdl, majd egy kis hazat — ahogy d nevezte, kuUpintydt - vasarolt a Borpince utcaban. 1963-ig volt a Rakoczi liti altalanos iskola tanara. Felettese igy ertekelte munkajat:
a szdrakoztatd foglalkozasok
teren voltak kivald kepessegei... Egyiitt elt, lelegzett, dolgozott, jatszott, mdkazott tanitvanyaival. A napkdziotthon bd teret adott pedagdgiai elkepzele
seinek es azert szerette ezt a munkateriiletet."^
A Szentendren tdltdtt negy ev alatt harom gyermekszindarabot mutatott
be napkdziseivel. 1960 jiiniusaban Szentendren volt az dsbemutatdja/A csap
da clmil harom felvonasos zenes darabjanak, melynek Vecsey Erno szerezte
a zenejet. „A csapda egy mai iskola eletebol veszi temajat, s harom felvonason
keresztiil zajlik eldttiink az iskola ifjiisaganak elete, munkaja, gyermekdrdmdkkel, diakcsinyekkel. A darab eljutott a nezdk sziveig. Van benne fesziiltseg, izgalom, hat a nezdk erzelmeire." — irja a helyi lijsag.^ Felndttek es gyerekek egyiitt jatszottak A csapddhan, melyet a varosi tanacs disztermeben
mutattak be. A fdszerepet maga Solymossy OHver alakitotta.
Korabban, 1956-ban irta A rdka, medve es a favdgd cimii zenes darabjat,
melynek szinten Vecsey Erno szerezte a zenejet. Nagy sikerrel jatszottak mar
Budapesten^, a radidban is eldadtak, amikor 1962. majus 1-jen szlnre vittek
a Szentendrei Kulturalis Napok alkalmabdl. A Tiszthelyetteskepzd Iskola kulturtermeben zsufolt nezdter elott jatszottak a szentendrei gyerekek.
Harmadik, Szentendren irt es bemutatott darabja a Mese a n4vmasokrdl
cimu verses mesejatek (1961).
Solymossy Oliver 1962-ben meg Szentendren megkapta az ,,Oktatasiigy
Kivald Dolgozdja" kitiintetest.
1964-tdl a fdvarosban tanitott. Pedagdgiai tanulmanyai es a szinjatszassal
vald nevelesrdl szdld cikkei a fovarosi napilapokban es a gyermekiijsagokban
jelentek meg.
1973-ban csaladjaval egyiitt Svedorszagba telepiilt. Hamar megtanulta a
sved nyelvet. Svedul irt elbeszelesei lijsagokban (pi. Femina) jelentek meg.
Teofil, a varazsid cimii novellajat d maga olvasta fel a sved radidban. 1980-ban
Stockholmban megjelent egy ketnyelvii novellaskdtete PS okanda vdgor — Jaratlan utakon cimmel. A boritolap rdvid ismertetoje a Szentendren tdltdtt
negy evrdl es az itt irt miiveirdl is megemlekezik.
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Solymossy Oliver szentendrei diakjai koreben

Jegyzetek:
1

Zambo Belane visszaemlekezese a napkoziotthonok 30 eves fennallasa alkalmabol. Kezirat.

2

Sz. L . : A csapda = Pest Megyei Hirlap Szentendre kiilonkiadasa, 1960. jiinius 18.

3

Pest Megyei Hirlap Szentendre kiilonkiadasa, 1959. apriUs 4.
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SZAKONYI

KAROLY

Budapest, 1931. oktdber 26.

Egyik legismertebb, korunk problemai irant egyik legfogekonyabb mai Ironk,
igy ir Szentendre kdrnyekevel vald elsd talalkozasairdl: „Katona koromban
sokszor meneteltem Piliscsabatdl Pomazig, Pilisvdrdsvarig. Ezt a tajat mar akkor megszerettem."^
Nemcsak neki tetszett meg a varos, hanem d is meghdditotta Szentendret,
meg idekoltozese elott. Palotai Erzsinek a jarasi kdnyvtarban rendezett 1965-ds
eldaddi estjerdl igy emlekezett meg a sajtd: „...a legnagyobb tetszest a fiatal
Szakonyi Karoly Ndgykezlab cimii novellaja es a francia Georges Duhamel:
Florentin Prunier balladaja aratta."^

1971-ben Szentendrere kdltdzdtt, allandd lakoskent elt itt 1978-ig. Itt
kotdtt hazassagot 1971 szilveszteren. K ^ t fia Budapesten sziiletett ugyan
(Gergely 1973., David 1974.),, de nyolc napos korukban mar Szentendrere
keriiltek. 1978-ban Budapestre kdltdztek, de idejiik jd reszet tovabbra is
Szentendren tdltik teliesitett nyaraldjukban (Hegyalja utca 1.). Szakonyi
Karoly igy vail errdl: „Amikor 1971-ben a veletlenek dsszejatszasa soran kijutottunk Szentendrere es ott eltiink het even at telen, nyaron, jd erzes volt
beilleszkedni. A felszegseg kesobb jdtt, amikor ligy ereztem, hogy kevesbe
tartozom ehhez a tajhoz, mint azok, akik itt dshonosak. Betolakoddnak ereztem magam. ... Fiaink szamara Szentendre olyan, mint a vilag kezdete: itt eszmeltek ra az egboltra, a bogarakra, a viragokra, a kertre. Jdmagam is erdsen
ragaszkodtam ahhoz, hogy szentendreinek erezziik magunkat, de aztan erdt
vett rajtam a nyugtalansag, hogy a pesti mozgas, nyiizsges is szerepet kapjon
az eletemben. A kettdsseg hosszu tavon idealisnak tiinik. A nyarat es a hetvegeket Szentendren tdltjiik, sajat terrenumunkban, a hivatalos reszt, a telet
a fdvarosban. A ritmus, a valtas kellemesen hat. A valtakozas fenntartja mindket taj szeretetdnek a frissesseget."^
Az 1970-es evekben gyakran talalkozott a Szentendren
kdrnyeken eld
irdkkal, koltokkel, egymas lakasan felvaltva, majd a miivelodesi hazban.
Ezek az irodalmi, barati beszelgetesek kesobb ritkulni kezdtek, majd lassan elmaradtak a sok munka, a felgyorsult eletritmus, az emberi kapcsolatok marmar kortiinetkdnt jelentkezd elsivarosodasa miatt, melyre ^ppen Szakonyi
Addshibdjanak a ketsegbeesetten szatirikus hangja is figyehneztet.
Szakonyinak a varosban egyik tdrzshelye a kdnyvesbolt, ide be-ben^z, ha a
Fd teren jar. Rendszeresen szerepel a szentendrei ird-olvasd talalkozdkon,
kdnyvheti programokon, reszt vett az izbegi olvasd-kepzdmiivesz tabor munkajaban is.
Miiveinek - nehany kiveteltdl eltekintve - nincsenek konkrdt szentendrei
modelljei: az itteni hangulat, legkdr, emberek attetelesen vannak jelen a novellakban, dramakban. Sajat velemenye szerint a legszentendreibb irasa az Udulddvezet vagy a Maganyos biciklista cimii kdtetenek nehany tarcaja, novellaja es
a Czdbel centenariumra irt megeml^kezese aKortarsban.
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Ha nem is kifejezetten szentendrei, de izig-verig dunakanyari a Nemzeti
Szinhazban nagy sikerrel jatszott /Hongkong/'pardka: sok kornyezo villaban
hasonldan jatszodhatott le ujgazdagek hazavatoja. Iranyitdszdm 2000 cimii
kdteteben alig van utalas Szentendrere. A cimvalasztast igy indokolja az ird:
„Az Iranyitdszam 2000 egyik ertelemben Szentendrere, mint lakdhelyre utal,
masik ertelemben a masodik evezredre gondoltam, annak postazva a kotetben
levd irasokat."^
A hatodik napon cimii szinmii sem Szentendren jatszddik - barhol jatszddhat az orszagban. Szentendrehez kdti viszont a Madach Szinhaz itteni nagysikerii vendegjateka 1980. februar 7-en, melyet a szinhazbarat kdr beszelgetese
kovetett dr. Varadi Gydrgy vezetesevel a szereplo szineszek — tdbbek kdzdtt
Bessenyei Ferenc, Psota Iren, Almasi fiva - es a szerzo, Szakonyi Karoly reszvetelevel.
1979-ben Barcsay mestertdl atvette a Szentendre Barati Kdre elndki tisztet.
A Barati Kdr elndkekent kdszdntdtte Szentendre vendegeit az 1980-as Szentendrei Nyar miisorfiizetenek bevezetdjeben. Nehany, a varosra vonatkozd
mondat a bevezetdbdl: ,,Ahogy vannak tehetseges emberek, akik azonban
nemcsak alkotasaikkal tiinnek k i , de varazslatos szemelyisegiikkel is, mert
biivkdriik vonzasanak lehetetlen ellenallni, iigy vannak a talentumos varosok
is - es Szentendre ilyen. Bijvkdrebe von mindenkit. Megejt szepsegevel, kedvessegevel, hangulataval. Emberszabasii ez a kisvaros."
A kovetkezo evben a Madach Szinhaz Szakonyit kerte fel Csiky Gergely
Mukanyi cimii vigjatekanak nyelvi leporolasara, aktuahzalasara es a Szentendrei Teatrum szabadteri szinpadahoz igazitasara. A zaronapon Szentendrei
Nyar emlekplakettel tiintettek ki.
1985-ben az d bevezetdjevel jelent meg a Pest Megyei Muzeumok Igazgatosaga kiadasaban a Szentendre cimu minikdnyv. Nehany mondat Szakonyi Karoly bevezetdjebdl:
„... Szentendret nem szabad odadobni annak a Minotaurusznak, amit urbanizacidnak neveziink. Maradjon ez csak kisvaros, persze ne csdkdtten, a
fejlddes litjardl felreallitva.
Nehany eve finnorszagi filmesek kertek ra, hogy kalauzuljam dket a varosban; ceUuloid-szalagra vettek Szentendret. De nem a regi - elsdsorban a mai
eiet erdekelte dket. A keszitendd film egy volt azok soraban, amiket a vilag
kisvarosairdl forgattak. Ezeknek a meg felismerhetd humanus karaktereit kerestek mindeniitt. A mostanaban mindinkabb kiveszd kdzvetlenseget, kdrnyezeti beket, harmdniat lakohely es ember, taj es kdzdsseg kdzdtt. Szentendret
nemcsak szepnek, otthonosnak is talaltak.
Ezt az otthonossagot kell vedeni, ezt a jelleget kell megdrizni. ...
Szentendre ugy szolgalhatja a kort, iigy illeszkedhet be a vilag harmdniajaba, ha megdrzi karakteret. Csak annyi alakitast, javitast kivan, amennyit egeszsege megkdvetel.
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Mikent a jelen a miilt koveit - a jovo is orizze meg ezt a soktornyii, sokn y e M , de egy akaratii, remekmivii varost."
Jegyzetek:
1

Vendegiink Szakonyi Karoly. Molnar Zsolt riportja. = Dunakanyar, 1983. 3. sz.
2 2 - 2 5 . old.

2

Pest Megyei Hirlap Szentendre kiilonkiadasa, 1965. november 3.

3

Molnar Zsolt idezett riportja; Szakonyi Karoly szentendrei eleterol olvashato riport Moldovanyi Akos;,.Kertesz legyen, aki boldogsagra vagyik" cimii konyveben
is. (Bp. 1986. Mezogazdasagi Kvk.)

4

Beszelgetes Szakonyi KaroUyal, 1984. julius

5

Bosnyak Sandor riportja Szakonyi KaroUyal. = Szentendrei Musor, 1978. februar,
4 1 . old.
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Szdntho Imre
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SZANTHO

IMRE

Budapest, 1925. szeptember 21.

Negy eves kora ota el Szentendren Szantho Imre textiltervezd, festomuvesz.
Jelenleg a Panndnia utca 10. szamii hazban lakik.
Nagyapja, Szdke Lajos, a Nemzeti Szinhaz volt szinmuvesze reven gyermekkora dta kapcsolatban all a helyi muveszvilaggal. Fiatal kora dta fest, rajzol,
karikatiirakat, Hndleum-metszeteket k^szit. Tdbb mint husz emlekbelyegzdt
tervezett a Szentendrei Nyar es mas helyi esemenyek alkalmabdl. Talan nines
is masik varos az orszagban, amelynek ennyi emlekbelyegzdje lenne. ^
Megszallottan kutatja es propagalja a varos aprd hangulatait, mindennapjainak szepsegeit, a rejtett 6piteszeti remekeket. Aktivan reszt vesz a varos kdzeleteben is. Tevekenysegeert 1986-ban ,^ro Urbe Szentendre" kitiintetesben
reszestilt.
Nemcsak kepein drzi a regi es mai Szentendret, hanem cikkeiben, Irasaiban
is. Mint regi titkok tuddja, kifogyhatatlan kedwel meselt a Pest Megyei Hirlap
hasabjain is a helyi szin^szekrol, festdkrdl, kiallitasokrdl, erdekes szentendrei
emberekrol. Ezek a cikkek reszei a Padlasszobdm clmii, keziratban levd tiz
Ives visszaemlekezd reg^nyenek. Aktiv cikkirdja es karikaturistaja volt a Pest
Megyei Hirlap Szentendre ktilonkiadasanak 1959-tdl 1966-ig, a kiilonkiadas
megsziineseig. Emellett a Textilelet cimii ujsagban is jelentek meg Irasai.
1980-ban adta ki a Miniatiir Kdnyvgytijtdk Klubja Mesevdrosom Szentendre clmil kdnyvet, benne irasainak es lindleum-metszeteinek egy reszet. Nehany mondat az Izleses, finom kivitelii kdnyvecskebdl:
,,Szentendre «Mesevarosi^ — olyan, mintha egy kepeskdnyvkeszltd mester
fametszetei, lindlapjai elevenedtek volna valdsagga. Kdzepkori hangulata ma
is varazslatos, sok-sok templomat, hddfarkas cserepii, vastag falii hazait, sikatorait, tortenelmet idezd diszletnek is veihetne a latogatd - am teved, aki igy
velekedik, mert itt valdban es igazan az 1700-as evek emleket vigyazzak a kapuk, terek, hazak es templomok. ...
A Szamarhegy a Tabanra emlekeztet, egymasra tolult haztetdin, gdrcsds
akacfain es keleti kecsessegii - Csontvary-kepek cedrusait idezd - ecetfain
vadgerlek tubtutulnak es feketerigdk lakjak a bodzakkal szomszedos hecsedUbokrokat. Oreg pincehazak malladozd vasajtajai, rozsdaviraggal dacold szepmiivii zarak, amelyeket talan Lyubojevics lakatosmester remekeit — ma mar
nem a boroshorddkat vigyazzak."
Jegyzetek:
1

Szantho Imrevel beszelget Kertesz Peter. = Szentendrei Musor, 1979. januar
Kertesz Peter beszelget Wiedermann Karoly filmrendezovel (Wiedermann Karoly
1980-ban portrefilmet keszitett Szantho Imrerol a televizio reszere.) = Szentendrei Miisor, 1980. februar

2

Beszelgetes Szantho Imrevel 1984. julius 8-an.
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SZANTO

PIROSKA

Kiskunfelegy hdza, 1913. december 7.

A Kossuth-dijas festdmtivesznd ketszeresen — sot haromszorosan ~ eljegyezte
magat a szepirodalommal: illusztral,ir - es Vas Istvan kdltd felesege. Eljegyezte magat Szentendrevel is - egyszer, de eletre szdldan.
1939-ben ismerte meg a varost, itt keriilt kapcsolatba Vajda Lajos festdtarsasagaval. Szentendre es a Vajda4cdr alapvetden meghatarozta Szanto Piroska festeszetet, csoda-e, ha soha tdbbe nem tudott elszakadni tdle? Vajda Lajos es Juha, Balint Endre, Ban Bela, Berda Erno, Cserepes Istvan, Fekete Bela,
Juhasz Pal, Korniss Dezsd es Tdrzs Eva barati tarsasagahoz tartozott, veliik
egyiitt fedezte fel Szentendret. Bdlam szamara cimii kdnyveben ad elenk,
szemieietes kepet felfedezd elmenyerdl.
„...a legsdtetebb es legolcsdbb szentendrei alberleti szobakbdl biijtunk k i ,
hogy talalkozzunk a hajdallomasnal, a piacon, a templomban, a szerb misen,
es este egyiitt kdboroljunk az akkor meg ahg vilagitott szentendrei utcakon, es
bamuljuk a nappal oly tarka varos tiizpirosan vilagitd alacsony ablakszemeit.
Igyekeztiink ne veietleniil benezni a zsufolt paranyi szobakba — ahany, annyifele volt, kettd sem akadt hasonld, szo sem volt meg variabiitorrdl, csak az ablakuveget szerettek egyforman piros kenddvel elfiiggdnydzni Szentendren, ettdl aztan egi fenyben ragyogott a foltos mosddtal fdldtt bolhat razd inges neni, a szerb sarokoltar mecsese elott iiveget meghiizd dregember vagy az asztalon alio ecetes legyfogdba merengd cica, a petrdleumlampa fenyvetd badogtanyerja elott.
...Allunk a piacon — akkor meg a Duna-parton volt, hosszan nyiilt a mai
revtdl a Gdrdg Kancsdig, ... A platanok szeles zdld amyeka alatt villog a korai
alma, tuzel a cseresznye, a Duna vila^td hattere eldtt driasi csomag levendulat halmoz egy « h a t n y i » tetejere egy szentlaszlo! ferfiii, a felesege feher ingvallaban kek szalag, az d feher ingjen kek porcelan gombok."^
Egyszerre kell festdszem es igazi irdi toll ilyen mozgalmas, eld szinekben
pompazd varoskep rdgzitdsehez. Szanto Piroska leirasa az avatatlanokkal is
megsejteti azt a tdbbletet, amit csak igazi miivesz lathat tajban, targyban, emberben. Ugyanigy ir a meg beepitetlen pismanyi domboldalrdl, a szerb templomok ikonosztazarol, a Preobrazsenszka-templom augusztus 19-i iinneperol,
a dunai kofahajdrdl. Ugyanigy hozza emberkdzelbe peldaul Vajda Lajos,Modok Maria, Paizs Goebel Jeno, Mandy Stefdnia alakjat: nem ,,nagyon tudds
irast" ad rdluk, hanem nagyon emberit.
Igy erez, igy lat, mikdzben a leglehetetlenebb alberletekben nyomorog
Szentendre legkiildnbdzdbb utcaiban. Csupan Kinczli Gyulane Bogdanyi liti
es Malatinszkyek pismanyi lakasara gondol vissza szeretettel. Kellemes napokat tdltdtt 1940-ben a Barackos uti Hertl-villaban is.^
Igazan vidam, szabad bohem-tanyara bukkantak Pismanyban a Haluskai
hazban, ahova a berld, Herget Jdzsefne, Boris neni befogadta az eg^sz barati
tarsasagot. Az itt tdltdtt hdnapok maig is Szanto Piroska legkedvesebb emle111

Szdnto Piroska Hold utcai kertjeben

kei koze tartoznak. ,,Ez aztan a miivesztelep! K i torodik mar az igazival, odalent a Duna-parton, ahol az «dregek» laknak."^ Ez a tiszta szivii, tiszta szandekii miivesztarsasag meg az igazi miivesztelep bohemaihoz is tul bohem, tul
zabolatlan, tiil konvencid-ellenes volt. Igazi idill - mikdzben ,JHitler a kdzvetlen szomszedsagunkban iivdlt hiszterikusan." Uvdltesetdl ,,hirtelen, mint
egy kdvel levert fecskefeszek, kiuriil a Haluskai-tanya." Kit katonanak, kit
munkaszolgalatra visznek, kinek elvei miatt kell bujdosnia. Szanto Piroskat
Boris neni bujtatta hosszu ideig bajdti otthonaban.'*
A felszabadulas utani nehany evben kevesebb szerepet jatszott Szanto Piroska eleteben Szentendre. „Isten tudja miert, a szentendrei miivesztelepen
soha nem kaptam helyet, de vegiil is ennek kdszdnhetem, hogy 1956-ban sikeriilt egy paranyi kdhazat feiepiteni egy puszta telek kdzepen."^ (Hold utca 6.)
Azdta itt tdlti ideje nagy reszdt Vas Istvannal egyiitt.
„Szentendren minden temava valik. Szentendrenek ilyen a termeszete." mondja.^ Festesre - es az utdbbi evekben irasra is - ihlette Topolanszky allatorvos sirja, a gyonydrii regi hegyi temeto, a piacon latott Vilma nevii Id,
Czweiber Pali fuvaros ket murakdzije es sok-sok aprd, kdznapi szepseg. Halas
irdi temat latott Killar bacsi alakjaban, akit Szeberenyi Lehelnek adott at regenyhdsiil.^
Festdszemmel ir es egy kicsit talan irdszemmel illusztral. Rajz es szdveg
azert van annyira dsszhangban a kepeivel diszitett komoly klasszikus mijvekben es kedves allatmesekben egyarant. Sokat iUusztralt szentendrei es kdrnyekbeli kdltdknek, iroknak is, peldaul Aprily Lajosnak, Garai Gabornak, Karinthy Ferencnek, Szeberenyi Lehelnek es termeszetesen Vas Istvaimak. IIlusztracidi reven kdzvetlen kapcsolata alakult k i az irdkkal, koltokkel, kiaddkkal. Szentendrei hazuk es mijterme kis irodalmi mijhellye valt, azza teszik a
vasarnap deiutdnonkenti „nyilt napok", amikor delutan 5 es este 11 dra kd
zdtt nyitva all az ajtdjuk muvesztarsaik es valamennyi irodalom-, festeszetbarat eldtt. Vas Istvannal egyiitt szivelyes hazigazdakent fogadnak minden beterdt. Karinthy Ferenc szerint ma mar szinte ezek a delutanok a szentendrei irodalmi elet egyediili nyilt fdrumai.^
Jegyzetek:
1

Szanto Piroska: Balam szamara. Bp. 1982. Szepirodalmi Kvk. 213. es 2 1 6 - 2 1 8 .
old.

2

Beszelgetes Szanto Piroskaval 1984. augusztus 5-en.

3

Szanto Piroska: i. m. 220. old.; A Haluskai tanya fotoja megtalalhato Mandy Stefania: Vajda Lajos cimG konyveben (Bp. 1983. Corvina, 4 0 . 4 1 . kep)

4

Szanto Piroska: i. m. 237. old.

5

Locsei Gabriella: A kolto, a festo es Szentendre. = Magyar Hirek, 1980. 2 5 - 2 6 .
szam, 3 2 - 3 6 . old.

6

uo.

7

Beszelgetes Szeberenyi Lehellel 1984. Junius 6-an.

8

Beszelgetes Karinthy Ferenccel, 1984. julius.
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SZASZY

ISTVAN

Pocsmegyer, 1862. julius 28. - Szentendre, 1927. februar 23.

Toth Bela igy dedikalta Magyar anekdotakincs cimii kdnyvenek egyik peldanyat: ,,Dr. Szaszy Istvannak, legzsenialisabb munkatarsamnak."^
A nagynevii anekdotagyiijtd „munkatarsa", Szaszy Istvan, irodalmi kdzegben tdltdtte gyermekeveit: apja, a pdcsmegyeri reformatus pap tdbb lijsagnak,
peldaul a Jokai altal szerkesztett Magyar Sajtd-nak is levelezo munkatarsa
volt.^ Szaszy Istvan vaci gimnazista, majd kesobb egyetemista koraban a sziiniddket Pdcsmegyeren es Leanyfalun tdltdtte. Bacs megyebe keriilt orvosnak,
de a sziildfdldjen szerzett elmenyek ott is sokat foglalkoztattak. „Mar obecsei
orvos volt, amikor megjelent a Pest megyei anekdbtak cimii konyve [Obecse,
1908. Levay kiad. ], amely nagyreszt a Dunakanyar anekdotait foglalja magaba. Meg ifjii koraban hallotta ezeket, amint szajrdl szajra jartak a Szentendreiszigeten es kdrnyeken. Irdi tehetsegevel megkapdan foglalta irasba ezeket a
neprajzi es kortorteneti szempontbol is erdekes, tdbbe-kevesbe megtdrtent,
aprd histdriakat. Ennek a videknek egesz romantikaja, a szigeti emberek humora, sok furfangos dtlete, trefaja tarul elenk a szellemesen megirt, csattandsan vegzddd, jd izii adomakban."
Szentendrehez ket anekdota kdtddik. A szentendrei paprikas cimilben a
szentendrei vasarra erkezo vendegeknek olyan eros paprikast fdzdtt az ugyancsak ott vendegeskedd kisoroszi rektor, hogy mind neki kellett megennie.
,,Hogy mennyi paprika lehetett abban a szentendrei paprikasban, legjobban
tudhatna Vamossy batyank, k i az egyetlen falatot meg masnap is, - sot talan
megkeservesebben, — erezte!"
A masik tdrtenetben dr. Knoll szentendrei fizikus nagy dilemma ele allitja Halasi Petert: vagy lemond a palinkardl, vagy megvakul. Halasi Peter: „Inkabb az
ablak tdrjdn be, semhogy dsszeddljdn a fundamentum!" — jelszdval tovabb
iszik.
Szaszy Istvan rdvidesen kiadta Obecse kdmyekenek anekdotait is (Bacs
megyei anekdotak, Obecse, 1909.), amellett szerb nyelvii verseket forditott
magyarra, dnalld verseket es ndtaszdvegeket irt, melyekhez dallamot iskomponalt. „A szazadfordulo idejen orszagszerte ismertek es daloltak ndtait, de
kivaltkeppen Bacskaban drvendtek nepszeriisegenek, ahol a ciganyzenekarok
is jatszottak ezeket."'^
Idds koraban - 1923-ban - Szentendrere kdltdzdtt a Kossuth Lajos utca
2. szam alatti hazba, melyet kesobb, a Biikkds-patak rendezesekor lebontottak. A lakas egyik szobajat rendeldnek rendeztek be, ahol nyugdijas orvoskent
praktizalt. Egy iddben a polgari iskolaban egeszsegtant is tanitott. Gyakran ellatogatott leanyfalui gyumdlcsdsebe es sziildfalujaba, Pdcsmegyerre.
Szentendrere kdltdzese utan mar nem irt, de szivesen enekelte es zongorazta regi dalait, sot nevelt lanyat is megtanitotta zongorazni. Dr. Horvath Akos
helyi zeneszerzo tdbb verset megzenesitette.
Halala utan harom evre, 1930-ban allittatta fel sirkdvet ozvegye a hegyi temetoben.^

Szdszy Istvdn

Jegyzetek:

1

Dr. Szaszy Istvan orvos, a Dunakanyar anekdotazoja es dalkoltoje. = Pest Megyei
Hirlap Szentendre kiilonkiadasa, 1960. februar 6.

2

Szinnyei Jozsef: Magyar irok elete es munkai. X I I I . kotet. Bp. 1909. Hornyanszky

3

Pest Megyei Hirlap Szentendre kiilonkiadasa, 1960. februar 6.

4
5

uo.
Banati Sverak Jozs^fne (Szaszy Istvan nevelt lanya) visszaemlekezese 1984. julius
19-en.
26/1927. szamu halotti anyakonyvi bejegyzes, Szentendre.
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SZOFRICS P A L
Szentendre,

1857. augusztus 23. - Beograd, 1924.

1958-ban tobb olyan szemelyrol neveztek el utcat Szentendren, aki a varos
tdrteneteben szerepet jatszott. Kdztiik volt a szerb irodalomtdrtenetben szamontartott Szofrics Pal is.
„Szofrics ... a Gdrdg utca es a Duna-part sarkan alio balkonos hazban sziiletett. [Gdrdg utca 6.] Apja, Lazar, kereskedo volt, anyja Bobics Ilona egy
Szerbiabdl bevandorolt kereskedo leanya. Elemi iskolait Szentendren, a gimnaziumot, a bdlcseszkart J'esten vegezte. Tanar lett, es tdrtenelmet tanitott
Loznicaban, Valjevdban, Sabacban, Nisben s vegiil Belgradban tanitott az ottani gimnaziumokban. Nyaranta a sziinidoben hazalatogatott Szentendrere, es
itt helyben is kutatott, irogatott. ... Fdleg ndprajzi, tdrteneti munkai jelentek
meg szerenysege miatt csupan S.P. alnev alatt.
Szepirodalmi munkassagat miiforditasai jelentik.
,,Szentendrevel foglalkozd miivei: /4 karacsonyej es a karacsony megunnepIdse Szentendren, kulonos tekintettel az unnep keresztenyseg eldtti jellegere,
Nis, 1 9 0 3 . Szentendre multjabol es jelenebdl, Nis, 1 9 0 3 . , Iskolas eveim dtven
evvel ezeldtt Szentendren, Magyarorszagon, Nis, 1 9 1 0 . Ezek koziil a ... Szent-

endrerol szdld monografia a legjelentdsebb. Ebben a mintegy 1 2 0 oldalas miiben mindenekelott ott talaljuk a Szentendrevel foglalkozd - 1 0 0 ev eldtti —
irodalmat. A kdnyv tdrteneti bevezetes^ben egy rdmai kori jelenetet ir le
Szofrics, mintegy almodozask^nt es visszaemlekezeskent a rdmaiak szent-endrei tartdzkodasara. Sok neprajzi es nyelvtudomanyi adatot kdzdl. Eddig csupan kivonatos magyar forditdsat tettek kdzz^ keziratkent, de Szentendre elsd
monografiaja meg^rdemelne, hogy teljes egeszeben lefordithassuk es kdzzetegyiik. ... Munkassagara felfigyeltek a legjelentdsebb szerb tdrteneszek, mint
J.N. Radojcic es St. Stanojevic . A miiveirdl irott recenzidkban ramutattak
Szofrics ertekes, sokoldalii munkassagara, de a szentendrei szarmazas es kdrnyezet nemesen formald jellegere is. Szentendrei vonatkozasii munkaira szamos hivatkozas van az lijabb kori Szentendrevel foglalkozd szakirodalomban."2

Lakdhazat (Alkotmany utca 5.) emlektabla jeldli. Szdvege: „Kdzepkori
alapokon korai klasszicista haz. Epiilt 1 8 0 0 kdriil. Volt Szofrity haz".
Jegyzetek:
1

Huzsvik Gyorgy: Szofrics Pal. = Pest Megyei Hirlap Szentendre kiilonkiadasa,
1964. januar 8.

2 uo.
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TAKACS H B O R
Szeged, 1927. julius 29.

A szamos tortenelmi es iQiisagi regeny szerzoje igy ir Szentendrevel vald tdbb
evtizedes kapcsolatardl: a budapesti es nagybanyai festdbaratokkal „... sokszor jdttem k i tavaszokon es nyarakon, jdttunk a muvesztelepre, dk a regi ismerdsdket kerestek, en baratkoztam, ismerkedtem. Mihaltzeknal jd szdt kaptunk, Pirkeknel bort ittunk, Ilosvai Varga Istvaneknal eldbb a kepeket csodaltuk, majd a kaktuszokat dicsertiik es Barcsay mesternel hallgattunk, ha mar
kifogytunk a szdbdl."^
Takacs Tibor 1976-tdl tavasztol dszig Szentendren tdlti ideje jd reszet: akkor kezdte epiteni nyaraldjat a Tyiikos-tetdn - jdreszt sajat keze munkajaval.
Azdta kdveti szinte testkdzelbdl a termeszet evszakonkenti atvaltozasait. Ez
az egyik fd elmenye a hegyen. A masik pedig a sajat munkaval teremtett epiilet, kert, kdrnyezet semmi massal dssze nem hasonlithato drome es a teremto
munka altal dsszeforrt kdzdsseg melege, - hiszen „hetvegi kdmuves itt mindenki.""^
A Tyukos-tetd termeszeti szepsegeirdl, lakdinak mindennapjairdl irt elbeszelesei es Szentendrei szonettek cimen kdzdlt versei 1977 dta rendszeresen
olvashatdk a Pest Megyei Hirlapban, alkalmankent a Bekes Megyei Nepujsagban, a Delmagyarorszagban, a Kepes t^sagban, a Kertbarat
Magazinban, a
Negy fivszakban, a Nepszavaban es a Szabad Foldben. Szen ten drerdl szdld
mintegy szaz megjelent irasanak ujsagkivagatat - verseit, tarcait, elbeszeleseit — gondosan, iddrendbe szedve drzi egy dosszieban, melynek feddlapjat
Szantho Imre Szentendre cimii lindleummetszete disziti. A gyiijtemeny egyik
szonettje, amely a legkonkretabb kepet adja Takacs Tibor Tyiikos-tetdi vilagardl:
,,A telek ketszaz negyszdgdl,
a haz harmincket negyzetmeter,
az eg fdldttiink kek tiikor
almok paras igezetevel.
Szemkdzt a Kada csiicsa all
s azon till Dunakeszi tiikrdz.
A szigeten Horany, Surany,
ide tartoznak eietiinkhdz.
fis lent Szentendre kdvei:
hazak, tetdk, cserepek, tomyok,
itt prdbalom megfejteni
eletemet: bogozok, bontok
elborulva mely sebeimben:
dtvenen tul, halalon innen."^

118

Takdcs Tibor szentendrei hdza elott

Szentendrevel — pontosabban a Tyukos-tetd mikrovilagaval - vald elvalaszthatatlan, megis targyilagosan latott viszonyat Sziklatdres cimii regenyeben fejezi k i legerzekletesebben (Bp. 1987. Kossuth Kiadd). A Kada-csucsot, a Petyinat, a Duna mindket agat, sot a Parlament kupolajat es estenkent meg Dunakeszi fenyeit is atfogd utolerhetetleniil szep panorama tiszta drdmet megmegzavarjak az emberi tarsadalom nyugtalanitd visszaSsagai. „Itt a hegyen
nem lehet baratsag nelkiil elni. ... ez a szep az itteni eletben. Hogy itt mindenki becsiili a masikat. Meg hogy mindig van valami mutatnivalo. Hogy ^n ezt
csinaltam, en meg emezt" - latszik egyfeldl. Masfeldl meg: „... itt mindenki a
maga telkevel van elfoglalva, mindenki a maga hazaba huzodik vissza".
a
vilag tele van keseriiseggel. Hat ezert kell nekiink a Tyukos-tetd. Itt nyugalom
van, bekesseg, a madarak csivitelnek, a tiicskdk muzsikalnak" - mondjak az
ott eldk, akik viszont a csaladias szalonnasiitesek helyett whisky s-kaviaros
partykat adnak, - ,,hadd pukkadjon a kdrnyek".
A Tyukos-te tor dl jdl latszanak a „szentendrei szociahzmus" fonaksagai is,
hogy honnan van a cement, a tegla, hogy k i mivel mossa a masik kezet,
hoi kapni majat, veldt, pacalt, birkat, hogy hoi merik a repi bort, a hazi paUnkat. ... Hoi itt Idknek be egy karton bort, hoi amott egy U\, vaddiszndt a csomagtartdba." Ezert erzi magat idegeniil minden eUsmerese
csodalata ellenere is a Szegedrol erkezo, becsiiletes munkaban megorege
Ver Balint a Tyukos-tetdn. A megzavart ertekrendek vilagaban anakronis
kusan hat Ver Bahnt tisztes eletfilozofiaja: ,,Bekeben Idnni onmagunkkal, e
legnagyobb dolog a vilagon." Jelkepesen is igazak kovetkezo gondola
,„... szokni kell ezt a felrebillent vilagot. Micsoda dolog, hogy itt minden f
de, nem ugy, mint az Alfdlddn".
Tavol-kep a Szentendrere Erkezo nyaraldtulajdonos szemevel: ,,Ilyenk
kapjak szemkdzt a dombtetd panoramajat. A hazakat, a kerteket, a pipis
feny dket, a magukat illegetd tujakat, a kiserdd zdldjet, a keskeny hegytetd
rincere telepiilt hazak csodalatos dsszhangjat. £ s a szem a sajat hazat ker
Jegyzetek:
1

Takacs Tibor: Szentendrei tel = Pest Megyei Hirlap, 1978. januar 15.

2

Takacs Tibor: Szentendrei vasarnap = Pest Megyei Hirlap, 1978. aprilis 30.

3

Nepszava, 1980. oktober 11.
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TORNAY

MARI

Sdtoraljaujhely,

1943. julius 10.

Az orszagos es videki folydiratokban, napilapokban (Napjaink, Delsziget, Dunataj, Forras, Heves Megyei Neplap, Hevesi Szemle, Kortars, Magyar Nemzet,
Nepszava, Pest Megyei Hirlap, Somogy, Tiszataj, t | Forras) publikalo Tomay
Mari 1970-ben kdltdzdtt Szentendrere. 1988-tdl ugyan atmenetileg Budakalaszon el, de mieldbb vissza akar kdltdzni Szentendrere. „Mindenk4pp Szentendren akarok elni, mert az a hazam" —vallja.^ Ez a varos avatta kdltdve is: a
Mate Gydrgy altal szerkesztett Szentendrei Musor-han jelent meg legelsd verse, a Sztaravoda.

Miutan Satoraljaujhelyen leerettsegizett, nehany evig Borsod-Abauj-Zemplen megyeben tanitott, majd Szentendrere keriilve a Varosi Tanacson, az OTPnel, a Varosgazdalkoddsi Vallalatnal dolgozott, 1976-ban rdvid ideig a Pest
Megyei Miivelddesi Kdzpont es Kdnyvtar felszabadulas-lakdtelepi klubkonyvtaranak a vezetoje volt, kesobb a pomazi kdnyvesboltba keriilt.^
Szentendre-ihlette verseit 1985-ben adta k i dnalld kotetben a Pest Megyei
Miivelodesi Kdzpont es Kdnyvtdr Iddtlenul cimmel, „vallomasok Szentendrerol" alcimmel. A 36 oldalas kis kdnyv muveszi illusztracidit Tornay Mari baratai: Ligeti Erika szobrasz-, Sarkantyu Judit keramikus- es Tomka Erzsebet
textilmiivesz keszitettek. Szakonyi Karoly vallalta a versek lektoralasat.
Tornay Mari kotete hiven tiikrdzi a szerzo szerves kdtddeset a varos pravoszlav multjahoz, barokkos kiilsd kepehez, termeszeti kincseihez, bekes temetdihez. Az egyszerii, emberi leptekii Szentendret vallja magaenak.
Pdztalan, meleg hangii versben biicsuzik Szentendre sokszinii, immar legendas alakjatdl, Killar Ferenctdl Doloda cimu verseben:
, jeirtak pajtas
tdrzshelyed immar egy vilagvegi csapszek
hoi se zardra se badogpulton azd penzdarab
se toporgas se kiszakadt zsebek"
Zitony cimii verset a kdzkedvelt kdbor kutyanak, „Bandinak, Szentendre
varos szabad kutyajanak" ajanlja.
,4cdbor szellem tdn ez az eb
lelkiismeretiink kutyabundas riogatdja"
Idegeniil szemieh a nyari szezon harsany vasarisagat, a „butik-dnzest", a
, ,hiihd-sokadalmat".
„ez e k s z e r d o b o z varoskardl
ki kaparja le a sznobsag
alca vedjegyet
hagyateicat sok nyar-idegennek"
Masodik, dsszesen hetven Szentendrerol szdld verset tartalmazd kdtete Az
elmerult Duna cimmel, Vas Istvan eloszavaval, Rakosy Anikd rajzaival 1989
tavaszan keriilt k i a Pest Megyei Miivelodesi Kdzpont es Kdnyvtar nyomdaja121

Tornay Mari Szentendre fdterin

bol. A kotet - versei tdmait es muveszi szlnvonalat tekintve - egyenes folytatdsa az elozonek. Nehany sor Vas Istvan ajanlasabol: ,3bb61 a kotetbol sokfele nyilik lit. Az litra bocsato oreg kolto nem tehet tobbet, csak azt kivanhatja, hogy az indulo kdltdnek legyen ideje es ereje mindet vegigjami. £ s fontosabbat se, csak hogy bejelentse: Szentendrenek kdltdje sziiletett."
Tornay Mari eletenek meg egy irodalmi vonatkozasa: fia, Szurmai Janos foiskolai hallgato a Mikroszkop Szinpadon miisoron levd Eldttunk az ozonviz
cimii pohtikai kabare egyik szerzoje.
Jegyzetek:
1

Tornay Mari levele Petho Nemet Erikanak 1989. aprihs 1-jen.

2

Beszelgetes Tornay Marival, 1988. Junius.
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VAS ISTVAN
Budapest, 1910. szeptember 24.

„Ha mai magyar koltok koziU valakire azt lehetne mondani, hogy pesti, Vas
Istvan igazan az."^ — irja Garai Gabor a klasszikus tisztasagii gondolati kdlteszet mester^rdl, armyi vilaghiru remekmu magyarra forditdjardl, a Kossuth-dijas Vas Istvanrdl. Mdgis, eletre szdld emlekek, elmenyek fuzik Szentendrehez is.
Addigi elete legboldogabb ket hetet tdltdtte a varosban 1937-ben sulyos
betegsegbdl labadozd felesegevel, annak edesanyjaval es neveldapjaval, Kassak Lajossal.
,,Szeptember eleje volt, a legszebb dszeld, amire a magyar klima kepes. ...
Jartam en korabban is Szentendren, kamaszkori kirandulasok, ifjiikori evezesek idejen, de csak a Duna^arti setanyat ismertem, vagy csak arra emiekeztem. Ahogy most az allomastdl, kezemben a kofferrel, bekanyarodtam a fdutcara, kezdtem eszrevenni, hogy a parti villasor homlokzata mdgdtt egy odon
vonulat huzodik, es amikor megalltam a Fd ter kdzepen, az ikonos, bizancos
kereszt (mint kesobb megtudtam, a pestiskereszt) mellett, a terbe torkollo,
helyesebben befeie kuszd es csurgd kis utcak kdzdtt, ugy vettem eszre, hogy
ez a bizarr koegyveleg nem hasonlit semmifele varoshoz, amit akar kepen vagy
moziban l a t t a m . H a s o n l d a n megragadta a Fd tertdl a Barackos liti Hert-villaig - Kassakekkal kdzds szallasig - vezetd „videkiesen romantikus ut" is. E z
alatt a ket het alatt keriilt igazan kdzel a festeszethez a helyi kepzdmiiveszekkel, eldsorban Barcsay val es Modok Mariaval vald emlekezetes talalkozasai reven.
A harmonikus csaladi boldogsag, a pihsi taj szeptemberi pompaja, „a vdros
tiinddkld kuszasiga" egyiittesen ihlettek a Szeptemberi vallomas tularaddan
rajongd sorait. „Termeszetesen a szentendrei ket het volt a fiitdeimenye, de
nem a varos egyszerisege, idegenszerilsege — azt is beolvasztottam egy nagyobb
egysegbe, melyet k i is mondtam a versben: Panndnia ... Kiildnleges valfaja volt
a hazafias vers miifajanak: mintha gyorsan, elfuld leiegzettel akarnek szerelmet vallani Magyarorszdgnak. ... Akkor azt kepzeltem, hogy legjobb versemet
adatott megimom."^
Az 1937-ben megkavargd, furcsa szentendrei elmeny csak evek mulva tisztul le, epiil be szervesen Vas Istvan sejtjeibe. Az 1940-ben irt Szentendrei eldgiiihdccv legiesse finomult a harom eve meg oly elementaris erdvel hatd taj, a
szenvedeiyes erzelem elmeiyiilt — tehat lehalkult, mar nem uralja a verset
egesz Panndnia izzasa, helyebe lep a kedves halottak halk tdnusu finom emlekkepe.
A templomokra ravillan az alkony,
A kusza varos csillog biboraban,
Csobban a Duna lassu vize halkan,
Mint amikor meg dmeUette alltam.
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Vas Istvdn Hold utcai

dolgozdszobdjdban

Hajlik a nyar a hirtelen viharban
£s mosolyog, akar az 6 koraban.
Az lit, a domb, a lomb, is ugyanaz meg.
Jarok, mintha a miilt fele utaznek.
A taj, a kert ragyogasat most is erzi, „de hoi a valdsag varazsa? ... Mi marad
abbdl, amit itt szerettem?" Ketelyeire az elet meg ebben az evben megadja a
valaszt, lij tartalomiepe tajba, lij varazst nyiijt Szentendre: 1940. jiinius 29-en
itt ismeri meg Szantd Piroskat, sot itt is kdtnek hazassagot 1951 .Junius 30-an.
(Korniss Dezsdne es Illes Endre a hazassagi taniik./ Megismeri Szantd Piroska
itteni festoi, barati kdret, Vajda Lajos miiveszetet, s az d nyoman felfedezi
maganak a varos bizanci ^s balkani m^lys^geit. Pesti barataival tdbb hajdkirandulast, erdei turat tesz Szentendrere. A tiirak egyiken Radndti Miklos is reszt
vett, amirol tdbb fenykep taniiskodik.^
Sok-sok alberletben tdltdtt szentendrei pihenes, nyaralas utan 1956-ban
Szantd Piroskaval felepitettek kis kdhazukat a Hold utca 6. szam alatt, a hegyi temetdvel szemben. (Az egykori belsd Updtvarosi Hold utca — a mai Rosenberg hazaspar utca - emlekere Vas Istvan es Szantd Piroska neveztek el az
addig nevtelen szentendrei utcat Hold utcanak, s ezt az eLnevez^st a kdztudat,
majd 1958-ben a hivatal is szentesitette.) 1956-tdl tavasztol dszig Szentendren
elnek. Q szlnt, nyugalmat, kesei, de biztos megallapodast jelentett Vas Istvan
szamara a szentendrei kert.
„Emlekszel? mikor a rdzsak nyllni kezdtek,
Mar nem voltunk fiatalok. —
Hazunk kdriil viragzd sirkeresztek,
Szivunkben sok friss halott.
Volt vidamabb nyarunk s mereszebb azeldtt,
De emlekszel? ez volt a legszebb.
Neman kertiinkbe hajoltak a szomsz^d temetdk,
Mikor a rdzsak nyllni kezdtek.
- olvashatjuk a Mikor a rdzsak nyfini kezdtek cimii, Szantd Piroska szamara
maig is az egyik kegkedvesebb Vas Istvan-versben.
,J'ista eleinte meg be-berohangalt Pestre, mert urbanus leven, nemcsak
kert —, de varosigenye is van. De az utdbbi evekben ezt kielegiti az is, ha naponta egyszer bes^tal a csodalatos barokk hazakkal kdriilzart Fd terre, jdl
megnezi a X V I I I . szazadbdl vald, gyonydrii ikonokkal kirakott pestiskeresztet a F d ter kdzepen, azutan ujsagvasarlas iiriigyen leszalad a Duna-partra,
mert ezt a kedves kanyart Szentendren mindennap meg kell tenni."^ Megteszi
ma is, barmilyen tavol all llrikus alkatatdl a F 6 tdr mai nagy nyiizsg^se, idegenforgalma.
Nemcsak csendes szemleldkent van jelen a varosban, hanem rdszt vesz annak irodalmi, miiveszeti kdzeleteben. Tdbb Ird-olvasd taldlkozdt vezetett a
kdnyvtarban, verset adott Szantd Piroska Szerelmesek cimii szentendrei kial126

litasa katalogusaba, 6 mondta az avatdbeszedet Varga Imre Czdbel-szobra atadasakor, jdl peldazva ezzel a kdlteszet-festeszet-szobraszat kdlcsdnds egymasbajatszasat, egys^get. A lakasan tartott vasarnap deiutani nyilt napok a
szentendrei irodalmi, kepzomuveszeti eiet kdtetlen, eld fdrumai.
Az egykor annyira pesti kdltd 70 eves korara csak felig pesti, - felig mar
szentendrei lett. „Ezen a nevezetes sziiletesnapon legszivesebben Duna-parti
dolgozoszobajanak ablakaban es szentendrei kertjeben szemieiddve kepzelem
el Vas Istvant."^ - irja Keresztury Dezsd.
Hetvendtddik sziiletesnapjan Rapszddia egy dszi kertben cimu riportfilmjevel kdszdntdtte Vas Istvant a Magyar Televizid. Az 1985. szeptember 29-en
sugarzott musor nagy reszet Szentendren forgattak.
Az 1983-ban megjelent Raerunk cimu kdteteben mar nemcsak egy-egy verset szan Szentendrenek, a kdtet egyik legfontosabb taplaldja, ihletdje kimondva-kimondatlanul a szentendrei kert. A kotetben megjelent Mdsodik szentendrei el4gia mar nem egy nyarra emlekezik, hanem az egesz „elsullyedt, foszladozd ifjusag"-ra, a sdtet kertben „az filet es a Halal talalkozik dsszecsapni".
„Iimen a kert kdzepebdl nem latni a messze
Kdzlampat a hatalmas akacfa
Lombjai kdzt. A vdrds C
Derengese is alig vehetd ki az egen.
A kicsi hdzbdl fiiggdnydzott feny
Szurddik ki a suru bokrokon at.
Ok ketten,akik velem maradtak a hazban,
meiyseges almukat alusszak odabent.
Hoi a hold? hoi a villany? Fekete fdk kdriildttem.
Ki marad, ki megy el? Miert is hagytatok engem
fijfei multdn magamra a kertben?'
Jegyzetek:
1

Garai Gabor: Meghitt beszelgetesek. Interjiik. Bp. 1980. Kozmosz, 295. old.

2

Vas Istvan: Mert vijjog a saskeselyu? Bp. 1981. 2. kotet, 9 4 - 9 5 . old.

3

ua. 110. old.

4

Hazassagi anyakonyv, Szentendre 50/1951.

5

Sumonyi Zoltan: Vas Istvan. Bp. 1982. Szepirodalmi Kvk., Kepek.

6

Locsei Gabriella: A kolto, a festo es Szentendre. = Magyar Hirek, 1980. 2 5 - 2 6 .
szam, 3 2 - 3 5 . old.

7

Beszelgetes Szanto Piroskaval 1984. augusztus 5-en.

8

Keresztury Dezso: A hetveneves Vas Istvamol. =
11. old.

Tiikor, 1980. szeptember 2 1 .
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VENCLOVICS, GAVRIL STEFANOVICS
? _ 1749 ?

„£leter61 nem sokat tudunk, de minden bizonnyal mar Csarnojevics patriarkaval jdtt Magyarorszagra, es Szentendren, Kiprijan Racanin masold-iskolajaban dolgozott. ... Oroszbdl, lengyelbdl forditott teoldgiai muveit «irodalmi
stilben3> , azaz szerb-szlovak nyelven irta, de beszedeit a nep nyelven fogalmazta." - irja rdla Csuka Zoltan.^
Huzsvik Gydrgy Igy jellemzi: tdbb „...dnalld, irodalmi ertekkel bird alkotasa is ismeretes. A X V I I I . szazadi slaveno-szerb irodalom szamontartott, kiemelkedo alakja. 1736-ban Gydrben talaljuk, 1739 tajan pedig a komaromi sajkasok (dunai hajdsok) kdzdtt. Mindket helyen Irt keziratos kdnyveket. ... Nemcsak forditott, hanem atdolgozott es kiegeszitett is. Alkalmi beszedeit is dszszegyiljtdtte, s azok egy resze kesobb nyomtatasban is megjelent. Legnagyobb
erdeme azonban ketsegtelentil az, hogy uttdrdkent jelentkezik a szerb nepnyelv irodalmi terhddltasaban. A « Velikopostnik» cimii muvet nepnyelven
irta. A nepnyelv alkalmazasat meg is indokolja: Beszelj, szdlj iigy a nephez,
hogy megertsenek."^
Cjsagcikkreszlet Milosevics Peter eldadasa alapjan: ,,...irt verseket s egy dramat is. Legfontosabbak azonban beszedei, amelyeket szep, tiszta nepnyelven
irt, s amelyek szdvege fennmaradt. Ezekben mar a felvilagosodas nyelvi problemainak megoldasat elolegezi. Ugyanakkor a beszedek szisztematikus felvilagosltd programot jelentenek, a «tudomanyos ismeretterjesztds^ eldzmenyei.
Sajnos, Gavril miivei sokaig keziratban maradtak, csak nem regen [a 19. szazadban] adtak k i dket Belgradban."
Jegyzetek:

12S

1

Csuka Zoltan: A jugoszlav nepek irodalmanak tortenete. Bp. 1963. Gondolat,
124.old.

2

Huzsvik Gyorgy: Konyvmasolo miihely Szentendren a X V I I . szazadban. = Pest
Megyei Konyvtaros, 1963. 16. sz. 2 1 - 2 2 . old.

3

P. Szabo E r n o : Gondolatokat is vetettiink... Szentendre a szerb irodalomban.
= Pest Megyei Hirlap, 1980. jiinius 1. 4. old.

VfiSZI

ENDRE

Budapest, 1916. oktdber 19. - Budapest, 1987. julius 9.

veszi Endre regenyeinek, dramainak, elbeszeles- es verseskdteteinek leggyakoribb szintere sziildvarosa es allandd lakdhelye, Budapest. A rdla szdld irodalom sem hangsulyozza Szentendrevel vald kapcsolatat, pedig szoros szalak fiiztek a varoshoz. 0 maga igy vallott errdl:
,,Szentendrehez kdtddesem tdbb evtizedes, s mert ebben az eletrajzi es irodalmi motivumok elvalaszthatatlanul dsszekapcsolddnak, gydkeresnek mondhatd.
Mint nagyvarosi sziildttet, budapestit, ennek a varoskanak festoi baja, magyar—rac—szlovak kevertsegenek szinessege, templomainak pravoszlav, festoi
romantikaja vonzott. S talan ezzel azonos fontossagban, a tagas dunamentiseg, s a Szentendre-sugallta, -inspiralta nagyszeru kepzdmiiveszeti vilag.
Mindez meiy nyomot hagyott kdlteszetemben. ... A tdbb evtizeddel ezeldtt
Irott Otinapid Margittal szinte topografiai hitelessegii vers, amely fdlidezi azt
a korszakot, amikor fiatal felesegemmel ide kirandultunk, laktunk a varos falai kdzdtt. Ez tdbb mint emiek, az elkdvetkezd szentendrei nyarak startvonala."^
,,Szentendrere erve lassan este lett,
kdnnyii arnynak lusta-lomha teste lett
akkor teged lagy szemekkel lestelek.
Madarine fdnn lakik a var fokan,
olyan furcsa ez a kep, hogy mar pogany.
Tiindddm a rac-vilagnak makonyan.
fides ,jaj, ez odon kepen te seglts!
Vad vilagbdl lagy vilagba penderlts, .
kdnnyij hajad illataval szenderits.
Neztiink piros-dves gdrdg piispdkdt.
Lila hegyet eziistselymii kdd mdgdtt.
Kedvedert a Duna estbe dltdzdtt."^
Ez utan a megkapd, kiildnds hangulatu start utan „...Szentendre szervesen
beepiilt az eietmiivembe. ... Teremtettiink itt magunknak egy kerti vilagot es
epitettiink egy kis nyeregtetds hazat a Hatarcsarda fdldtti dombon, a Petyinan [Kankalin kdz 4.], ahonnan szetlatni a Pilis, a Duna es a sziget szivet es
szemet rdptetd tajain. Valojaban Varkonyi Zoltan, akivel kdzds szinhazi- es
filmmunkaink voltak, hivta fdl figyelmiinket az itteni megtelepedes lehetdsegere. Igy indult meg lassan, fokozatosan szentendrei letezesiink. ... Tdbb kdtet kdnyvet irtam a kis nyari hazban, amely a gydnydrkddes es az iidtiies elemi allapotaban mindig a munkara biztatott, mintegy az elet itt gyakorolhatd
teljessegekent."^
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Viszi Endre szentendrei

130

kertjiben

tulas dialektikaja szdvi at meg at szentendrei kertjeben fogant verseit. (A nyar

megszentelese, Beszelgetes a kerttel, Kerti varazslatok sth.) Ket szentenclrei

osszefoglalo cimmel kozolte ArnydkzsinatQsMadar-utdkorom
cimu kdltemenyeit, melyek egymas mellett idezik a miilt ikonos-kazamatas-sikatoros varosat es a suhand kajakok, mozgalmas orszagutak, lijgazdagok epitette palotak
Szentendrejet."^
A Rdc fakanal, 1980 cimu verse konnyed, jatekos sorai szentendrei tajakat
es szentendrei muveszeket ideznek. Ez a verse - Veszi Endre szavaival elve „egy dsszefoglald szentendrei latomas"^
„Ez itten itt Szentendre
az isten igy rendelte
kek-Dunat es sar-Dunat
dvig vizben parti fak
jegenyek es fiizfafak
vajda-lajos-mariak
ikonokban tiizes szivek
arany gdrdgkeletiek
kapualjak csontvaz lovak
lepcsd-sikatorok a vak
szobak melyen tiiz alvad
csillagszdszds hdnaljad
nyelved alatt nincsen ostya
megfest egyszer majd Piroska
szep homlokod csiiggesztve
feher arcod fiiggesztve"^
(A verset Devai Nagy Kamilla megzenesitette es musoraban enekli.)

A Rdc fakanal, 1980-han emlitett Szantd Piroska illusztralta Fohasz szigorusdgert (1961) cimii verseskdtetet. A kepzdmiiveszek kdziil Balint Endrevel
allt meg barati kapcsolatban, d illusztralta Unneprontd (1936), A fekete rdv
(1944) esJovo teleim emleke (1972) cimii versekdteteit.
Az itt eld irdkkal, koltokkel vald kapcsolatardl igy ir: „A tajhoz, az itteni
eiethez szijkebb csaladom mellett nehany kedves ember szemelye is tarsul.
Ezek nyarainkban nem gyakorld baratsagok, inkabb ittiettik tudata melegit.
Mindenekelott Vas Istvant emlitem, Garai Gabort, Szeberenyi Lehelt, Szakonyi Karolyt. S tavolabbrol Cseres Tibor es Karinthy Ferenc neve is ide kivankozik."^
A varoshoz vald sokiranyii kdtddest jelzi Bucsu-Fiesta cimii kdltemenye131

nek keseru, kegyetlen latomasa, amelyben egy eg^sz nemzed^k jdrja a halaltancat, - s ebben az utolsd tancban a szentendrei bucsu, a kdld ritmusa is
benne liiktet.^
Nemcsak nemzedeke halaltancahoz szolgalnak hangulati hatteriil a szentendrei motivumok, hanem a halalhoz kdzeledd, iddsddd egy en szamara is egyre tobbet jelent a varos. Utolsd kdtetet (Hdny perc a nydr? Bp. 1986. Magvetd) a Szentendrei mdgia cimii verse vezeti be. Ennek az egesz eletenek, eietmiivenek szinteziset jelentd zart szerkezetii kdtetnek a szentendrei kert ad keretet. Itt prdbalja tetten erni az ido mulasat, a szamara meg hatral^vd hdnapok, evek szamat.
veszi Endre 70. sziiletesnapjara a Magyar Televizid iinnepi mijsort rendezett. A miisor egyik helyszine a „... szentendrei nyarald terasza, szepen gondozott kertje. ... Javareszt ott, ebben a Duna fdie emelkedd lakban rdgzitettek vallomasait, s szinten ott citalta verseit a ket kdzremiikddd szinmiivesziink. Moor Marianna es Madi Szabd Gabor."^
Egyik kdltdtarsanak Szentendrehez kdtddik Veszi Endrevel kapcsolatos
utolsd emlekkepe:
„Utoljara a Tyukos-diildben a kis eiehniszerbolt
eldtt, vdrdsrez zuhogasban, Cekkerek, iivegekkel..."
(Timdr Gydrgy:

VesziP^

Jegyzetek:
1
2

Veszi Endre 1984. november 12-en kelt levele Petho Zsoltnehoz.
Veszi Endre: Hattyii az udvar folott. Valogatott versek. Bp. 1983. Magveto,
54. old.

3

Veszi Endre idezett levele.

4

Veszi Endre: Hattyii az udvar folott. Bp. 1983. Magveto, 3 0 7 - 3 0 9 . old.

5

Veszi Endre idezett levele.

6

Szentendrei Miisor, 1982. szeptember 2.

7

Veszi Endre idezett levele.

8

Veszi Endre: Hattyii az udvar folott. Bp. 1983. Magveto, 3 7 1 - 3 7 3 . old.

9

Pest Megyei Hirlap, 1986. oktober 1 6 . 5 . old.

10 filet es Irodalom, 1988. augusztus 19. 7. old.
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VUJICS JOAKIM
Baja, 1772. szeptember 9. — Belgrdd, 1847. november 8.

A „szerb szinjatszas atyja" szines, kalandos eletebol negy evet Szentendren
tdltdtt. Egykori tanitvanya, Jakov Ignjatovic igy ir errdl az 1809-1813 kdzdtti iddszakrdl:
„...a szentendreiek meghivtak, legyen tanar naluk. filetrajzaban megirta,
milyen iinnepelyes koriilmenyek kdzt hivtak meg. A kiilddttsegben apam ^s
Maksimovic is reszt vett. Vujics a szentendrei elsd latin iskola [Fd ter 6., a
mai Ferenczy Muzeum epiilete] professzora lett. ...
Vujics diakjaibdl es mesterlegenyekbdl teatrumi tarsasagot alakitott, s veliik egyutt az iskola szalajaban eljatszotta a Fernandd es Jarika-t. ...
Mindamellett szepen, jdl telt az elete, s mint sziiletett szinesz, vidaman elt,
es igazi nepbaratkent viselkedett. ...Tarsasagban vidam trefamester, szinhazat
jatszott; komediasnak, bohdcnak neveztek. No de d sem maradt adds.
Vujicsne mindezt latta es nem tiirte ferje viselkedeset. Kesobb az asszonyt
megismertem en is; mogorva termeszetij feherszemeiy volt, egyebkent j d gazdaasszony, de drdkke otthon iilt, mint az istencsapasa, es Idgatta az orrat.
Ilyen feleseg a Joakim Vujics oldalan!
Az ilyesmi persze naponta civakodast kelt; csak azert is! Vujics nem valtoztatta meg termeszetet, az asszony szerencsetlennek erezte magat, a ferfi ketszeresen annak.
Egy reggel aztan futdtdzkent terjedt el a varosban: Vujics vilagga ment! Fakepnei hagyta a feleseget, professzorsagat, a varost is, es megint nekivagott a
nagyvilagnak.
Tavozasa is komikus volt. Odahaza, mieldtt ehnent volna, nagy komedidt
rendezett, de olyant, hogy arrdl csak az dreg szentendreiek tudnanak meseini.!"l
Ekkor kezdoddtt szinhazszervezdi, szineszi, irdi palyaja. Darabokat forditott es dolgozott at szerb nyelvre, szerb szintarsulatot toborzott Budan. „Sebteben, rossz szerb nyelven, valogatas nelkiil forditott, nagy erdeme azonban,
hogy d szervezte meg a szerb szinjatszast, megye tette repertoarjanak alapjat,
es az egykori szerb kdzdnsegben felkeltette az erdeklodest a szinjatszas
irant."2
Sajat mijvei kdzul a Krestalica cimu szinmiive a legjelentdsebb, melyet
,,...1813. augusztus 24-en mutattak be a pesti magyar szinhazban, a Rondellaban. Az eldadas tiszta beveteiet harom egyenld reszben a szentendrei tanitdkepzd, a pesti magyar szinjatszd-tarsulat es a resztvevdk kaptak meg. E Szentendren sziiletett szinmii bemutatasatdl szamitjak a szerb nemzeti nyelvii szinjatszas kezdeteit."^ ^
Kalandos eletet Zivotoopisanije (1833.) cimii dneietrajzaban irta meg,
amely nem jelent meg magyar nyelven.
filetenek, munkassaganak meg egy szentendrei vonatkozasa van: ,Joakim
Vujics tdbb mint masfei evszazad utan egy estere ismet visszater Szenter'^'-^.
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re: az 6 sokszinu eletet mutatja be Dobrivoje Ilic szinmuve"^, a Joakim, melyet a szabadkai Ndpszinhaz szerb -horvat tarsulata mutatott be a Pest Megyei
Miivelddesi Kdzpont es Kdnyvtar szinhaztermeben 1979. november 17-en.
Jegyzetek:
1

Jakov Ignjatovi(?: Szerb rapszodia. Bp. 1973. Europa, 2 8 - 3 0 . old.

2

Csuka Zoltan: A jugoszlav nepek irodalmanak tortenete. Bp. 1963. Gondolat,
169. old.

3

Szentendrei Miisor, 1979. november, 1 0 - 1 2 . old.

4

uo.
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VUJICSICS D. SZTOJAN
Pomiz,

1933. majus 15.

A szerbhorvat - magyar irodalmi kapcsolatok egyik legismertebb hazai apoldja, Vujicsics D. Sztojdn irodalomtortenesz, kdltd es miifordito szoros kapcsolatban all Szentendrevel, reszben mint a sziildfalujaval szomszedos telepiilessel, reszben mint a magyarorszagi szerb kultiira bdlcsdjevel. 1980 dta Vujicsics
D. Sztojan a Szentendren szekeld Szerb Egyhaztdrteneti es Tudomanyos Gyiijtemeny (Engels utca 5.) igazgatdja.
Nehany adalek Vujicsics D.Sztojannak a szentendrei irodalmi eletben betdltdtt szereperol: 1977. augusztus 7-en d mondta az avatdbeszedet Janzer
Frigyes Ignjatovic-szobranak leleplez^sekor, cikket irt Ignjatovicrdl a Dunakanyar Tajekoztatd 1980. 3. szamaba, 1980 majusaban „Tudjdtok-e, merre van
Szentendre...?" cimmel eldadast tartott Szentendre es a szerb irodalom kapcsolatardl.^ A Vujicsics D. Sztojan gondozasaban megjelent Vitkovics Mihaly
magyar 4s szerb irdsai cimii jubileumi kdtet (Bp. — Novi Sad, 1978. Europa —
Matica Srpska) szamos szentendrei vonatkozast is tartalmaz (Avakumovics
Avakum, Jovan Belanovics stb). Tagja Szentendre Barati Kdre tarsasaganak es'
a Nosztalgia Kavehazban szervezett miiveszetpartold egyletnek, szakmai-barati kapcsolatban all a dunakanyari irdkkal, kdltdkkel.
Allandd resztvevdje es szervezdje napjaink legeidbb helyi szerb hagyomanyanak, a Preobrazsenszka templom augusztus 19-i bucsujanak, amely hosszu
evekig elkepzelhetetlen volt a Vujicsics testverek neikul. Fajdalmasan szep
versben idezi Jobbagy Karoly azt a biicsut, amelyre mar hiaba vartak az egyik
testvert, de amelyre meg nem erkezett el a repiildgep-katasztrdfa hire:
Nezziik csak, hogy ki hianyzik?
Itt van a ket Vujicsics?
Sztojan itt! - szakalla l a t s z i k de Tihamer sehol sines.
Elrepiilt, elrepult,
a helye meg ki se hiilt."
(Jobhdgy Kdroly: Szentendrei

bucsd)

2

Maga Vujicsics D. Sztojan igy biicsiizik halott testveretdl 1975 augusztusaban Atvditozdsok cimu verseben:
„elmeriiltei hold vilagba
tejut gubancan megbotoltal
nemiettel farkasszemet neztei
nagysdtettdl elbddiiltei
suhanvast iistdkld szivarvany
biivdleteben felragyogtal
drok utfeii kopjafa
s robajlottal feneketlen
bugyrdig a boltozatnak
135

most csillagokon morikalva
pajzan tilinkon incselegsz
a zengo egi kristalyokkal
vigyazz
a nyomodon vagyok mar"
(Dudas Kalman fordftdsa)^

Targyilagos, megis lirai melegsegii kepet ad Szentendre miiltjardl, jelenerdl,
mindennapi eleterol az 1973-ban megjelent Szentendre-fotdalbum szdvegeben
(Corvina, foto: Ldrinczy Gydrgy):
,,Budapest tdszomszedsagaban, a Pilis hegyseg keleti nyiilvanyainak dlen,
mint valami termeszet alkotta amfiteatrum karejaban, amelyet a Duna zar le,
teriil el Szentendre. A megkapd szepsegii, festoi Dunakanyar kapuja: a tdrtenelmi muemlekvarosok, Visegrad es Esztergom fele Szentendren at vezet az
lit. A hegyre epiilt varos magvanak zart tdmbje a szentendrei Duna meredek
partreszen varszerii hatast kelt - szabalytalan tereinek, szeszelyesen kanyargd, macskakdves utcainak, sziik sikatorainak, zegzugos kaptatdinak es lepcsdinek szdvevenye viszont mediterran jelleget kdlcsdndz neki, s dalmaciai vagy
olasz tengerparti kisvarosok hangulatat kelti s arasztja. ...
A milemlekvaros uj lakdnegyedekkel bdviil, a Duna partjan es a kdrnyezd
domboldalakon pedig nyaralok tarka sokasaga epul. A nagyszamu hazai es
kiilfoldi turistat a Pap-sziget vadregenyes kdrnyezetebe olvadd modem kemping es az lij Danubius Szalld fogadja be. ...
Az egy evtizede megnyitott Szerb Egyhaztdrteneti Gyiijtemeny a magyarorszagi szerbek X V - X I X . szazadi miialkotasainak paratlan gazdagsagii es szepsegii miizeuma, amely szervesen egesziti ki Szentendrenek, a szerbek egyik ujkori kulturalis es miivelddesi kozpontjanak emlekeit. E gyiijtemeny ikonjait,
dtvdstargyait, keziratos kdnyveit, textihait, amelyek a bizantinikus jellegtdl
a barokkig tdbb korszak es miiveszeti stilus sajatosan dtvdzddd jegyeit hordozzak, evrdl evre latogatdk ezrei csodaljak meg." (A Szerb Egyhaztdrteneti
es Tudomanyos Gyiijtemeny az epiilet felujitasa miatt jelenleg nem latogathatd, varhatdan 1990 vegen nyilik meg.)
Az 1981-ben kiadott lij Szentendre-fotdalbum (Corvina, fotd:Tahin Gyula; 2. kiadas 1985-ben) bevezetdjeben Vujicsics D. Sztojan a jelen es a miilt fele egyarant kibdviti a nyolc evvel korabban kdzdlt szdveget:
uj autdiit vezet a fdvarosba, vasiiti kdzlekedese kdzvetleniil csatlakozik Budapest metrdvonalaihoz" - utal a legujabb korra, de szervesen kapcsolddik a miilthoz is:
Ignjatovic szavaival kezdi ~ „Tudjatok-e, merre van Szentendre?" ~ es ugyancsak Ignjatovic idezettel zarja munkajat: „Gydnydrii taj, gazdagsag, j d bor,
pompas viz. Akarsz ennel tobbet?"
Jegyzetek:
1

Szentendrei Miisor, 1980. majus; P. Szabo Erno: Gondolatokat is vetettiink... =
Pest Megyei Hirlap, 1980. Junius 1. 4. old.

2

Jobbagy Karoly: Szentendrei biicsii. Versek. Bp. 1978. Szepirodalmi Kvk.

3

Szentendrei Miisor, 1979. februar 2. old.

FUggelek
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Acs

KAROLY

Kisbankhazapuszta,

1824. - Budapest, 1894.

Kolto, nyelvtani szakiro, a roman es szerb nepkolteszet kutatoja. Jogot vegzett,
szolgabiro lett. 1848-as tevekenysege miatt hat evet toltott varfogsagban. 1861ben es 1865-ben a szentendrei keriilet orszaggyiilesi kepviseldjeve valasztottak.
(Szinnyei Jozsef: Magyar irok elete es munkai, I . kotet. Bp. 1891.; Magyarorszag varmegyeni es varosai. Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye, I I . kotet, Bp. 1910.)
ARANYI

JENO

Nemesmilitics, 1883. - Szabadka, 1943.

Jugoszlaviai magyar ird. 1933-ban Szabadkan jelent meg a Jugoszlaviai Magyar Kdnyvtar kiadasaban A szentendrei bird cimii, Matyas kiraly koraban jatszodo regenye. A regeny helyszine elsdsorban a delvidek. A nehany Szentendren jatszddd jelenetbol arra kovetkeztethetiink, hogy Aranyi nem ismerte jdl
a varost.
(Leksikon Pisaca Jugosiavije, Beograd, 1972.1, kotet, 9 1 . old.)
ARSENIEVICS

VAZUL

Baja, 1793. - Szentendre, 1845.

1813-tdl igazgatd-tanitd a szentendrei szerb nepiskolaban. Az 1817-es tan^v
kezdeten mondott beszedet Budan kiadtak szerb nyelven.
(Szinnyei Jozsef: Magyar irok elete es munkai. I . kotet. Bp. 1891.; Leksikon Pisaca Jugosiavije, Beograd, 1972. 1. kotet, 96. old.)
ATANACKOVICS

Zombor,

PLATON

1788. juniius 29. - Novi Sad, 1867. aprilis 9.

Gdrdgkeleti puspdk. Pappa szentelese utan, 1812-tdl 1817-ig Szentendren,
majd Zomborban tanar. 1839-tdl budai piispdk. Tankdnyveket, bibUa-magyarazatokat, alkalmi egyhazi beszedeket, enekeket publikalt szerb nyelven.
(Szinnyei Jozsef: Magyar irok elete es munkai. I . kotet. Bp. 1891.; Leksikon Pisaca Jugosiavije, Beograd, 1972.1, kotet, 1 0 6 - 1 0 7 . old.)

BALASSA

Debrecen,

M. I V A N

1943. mdrcius 28.

1967 dta a Szentendrei Szabadteri Neprajzi Muzeum munkatarsa. A Vasvari
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A meh a szorgalom mintakepe,
Az ember is Ember re lesz
A meh nyomdokiba lepve .. .

BALOGH LAJOS:

A IM
LEGKONNYEBB
LEGEREDMtNYESEBB

MASODIK BOVITETT

A

S Z E R Z O

M O D J A

KIADAS.

K I A D A S A

S Z E N T E N D R E .

1 9 4 1

Egyik szentendrei bicserdista kolonian elt mehesz-iro sajat kiaddsu konyve
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Pal utca 12/B/3. sz. alatt el. Onallo kotetei jelentek meg A paraszthaz evszazadai (Bekescsaba, 1985.) es Bdrand (Bihar m.) telepulese es epitl<ezese cimmel.
Ez utobbi a Szentendren kiadott A Magyar Nepi Epiteszeti Archivum l<iadva-

nyai cimu sorozat elsd darabja. Egyik irdja es szerkesztoje volt a Szabadteri
Neprajzi Muzeumol< Magyarorszagon cimu konyvnek. (Bp. 1987. Corvina)
BARTHA

GABOR

Vac, 1950. januar 1.

1973 dta a szentendrei Mdricz Zsigmond Gimnazium tanara, a Vasvari Pal utca 12/B/3. szam alatt el. Egyeb tudomanyos tevekenysege mellett 1986-ban
jelent meg a Tankonyvkiadonal a Kozepiskolai szakkori fiizetek sorozatban
Valogatott fejezetek a matematikabdl cimii, Kun Peterrel kdzdsen irt konyve.
BERDA

JOZSEF

Budapest, 1902. februar 1. - Budapest, 1966. julius 6.

Pilisi es dunakanyarbeli barangolasai soran sokszor jart Szentendren is. Az
1930-as evekben itt elt unokatestvere, Berda Erno festomuvesz. Gyakran latogatta az d bohem miivesztarsasagukat, tdbbszdr megfordult Ilosvai Varga
Istvan festomiivesz csaladjanal is.
(Szombathy Viktor: Szelene istenno es Berda Joska. = Dunakanyar Tajekoztato, 1979.
2. szam, 4 9 - 5 1 . old.; Banovszky Miklos, Szanto Pirosia fe.st6muveszek, Szeberenyi L e hel iro visszaemlekezese 1984-ben.)
BIRO

FRIDERIKA

Budapest, 1943. januar 31.

1968 dta a szentendrei Szabadteri Neprajzi Muzeum munkatarsa. Az Orseg
haz- es lakaskulturaja a 18. szazad vegetal napjainkig [7P72-/fir] cimmel jelent

meg dnalld kdtete 1975-ben Szombathelyen, a Vas Megyei Tanacs kiadasaban. 1988-ban adta ki a Gondolat Kiadd Gdcsej cimu kdnyvet.
BODH

JOZSEF

A mai Gdrdg Kancso etterem epiileteben miikddd nyomdajaban (Gdrdg utca
es Somogyi-Bacsd part sarok) tdbb helyi lijsagot, plakatot es mas nyomtatvanyt sokszorositottak az 1910-es, 1920-as evekben. Sajat cipeszeti szakkdnyvei is itt kesziiltek.
(Pest megye sajtobibliografiaja, Szentendre, 1977.; A nyomda bejaratat, cegtablajat abrazolo fenykep talalhato Petho Zsoltne Nemeth Erika: Szentendre utcanevei (1983.) cimii
konyvenek 78. oldalan.)
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BOLYKI

JANOS

Budapest, 1931. Junius 11.

1970-t61 1982-ig reformatus lelkesz volt Szentendren. A Reformatus Zsinati
Iroda Sajtdosztalya kiadasaban 1977 es 1985 kdzdtt negy kiadast ert meg/C/
a mi lstenunl<? cimu irasa. U;.;;yanott jelent meg 1985-ben Az imadl<ozd Kalvin cimij konyve. A termeszettudomanyol< l<erdesei a XX. szazad teologia-

tdrteneteben cimii doktori ertekezeset 1979-ben adta ki a Magyarorszagi Reformatus Egyhaz Zsinata.

BOROMISZA

TIBOR

Bdcsalmas, 1880. marcius 8. — Szentendre,

1960. januar 8.

Az 1921 es 1927 kdzt, valamint 1953-tdl halalaig Szentendren eld festomiivesz az elsd vilaghaborii idejen pacifista verseket irt, kesobb rendszeresen irt
2LZ Elddrs €s Fuggetlenseg cimnhii^okhai.
(Miiveszeti lexikon, Bp. 1965.; Boromisza Tibor festomiivesz emlekkiallitasa. Katalogus,
Szentendre, 1985.; Toth Antal: Szentendrei kislexikon. = Szentendrei Miisor, 1980. aprilis, 4 3 - 4 5 . old.)

BOROS

LAJOS

Tet, 1924. Junius 14.

1948-tdl 1949-ig, majd 1955 es 1961 kdzdtt Szentendren elt. A mai Ferences
Gimnazium helyen volt epiiletben miikddd rdmai katolikus, majd allami gimnaziumban, kesobb a Mdricz Zsigmond Gimnaziumban tanitott. A gydri szekesegyhazrdl, a gydri karmelita templomrdl (ez utdbbi magyar, angol, francia
es nemet nyelvij kiadasban a Corvina Kiaddnal 1980-ban es olaszorszagi kiadasban 1984-ben), valamint a jogtortenet temakdrebdl (pi. Lakner Kristdfrdl
1974-ben, Chazar Andrasrdl 1980-ban, a taniigyi igazgatasrdl 1972-ben) jelentek meg dnalld kdnyvei. A Szentendre cimu utikdnyv (Bp. Panorama, 1961.,
4. kiadasa 1977.) egyik szerzoje. Szamos ismeretterjeszto cikket irt a varos
torteneterol a Pest Megyei Hirlap Szentendre kiilonkiadasaban az 1950-60-as
evekben.
SOKY

LASZLO

Nagyl<anizsa, 1941. ol<tdber 7.

A nyelvtudomanyok kandidatusa, a szegedi Jdzsef Attila Tudomanyegyetem
docense. Szamos stilisztikai, nyelvtdrteneti es mas nyelv^szeti temaju tanulmanyat kdzdltek a szakfolydiratok (pi. Magyar Nyelvdr, Niprajz 4s Nyelvtu-
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domdny).

Kipalkotds

Fust Mildn 4s Karinthy Frigyes kdltdi nyelv4ben cim-

mel jelent meg onallo kotete 1989-ben az Akademiai Kiaddnal. Szentendren
€\ Lenin ut 10. szam alatt.

CSUKA

ZOLTAN

Zichyfaha,

1901. szeptember 2. - Erd, 1984. mdrcius 23.

A jugoszlav n4pek irodalma cimu kdnyveben a szentendrei szerb nyelvu irodalomrdl is atfogd, mely elemzest ad (Gondolat, 1963.). Szentendrei rebellis cimu reg^nyes eletrajza Ignjatovic Jakovrdl szdl (Gondolat, 1969.). Csuka
Zoltan forditotta le Ignjatovic valamennyi magyarul kiadott miivet. Marin
Drzic: Dundo Maroje cimii vigjatekat Csuka Zoltan forditasaban mutattak be
1979-ben a Szentendrei Teatrumban.

DAMJANOVICS

Szentendre,

VAZUL

1793. janudr 2. - 1830. augusztus 23.

A szentendrei szerb alapiskola (elemi iskola) tanltdja volt. Munkai: dda I. S4ndor orosz carhoz (1814), Mitoldgia (1817, csak az elsd kdtet jelent meg).
(Szinnyei Jozsef: Magyar irok elete es munkai. I I . kotet. Bp. 1893.; Leksikon Pisaca Jugosiavije, Beograd, 1972., I . kotet 559. old.; Szofrics Pal: Momentumok Szentendre varos
multjabol es jelenebol. Nis, 1903. 80. old. szerb nyelven.)

DEZSOFI

FERENC

Budapest, 1896. december 9. - Budapest, 1978. julius 25.

Az 1930-as evektdl kezdve fontos szerepet jatszott Szentendre kdzeleteben.
Jogot vegzett, a varoshdzdn dolgozott. 1945-tdl 1948-ig Szentendre polgarmestere volt.
Az 1930-as evekben d volt a helyi amatdr szinjdtszas egyik szervezdje, tdbb
szindarabjat bemutattak, melyekben maga is jatszott. (Valaha sikeres gyermekszlnesz volt a Nepszlnhazban, Blaha Lujzaval is feliepett.)
Regenyeket is irt, melyek azonban keziratban maradtak. Oreg tornyok tdv4ben cimil, 1950-ben irt regenyeben hangulatos epizddokat elevenit fel a szazadforduld Szentendreierdl.
A szentendrei gdrdgkeleti temetoben nyugszik.
(Ferenczy Muzeum adattara, 8 4 8 - 7 4 . sz. tetel; dr. Gyore Andor kozlese, 1989. aprilis)
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Dezsofi Ferenc (a felso sorban balrol a masodik) egy mUkedvelo eloaddson

D I L L E , DENIJS
Aarschot,

1904. februar 21.

Belga szarmazasu zenetortenesz, Bart ok-kutato. 1961 es 1971 kozott a MTA
Zenetudomanyi Intezete Bartok Archivumanak osztalyvezetoje volt. 1949 dta
minden nyarat Szentendren tdltdtte, 1961-tdl pedig szentendrei allandd lakos
(Bogdanyi u. 23.). Tdbb cikket es dnalld kdtetet publikalt kutatasai eredmenyeirdl. Nyugaton, kiildndsen Belgiumban nepszeriisitette Bartok zenejet,
ami^rt magas belga allami kitiintetesben reszesiilt. A belga televizid tdbbreszes
filmet forgatott szentendrei lakasan.
(Dr. Gyore Andor kozlese, 1989. aprilis)

DOBOLYI LAJOS
1926-tdl a szentendrei polgari iskola latin szakos tanara. A helyi sajtd tuddsitasai szerint sikerrel szerepelt az 1930-as evekben a Szentendren rendezett irodalmi esteken. Az ember utja cimii verseskdtete 1927-ben Szentendren jelent
meg a szerzo kiadasaban. A kdtet versei alatt Bees, Buda, Pest, Linz, Salzburg
mellett Szentendre neve is szerepel a keltezesben.
A szentendrei Szent Andras Ceh irodalmi szakosztalyanak ehidkekent szepirodalmi miivek kiadasat is gondozta (pi. Genszky G^za miiveit).

EMMEL JOZSEF
Az 1920-es evekben tdbb helyi ujsag 6s kdnyv kesziilt Emmel Jdzsef Fd teren
levd nyomdajaban.
(Pest megye sajtobibliografiaja. Szentendre, 1977. Pest Megyei Muvelodesi Kozpont es
Konyvtar).

D.FEHfiR ZSUZSA
Nagykoros, 1925. januar 6.

Milveszettdrtenesz. Szentendren eld muveszekrdl is publikal, miiveszportrekat
mutat be a televizidban. A Szentendre a szeretett varos cimu finn magyar tvfilmnek d volt a magyar szerkesztoje. A Csillag kdzben van nyaraldja.
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FLORIAN

MARIA

Budapest, 1940. aprilis 23.

A szentendrei Szabadteri Neprajzi Muzeum reszfoglalkozasu munkatarsa, a
MTA Neprajzi Kutato Csoportjanal dolgozik. 1980-ban jelent meg a Mora K i addnal Magyar n ep visele fe/c cim ii on all d k d te te.

FiJZES E N D R E
Ddbrdkdz,

1932.

A neprajztudomany kandidatusa. 1986. oktdber 1-je dta a szentendrei Szabadteri Neprajzi Muzeum fdigazgatdja. Fdkent a nepi epiteszet es a pasztormuveszet temakdreben publikal. 1984-ben jelent meg az Akademiai Kiaddnal A gabona tarolasa a magyarparasztgazdasagokban cimii konyve.

HAUSZMANN A L A J O S
Buda, 1847. Junius 9. — Valence, Fejer megye, 1926. julius 31.

Miiegyetemi tanar, epiteszeti szakird. Az Anna-vdlgyben volt villaja, amely kesobb honvedtiszti iidiild lett.
(Pest megye miiemlekei 11. kotet, B p . 19.58. 125. old., Magyarorszag varmegyei es varosai; Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye. Szerk. Borovszky S a m u , B p . 1910. 4 6 7 . old.
Boros Lajos: Emlekezziink regiekrol. = Pest Megyei Hirlap Szentendre kiilonkiadasa,
1959. februar 7.)

HUZSVIK

GYORGY

Budapest, 1916. szeptember 26. - Budapest, 1976. marcius 1.

Regi nagynevu szentendrei szerb csalad leszarmazottja, csaknem egesz eletet
Szentendren tdltdtte. Itt is van eltemetve. Legutdbbi lakasa: Hunyadi utca 7.
A Budai Gdrdgkeleti Szerb Egyhazmegye jogtanacsosa es kdnyvtarosa volt.
A varos irodalomtdrtenetevel, fdleg a szerb hagyomanyokkal foglalkozd irasait rendszeresen kdzdltek a helyi lapok az 1950-es evekben. Reszt vett a
szerb Matica Srpska kiadasaban Belgradban megjelent irodalmi lexikon, a
Leksikon Pisaca Jugosiavije szerkeszteseben, melynek ez ideig ket kdtete jelent meg, dsszesen A-tdl J-ig ( 1 . kdtet 1972., 2. kdtet 1979.).
(Dr. Stefanovits Emilne Huzsvik Jovanka kozlese, 1988. szeptember)
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IGNJATOVICS

Szentendre,

JANOS

1847. augusztus 10. — Novi Sad, 1936. januar 14.

1871-tol 1878-ig iskolaigazgato Szentendren. A varos ismert kozeleti szemelyisege, Dmntsa Jeno utca 22. szam alatti lakasa a mult szazad helyi kulturalis
eletenek egyik kdzpontja volt. Tdbbszdr megfordult nala Ignjatovic Jakov is,
aki tdvoli rokona volt. Szindarabokat irt, forditott - elsdsorban a Javor szerb
kozmuvelodesi kdr szamara. Rendezett is, - tdbbnyire a Javor Egyesulet miisorait, melyeken Steger Ferenc is feliepett.
(Szofrics Pal: Momentumok Szentendre varos multjabol es jelenebol, Nis, 1903., szerb
nyelven; Leksikon Pisaca Jugosiavije, Beograd, 1979. I I . kotet, 434. old.; Huzsik Gyorgy:
Adalekok az emlektabla vitahoz. = Pest Megyei Hirlap Szentendre kiilonkiadasa, 1962.
jiilius 25.)

IKVAI

NANDOR

Petdhaza, 1935. mdrcius 17. - Szentendre,

1988. janudr 29.

1968-tdl a Pest megyei muzeumi szervezet igazgatdja, 1980-tdl a Miivelddesi
Miniszterium Muzeumi Osztdlyanak csoportvezetdje. A nepi fdldmiiveies, gazddlkodds es egyeb neprajzi, valamint a muzeoldgja, a muzeumok szervezesi es
miikddesi rendszere temakdrdkben jelentek meg dnalld kdnyvei, folydiratpublikacidi. 1972-tdl - indulasatdl - d szerkesztette a Pest megyei muzeumok evkdnyvet, a Studia Comitatensidt, melynek 18 kdtete jelent meg Ikvai Nandor eleteben. Ugyancsak d szerkesztette a Pest megyei muzeumi fiizetek 4 - 1 3 . kdtetet. 1969-ben telepedett le a varosban, a Panndnia utca 22.
szam alatt eit.

ISAJLOVICS

DEMETER

Dalya, 1783. oktdber 26. - Beograd, 1853.

Tdrtenesz, ird, fdiskolai tanar Belgradban, 1841-tdl az dsszes szerbiai iskolak
fdigazgatdja, 1813 es 1816 kdzt a szentendrei szerb tanitdkepzd ( F d ter 6.,
ma Ferenczy Muzeum) tanara.
(Szinnyei Jozsef: Magyar Irok elete es munkai. V . kotet. Bp. 1897.; Leksikon Pisaca Jugosiavije, Beograd, 1979. I I . kotet, 470. old.)
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JAKSICS

Esztergom,

GERGELY

1778. szeptember 20. - 1837 kdrul

Azsia-utazo, kolto. 1796 ^s 1822 kozott jelentek meg a muvei. Egyik orosz
nyelven irt konyve az 1812-16 kozt Szentendren mukddd szerb tanitdkepzdrdl szdl (O zavadeniji preparadski skolo u S. Andriji. Buda, 1812.).
(Szinnyei Jozsef: Magyar irok elete es munkai. V . kotet. Bp. 1897.; Leksikon Pisaca Jugosiavije, Beograd, 1979. I I . kotet, 527. old.)

JOKAI MOR

Komarom,

1825. februar 18. - Budapest, 1904. majus 5.

A meglehetosen bizonytalan helyi hagyomanyok szerint a Gdzhajd utca 2.
szam alatt szallt meg, mikor Rab Rdby cimu reg^nyenek megirdsa eldtt ismerkedett a helyszlnnel. A regeny topografiai leirasaibdl viszont arra kdvetkeztethetiink, hogy Jokai nem ismerte elegge a varost.
A visszaemlekezesek szerint Jdkai ket unokahiiga ^vtizedekig Szentendren
elt a Bogdanyi iiton, de nem tartottak kapcsolatot az irdval.

JOVANOVIC

Szentendre,

VIKENTIJE

1689. - Beograd, 1737. Junius 17.

Piispdk, 1731-tdl a Belgrad-karlocai ersekseg erseke. Egyhazi szakkdnyvek
irdja.
(Leksikon Pisaca Jugosiavije, Beograd, 1972. I I . kotet, 6 2 4 - 6 2 5 . old.)

KARINTHY

FERENC

Budapest, 1921. Junius 2.

Leanyfalui nyaraldjabdl gyakran atjdn Szentendrere. Kapcsolatban all a helyi
irdkkal, miiveszekkel. ird-olvasd talalkozdkra, irodalmi miisorokra, uttdrd olvasdtabori foglalkozasokra hivjak. Gyakori latogatdja a fdteri kdnyvesboltnak. Szepirodalmi miiveiben attetelesen helyi szerepldkkel, esemenyekkel is
talalkozhatunk, riportjaiban (pi. Vfz, 1965; Kajakkal a Dundn, 1976) pedig
kdzvetleniil is ir a varosrdl. (Kdrvaddszat, Bp. 1984. Szepirodalmi K v k ) Az
Aranysarkany vendeglo egyik szakacskonyvebe (Ndgy evszak etelei, Tavasz az
Aranysdrkdny venddgldben. Bp. 1985. Corvina) d irta a „Hivogatd"-t. Z?t//7akanyar cimii szinmiivet nagy sikerrel mutattak be 1981-ben a Nosztalgia Kavehaz miniatiir szinpadan. Ugyanitt forgattak a darab televlzid-valtozatat is.
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Karinthy Ferenc az izbegi olvasotdb orban
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KARINTHY

FRIGYES

Budapest, 1887. Junius 24. - Sidfok, 1938. augusztus 29.

Az 1920-as, 1930-as evekben gyakran kirandult csaladjaval es barataival Szentendrere. A Fototeka sorozat Karinthy Frigyes fenykepeit publikald kdtete
(„Nezzetek meg ezt a fotogrdfiati", Bp. 1982.) kilenc Szentendren kesziilt fotdt kdzdl az irdrdl csaladja, illetve Kosztolanyi Dezsd tarsasagaban.

KECSKfiS
Gydngyds,

P£TER
1942.

Neprajzkutatd. 1972-tdl a szentendrei Szabadteri Neprajzi Muzeum munkatarsa. A paraszti es mezdvarosi gazdalkodas, szdldmuveles, epitkezes, nepi tarsadalom temakdrdkben publikal. Egyik szerkesztdje es szerzoje a Szabadteri
neprajzi muzeumok Magyarorszagon cimu kdnyvnek. (Bp. 1987. Corvina)

K O S Z T O L A N Y I DEZSO
Szabadka, 1885. marcius 29. - Budapest, 1936. november 3.

Egyik szentendrei kirandulasanak hat fotddokumentumat, melyek az 1920-as
evek vegen kesziiltek, a Fototeka sorozat Karinthy Frigyes - kdtete kdzU.
(„Nezzetek meg ezt a fotografiati", Bp. 1982.) Az ezen a kirandulason es a
Budapesten kesziilt amatdrfilm Kosztolanyit abrazold kockait a Petdfi Irodalmi Muzeum muveszeti taraban drzik. (7015. lelt. sz.)

KOVACS LAJOS
Budapest, 1913. julius 19.

1944 dta el Szentendren, a Felszabadulas-lakdtelep fi epiileteben lakik. K i emelkedo szerepe van a varos zenei eleteben. 1957-tdl 1975-ig -- nyugdijba
vonulasaig — a Mdricz Zsigmond Gimnazium tanara, hosszu evekig szakfeliigyeld volt. Az 1960-70-es evekben mintegy tiz evig voltak forgalomban az
altalanos iskola I . , I I . , I I I . es I V . osztalyai szamara irt enek-zene tankdnyvei,
melyekhez - tarsszerzdkkel - neveldi kezikdnyveket is irt. Fasang Arpaddal
egyiitt a gimnaziumok enektanari kezikdnyvet is megirta. Az enek-zene tanftasa cimil modszertani folydiratnak szerkesztobizottsagi tagja es rendszeres
szerzoje volt az 1960-70-es evekben.
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KONYVKIADAS

NAPJAINKBAN

— Forum 1. Dekany Karoly.
— Kossuth Lajos Katonai F6isf(ofa
(Dozsa Gyorgy ut 12.): hazi nyomdajukban a belso hasznalatra kesziilt foiskolai jegyzeteken kiviil a varos mas intezmenyeinek a kiadvanyait is sokszorositjak (pi. Szentendrei minimesek, 1979.,
Szentendre utcanevei, 1983.)
— Pest Megyeil\/luzeumol< Igazgatosaga (Fd ter 6.): Kepzdmiiveszeti, neprajzi,

regeszeti, tdrteneti kataldgusokat, tanulmanyokat adnak ki. 1972 dta rendszeresen megjelend evkdnyviik a Studia Comitatensia Masik sorozatuk a Pest
megyei muzeumi fiizetek.
— Pest Megyei Muveldddsi Kdzpont es Kdnyvtar (Engels utca 7.): Kdnyvtarosi

es ndpmijveldi szakirodalmat, ismeretterjeszto munkakat jelentetnek meg. Sorozataik: Pest Megyei Konyvtaros, Miivelddes, Pest Megyei Teka. Hazi nyomdajuk van.
— Szabadteri Neprajzi Muzeum (Szabadsagforras lit): Neprajzi es miizeumpedagdgiai miiveket pubhkalnak. fivkdnyviik: Haz es ember. Sorozatuk: A Magyar Nepi Epiteszeti Archivum Kiadvany ai.

KONYVMASOLO

MOHELY

A szerbek 1690-es be tele pule siik utan a Drina-menti Raca kolostorbdl Szentendrere kdltdztettek kdnyvmasold miihelyiiket, melyben a szerzetesek oszlav
nyelvu egyhazi kdnyveket, liturgikus szdvegeket sokszorositottak kezirassal.
Hazankban ekkor meg nem miikodott cirill betiis nyomda. A masold szerzetesek neviikben megdriztek egykori kolostoruk ehievezeset. Kiprijan Racanin
volt a muhely megalapitdja es tevekeny szervezdje. A masolas mellett miniaturak festeset is tanitotta, az d nevehez fijzddik az elsd szerb verstan megalkotasais. A mijhely evtizedekig miikdddtt azutan is, hogy a racai szerzetesek 1697ben visszatelepiiltek a szeremsegi Beocsinba. Szentendren tanitvanyaik dolgoztak tovabb, tdbbek kdzdtt Jerotej Racanin, egy jeruzsalemi utleiras szerzoje,
Sylvester, Ddniel, Mihaly (nevtelenek), Gabriel Stefan Venclovic es Djordje

Brankovic. E ket utdbbi mar az 6\6 szerb nepi nyelv elemeivel bdviilt, un.
szerb-szlav nyelvet hasznalta.
A kdnyvmasoldmijhely a Lazar car hamvait drzd egykori fatemplom mellett epiilt, a Bogddnyi liti autdparkold teriileten levd emlekkereszt kdzeieben.
(Csuka Zoltan: A jugoszlav nepek irodalmanak tortenete. Bp. 1963. Gondolat; Huzsvik
Gyorgy: Konyvmasolo miihely Szentendren, a X V I I . szazadban. = Pest Megyei Konyvtaros, 1963. 16. sz. 21 - 2 2 . old.; Huzsvik Gyorgy: A budai gorogkeleti szerb piispoki es egyhazmegyei konyvtar Szentendren. = Pest megye konyvtarai. Bp. 1965.)
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KORMOCZY

LASZLO

1906-1983

Pedagogus, szinhazi rendezd, lapszerkesztd. Nevelesi, mijveszet-pedagdgiai temajii cikkeket irt, babjatek-dramaturgiai kezikonyve is megjelent. 1957-tdl
1960-ig a szentendrei Mdricz Zsigmond Gimnaziumban magyar-, nemet- es angol nyelvet tanitott.
(Fiilop Karoly: dr. Kormoczy Laszlo. = Pedagogiai Szemle, 1983. 2. sz.; Somodi Laszlo
kozlese, 1989. aprilis.)

KUN PfiTER
Kunmadaras, 1930. oktdber 10.

1962 dta el Szentendren, a Vasiiti villasor 55. szam alatt lakik. Ugyancsak
1962 dta a Mdricz Zsigmond Gimndzium tanara. Matematika, abrazold-geometria, kdmia, szamitastechnika szakos, mintegy husz eve igazgatdhelyettes.
1970-ben Egyenes 4s forditott ardnyossag cimmel jelent meg programozott
tankdnyve a Tankdnyvkiaddnal, 1971-ben Vig Istvannal kdzdsen irt Programozott statikai ismeretek cimii tankdnyv^t szinten a Tankdnyvkiadd adta k i .
1983 dta tdbb kiadast megdlt a Matematika a dolgozdk szakkdzepiskolaja I I . ,
I I I . es I V . osztalya szamara kesziilt tankdnyvekhez tQvdri Istvannal kdzdsen
irt tanari kdzikdnyve. 1986-ban a Kdzepiskolai szakkori fiizetek sorozatban
adta k i a Tankdnyvkiadd Bartha Gaborral kdzdsen irt Vdlogatott fejezetek a
matematikdbdl cimii kdnyvet. Ezenkiviil szakfolydiratokban is publikal.

KURUCZ ALBERT
Konyar, 1925. janudr 16.

1975-tdT a szentendrei Szabadteri Neprajzi Muzeum fdigazgatdja, jelenleg
nyugdijban van. Nepi epiteszettel, szdld- Js borgazdalkoddssal, eletmddkutatassal, mijvelddespolitikai kerdesekkel kapcsolatos irasokat publikdl. A Szabadteri ndprajzi muzeumok Magyarorszdgon cimii kdnyv (Bp. 1987. Corvina)

fdszerkesztdje es egyik szerzoje. Szentendren 61 a Vasarhelyi Kdlman ter 2 1 .
szam alatt.

LASZLO GABOR
Budapest, 1878. december 14. — Szentendre, 1960. mdrcius5.

Talajtani ^s hidroldgiai kutatd, szakird. Elsdsorban a tdzeg- ^s lapkutatdsrdl
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jelentek meg publikacioi. 1936-t61 - nyugdijazasatol — Izbegen elt (Janos utca 12.), kezdetben csak nyarankent, 1942-tdl halalaig pedig allandd lakoskent.
Az izbegi temetoben nyugszik.
(Kallay Istvan: dr. Laszlo Gabor. = Pest Megyei Hirlap Szentendre kiilonkiadasa, 1 9 6 1 .
szeptember 20.)

LEBEDEV,

Szentendre,

MARIJA

1836.

-?

Lebedev Teodorne sziil. Joszifovics Maria klasszikus orosz regenyeket (Tolsztoj, Turgenyev, Goncsarov) forditott szerb nyelvre. Forditasai nyomtatasban
is megjelentek. A Dumtsa Jeno utca 9. szamii hazban elt. Ferje az iiromi orosz
kapolna feliigyeloje es kantora volt. Fiuk, Lebedev Teodor Teodorovics orosz
lijsagird Szentendren halt meg 27 eves koraban, a Szaborna temetdben nyugszik.
(Huzsvik Gyorgy: Adalekok az emlektabla vitahoz. = Pest Megyei Hirlap Szentendre k i i lonkiadasa, 1962. julius 2 5 . ; M . Popovity: A romantikus szerb irodalom tortenete. Beograd, 1972. szerb nyelven.)

LOSONCI

MIKLOS

Dunaharaszti, 1929. oktdber 8.

Muveszeti ird. Szamos Pest megyei vonatkozasii miiveszettdrteneti tanulmanya jelent meg. Tdbb miiveszrdl Irt dnalld kdtetet a Kepzomuveszeti Alap kiadasaban megjelend Ma/magf/az-mtyVeszef sorozatban (Gerzson Pal, 1976; Baksa Miklos, 1980; Ven Emil, 1984; Ovari Laszld 1988), a Muzsak Kiadd adta ki
Kettds drhelyen clmii, Platthy Gydrgyrdl Irt kdtetet. Szentendren el,az Arany osi Pal utca 16. szam alatt.

MADAS

EDIT

Budapest, 1949. november 18.

1968-ban erettsegizett a szentendrei Mdricz Zsigmond Gimnaziumban. A Magyar Tudomanyos Akademia munkatarsakent kdzepkori kddexek kutatasaval
foglalkozik. 1985-ben a Magvetd Magyar Hirmondd sorozataban A nema barat megszdial cimmel a Karthauzi Nevtelen beszedeibdl kiadott kdtet anyaganak valogatasa, szdveggondozasa, sajtd ala rendezese, utdszdval es jegyzctekkel vald eUatasa az d munkaja volt.
152

MAROTI £VA
Budapest, 1954. november 20.

Romai koros regesz, 1977-t61 a szentendrei Ferenczy Muzeum munkatarsa.
F d kutatasi teriilete a Panndnia teruleten gyartott rdmai kori keramia. Az Acta Archeo/ogicaban, az Archeologiai Ertesitdhen, a Studia Comitatensia 9. es
17. kdteteben, aZalaiMuzeumhan es aZalai Gyd/temenyhen publikal.

MORVAY JUDIT
Budapest, 1923. oktdber 3.

Neprajzkutatd. Reszt vett a Szabadteri Neprajzi Muzeum gyujtd munkajaban,
neprajzi temaju eldadasokat tartott a varosban. F d kutatasi teriilete a nepi
taplalkozas es a nepi tarsadalom. 1956-ban jelent meg a Magvetd Kiaddnal
Asszonyok a nagycsalddban cimil konyve, melynek masodik, bovitett kiadasat
1981-ben az Akademiai Kiadd adtaki. A Vasvari Pal utca 62. szam alatt lakik.

MOYSES ISTVAN
Veszelye, 1797. oktdber 24. - Bars-Szent-Kereszt,

1864. julius 5.

Akademiai tanar, besztercebanyai piispdk, belsd titkos tanacsos. Pappa szentelese (1821.) utan Szentendren volt segedlelkesz. Mezogazdasagi, kerteszeti,
gyiimdlcstermesztessel kapcsolatos cikkeket irt es egyhazi beszedeket publikalt. Tamogatta a szlovak anyanyelvi oktatast.
(Szinnyei Jozsef: Magyar irok elete es munkai. I X . kotet. Bp. 1903.)

NAGY LAJOS
1897-1946

Rdmai koros regesz, egyetemi tanar. Tdbb tanulmanya megjelent a panndniai
asatasokrdl. Igen eredmenyes asatasokat folytatott Szentendren az 1920-as,
1930-as evekben. Emleket 1958-tdl utcanev drzi Szentendren.
(Pest megye regeszeti topografiaja, A budai es szentendrei jaras. X I I I / I . Bp. 1986., Akademiai Kiado; Petho Zsoltne Nemeth Erika: Szentendre utcanevei. Szentendre, 1983.
Pest Megyei Muvelodesi Kozpont es Konyvtar, 125. old.)
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NOSZTALGIA

KAV£HAZ

Bogdanyi utca 2.

Major Tamas otlete alapjan 1979-ben alakult meg akavehazMiniatur Sz/npada, amelyen orszagos hiru muveszek lepnek fel. A felszabadulas utan ez volt
az elsd maganszinhaz az orszagban. Hemzd Ilona, majd filias Tibor volt a tulajdonosa. A kavehazban van a szekhelye a i\/lu\/eszetpartoldk Elsd Magyar
Nosztalgia Egyletenek, melynek neves irdk, muveszek a tagjai. 1985-86-ban
az Egylet volt a Dunakanyar Kurir cimu kulturalis tajekoztato egyik kiaddja.
1984-ben A magyar gasztrcndmia irodalma, kulonos tekintettel a vendeglatas

kulturtdrtenetdre cimmel a Varosi Tanacs kdnyvet adott ki a Nosztalgia kavehaz altal rendezett kiallltas alkalmabdl.

NOVOTNY

TIHAMER

Tata, 1952. szeptember 16.

Tdrtenesz, muveszeti ird. 1985-tdl a szentendrei Ferenczy Muzeum munkatarsa. Kepzdmiiveszeti temaju irasai jelentek meg tdbbek kdzdtt a Muveszethen
es kiildnfele kiallitasi kataldgusokban. 1987-ben kiallitasi kataldgust allitott
dssze Szentendre a millenniumtdl az elsd vilaghaboruig cimmel. 1987-ben jelent meg a Muzsak Kiaddnal Elsd vilaghaborus katonaemlekek antropoldgiai

4smuveszetszocioldgiai

vizsgalata cimu konyve.

NYOMDAK

1. Bodh Jdzsef, Emmel Jdzsef, Perjessy Sandor, Kdnyvkiadas napjainkban
cimszavaknal.

OLAH

ANDOR

Budapest, 1923. szeptember 26.

Orvosird, a nepi gydgyaszat es a termeszetes ndvenyi gydgymddok temakdrebdl jelentek meg cikkei, kdnyvei [ pi.:„Fube-faba az orvossag" (Bek6s megyei
nepi orvoslas) 1983., Bekescsaba; Reformeletmdd — etrend, 1983.,Mezogazdasagi Kiadd; Bidgydgyszerek, a gydgyitd ndv4nyek, 1985., Mezogazdasagi
Kiadd; ,,Az ido a gazda mindeniitt' (Nepi termeszetismeret,iddjdsld megfigyelesek es hiedelmek) 1986., Mezdgazdasagi Kiadd; „Ojhold, uj kiraly!" ( A
magyar nepi orvoslas eletrajza), 1986. Gondolat]. 1973 dta Szentendren el,
az Iskola utca 13. szam alatt.
(Az iinnepi konyvheten dedikal: dr. Olah Andor. = Szentendre es Videke. Onnepi konyvheti melleklet. 1987. majus)
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PASZTOR JANOSNfi
Budapest, 1931. aprilis 22.

1952-t61 1970-ig elt a szentendrei reformatus pardkian a lelkesz felesegekent.
1960-tdl 1970-ig a varosi-jarasi kdnyvtarban dolgozott. Az Athenaeum Nyomdaban kesziilt reprezentativ Szentendre cimii idegenforgalmi ismertetonek d
irta a szdveget (Szentendre, Varosi Tanacs kiadasa; 1968. 1. kiadas, 1971.2.
kiadas; tervezte Deim Pal, foto Gajzagd Jolan). 1970-ben gyermekeivel egyiitt
kdvette ferjet kenyai kikiildetesere. Hat evig eltek ott. Kenyai napld (Bp.
1980. a Reformatus Sajtoosztaly kiadasa) cimii kdnyveben szentendrei eleterdl, helyi szemelyekrol is megerrilekezik.

PfiNTEK FERENC
Szilagyzovany, 1855. december 12. - Budapest, 1940. december 29.

Reformatus lelkesz, lapszerkesztd, hirlapird, szepird. 1904-ben helyettes lelkeszkent keriilt Szentendrere. 1906-ban magan polgari iskolat, 1907-ben internatust alapitott a varosban. Az iskola kesdbb a reformatus egyhaz kezelesebe keriilt. 1912-ig elt Szentendren. Egyik miivenek cime:>A szentendreieinemultharangok. (Bp., 1912.)
(Egyhaztorteneti lexikon. Bp. 1977.; Szinnyei Jozsef: Magyar irok elete es muvei. X . kotet. Bp., 1905.; Studia Comitatensia 8., Szentendre, 1979., 50. old.)

PERJfiSSY SANDOR
7 5 7 5 - 7557. oktdber 20.
Lapszerkesztd, laptulajdonos. A csalad tulajdonaban levd nyomdaban a szazad elejen tdbb szentendrei lijsagot es mas nyomdatermeket sokszorositottak.
(Pest megye sajtobibliografiaja. Szentendre, 1977., Pest Megyei Muvelodesi Kozpont es
Konyvtar)

PERSIAN

ADAM

Budapest, 1887. december 12. - ?

A Szent Ferenc rend papndvendeke volt, bdlcseleti es hittudomanyi tanulmanyokat folytatott. 1907-ben kilepett a rendbol, lijsagird lett. 1918 -19-ben
a Karolyi-kormanyban a katolikus egyhazi iigyek kormanybiztosa volt. 1918ban Szentendrere nosiilt, itt elt a polgari demokratikus forradalom idejen. A
Tanacskdztarsasag gyozelmekor emigralt, csak annak leverese utan tert vissza
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Magyarorszagra. Az Orszagos Szechenyi Konyvtar harom onallo muvei (Aisha,
regeny, 1921Hat 6ra hosszatpuskatuzben. Egyhaditudosito kalandjai, 1911.;
Vildghdboru I. Belgrddtdl Sabdcig) is egy forditaskdtettel tartja szamon.
(Revai nagylexikon, X V . kotet. Bp. 1922.; Pest Megyei Hirlap Szentendre kiilonkiadasa,
1966. oktober 12.)

PETOFI

SANDOR

Kiskdros,

1823. janudr 1. - Feheregyhaza, 1849. julius 31.

1845. szeptember 23-an Vahot Imrdvel es Vachott Sandorral megmdsztdk a
Kohegyet, majd Szentendren at folytattak litjukat Esztergom fele. 1933-ban
a varos menedekhazat epittetett Petdfi emlekere. Az epulet falan elhelyezett
emlektabla szdvege: ,,Petdfi Vahot Imrevel 1845. szeptember 23-an megmaszta az *iszonyu meredek Kohegyet» . Az Alfdld szerelmese gydnydrkdddtt a
videk szepsegeben. A szabadsagjtiarc langlelkii kdltdjenek emlekere alh'totta a
Magyar Turista EgyesiUet. 1933." Szentendrerol a menedekhazhoz vezetd turista utat sokaig ,J*etdfi ut" neven tartottak nyilvan az litikdnyvek. 1958-ban
a Pilis Turista Egyesiilet lijabb Petdfi emiekhelyet letesitett a Kohegyen ,JPetdfi pihend" neven.
(Pilishegyvideki Hirek, 1933. 28. szam; Dienes Andras: Petofi emleke a Kohegyen.
= Pest Megyei Hirlap Szentendre kiilonkiadasa, 1958. aprihs 19.; Hrenko Pal: Petdfi es
Vachott a Dunakanyarban. = Dunakanyar, 1980. 4. szam, 4 4 - 4 7 . old.)

PETZELT

JOZSEF

Wachau, Ausztria, 1805. - Szentendre, 1850. augusztus)

Hadtudomanyi es epiteszeti szakird, 1848-as honvedtiszt, az 1848-ban alapitott Hadi Fotanoda vezetoje. A szabadsagharc bukasa utan Szentendren talalt
menedeket. A rdmai katolikus kalvarianal temettek el. 1977-ben a Kossuth
Lajos Katonai Fdiskola diszsiremieket allitott fel tiszteletere a kdztemetdben.
A szentendrei 227. szamu Ipari Szakmunkaskepzd Intezet 1988. marciusaban
Petzelt Jdzsef nevet vette fel. Ugyanakkor dombormuvel ellatott emlektablat
helyeztek el az iskola falara (Rdmai sane utca 1.)
(Szinnyei Jozsef: Magyar irok elete es munkai. X . Bp. 1905.; Dunakanyar Kurir, 1986.
marcius.)
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Barabds Miklos kipe Petzelt

Jozsefrdl
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PIRK

AMBRUS

Gdddlld, 1944. julius 15.

Kerteszm6rn6k. A kert^pltesrol 6s a jatszoterek kialakitasarol jelentek meg
konyvei (Otietek a kert berendezesdhez: az utakhoz, a I4pcs6khdz, a tdmfa-

lakhoz, a kerftesekhez 4s a kapukhoz. Bp. 1977. Mezogazdasagi Kiadd, w/^f^/rrdl komolyan. Bp. 1979. IQusagi Lapkiadd). Szentendren el a Deli Antal utca
15. szam alatt.

(Kertesz Peter beszelgetese Pirk Ambrussal = Szentendrei Musor, 1979. december,
3 6 - 4 0 . old.)

POGANY

KALMAN

Pelsdc, 1882. marcius 15. - Budapest, 1951. febru4r 16.

Muv6szettdrt6nesz, mijvdszeti szakird,lapszerkesztd, 1919-ben Lukacs Gydrgy
ndpbiztos helyettese, a muveszeti direktdrium iranyitdja. Az 1920-as 6vek v6%6n kdltdzdtt Izb^gre (Lenin lit 60.)
(Forgacs Bela: dr. Pogany Kalman. = Forradalom ban, haboriiban. Bp. 1974.; Muveszeti
Lexikon I I I . kotet. Bp. 1967.)

RACANIN

KIPRIJAN

1. Kdnyvmasold Miihely.

RADNOTI

MIKLOS

Budapest, 1909. majus 5. - Abda, 1944. november

6-10.

Fiatal koraban gyakran kirandult barataival Szentendrere. Sumonyi Zolt4n:
Vas Istvdn cimii kdnyvenek ket Szentendren kesziilt fotdmeliekletdn Radndti
is lathatd. (Bp. 1982. Szepirodalmi Kdnyvkiadd). 1942. julius 4-tdl julius 13-ig
a szentendrei reformatus leanyinternatusban (Kossuth utca 5.) szallasoltak el
mint munkaszolgalatost. A szomszedos haz keritesen at felesege es baratai egy
izben beszeltek vele. Munkaszolgalatos koraban Irt napldjat - a Szentendren
irt reszeket is - kdzH a Kortars 1984. majusi szdma.
(BosnyakSandor beszelget Vas Istvannal. = Szentendrei Miisor, 1979. aprilis. 3 8 - 4 4 . old.;
Foldes Anna: Radnoti Miklosra emlekeznek. = Nok Lapja, 1984. majus 5. 9. old.; Vas Istvan: Azutan. Nehez szerelem I V . = Kortars, 1986. 1 1 . sz. 2 1 . old.)
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Beck Judit, Radndti Mikldsni,

Vas Istvdn 4s Radnoti Miklos a szentendrei

Duna-parton

RAKODCZAY PAL

Budapest, 1856. januar 15. — Szentendre,

1921. Junius 4.

Az egykori szinesz, szinigazgato, Shakespeare-kutato, szamos szinhaztort^neti
ds -elmeleti mu iroja 1919-t61 halalaig Szentendren elt az Also Izbegi utca 473.
szamii hazban. (Ma Aprilis 4. utca., a hazszamot nem sikeriilt azonosltani).
Egy iddben a helyi polgari iskolaban tanitott (Kossuth utca 5.). 1958-ban utcat neveztek el rdla Szentendren.
(Halotti anyakonyv, 63/1921; Boros Lajos: Rakodczay Pal. = Pest Megyei Hirlap Szentendre kiilonkiadasa, 1961. majus 13.; K . L . : Jaszai Mari Szentendren. = Pest Megyei Hirlap Szentendre kiilonkiadasa, 1958. marcius 29.,-Petho Zsoltne Nemeth Erika: Szentendre utcanevei. Szentendre, 1983. Pest Megyei Miivelddesi Kozpont es Konyvtar, 141. old.)

ROLLAND,

ROMAIN

Clamecy, 1866. janudr 29. - Vdzalay, 1944. december 30.

Harom Ferenczy Vaierhoz irt leveiet drzi a Ferenczy Muzeum miiveszettdrteneti osztalya a kdvetkezd keltezessel: 1917. november 14., 1921. november 6.
1919. oktdber 24.
(Kozli Varhelyi Vanda = Studia Comitatensia 3. Szentendre, 1975., Pest Megyei Muzeumok Igazgatosaga, 4 5 1 - 4 5 5 . old.)

RUKOSLAV

JANOS

Pesti szarmazasu kereskedo, 1830 kdriil Szentendren elt. A gyermekneveiesrdl
szdld szerb nyelvii konyve 1807-ben jelent meg Budan. Ndk szamara irt, szinten szerb nyelvii termeszettan konyve keziratban maradt.
(Szinnyei Jozsef: Magyar irok elete es miivei, X I . kotet. Bp. 1906.)

SABJAN

TIBOR

Szel<szdrd, 1952. mdrcius 14.

Neprajzkutatd, 1976 dta a szentendrei Szabadteri Neprajzi Muzeum munkatarsa. A nepi epitkezes es nepi tijzhelyek temakdrben publikal. 1988-ban jelent meg a Muzsak Kiaddnal A bubos l<emence cimu tudomanyos-ismeretterjesztd konyve. 1978 dta Szentendren, a Fiizespark 4. fsz. 3. szam alatt lakik.
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SOMODI

LASZLO

T6k, 1919. mdjus 22.

1967 ota a Moricz Zsigmond Gimndzium tandra, rajz szakfelugyeld, alkotd
kepzdmuvdsz. A Rajztanitds cimd mddszertani lap szerkesztobizottsagi tagja,
rendszeresen publikal is e lapban. A Tankdnyvkiaddnal megjelent Muvdszeti
vizudlis nevelds cimu kdnyv egyik szerzoje. ( 1 . kiadas: 1985.; 2. kiadas 1988.)

SOMOGYI

PETER

Szentendre,

1950. februdr27.

1968-ban Erettsegizett a szentendrei Mdricz Zsigmond Gimnaziumban. A Magyar Tudomdnyos Akademia munkatarsakent az idegrendszer szerkezetevel,
agykutatdssal foglalkozik. Kutatasai eredmenyeirdl nemzetkozi szaklapokban
szamol be dltaldban angol nyelven. A tudomanyos eletben eiert rangjat jdl jelzi, hogy a nemzetkozi publikacids es idezettsegi adattar szerint a magyar termeszettuddsok koziil 1981 es 1987 kdzdtt Somogyi Peter idezettsegi szama
volt a legmagasabb.
Jelenleg Oxfordban dolgozik.
(Czeizel Endre: A tudomany ket modellje. = Valosag, 1989.10. sz.)

SOPRONI

SANDOR

Szentendre,

1926. november 21.

Rdmai koros regesz. Tdbb mint szaz publikacidja kdziil a legfontosabbak:
Limes Esztergom ds Szentendre kdzdtt. Bp. 1978. Akademiai Kiadd, nemet

nyelvii; Magyarorszdgi rdmai feliratok 3. kdtete. Bp. 1981. Akademiai Kiadd
(a szentendrei es kdrnyekbeli feliratokat is tartalmazza), nemet nyelvii; A
pannoniai limes utolsd dvtizedei, Miinchen, 1985. Bajor Akademia, nemet
nyelvii. Tdbb irasa foglalkozik magyar nyelven is a Szentendren es kdrnyeken
folytatott asatasokkal. 1987-ben jelent meg pi. a Pest Megyei Miivelddesi Kdzpont es Kdnyvtdr kiadasdban Szentendre a rdmaiak kordban cimu konyve. Az
1961 es 1977 kdzt negy kiaddst megeit Szentendre cimii Panorama-utikdnyv
egyik szerzoje, tarsszerzdje a Magyar Varosok sorozatban 1985-ben megjelent
Szentendre litikdnyvnek is. 1927-tdl 1954-ig Budapesten elt, majd 1954-ben
sziildvarosaba kdltdzdtt, itt elt 1968-ig. 1951-tdl - megalakulasatdl - a Ferenczy Kdroly Muzeum igazgatdja volt, majd 1961-ben a Magyar Nemzeti
Muzeum munkatdrsa lett. Jelenleg az Edtvds Lordnd Tudomdnyegyetem docense.
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STANCHICH

LASZLO

Szentendren elt, 1902-ben jelent meg Budapesten Munka utan — Magyarorszag multja, jelene es jovdje cimu kdltemenye dnalld kotetben.
(Szinnyei Jozsef: Magyar irok elete es munkai. X I I . kotet. Bp. 1908.)

SZABO

SANDOR

Sarkadkeresztur,

1940. julius 29.

1980-tdl a szentendrei Mdricz Zsigmond Gimnazium tanara. A Furdd utca 6.
szam alatt ei. 1966 es 1979 kdzdtt a Bekes Megyei Nepujsag kulturalis rovataban kdzdlt verseket, novellakat. Kesdbb a Bekesi Eletben, majd a Fdldrajztanltas cimd szakfolydiratban publikalt. Az Alfdld gazdasagfdidrajzi kutatdsdnak eredmenyei es tovabbi feladatai cimu kiadvany (MTA Fdldrajztudomanyi
Kutatdintezete Alfdldi Csoportja es a Bekes Megyei Tanacs kiadasa, 1983) kdzdlte a sarkadi urbanizacidval kapcsolatos irasat.Most irja Szentendre telepiilesfdldrajzaval kapcsolatos tanulmanyat a Szentendrei fiizetek sorozat szamara.

SZANTO

KONRAD

Az 1960-as evekben a szentendrei Ferences Gimnaziumban tanitott, majd a
rend felmentette a tanitas aldl, hogy zavartalanul irhassa egyhaztdrteneti mimkait. 1974-ben jelent meg y4 jdszberdnyi ferences templom tdrtdnete, 1975-ben
A szdszdktdl a bitdfaig. P. Gasparich Mdrk Kilit dietregenye az Ecclesia kiadd-

nal. Ugyanitt adtak k i 1983-ban A katolikus egyhaz tdrtdnete cimumuvenek
elsd, 1985-ben pedig a masodik kdtetet.

SZEBERENYI
Losonc,

LEHEL

1921. Junius 19.

A Leanyfalun eid ird miiveiben sok erdekes szentendrei lakost es tdrtenetet
megdrdkit. Peldaul: Jeromos, a kdfeju (Bp. 1966. Szepirodalmi Kiadd;!,/Vapst/gar utca (Bp. 1968. Szepirodahni Kiadd), Arcoka

folyd tukreben (Bp. 1982.

Szepirodalmi Kiadd), Tibike Tartaroszban (Bp. 1969. Magvetd). E z utdbbi regenye fdhdset a varosszerte ismert sokszinii csavargdrdl, Killar Ferencrol mintazta. Szeberenyi Lehel reszt vesz a varosban zajld kulturalis rendezvenyeken,
szoros kapcsolatban all az itt eld Irdkkal, kepzdmiiveszekkel. Tdbb kdnyvet
helyi miiveszek - Balogh Laszld es Szantd Piroska — illusztraltak.
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SZENTENDREI

TEATRUM

1969-t61 1988-ig minden nyaron megrendeztek a szentendrei szabadteri szinhazi jatekokat a varos foteren. Eredetileg r^gi magyar nepi kom^diakat es iskoladramakat akartak szinre vinni, 1973-tdl azonban a vilagirodalom klasszikus dramdi (pi. Shakespeare, Goldoni), majd mult szazadi magyar szerzdk muvei (Csepreghy, Csiky) is szlnre keriiltek.
(Sin Edit: A Szentendrei Teatrum elso tiz evenek tortenete. = Studia Comitatensia 19.
Szentendre, Pest Megyei Muzeumok Igazgatosaga, 1989.

SZENTIVANYI

JENO

Ercsi, 1909. julius 18. - Budapest, 1986. szeptember 8.

Feher csapat cimu ifjusagi regenyeben (Bp. 1981. Mdra) gyermekkora kedves
szinhelyet drdkiti meg. A Biikkospart 80. (ma Janos utca 1.) szamii hazban,
nagyanyjanal es a kdzeU Virag-malomban, nagyanyja testvdrenel, tdltdtte sziiniddi nagy reszet. A regenyben szereplo szemelyek es utcak, varosr^szek sajat
neviikdn vagy alig megmasitott neven szerepelnek, — amint errdl szemelyesen
is beszamolt 1979-ben az izbegi nyari olvasdtabor egyik emlekezetes foglalkozasan.
(Szentivanyi Jeno kozlese 1984. julius 13-an)

SZOMBATHY

VIKTOR

Rimaszombat, 1902. aprilis 8. — Budapest, 1987. augusztus 12.

Szamos iQiisagi regeny 6s utikdnyv irdja. Az 1920-as Evek dta gyakran jart
Szentendrere, helyi temaju eldadasokat tartott, segitette a helytorteneti kutatdkat, neves vendegeket kalauzolt a varosban. ( 0 kiserte el Szentendrere pi.
Robert Gravest is). Egyik szerzoje volt a negy kiadast megert Szentendre cimii
litikdnyvnek.
(Szombathy Viktor kozlese 1984. augusztus 24-en; Dunakanyar Tajekoztato, 1985.
1. szam)

TETTAMANTI

SAROLTA

Budapest, 1945. julius 22.

Kdzepkoros regesz, 1968 dta a szentendrei Ferenczy Muzeum munkatarsa. A
varos kdzepkori emlekeit es a kdzepkori Pest megye telepuiestdrtenetet kutatja. Tdbb szentendrei vonatkozdsii publikacidja is megjelent. 0 irta a Szentend166

re tortdnete irasos emlekel<ben (Szentendre, 1981, Pest Megyei Muzeumok
Igazgatdsaga) elsd fejezetet. Egyik szerzoje a Pest megye regeszeti topografidja. A budai ds szentendrei jaras cimii kdtetnek (Bp. 1986. Akademiai Kiadd).

TOTH

ANTAL

Esztergom,

1945. janudr 15.

Milveszettdrtenesz. Szamos publikacidja, ismeretterjeszto cikke jelent meg a
szentendrei miiveszetrdl es a varos miiemlekeirdl.-4 pesti varmegyehaza cimii
epiiletmonografiajat 1972-ben adta ki a Pest Megyei Tanacs. Egyik szerzoje a
Magyar muveszet 1919—1945. cimii kdnyvnek. (Bp. 1985. Akademiai Kiadd).
1989-ben jelent meg Bdrzsdnyi Kollarits Ferencrol irt kdnyve. 1965 dta 61
Szentendren , jelenleg a Nyar u. 3. sz. alatt lakik.

P. T O T H

BELA

Budapest, 1947. oktdber 17.

1982 dta a szentendrei reformatus pardkia lelkesze. Teoldgiai tanulmanyai
mellett pszicholdgia szakot vegzett./I szemelyis4g dtalakulasa. ^letutak lelektani vizsgalata az „elet irtelme"

kdrdis dsszefdggesdben cimii doktori disszer-

tacidjat a Magyarorszagi Reformatus Egyhaz Zsinatanak Tanulmanyi Osztalya
adta ki 1988-ban. A Szentendre es Videke 1989. marcius l^ei szamaban a regi
szentendrei varosclmerrdl jelent meg cikke A zaszlds bdrdny szimbolikdja cimmel.

tJJSAGOK

SZENTENDREN

Fdklyaldng 0 8 8 3 - 1 8 8 4 . Felelos szerkesztd: Perjessy Gydrgy)
Szentendrei Futdr (1889. Szerk.: Edry Beia)
Szent-Endre ds Videke (1899-1901. Fel. szerk.: Czobor Hugo)
Szent-Endre ds Viddke Hirlapja (1903-1907. Fel. szerk.: Perjessy Gydrgy,
Perjessy Sandor )
Szent-Endre es Kdrnydke (1903. Fel. szerk.: Parlaghy Aladar)
Pestviddki Hirlap (1908. Fel. szerk.: Weresmarthy Miklds)
Szentendre es Viddke (1910-1916. Fel. szerk.: Antony Beia,Magdics Istvan,
Gallay Geza, Ivanits Istvan, Perjessy Sandor)
Szentendre (1912. Fel. szerk.: Piacsek Rezso)
Szentendrei Ujsdg (1916-1917. Fel. szerk.: Salamon Rezso, Lajos Denes)
UjKor (1919. Fel. szerk.: Horvath Akos, Petras JdzseQ
Szentendrei Ndplap (1919-1921. Fel. szerk.: Soltesz L . Istvan, Csekey Sandor, Bodh JdzseO
i f.n

Pilishegyvidiki Hirek (1927-1936. Fel. szerk.: Dosa Istvan, Dosa Baldzs, P6lya Antal)
Magyar ^let (1934-1938. Fel. szerk.: Megesi Istvdn, Genszky G6za, Keller
Ldszlo)
P//ishegyvid4k-Budakdrnydk

Szentendre-Pilishegyviddk

(1936-1942.)

(1941-1942. Fel. szerk.: Kanyaro Gfea)

Szentendre ds Buda Kdrnydke (1942-1944. Fel. szerk.: Kanyaro G6za)
Pest Megyei Hirlap Szentendre kijldnkiaddsa (1957 -1966.)

Szentendrei Musor (1976-1982. Szerk.: MdtE Gyorgy)
Dunakanyar Kurfr (1985-1986. Fel. szerk.: C. Toth Jdnos, filids Tibor)
Szentendre ds Viddke (1987-; Szerk.: Mdt6 Gyorgy, Kertesz Pdter, Vicsotka
Mihdly
(Pest megye sajtobibliografiaja, Szentendre, 1977. Pest Megyei Miivelodesi Kozpont es
Konyvtar)

VANYI

FERENC

Nagykoros, 1887. janudr 14. - Budapest, 1966. mdrcius 15.

Irodalomtortenesz. Az 1926-ban kiadott adatgazdag, pozitivista Magyar Irodalmi Lexikon szerkesztoje. 1910—11-ben Szentendren volt tandr.
VfiRTES EDIT
Budapest, 1919. mdjus 31.

Nyelvesz. Finnugor nyelvekkel, fdleg az osztyakkal kapcsolatos tanulmdnyokat publikdl. Az 6 forditdsdban es gondozdsdban jelent meg 1975-ben egy osztydk meseket es monddkat tartalmazd kdtet. 1945-tdl 1951-ig Szentendren
tanitott.
VIG ISTVAN
Abony,

1935. dprilis 22.

1962-tdl 1981-ig a szentendrei Mdricz Zsigmond Gimnazium matematika-fizika-technika szakos tandra volt, jelenleg a Miivelddesiigyi Miniszteriumban
dolgozik. 1971-ben jelent meg a Tankdnyvkiaddndl Kun Peterrel kdzdsen irt
programozott tankdnyve Programozott statikaialapismeretek cimmel. Szinten a Tankdnyvkiadd adta ki a gimndziumok elsd osztalyps technika tankdnyvehez Borbdth Gdborral kdzdsen irt tandri kdzikdnyvdt. Ezeken kiviil szakfolydiratokban is kdzdlt cikkeket. Szentendren el a Szatmdri utca 28. szam
alatt.
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VITKOVICS

MIHALY

Eger, 1778. augusztus 25. - Pest, 1829. szeptember 9.

Tobbszor jart Szentendren rokonlatogatoban (Edesanyja szentendrei sziiletesu
volt), a magyar es szerb kultiira kdzti kdzvetitd tev^kenysEge szinten gyakran
a varosba szdlitotta. Sokat faradozott Avakumovics Avakum verseinek a kiaddsa6rt. 1978-ban megjelent jubileumi kdteteben (Vitkovics l\^ihdly magyar
6s szerb irdsai. Budapest — Novi Sad, 1978. Europa — Matica Srpska) tobb
szentendrei vonatkozasii iras Es kdp talalhatd.

WIESINGER

MARTON

Budapest, 1924. szeptember 2.

Zooldgus, az Edtvds Lorand Tudomanyegyetem volt tandra. 1959-t61 61 Szentendren, a Kertesz utca 2. szam alatt lakik. 1955-ben jelent meg Akvarisztika
cimu konyve a Miiveit Nep kiaddsiban, majd 1975-ben a Gondolat Kiaddndl.
A/latkerti s4ta cimii kdnyve a Mdra Kiaddndl Idtott napvildgot 1958-ban.
Halak cimii ismeretterjeszto mijve negy kiaddst ert meg 1973 es 1988 kdzdtt
a Biivdr Konyvek sorozatban.
Szentendrei temdju dllat- es asvdnytani kutatdsairdl folydiratokban pubUkdl (Allattani Kdzlemenyek 1968, Biivdr 1969, Asvdnygyujtd Figyeld 1986).
A Biikkds-patak dltal lesodort aprd zafirkristdlyokat gyiijti es tanulmdnyozza.
Itt taldlta meg az elsd hazai meteorikus eredetu hexagondlis polimorf gyEmdntot, alonsdaleite-t.
(Wiesinger Marton kozlese 1989. oktober 19-en)
ZSINDELY

ENDRE

Budapest, 1929. majus 4. - Mannendorf, 1986. dprilis 25.

Reformdtus egyhdztdrtenesz. Tdbbek kdzdtt Batsanyi Jdnosrdl, Mdnyoki Addmrdl, Rdday Gedeonrdl, Szenczi Molndr Albertrdl jelentek meg tanulmdnyai. 1986. augusztus 29-en Szentendren volt a hamvasztas utdni temetesi
szertartdsa. (Sziilei is Szentendren nyugszanak, edesanyja regi szentendrei csaIddbdl szdrmazott.)
(Markus Mihaly: Cserepedenybe rejtett kincs. = Confessio, 1986. 4. szam, 116-119. old.)
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