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AJANLAS

Hazank teriileten az okori romaiak, a kesobbi szazadokban pedig a
honfoglalas elott itt elo nepek mar valosziniileg szerveztek iskolakat. A
magyar allamalapitas elott a magyarsag koreben is folyt oktatas, de nem
iskolaszerii keretek kozott.
A magyar allamisaghoz kotodo elso iskola 1010 evvel ezelott, 996 tajan letesiilt a dunantuli Szent Marton hegyen, a mai Pannonhalman.
Orom es buszkeseg szamunkra, hogy nem sokkal kesobb, mar 1040 koriil Szentendren is miakodott iskola a Templomdombon.
Nagy es fontos munkat vegzett Pethone Nemeth Erika helytortenesz,
amikor papirra vetette varosunk, Szentendre iskolainak tortenetet. Hangyaszorgalommal gyujtotte az adatokat, evszazados iratokat, naplokat,
evkonyveket porolt le es dolgozott fel. Leveltari, konyvtari, iskolatorteneti kutatasainak eredmenyet tartja most kezeben az olvaso. A miilt kutatasa mellett nagy figyelmet kapott a kotetben valamennyi, egykor es
ma is mukodo iskola. Kiilon erdeme a konyvnek, hogy rogzitette az evszazadok soran itt dolgozo, a mar nyugdijas, vagy ma is aktiv, Szentendre diakjait oktato, szepre, jora nevelo pedagogusanak nevet. Az 6 szakmaszeretetiiknek, lelkiismeretes munkajuknak, gyermekszeretetuknek is
koszonheto, hogy a varos annyi erdekes, ertekes es elismert szemelyt, tehetseget adott az orszagnak.
Csaknem ezer evet olel at ez a munka. Megerositi azt a velemenyiinket, hogy Szentendre igazi iskolavaros, ahol evszazadok ota jol megfernek egymas mellett az egyhazi, allami, nemzetisegi, onkormanyzati, alapitvanyi, katonai es miiveszeti intezmenyek. A varosban eddig milkodo
iskolak targyszeri! ismertetesen tul azonban tobbet is ad e szep kiallitasii, kepekben gazdag konyv. Bemutatja a kort is, amelyben ezek az iskolak miikodtek. Emellett tobb hiteles visszaemlekezes alapjan bekukkanthatunk az egykori iskolak falai koze.
7

Pethone Nemeth Erika konyve, a „Szentendre iskolai" tisztelges az
1010 eves magyar oktatasiigy elott es tiszteletadas a nemzet napszamosai, varosunk pedagogusai, tanitoi, tanarai elott. E fontos mui megjelenese oromteli esemeny mindazok szamara, akik erdeklodnek Szentendre
tortenelme, es kiilonosen az oktatas iigye irant.
Kerem, olvassak erdeklodessel ezt a helytorteneti munkak kozott is
ritkasagnak szamito, atfogo, sok-sok erdekes adatot, dokumentumot tartalmazo muvet.
Szentendre, 2006. marcius 2.
Fekete Janos
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BEVEZETES

„Anndl nines nagyobb orom, mint valakit megtanitani
valamire, amit nem tudott - es nagyobb jdtetemeny sem."
/Mdricz Zsigmond/

A neveles, oktatas csirait az oskorban talaljuk meg. Az elet fenntartasa, a kozos vadaszat nagyfoku osszehangoltsagot igenyelt. Ezt a tapasztalatok atadasa, a neveles biztositotta. A torzsi kozossegekben zajlo nevelest az oskozossegek felbomlasa utan a rabszolgatarto tarsadalom termelesi modja, az emberi kultiira fejlodese fejlesztette tovabb.
A fokozatosan kialakulo birodalmakban az allamhatalom az uralkodo
kezeben osszpontosult, aki a kivaltsagait termeszetesen isteni szarmazasabol vezette le. Hatalmat ezert elsosorban a papsag segitette a vallas
eszkozeivel. Kesobb a mezogazdasag, a kezmiivesseg, a kereskedelem
teren vegzett tevekenysegek rengeteg ismeretet halmoztak fel. Ezeknek
a termeszetre, a tarsadalomra, az emberekre vonatkozo ismereteknek a birtokosai is meg elsosorban a papok voltak. 6k az altaluk miivelt tudomanyok - matematika, geometria, asztronomia (csillagaszat), orvoslas, vallastan (teologia) - anyagat eloszor szoban adtak at tanitvanyaiknak. Az
irasbeliseg megjelenese azonban tovabb fejlesztette a tudas, a kultiira atadasanak modjat. Az Azsiaban, Mezopotamiaban, Egyiptomban, Indiaban, Kinaban mCvelt tudomanyok, es az annak atadasat szolgalo oktatas
ezer eveket olel fel. Az europai kultiira bolcsoje az antik gorogokhoz kotodik (Kr.e. XIII-IV. sz.). E korbol az altalaban ismert szigorii spartai neveles otiik elsokent a ma embere eszebe. A katonai arisztokracia altal vezetett allamban valoban nem annyira a tudas, mint inkabb a fizikai eronlet biztositasa volt a fontos. A spartai fitik meg irni-olvasni, szamolni
9

sem tanultak meg, de kivalo harcosok voltak. A Periklesz nevehez kotodo atheni neveles (Kr. e. IV-V. sz.) annyival jelentett elorelepest, hogy
ekkor a pedagogus mar olyan harmonikus embert szeretett volna nevelni, aki „bdtorsdgban felvehette a versenyt a harcos spdrtaiakkal, tuddsa, erkolcsi erzekenek fejlesztese, a szepseg irdnti fogekonysdga azonban tdbbe is tette azokndl."'
Az okori Romahoz kotodo neveles meg tovabb lepett. Ekkor mar masfele eszmenyek vezettek a gyermeknevelest. Az allam az edzett, harmonikus szemelyiseg kialakitasan tul biztositani akart a polgarai szamara
bizonyos kozvetleniil is hasznosithato ismereteket. Az egyre ujabb provinciakkal gazdagodo birodalomnak ekkor arra volt sziiksege, hogy tagjait kepesse tegye a kozponti akarat ervenyre juttatasara. Katonakra, koztisztviselokre volt sziiksege. A kezdeti csaladi, magan, katonai, a Forumon tortent kozneveles utan fokozatosan megindult az intezmenyes neveles. Kialakult az iskolarendszer. A 6-10 eveseknek alap elemi kepzest
ado irast, olvasast, szamolast tanito Judus"-i (ludus litterarius) kovette a
11-12 eves fiuk szamara rendezett grammatikai iskola. Az oktatast a retorikai iskola fejezte be, ahol az igenyeknek megfeleloen szonoki es retorikai ismereteket szerezhettek a diakok. Akik nagyobb hivatalokra palyaztak, folytathattak az iskolat valamely nagyhirii iigyved mellett a jogi praxis megszerzese erdekeben. A Kr. e. 146-t61 Kr. u. 476-ig terjedo
idoszakot a szakirok „az iskolarendszer szettelepUlesenek korszakakent"
jellemzik.^
A romai birodalmat a kozepkori Europaban Nagy Karoly frank birodalma valtotta fol. A kialakulo hatalmas feudalis allamban hamarosan elterjedt a keresztenyseg. A Kr. u. 800 karacsonyan csaszarra koronazott
Karoly nagyszabasu mtivelodesi program kialakitasaba kezdett. Ebben
elsosorban a katolikus egyhazra tamaszkodott. Az egyhaz kulturalis szerepe a kozepkorban felbecsiilhetetlen volt. Rea harult a feladat, hogy
megteremtse az uj, nyugati kultiira alapjait es az lijonnan megteritett nepet szellemileg kimiivelje, fogekonnya tegye a magasabb tudomanyokra, az irodalomra es mflveszetre. A teriileti alapokra epitett, a papok altal mukodtetett plebaniai, kolostori, kaptalani, szekesegyhazi iskolak kialakitasaval megindult a szervezett iskolarendszer. Ezekben az iskolakban elsosorban az egyhaz szamara kepeztek ki papokat, illetve szerzeteseket neveltek. Ezen tiil azonban kepeztek itt ki a torvenyhozas, az egyhazi
- vagy vilagi kdzigazgatas szamara sziikseges tisztviseloket is.
10

Magyarorszagon Geza nagyfejedelem ismerte fel elsokent, hogy orszaga csak akkor maradhat fenn, ha a magyar nep is betagozodik az europai nemzetek soraba. Ezert nepevel 6 is felvetette a keresztenyseget. A
magyarorszagi kereszteny egyhaz szervezetenek kiepiteset aztan fia,
Vajk - a keresztsegben nyert neve alapjan Istvan /Szent Istvan/ - vegezte el /1000-1038/. Ennek soran termeszetesen kovette az egyhazi oktatas,
az egyhazi iskolak kialakult europai rendjet is.
A vilagi neveles a rendi tagozodas nyoman alakult ki. A foldbirtokok
urai, tulajdonosai, illetve azok gyermekei, akik szamara elsosorban birtokuk vedelme volt a fontos, a foiiri udvarokban kialakitott „iskolak"ban sajatitottak el a vallas alapjait, a legfontosabb erkolcsi szabalyokat
es a fegyverforgatas kepesseget. A lovagi muveltseghez hozza tartozott
meg a dal, a zene, a tanc ismerete, miivelese is. Nemi „konyvmiJveltseget" is elsajatithattak az itt tanulok, de a lovagok nevelese gyokeresen eltert a klerikus, az egyhazi kepzestol.
A polgarsag megjeleneset kovetve fokozatosan atalakult az oktatas
rendje is. A XIV. szazadtol kezdve az egyhaz altal mCikodtetett plebaniai
iskolakban mar nemcsak a pappa neveles szempontjait vettek figyelembe, de a kialakulo kereskedo-, iparos- es hivatalnokreteg szuksegleteit is.
Az 1777-ben kiadott I . Ratio Educationis (oktatasi torveny) pedig elsokent allami feladatta tett az oktatas iranyitasat, feliigyeletet. Altalanossa
valt a nepoktatas, amely a kiilonbozo pedagogiai reformokkal szinezve
egesz 1945-ig mukodott. Akkor megkezdodott az iskolaiigy „demokratikus" atalakitasa. Azaz az iskola „ elsdrendu politikai es hatalmi ugy"
lett. Az iskolak zomet ado egyhazi iskolakat allamositottak. Az oktatast
a marxizmus-leninizmus alapjain folytattak. Ez tartott egeszen 1989-ig.
A rendszervaltozas nagy fordulopontot jelentett a magyar oktatasiigy torteneteben is. Az 1990. jan. 24-en elfogadott torveny elismerte a lelkiismereti szabadsagot. Szolt a vallasszabadsagrol es az egyhazakrol, amelyek ezutan sorra visszakaphattak iskolaikat. Mellettiik kulonbozo jogi
szemelyek is lehetoseget kaptak iskolaalapitasra.
Ezer ev hosszii ido a magyar oktatasiigy torteneteben. Szerencses az a
telepiiles, ahol mindez nyomon kovetheto. Szentendre - amely Gyorffy
Gyorgy tortenesz szerint 1009-t61 fontos szerepet toltott be az egyhazi
kozigazgatasban - ezen helyek koze tartozik. Az olvaso a konyvben a
kultiirtorteneti ismereteken tul megismerheti a varos elso, plebaniai iskolajanak, es a kiilonbozo vallasi felekezetek /romai katolikus, ortodox, re11

formatus, izraelita/ evszazadokat atolelo iskolainak tortenetet. Visszaemlekezesek reven meg be is kukkanthat az iskolak falai koze. Olvashat
a ma mar ismeretlen iskolafajtak: iparostanonc iskola, miiveszeti szabadiskola eleterol. Talan diakja, tanara volt valamely 1945 utan letrejott allami iskolanak. Ezekhez kapcsolodoan az itt leirt adatokon tul szemelyes
emlekei is lehetnek. A rendszervaltas utan zajlo atalakult oktatast pedig
naponta nyomon kovethette.
A varosban milkodo iskolak eseteben nagy segitsegemre voltak az Orszagos, illetve a Pest Megyei Leveltar iratai, az iskolak altal kiadott evkonyvek, illetve lijabban az intemeten Szentendre varos honlapjanak az
iskolakat bemutato resze. Az iratok adatait jol kiegeszitettek a meg elo
egykori diakok visszaemlekezesei. Kiilon koszonom a varosban evszazadok Ota elo, es a legnagyobb maganleveltarral rendelkezo Dietz csalad
kiegeszito, pontosito megjegyzeseit, adatait. Mellettiik nagy segitseget
kaptam Balogh Laszlo festomiivesz - Balogh Jozsef, a Rom. Kat. Fiu-iskola egykori igazgatoja, es Baloghne Tompa M. Agnes, az Erseki Leanyiskola tanitonqje fiatol - a Szentendrei Romai Katolikus Egyhazkozsegi
Gimnazium egykori diakjatol. Koszonom a korabban, es a jelenleg milkodo allami es egyhazi iskolak igazgatoinak - dr. Beregnyei Jozsefne,
Bihari Eniko, Bokor Gyorgy, Bukovszkine Csoba Zsuzsanna, Ducza
Istvanne, P. Fekete Andras, Hajdu Gabor, Hejjas Janosne, Lontaine Nemeth Erzsebet, Nagy Dezsone, Stomp Ferencne, Takacs Gabor, Takacs
Istvan, Torbane Ballago Zsuzsanna, dr. P. Toth Belane, Vagasi Tamas hogy atneztek es pontositottak az iskolaikrol szolo reszeket. A zsido felekezetre vonatkozo adatokat Kertesz Peter nezte at.
Valamennyi iskola eseteben kozlom a milkodese alatt az intezmenyben
tanito pedagogus nevet. Ahol lehetseges, az altala tanitott tantargyat is. Feltehetoen a lista nem teljes. Nehez volt ennyi evtized utan hibatlanul osszeszedni a neveket. De igyekeztem a lehetosegek szerint minel tobbet rogziteni. Ez ugyan megnovelte a konyv terjedelmet, de ugy ereztem, hogy egy
kimondottan szakmai kiadvanynak kotelessege is ez. Tudom, es latom, az
evtizedek soran a konyvek es ujsagcikkek csak egy-egy igazgatorol, kivetelesen kiemelkedo tanarrol emlekeztek meg eddig. Holott az itt tanitok
mind hozzajarultak ahhoz, hogy a varos fiatal polgarai, regi es mai diakjai
megszerezhettek a mindenkori tudas es muveltseg legfobb ismereteit. Az 6
munkajuk, hivatasszeretetiik eredmenye az is, hogy Szentendre varos annyi
orszagosan is ismert tudost, miiveszt, politikust, sportolot adott az orszagnak.
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Szerencsere szinte minden islcolaval kapcsolatban sikeriilt kepeket is
talalnom, gyiljtenem. Ezek meg hitelesebbe teszik az iskolak, es egykori diakjaik eletet. A regi kepek egy reszet a Pest Megyei Konyvtar Helytorteneti Gyfijtemenye orzi, masik reszet ifj. Czweiber Ferenc, Dietz Ferenc, Egner Kalman, Jarmy Elemer adta at a konyv szamara. A frissebb
kepeket a ma miakodd iskolaktol kaptam.
Hosszu kutato munkam 2006-ban fejeztem be. A veletlen soran ez
egybeesik a Szent Marton hegyen, Pannonhalman alapitott kolostori iskola 19961 megindulasanak ezertiz eves evfordulojaval. Szentendre varos
ezzel a kiadvannyal szeretne koszonteni a magyar oktatasiigy e jeles iinnepet. Remelem, hogy e nagy idot attekinto helytorteneti munka elvezetes olvasmanya lesz az egykori es mai diakoknak, tanaroknak, illetve a
varos miiltja irant erdeklodo helyi lakoknak, es idegeneknek. Jo forras
lehet a felsdfokii iskolakban szakdolgozatot fro diak, vagy a varosrol
konyvet fro szamara.
a Szerzo
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EGYHAZI ISKOLAK

OKTATAS MAGYARORSZAGON E S SZENTENDREN

A honfoglalas befejezese utan 7896/ Geza nagyfejedelem - feUsmerve,
hogy pogany nepe csak ugy maradhat meg uj hazajaban, ha bekapcsolodik az europai allamok soraba - elinditotta a magyarsag teriteset es felvette a keresztenyseget. Az Italiabol behivott bences szerzeteseket a Balaton melletti Szent Marton-hegyere telepitette le. Az itt 996-ban alapitott /1810-t61 Guzmics Izidor bences tanar altal Pannonhalmanak
nevezett/ kolostor falai kozott letesiilt az elso magyarorszagi iskola.
Geza halala utan a kereszteny magyar allam kiepiteset valojaban fia,
Vajk - a keresztsegben nyert neve alapjan - Istvan /Szent Istvan/ folytatta es fejezte be. Szeme elott egy minden tekintetben eros, tekintelyes kereszteny Magyarorszag kepe lebegett. Ennek elso feltetele a hazai katolikus egyhazi szervezet letrehozasa volt. Az uj allamrend kiepitesenek
szerves resze volt az oktatas, az iskolarendszer kialakitasa. Kirallya valasztasa utan /lOOO. dec. 25. vagy mas forrasok szerint 1001. jan. 1./ az
orszagot nyolc piispoksegre es ket erseksegre osztotta, majd kialakitotta
a varmegyerendszert. Az altala alapitott egyhazakat 6 maga is bokeziien
tamogatta. Ezen tul fenntartasukra torvenybe iktatta az egyhazi tizedet.
A koznepnek termennyel, munkaval, penzzel kellett tamogatnia az egyhazat. Emellett arra kotelezte a keresztennye valt magyarokat, hogy tiz
falu emeljen egy templomot, es kotelezove tette a templombajarast is. A
magyaroknak korabban, a kalandozasok idejen eleg volt egyetlen fontos
ismeret, a fegyverforgatas ismerete. Ezt meg is tanultak a csatak soran.
A kialakulo fejlett feudalis tarsadalomban azonban mas lett az igeny. Sokaknak kellett megtanulni imi, olvasni, elsosorban a Bibliat. Ahhoz
azonban, hogy ne csak kiilfoldrol kelljen behozni irastudokat, a magyarokat is alkalmassa kellett tenni az uj hivatasra.
Az Arpad-kori iskolazas eseteben azonban ne gondoljunk az altalanos
iskolaztatasra. „ Iskoldba jdrni es tanulni, ebben a korban nem jelentett
15

mast, mint papnak keszUlni." A konyvesnek ismert Kalman kiralyunk
(1095-1116) is annak koszonhette tudasat, hogy nagybatyja, Szent Laszlo papnak szanta. A kozepkorban nemcsak nalunk, de szerte Europaban
vilagi embernek iskolazottsaga, konyvmiiveltsege nemigen volt. Am lassan az egyhaz mellett a kozhivatalba kerulok szamara is tobbsiku ismeretekre lett sziikseg. A kiraly a bencesek buzgalmat es tudasat latva az
egyhaziakra bizta a nep neveleset, az iskolaiigy megszervezeset, iranyitasat. Az uralkodonak elsorendii erdeke volt az is, hogy az egyhaz tanait, erkolcsi felfogasat minel szelesebb korben terjessze es meggyokereztesse.
Iskolakat eloszor termeszetesen a romai katolikus egyhaz tartott fenn.
Majd a reformacio megjelenesevel a X V I . sz.-tol a katolikus egyhaz
mellett ket lij egyhaz kezdte meg miikodeset: az agostai hitvallasu evangelikusok, es a kalvinista reformatusok. Ezentul ok is jogot formaltak ra,
hogy hiveiket „a jo tudomdnyra es igaz hitvalldsra " oktassak. A versenges, az egyhazi villongasok ugyan okoztak serelmeket, am egyiittes ittletiik nagymertekben gazdagitotta a kultiirat, es soksziniive tette az oktatast.
A varos torteneteben igen jelentos szerepet jatszottak a torok hodoltsag utan, 1690-ben a Delvidekrol betelepedett szerbek. A magukat „igazhitiieknek" tarto gorogkeleti keresztenyek, ortodox vagy (oroszul) pravoszlav hitiiek a megtelepedesiik utan hamarosan templomokat emeltek
es iskolakat nyitottak.
Az izraelita felekezeti! polgarok a honfoglalas ota kapcsolatban alltak
a magyarokkal. Igaz, evszazados egyuttelesiik soran eloszor csak 1848ban kaptak emancipaciot, egyenjogiisagot. Nemsokkal kesobb, 1895-ben
pedig mar ok is bekerultek az ugynevezett „bevett" vallasok koze. Ehhez
kapcsolodva hivatalosan iskolat is tarthattak fenn. Szentendren a statisztikak szerint az elso zsidok 1822-ben jelentek meg. Szamuk aztan fokozatosan nott. Igy ok is alapithattak iskolat.
A felekezeti iskolak milkodteteset az allam a kezdetektol az egyhazakra bizta. Az iskolakat az egyhazkozsegek, a hivek tartottak fenn. Ennek
fejeben azonban az allam nem szolt bele az oktatasba. Az, hogy egy telepiiles hany es milyen nagy iskolat tartott fenn, elsosorban attol fiiggott,
milyen felekezet mukodott benne, es hany hivo elt ott. A statisztikak
alapjan tekintstik most at Szentendre lakossaganak szamat, adatait. A listakon Szentendre es az 1766-t61 hozza csatolt Izbeg falu adatai egyiitt
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szerepelnek. A felekezeti megoszlas mellett kiilon listan kozoljuk a nemzetisegi megoszlast is. Mint emlitettiik ez nagyban befolyasolta a felekezeti aranyokat.
Az elso orszagos statisztikai felmerestol, 1784-t61 kezdve a lakossag
letszama mellett termeszetesen feltiintettek a vallasi, illetve a nemzetisegi hovatartozasat is. Az alabbi statisztika alapjan egyertelmii, hogy a varosban a kezdetektol a romai katolikus felekezet hivei eltek a legnagyobb szamban. 6k voltak a magyar, nemet, tot /szlovak/, kis szamban
a szerbekkel egyiitt jovo dalmat /horvat/ nemzetisegiiek. Mellettiik megemlitendok a torok hodoltsag utan /1690/ a varosban nagyobb szamban
megtelepedett pravoszlav hitu szerbek. 6ket kovetik fokozatosan novekv6 szamban a reformatusok es izraelitak. Az utolso ilyen, tobboldalu statisztikat 1945-ben rogzitettek. Ezutan mar csak a varos lakossaganak
szam szerinti alakulasat tekintettek fontosnak. Szentendre lakossaga, es
felekezeti, nemzetisegi megoszlasa 1945 elott.
VALLAS
Ev

R.kat.
Lakossag

Gor.kat.

Pravoszlav
Ref.
Zsido
Agostai ev.
Unitarius
Egyeb

1784

3927

1936

-

2018

-

-

-

-

-

1815

3731

1816

-

1371

15

5

-

-

-

1830

3826

2031

-

1009

52

68

-

6

-

1845

3644

1837

-

670

16

115

-

6

-

1860

3434

2161

-

675

27

130

-

200

-

1881

4229

3022

-

741

61

184

-

216

-

1890

4260

3219

6

595

78

186

-

176

-

1900

4822

3622

9

616

127

226

4

221

-

1910

5673

4317

23

636

118

368

2

217

1

1920

7200

6077

7

300

84

560

2

150

20
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Ev

R.kat.
Lakossag

Pravoszlav
Gor.kat.

Ref.

Agostai ev.

Zsido
Unitarius

1938

7212

5711

-

229

192

828

-

1945

9455

7512

-

236

294

1242

13

Egyeb
232

20

39

10

NEMZETISEG
Ev

Magy.
Lakossag

Tot/szlovak
Nem.

Dalmat
Szerb

Olah
Horvat

1881

4229

3022

1244

1051

743

-

-

1890

4260

1124

1187

1004

600

375

-

1910

5673

2971

916

941

579

259

4

1920

7200

6512

200

180

300

-

Ev

Ruten

Roman

Lakossag
1881
4229

-

Egyeb
2

1890

4260

-

121

1910

5673

1

1920

7200

3

3

-

?

?

18

Kiilf.
-

2

72

A K A T O L I K U S E G Y H A Z ES I S K O L A I S Z E N T E N D R E N

Mint az eldbbi statisztilca alapjan kitiinik, a varos lakossaganak zomet
a romai katolikus egyhaz hivei adtak. Ezert az altaluk alapitott es fenntartott iskolak szama a legvaltozatosabb es legnagyobb. Idoben is a legregibb.
A varostortenettel korabban foglalkozoktol tudjuk, hogy Szentendre
mar a honfoglalas idejen fontos telepiilesse valt. A videket Arpad vezertarsa, Kurszan kende foglalta el, s a teriilet halala utan is a fejedelmek
birtokaban maradt. Taksony fejedelem 955 utan hadvezeret, Aport bizta
meg a birtok vedelmevel. Kesobb a hadvezer itt rendezte be a nyari szallashelyet. Gyorffy Gyorgy tortenesz szerint az 6 nevet viselte eldszor a
Dunara lefuto legnagyobb patakunk: „ Apurig = Apor-iigy, Apor-vize " a
mai Biikkos-patak.' Amikor elso szent kiralyunk, Istvan kiepitette az
egyhazi es vilagi kdzigazgatast, akkor itt meg csak egy nevtelen kis telepiilest talalt. Miutan azonban javadalmat eleg gazdagnak itelte, ezt az
akkori Visegrad varmegyehez tartozo Duna folotti falut („...villain unam
sitam super Danubium") „minden torvenyes haszonelvezetukkel es tartozekaikkal, ugymint szolgaikkal" fdlddel, rettel, folyoval, hallal a
veszpremi piispoknek adomanyozta.' Gyorffy Gyorgy tortenesz szerint
1009-ben, egy korabbi kutato, Gutheil Jeno szerint 1002-ben.^ Az orszag
legtekintelyesebb, legnagyobb teriileti! piispdksegere nagy munka vart.
A piispok, hogy az igazgatast, kormanyzast konnyebbe, gyorsabba tegye, az egyhazmegye teriiletet tiz rezidenciara, fdesperessegre osztotta.
Koziiliik az egyiket ide, Szentendrere tette. A piispok itt hamarosan udvarhazat emelt. A telepiiles az egyhazi kdzigazgatas egyik kozpontja, oklevelek kiallitasara jogosult „hiteles hely" lett. Egy itt Fulco hospes (telepes) reszere 1146-ban kiallitott irat nevezi meg eldszor a telepiilest
S(ancti) Andreae alakban.^
Az itt muikodd egyhazi kozpont tobb irastudo jelenletet kivanta. Ezek
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vagy a kulfoldrol jott, vagy a mar itt, Magyarorszagon a kolostori, kaptalani iskolakban tanult papok, klerikusok voltak. De akar mar itt helyben is akadhatott olyan irastudo, aki alkalmas volt e munkara. A forrasok szerint a fdesperesi szekhely 1323 decembereig allt fenn.
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PLEBANIAI ISKOLA
( 1 0 4 ? - 1541)

TEMPLOMDOMB,

PLEBANIATEMPLOM

Istvan kiraly parancsara /tiz falu emeljen egy templomot/ a X L szazadban orszagszerte sorban epiiltek fel a templomok. A meghatarozott jovedelemmel ellatott templom mellett kialakitottak a pap allomashelyet, az
egyhaz legkisebb szervezeti egyseget, a plebaniat is. A templomban valo misezes mellett a papra ugyanis mas feladatok is vartak. Rea biztak az
egyhazmegye egy meghatarozott teriilete (parochia) nepenek lelki gondozasat, iigyeinek intezeset is. Legfontosabb feladata azonban a hivek
nevelese volt. A kereszteny hitre tert orszagnak sok papra volt sziiksege.
Ezeknek, fokent a falusi papsagnak a kikepzesere az elsokent alapitott
magasabb szintii kaptalani, kolostori iskolak nem voltak elegsegesek.
Ezert a kozepkori falusi papsag zomeben a templomok melletti plebaniakon nyert kikepzest. Europaban es Magyarorszagon a I X - X I V . szazadban jellegzetes iskolatipus voh a plebaniai iskola. Halozata atfogta az
egesz orszag teriiletet.
A z EPULET

Hogy Szentendren pentosan mikor epiilt fel a parokialis plebaniatemplom, azt jelenleg nem tudjuk. A kutatok eloszor a X I I I . szazadhoz kotottek ezt az idot. Am dr. Tettamanti Sarolta regesz az 1980-as evekben folyo asatasai azt taniisitjak „hogy a Templomdombon dlld, eddig XIII. szdzadinak tartott plebdniatemplom alatt volt egy regebbi, kisebb templom
is". Az lehetett a varos elso temploma. A regesz a templomtoronytol
eszakkeletre egy 4 x 6 m-es teglalap alakii, ketosztasii, eszak-deli iranyu
kis epiilet maradvanyait is feltarta. Ez pedig valosziniileg a pap hivatala,
lakasa volt.' Tettamanti Sarolta nezetet erositette meg Horvath Lajos le21

veltaros is. 6 lijabb kutatasai reven ligy veli, hogy a templom vedoszentje, Szent Andras neve alapjan a X I . szazad masodik feleben epiilhetett. Talan eppen I . Andras (1046-1060) kiraly idejeben, „aki ugyancsak e szentrdl nyerte nevet a keresztsegben.Feltehetoen a kiraly, hogy uralkodasa
kezdetet meg emlekezetesebbe tegye, templomokat is emelt. Egyet talan
itt, Szentendren. Vas Jozsef kutatasaibol tudjuk, hogy a kiraly a Visegradon letesitett, sajat vedoszentjerol elnevezett bazilita kolostort is ekkortajt
emelte /1055/. A templomot a tatarjaras idejen (1241-1242) feldultak.
1294-ben az esztergomi Janos lovagok pedig leromboltak. Cs. Tompos
Erzsebet kutatasai alapjan tudjuk, hogy a torok hodoltsag utan a templomot a varos kegyura, a Zichy csalad epitette ujja 1710-ben.
OKTATO, NEVELO MUNKA A PLEBANIAKON

A frank Nagy Karoly mar Kr. u. 802-ben elrendelte, hogy a pap ne misezzen egyediil. A papnak mindig legyen klerikusa vagy scholarisa, iskolas novendeke, aki misezes kozben segiti. Ezert a plebanosok a kezdetektol tartottak maguk mellett gyermekeket, akik az altaluk vezetett plebaniai iskolakban megtanultak elsosorban az olvasast, az eneklest, majd
a betiivetest. A pap azt az elemi ismeretet adta tovabb, amit egykor 6 is
ilyen plebanian tanult. Az itt tanulok a misen a pap mellett bibliai szovegeket olvashattak fel, vagy amikor a pap hivei szamara valamelyik szentseget szolgaltatta ki /esketes, temetes/ ok enekeltek. Az elso tanarok tehat a papok voltak. Hivatalos nevtik „scholastikus", „rektor scholae",
„magister sholae", illetve Judimagister" oskolamester volt. A papnak
minden nap harom orat kellett tanitania. Ha tehetosebb volt a plebania, a
tanitasban segithetett neki a segedtanito, sublector, praeceptor, cantor
(enek tanar), aki akar lehetett egy ratermett idosebb diak. Az elso plebaniaiskolakrol nincsenek irasos emlekeink, de tudjuk, hogy „ott mukddtek
szerte az orszdgban az Arpddok kordban. Igy feltehetoen Szentendren
is. Hisz volt itt templom, es mellette ott allt a pap haza. A forrasok alapjan tehat a varos elso temploma, az 1040-es evekben emelt plebaniatemplom adta meg a lehetoseget arra, hogy a telepiilesen megindulhasson a szervezett oktatas. A varos elso iskolajanak ugyan csak a nyomai
maradtak rank, de az orszagban egy helyen, Paszton az ottani templom
mellett miizeumkent berendezve ma is megtekintheto egy ilyen oskolamesteri haz, egy kozepkori kis iskola.
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Hogy Szentendren ki volt az elso plebanos, arra nezve eddig meg nincsenek ismereteink. Azt azonban tudjuk, hogy az itt mukodo plebanosok
igen nagy tudasiiak voltak. Dr. Katona Gyulane Szentendrey Katalin
egyhaztortenesz konyveben azt irja, hogy az itteni plebanosok a misezesen tul „resztvesznek jogugyletekben, birdskoddsban. Nemcsak a sajat
teriiletuk, kdrnyekilk, hanem tdvolabbi kuldetesben is. A biraskodas
mellett biztosan tanitottak is. Arrol, hogy mit es hogyan tanulhattak az elso
szentendrei diakok, vannak bizonyos osszehasonlito ismereteink.
Pukanszky Bela es Nemeth Andras az europai es magyarorszagi nevelestortenetet bemutato konyveben a kovetkezoket irja. A plebaniaiskolakban
elsosorban a legalsobb nepretegbol szarmazo tehetseges ifjakat gyiijtottek
ossze. A harom retegti egyhazi kepzes a plebaniai iskolakban (schola minor)
az also, az elemi ismeretek atadasaval, tanitasaval kezdodott. Az egyszeru
falusi papnak nem volt sziiksege magasabb muveltsegre. A tananyagot az
olvasas (lectura) es az enekles (cantus) alkotta. Az olvasast kis tablacskakra irt abc alapjan sajatitottak el. A diakok fokent a liturgikus konyvek (tizparancsolat, imak, szentsegekrol valo ismeretek, szentirasreszletek stb.) olvasasara keszultek. Termeszetesen latinul. Evszazadokon at a romai katolikus egyhaz altal mukodtetett iskolakat latin iskolanak is neveztek. A latin
szokincs es nyelvtan mellett termeszetesen megtanultak az anyanyelvi szoveg olvasasat is. A varosi polgarok szivesen tanittattak gyermekeiket a latin nyelvre, hiszen ez volt a jog, a torvenykezes, a tudomany nyelve. A latin segitsegevel Europaban barhol kapcsolatban lephettek mas nemzetisegii
miivelt emberekkel. A papnak kesziild diaknak- hogy a hivei meg is ertsek
a tanult szoveget - vasamaponkent a misen, illetve az egyhazi unnepeken
erthetden szepen, hangsulyosan kellett felolvasnia. Az iskolaban ezt is
megtanultak. Az enektanulasra a liturgiak miatt volt sziiksege. Tanulmanyaik soran elsdsorban a gregorian dallamokkal ismerkedtek meg. A hitre
valo neveles szintere nem az iskola, hanem a templom volt.
Mikor mar tudott olvasni a deak, elkezdhette az iras tanulasat. Ennek
elsdsorban a vilagi palyara kesziildk vettek hasznat. 6k is itt tanultak a
papok mellett a plebaniai iskolaban. Arektor az orak soran az eldre elkeszitett formulak, levelmintak segitsegevel megtanitotta nekik a kulonbozo hivatalos levelek es iratok szerkeszteset. Az elemi ismeretekhez tartozott meg a szamok ismerete is. A papnak azert volt ra szuksege, hogy
az iinnepek eljottet ki tudja szamitani. A vilagi palyara kesziild a konyvelesnel hasznalhatta szamtani ismereteit.
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Az elemi ismeretek elsajatitasa utan a kozepfoku oktatas kovetkezett
(schola maior). A gorog-romai szokas szerinti het szabad miiveszet
(septem artes liberales) tanulasa. Ezeket az ismereteket a deakok a kaptalani, kolostori iskolakban sajatithattak el. A magasabb ismeretek elsajatitasa tovabbi ket fokozatra oszlott. Az elso, a trivium soran a tantargyak a kovetkezok voltak: grammatika, retorika es dialektika. Ott, ahol
akadt megfelelo tanero /pap/ elvegezhettek a quadriumot is. Itt a kovetkezoket tanulhattak: aritmetika (szamtan magasabb fokon), geometria
(foldrajz), asztronomia (csillagaszat), muzika (enek, zene). Ekkor az
enekles mellett mar megismerhettek a fuvos vagy hiiros hangszerek kezeleset is. Az ezekben az iskolakban tanu diakok azonban nemcsak papok lettek. 6k lettek a klerikusok, a literatusok, a kozepkor
ertelmisegiei: imok, tanar, tisztviselo, orvos, jogasz, kiralyi tanacsado,
kovet. Az egyhazi es vilagi kozigazgatas alkalmazottai.
A kozepkori egyhazi iskolak vilaga korban es szemleletben igen meszsze all a ma embere felfogasatol. Meszaros Istvan konyve alapjan azonban kaphatunk nemi kepet arrol is, hogy zajlott itt az elet. Az iskolaba
mend diakot a telepiiles lakoja mar a mhajarol felismerhette. Mindnyajan amolyan reverenda szerii papi togaban jartak. E z voh minden „diakegyenruha dse". Viselkedesuket „iskolatdrveny" szabalyozta. Az oktatasban, es az iskolaban alkalmazott rendszemek, fegyelemnek nagy szemelyisegformalo ereje volt. A korra jellemzd egyik tilalom a kovetkezd
volt: a diak kardot, fegyvert nem viselhet sem az iskolaban, sem a templomban. Azert a szigonisag mellett nem hianyzott a vidamsag sem. Az
egyik iskola leirasabol kideriil, hogy a diakok szivesen parodizaltak, utanoztak a tanaraikat, a plebanosukat. A bolond napnak nevezett napon,
szivesen „forditottak" meg a vilagot. Ezt miivelik ma is a vilagi es egyhazi iskolak diakjai a forditott napjaikon.'
Egy kesei forras szerint a Szentendren muikodd plebaniai iskola alsofokii elemi iskola volt. Ide jarhatott Szentendrei Marton, az eddig elsd,
nev szerint ismert helyi diak is, akirdl egy 1495-ben irt oklevel alapjan
tudjuk, hogy kesdbb a varosbol Obudara jart tanulni az ott miakodd kozep szintii kaptalani iskolaba. Az elemi ismereteket megszerezhette itt
helyben. Am miutan magasabb papi rend eleresere kesziilt, magasabb iskolai miiveltsegre kellett szert tennie. Az emlitett oklevel alapjan bepillanthatunk egy kozepkori szentendrei diak nem mindig ajtatos es nyugalmas eletebe. A kovetkezd dolog a kaptalani iskolaban esett meg vele: „
24

Egy ejjel az iskolamester bordt elloptdk. A tolvajok ulddzese kozben
Szentendrei Mdrton tevedesbdl a tolvaj helyett a sdtetben egy iskolatdrsdt nyilazta le, aki a seriilesbe akkor ejjel belehalt. Szentendrei Mdrton
szerette volna a nagyobb egyhdzi rendeket felvenni, ezert a rdmai Szentszekhez fordult felmentesert. A felmentest ugyan 1495. janudr 31-en
megkapta, de rdla az oklevelet csak 1497. mdjus 27-en dllitottdk ki.
Feltehetoen ezutan elvegezte a kaptalani iskolat, es sikeriilt elernie a celjat. A varos elso iskolajaban, a plebaniai iskolaban a torokok betoreseig,
Buda elfoglalasaig /1541/ zavartalanul folyhatott az oktatas.
Arrol, hogy az itt miikodo foesperessegen kik voltak a foesperesek,
tobb adatunk is van. Arrol azonban, hogy pontosan kik voltak a plebanosok es tanitok Szentendren, arrol keveset tudunk. Azt azonban tudjuk,
hogy az itt levo plebanian szolgalo papok valoban tanitottak is. Errdl egy
1318. jiin. 29-en kiadott oklevel tanuskodik. I . Karoly kiraly ugyanis ekkor cserelte el a Zala megyei birtokat az Istvan veszpremi piispok tulajdonaban levd szentendrei fdesperesseggel. A nevezett oklevelben rogzitettek, hogy a piispok a csere utan is ragaszkodott ahhoz, hogy fenntartsa a „ szentendrei egyhdzban elvezett jogait. " Miutan az oktatast tovabbra is az egyhaz feltigyelte, a piispok az egyhazi tizedet ezutan is biztositani akarta a „szentendrei egyhdz magisterei, illetve rectorai", tehat iskolamesterei reszere.^ Dr. Katona Gyulane Szentendrey Katalin kutatasa
alapjan az evtizedek alatt itt szolgalo plebanosok koziil nehanyat szerencsere nev szerint ismeriink.**
Paulus
(1323)
Jacobus
(1429)
Stephanus Petri
(1419)
Gaspar Michaelis
(1430)
Nicolaus
(1419)

25

Az iskola tanitdja fogadja a tanulmdnyait elkezdo kisdidkot. Kezeben
mestersege jelvenye, a vesszokoteg.

Templomi eneldesre kesziild tanulok {fametszett 1496-bdl)

E L E M I NEPISKOLA

MAGYARORSZAGON

A plebaniai iskolak tananyaga a X I V . szazadtol a lassan alakulo polgarsag igenye alapjan egyre boviilt. A X V I . sz. kozepen a plebaniai iskolabol nepiskola lett. 1560-ban Olah Miklos, esztergomi ersek kezdemenyezesere megjelent az elso hivatalos rendelkezes a nepiskolarol. Eszerint az egyhazkozsegeket arra koteleztek, hogy a plebanos mellett alkalmazzanak meg egy tanitot, akinek feladata volt minel tobb fiut es leanyt
is maga kore gyiijteni. Oket rendszeresen vallasi, erkolcsi es tarsadalmi
ismeretekre oktatni. Ezek az iskolak eredmenyesen miikodtek evszazadokon at.
A felvilagosult abszolutizmus nyoman a Habsburg-birodalomban uj
oktataspolitika alakult ki. Maria Terezia egyik leghivebb tanacsadoja, a vallasi tiirelmet hirdeto egykori jezsuita tanar, KoUar Adam - tervei
alapjan 1777-ben kiadta az elso Ratio Educationis neven ismert torvenyet, amely az oktatas kizarolagos feladatat kivette az egyhaz kezebol.
Bar mint latni fogjuk, kesobb inkabb csak kozosen iranyitjak, vezetik
azt. Az elso nagyszabasu taniigyi reform celja a torveny szerint az ifjak
szeleskoru nevelese, es hogy „fejlddd lelkuket egyre inkabb tdltse be az
erenyek szeretete, erette bontakozzanak ki termeszettol kapott kepessegiik kinek-kinek haszndra es segitsegere"'
A rendelkezes „a kirdlyi bdkeziiseg jdtetemenyet" kiterjesztette a birodalom mind a het nemzetisegere /magyar, nemet, szlovak, horvat, ruten,
szerb, roman/, illetve mind az ot hitfelekezetre: romai katolikus, evangehkus, reformatus, gorog szertartasii katolikus, ortodox. Az uj oktatasi
rend tarsadalmi megkiilonboztetes nelkiil igyekezett lehetove tenni,
hogy „mind a javakban bovelkeddk, mind pedig a sziikdlkdddk lehetoseget nyerjenek arra, hogy gyermekeik megfelelo neveleserdl gondoskod29

hassanak."- Egy 1802. jun. 22-i rendelkezes pedig a kovetkezoket irta
elo: „amelyik telepiilesen iskoldra alkalmas 50 gyermek van" ott nepiskolat kell nyitni szamukra. Az altalanos tankotelezettseget hazankban
azonban csak az 1868. evi X X X V I I I . torvenycikk mondta ki. Ugyanezen
torveny hatarozta meg a mindennapi nepiskolakba jami koteles gyermekek eletkorat is. Ez fiuknal 6-12, leanyoknal 6-10 ev, I - V I . o. Ezen iskolatipust tovabba ket csoportra bontottak: also elemi /I-II.o./, felso nepiskola / III.-VI.o./ A torveny ezentul meghatarozta azt is, hogy azok, akik
nem tanulnak tovabb, a V I . osztaly elvegzese utan harom eves ismedo
iskolat kotelesek latogatni /12-15 ev/. Azok pedig, akik az itt nyiijtott
nelkiilozhetetlen minimalis elemi ismereteket szerettek volna tovabb
gyarapitani, azok a „maximalis" mtiveltsegi igenyeket nyujto realiskolaban, vagy gimnaziumban tanulhattak tovabb.
Az elemi nepiskolakat a torveny szerint a telepules onkormanyzata, i l letve az ott milkodo egyhazkozseg tartotta fenn. Az iskola anyagi iigyeit az iskolaszek intezte. Ebben pedig helyet kaphatott a varosi polgarok
koziil: foldmtives, iparos, kereskedo, tisztviselo es egyhazfi. Az iskola
igazgatojat vagy a varos, vagy az egyhazkozseg kerte fel, de az allam nevezte ki. Az igazgatot altalaban eletfogytig valasztottak, es teljes joga
volt a neveles, oktatas megszervezese, iranyitasa.

30

E L E M I NEPISKOLAK SZENTENDREN
(1723-1890)

KATOLIKUS ISKOLA
(1723-1805)
SCOLAE TRIVIALIS
(1805-1844)
S Z E N T E N D R E I N E M Z E T I TANODA
(1845-1867)
S Z E N T E N D R E I R O M A I K A T O L I K U S N E P I S K O L A (1868-1890)

R A K O C Z I F E R E N C U. 1. SZ (NEPMUVESZETEK H A Z A ) ,
TEMPLOMDOMB ( C Z O B E L M U Z E U M )

A torok betorese utan /1514/ a szazotven eves uralom majdnem pusztava tette a korabban viragzo szinmagyar, katolikus telepiilest, Szentendrei.
Az itt elok nagyreszt elmenekiiltek, vagy elpusztultak. 1559-ben Musztafa
defterdar mindossze harmincnyolc hazat talalt itt, amit megadoztathatott.
A papok is elmenekiiltek. Oktatasrol a torokok ittlete alatt szo sem eshetett.
A kiralyi telepulesnek meg a torok uralom vege elott uj gazdaja lett.
1659-ben az uralkodotol megkapta azt a Zichy csalad. Tenyleges birtokosa azonban csak az 1700. jan. 1-en megkotott szerzodes utan lett. Ettol kezdve a varos az adot mar csak nekik fizette. A Zichyek idejen a varos oppidum, mezovaros lett. A telepiilesek soraban ez mindenkepp elore
lepest jelentett. A mezovarosnak van foldesura, de van belso autonomiaja,
onkormanyzata is. A mezovarosok altalaban a komyek gazdasagi, kereskedelmi kozpontjai lettek. Az oktatas teren ez azt jelentette, hogy a plebaniai iskolak szelesebb korii miivelodesi funkciot lattak el. A kegyiir segitette az elet ujraindulasat. Kialakitotta a varosigazgatast, tamogatta a
gazdalkodas /mezogazdasag, ipar/ fejlodeset. Feliijitotta a megrongalt
plebaniatemplomot. A csalad segitette az oktatas meginditasat is. Az oktatas tovabbra is a romai katolikus egyhaz feladatkorehez tartozott. A ho31

doltsag utan ujra indulo plebania 1705-t61 vezetett iratai alapjan kepet
kaphatunk az oktatas lijra indulasarol, allomasairol is. Eszerint a grof
Zichy csalad ,,1723-ban megalapitja az elsd elemi iskoldt"J
A z EPiJLET

Amikor az uj kegyiir, Zichy Istvan 1710-ben feliijitotta a templomot,
valosziniileg lij hazat emelt a plebanos, a plebania szamara is. Feltehetoen ez a varos legregibb hazanak tartott kis haz /Rakoczi F. u. l.sz. - ma
Nepmiiveszetek Haza/ lehetett. A kis epiilet tortenetet dr. Katona
Gyulane Szentendrey Katalin egyik a helyi sajtoban megjelent cikkebol
reszletesen is megismerhetjiik. Ide jartak tanulni a deakok is, akiknek
szama ekkor meg nagyon keves volt. Az egyhaz leveltaraban levo
Canonica Visitatio (piispoklatogatasi jegyzokonyv) alapjan tudjuk, hogy
az iskola indulasakor mindossze oten tanultak itt. A tanulok szama azonban lassan emelkedett. A hely sziiknek bizonyult, ezert 1756-ban az epiiletet mar bovitettek. Majd 1779-ben a tovabb novekvo tanuloletszamra
valo tekintettel az egyhaz elhatarozta, hogy lij iskolat epit. A terv azonban menetkozben megvaltozott. Vegiil az akkori Maria Terezia utcaban
(ma Bajcsy-Zsilinszky u. 4.sz.) inkabb lij plebaniat epitettek. A regi plebaniat pedig teljesen atadtak az iskolanak. A fazsindelyes epiilet teteje
azonban 1800. aug. 26-an leegett. Az egyhazkozseg a kegyiir tamogatasaval termeszetesen feliijitotta azt, es itt folyt tovabb az oktatas. Egy, az
Orszagos Leveltarban orzott 1805-ds vazlat meg is orizte a kis iskola
alaprajzat. Innen tudjuk hogy az Altes Schulhaus-han, a regi iskolahazban miikodo kis iskola ekkor ket tantermes volt.* A novekvo igenyt azonban lassan az iskola nem tudta kielegiteni. A tanulok szama a varosban
kozben ketszazra nott. Ezert az egyhaz meg 1805-ben lij iskolat epitett
fenn a templom mellett a Templomdombon. A „regi" iskola tovabbra is
az egyhaze maradt. Egy ideig meg itt lakott a tanito. 1845-t61 a mindenkori harangozo lakasa lett. Egeszen 1960-ig, amikor a kis hazat megvasarolta a Ferenczy muzeum.
OKTATO, NEVELO MUNKA AZ ISKOLABAN

Az iskola jogallasara, miikodesere, illetve a pedagogusokra vonatkozo adatoknal segitsegemre voltak dr. Katona Gyulane Szentendrey Kata32

lin emlitett konyve, valamint a Pest Megyei Leveltarban orzott anyakonyvek, felveteli es elomeneteli naplok, illetve egyeb forrasok.
Az indulo iskolat Katolikus iskolakent tartjak szamon az iratok. Egy,
a tanitokat orszagosan osszeiro konyv alapjan be is kukkanthatunk ebbe
a regi kis iskolaba. Eszerint az iskola meg 1764-ben is egytaneros. Az iskola az orszagban ekkor altalanosan mukodo osztatlan elemi nepiskola
volt. A tanito minden osztalyt es minden tantargyat egyediil oktatott. Az
iskola tanitoja Chladek Miklos, nos es termeszetesen katolikus. Tizenkilenc fiut es tizenharom leanyt tanit irni es olvasni. A tannyelv a tobb
nemzetisegu varosban termeszetesen tobbnyelvu: a kotelezo latin mellett
magyar, nemet, szlav /tot/. A helyi iratok meg megemlitik a „dalmat
/illyr, horvat/" nyelvet is. A tananyag pedig orszagosan meghatarozott:
vallas- es erkolcsi ismeretek, bibliai tortenetek, egyhazi enekek. Az iras
mellett fontos volt a szamolas megismertetese is. A tanito felettese a plebanos, aki koteles volt latogatni az iskolat. Ha kellett, 6 tartotta a hitoktatast. Az ellenorzest a foesperes gyakorolta. A Canonica Visitatio
/piispoki latogatas/ idejen a diakoknak a keriileti esperes es a hitkozseg
tanacsa elott vizsgat kellett tenni. Ezt a latogatasi jegyzokonyvben rogzitettek.
A tanito az oktatas mellett termeszetesen elvegezte a kantori teendoket is. Azt is tudjuk, hogy mindezeket mennyiert: „Kap a katolikus vdroslakdktdl nyolcvan forint fizetest, rekviemes temetes utdn egy forintot,
rekviem nelkUli utdn tizenhet krajcdrt, hdzassdgkdtes utdn het krajcdrt,
szUles utdn hdrom krajcdrt, a koleddlds hdrom forint, minden ird tanuld
utdn heti hdrom krajcdrt, olvasd utdn mdsfel krajcdrt. " Chladek Miklos
jol vegezhette a munkajat, mert ugyanitt megjegyzik azt is.- „Mukddese
ellen nines kifogds.
1805-t61 a helyi iratokban az iskola neve: Schola Trividlis. E newel a
szakirodalom azokat az iskolakat nevezte, ahol a torzsanyagot: grammatika, retorika, logika, illetve a latin nyelvtan alkottak. Meg ez is also foku nepiskola, de mar tobb benne a praktikus ismeret, gyakorlati keszsegfejlesztes. 1845-t61 az iratokban megint uj nevet talalunk: Szentendrei
Nemzeti Tanoda. Egy orszagos Naptarbol /1845/ ismerjiik az ekkor az
elemi nepiskolaban tanito mar ket tanar nevet is: id. Kulhanek Janos, ifj.
Kulhanek Janos." A lanyok es fiuk a kezdetektol egyiitt jartak iskolaba.
1859-ben az egyhazkozseg ugyan megprobalt kiilon alosztalyt felallitani szamukra, de ez rdvid ido utan megsziint, „mert az iskoldnak jdrd tUz33

ifdt es egyeb tamogatast a varos nem adott meg. Az elozoleg emlitett
1868-as nepoktatasi torveny alapjan lijra valtozott az iskola neve. Ekkortol Szentendrei Rdmai Katolikus Nepiskola neven miikodott.
A tanitokat ezidoben meg „valasztottak." A jelentkezoknek vizsgat
kellett tenni az egyhazi vezetok es a helyi kepviselok elott. Most mi is
taniii lehetiink egy ilyen tanitovalasztasnak. Dietz Ferenc emelte ki az
esetet a sajat - a varos legnagyobb - csaladi magan irattarabol. Szentendren 1876-ban az elemi tanodaban megiiresedett tanitoi alias betdltesere az iskola fenntartoja palyazatot hirdetett. A palyazat megjelent a
Neptanitok Lapjaban es Esztergom foegyhazmegye kozossegi lapjaban.
A palyazatra jelentkezok koziil ket fot, Heinrich Ferencet es Szlovak Janost hallgatta meg a jelentos szamu bizottsag. A testiilet az alabbi szemelyekbol allt: Rath Jozsef budavari apat plebanos es keriileti esperes,
Murcsics Janos helybeli plebanos, Molec Antal kaplan,Sauer Ede kozsegi elnok, Unger Jozsef alelnok, Bader Sebestyen, Baumgartner Janos,
Belovits Pal, Benkovits Janos, Billein Janos, Bogisits Peter, Czaupper
Karoly, Fischer Janos, Gabeli Lipot, Hermann Jozsef, Kralik Adam,
Panisz Peter, Radai Mihaly, Rott Antal, Sautner Ignacz, Schvab Janos,
Simko Ferenc, Tihy Ignacz, Valentin Janos, Vandor Istvan kozsegi valasztott kepviselok. Az o dontesiik alapjan 1876. aug. 28-an valasztottak
ki azt a tanitot, aki szeptember 1 -tol foglalta el allasat.
A neptanito fo feladata ekkor meg nem a tanitas volt. A diakok oktatasa mellett elsosorban kantorkodnia kellett. 6 harangozott a templomban, enekelt es orgonaval segitette a plebanost a misen. Kepessegei koziil elsosorban azt neztek, jo hangja van-e. Nezziik most meg, hogy valasztottak tanitot ekkor Szentendren.
A valasztasi jegyzokonyv korhii leirasaban olvashatjuk a meghallgatason elbiralt kepessegeket, a probatanitast, a hangszerkezelesben valo jartassagot, a specialis nyelvtudast, es vegiil a javadalmazasat. Idezet a
jegyzokonyvbol: „Eldszor a folyamoddk iskola eldaddsa es az e vegre
berendelt iskoldsokkal bdnds mddja meghallgattatvdn, ennekutdnna a
templomban a folyamoddknak az orgondbani jdrtassdguk vetetett prdba
aid. Heinrich Ferencz egyebkepp tanitdsi eldaddsdval, szakavatottsdgdval, a gyermekekrei hatdskepessegevel a mdsik folyamoddt felUl haladvdn, es azon eldnyben is dllvdn, hogy eldaddsdt eppen az itt divatozd illir(dalmdt) nyelven is kepes volt eldmutatni. A megejtett egyenkenti szavazds szerint is 24 vdlasztd kdzdtt egy hijjdval az az 23 szavazattal is igy
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majd nem egyhangulag Heinrich Ferencz vdlasztatott meg." Jegyzokonyvbe foglaljak „ a kesdbb felmeriilhetd ketelyek elkeriilese tekintetebdl, hogy mi lesz e beli fdradsdgdert evijutalma: u.m. Az iskola epiiletben 2 szoba s konyha s kispincze haszndlata. 250forint rendes fizetes, 50
forint beirdsi dij, 4 erdei dl a hdzhoz dllitva sajdt haszndlatdra, 4 magyarhold fold haszndlatra. A templom penztdrdbdl kiildnfele nevezet
alatt dsszesen 102 forint, 5 akd asztali bor es mintegy 60 forintra es meg
tdbbre is rugd szdla (terem) illetek." A megvalasztott tanito aztan mindezt „szivelyesen megkdszdnte es hazafiui kdtelessegere fogadta, a hallott
teendoinek pontos, buzgd s hazaszellemes teljesiteset, maga-jdviseletet
is.
A helyi kutato megismertet benntinket azzal is, hogy milyen volt
„szepapaink tanodaja." Eszerint ebben az iskolaban a diakok a kovetkez6 konyvekbol tanultak: „Honi tdrtenettan, honi eletirds s minden mi tudomdny es miiveszet honi faju, maga a nyelv, melly on tdrzsdkebdl nott
fel, anyagul szolgdlt a tanuldnak"A honi nyelv vel parhuzamosan a nemet nyelv tanitasa is szerepelt. A Habsburgok nemetesitesi torekveseiket
az iskolaban is ervenyesiteni akartak. A magyarok ellenallasa azonban
reszben megtorte ezt. Az elso osztalyban szemlelteto kepek, irott es
nyomtatott mozgathato betilk felhasznalasaval folyt a kicsik kepzese.
Nemet es magyar ABC-s konyv, nemet, magyar olvasokonyv keriilt a tanulok kezebe. A masodik osztalyba mar a Kis katekizmus, a Biblia, a
Szamtan, Balaton Geza: Foldrajz, Barany: Olvasokonyv, Seidel: Termeszettan, Kuttner: Elso oktatas a Foldrajzban, Seidel: Polgari jogok es kotelessegek, Seidel: Magyarok tortenete cimii nemet es magyar nyelvia
konyvekbol oktatott a tanito. A nemet nyelv mellett fontosabbnak tartottak a latin nyelv elsajatitasat. E z volt ugyanis az egyhazi es vilagi kozigazgatas nyelve. A latintudas az ertelmisegi ember miiveltsegenek lenyeget jelentette. De az elszamolasok, gazdasagi kapcsolatok miatt erteni kellett latinul az iparosoknak is. A latin nyelv kiszoritasat a reformkorban kezdtek meg. Ekkortol szorgalmaztak, hogy az oktatas nyelve a
magyar legyen. A latin ismeretere azonban meg sokaig sziikseg es igeny
volt. Kotelezo oktatasat vegiil csak 1948-ban sziintettek meg. Ezutan fakultativ tantargykent szerepelhetett, de az is csak 1950-ig.
A csaladi iratok masrol is meselnek. Ebben az idoszakban, az 1876/77.
tanevben „a szabadalmas Szent-Endre mezovdros elemi tanoddba jdrni
kdtelezett gyermekek" - ma ugy mondanank: tankotelesek - szama 340
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fo. Ebbol rendszeresen jart iskolaba 167 gyerek es 173 egyszer sem jelent meg. Heinrich Ferenc erre azt irta be naplojaba: „A hanyagok szama felulmulta a szorgalmasok szamat." Bar biztosan tudta, hogy a hanyagsagon tul a 6-12 eves tanulok sokszor labbeli hianyaban maradtak
tavol az oskolabol, vagy eppen mezogazdasagi munkaban segitkeztek
sziileiknek. A kivalasztatott tanito valoban jol vegezte dolgat. Naplojaban mindent feljegyzett. Meg statisztikat is keszitett a diakjairol.
I.o.
Szorgalomra nezve
telen jart
telen-nyaron jart
kimaradottak szama
osszes mulasztas
9765 felnap 8324
Beiratkozasi dijat
fizetett
nem fizetett

43
67
110

II.o.
Nemre nezve
fiu
leany

37
20

Korra nezve
12 eves
11 eves
10 eves
9 eves
8 eves
7 eves
Nemzetisegre nezve
magyar
nemet
t6t
horvat

felnap

68
42

42
15

Tanszerekre nezve
102
konyve volt
50
konyve nem volt
8
7
rendkiviili tanulo nem volt

I . o.

II.

59
51

37
20

7
8
23
27
20
25

8
19
14
13
3

14
58
19
19

5
40
12

A kesei kutato sok mindent kiolvashat e szamokbol. Az, hogy meglepoen keves a magyarkent megjeleloltek szama, azt jelzi, alig szazotven
eve mentek ki a torokok a pusztava tett mezovarosbol. A regiek helyere
uj betelepultek erkeztek: svabok /nemetek/, totok /szlovakok/ es horvatok /dalmatok/. Az 6 gyermekeik toltik meg most az iskolakat. Itt nines
modunk felsorolni a sziilok nevet. Dietz Ferenc cikkeben megtette azt.
Az altala orzott megsargult tankotelesek naplojabol az is kideriilt, hogy
1870-1877 kozott 21 molnar iratta be ide a gyermeket. Mellettiik ilyen
foglalkozasokat diktaltak be a sziilok: gombkoto, kefekoto, kopenyszov6, kotelvero, nyerges, szijgyarto, timar, varga. Az adatokbol lathato.
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hogy tobb itt a jomodu iparos. Tobben fizetnek tandijat. Tankonyvet is
mindenki igyekezett megszerezni gyermekenek.'"
1877-t61 tovabbi hiteles forrasunk van az iskola eleterol. A Pest Megyei Leveltar ekkortol orzi a Szentendrei Rdmai Katholikus Nepiskola
anyakonyveit, felveteli, elomeneteli es mulasztasi naplojat. Ebbe termeszetesen beirtak a tanrendet is. Ekkor a tanitando orak az orszagos rendelet alapjan a kovetkezok:
Hit- es erkolcstan
Anyanyelv
beszed- es ertelemgyakorlat
iras es olvasas
nyelv- es irastan
Mennyisegtan
szamtan, mertan
Tortenelmi targyak
foldrajz, tortenelem, polgari jogok es kotelessegek
Termeszettani targyak
termeszetrajz, termeszettan, mezei gazdasagi es kerteszeti
gyakorlat
Miiveszeti targyak
enek, rajz, testgyakorlas
A tantargyak, ha itt-ott mas is a megnevezesiik, alig temek el a mai
tantargyaktol. Am a csak a targyi tudas fontossagat hangsulyozo mai pedagogusok es diakok szamara ismeretlen a Hit- es erkolcstan, illetve a
polgari jogokra es kotelessegekre figyelmezteto tantargyak. Bar mar ekkortol szamokkal ertekeltek a tanulo teljesitmenyet, az elter a maitol. 1-t
a kitilnoek kaptak, 2-t a jelesek, 3-t, akik jol teljesitettek, 4-t az elegsegek, akik 5-t kaptak, azok bizony megbuktak, elegtelenek voltak. Kiilon
ertekelik a tanulo Erkolcsi magaviseletet, ami lehet torvenyszerii es jo.
A Szorgalom rovatba ilyen beirasok talalhatok: dicseretes, valtozo, hanyatlo, elegseges, emyedetlen.
Az ertekeles, a vizsgalat fontos volt egy iskola eleteben. Az altalaban
az iskolat fenntarto plebanos elnoklete alatt folyt. Es mindig megjelent
rajta egy magasabb egyhazi meltosag is. A naplo szerint ebben az elemi
iskolaban a plebanos ur elnoklete alatt „ Az egesz evi nyilvdnos vizsgdla37

tot megtartotta 1879. ev jul- ho 3-dn Roth Jozsef apdt, keriileti esperes. "
Az emlitett naplokba ezen kiviil aztan sok mast is beirtak a szorgalmas
fotanitok, majd osztaly tanitok. A vallas rovatba beirtak alapjan tudjuk,
hogy az iskola okumenikus. Bar ekkor mar tobb helyi felekezetnek is
volt iskolaja /gorogkeleti, reformatus, izraelita/ megis jartak ide, a romai
katolikusokhoz mas felekezetu diakok is: reformatus, gorogkeleti, izraelita. Anyanyelv szerint pedig termeszetes volt a valtozatossag. Hisz a
tobb nemzetisegii varos polgarainak gyermekei jartak ide. Igy voltak itt
magyar, nemet, tot /szlovak/, dalmat /horvat/, szerb anyanyelviiek.
Az oktatas szempontjabol igen figyelemre melto a naplokban levo
Eszrevetelek, Megjegyzesek rovat. Innen lathatjuk, hogy a kor pedagogusa mi mindre figyelt. Megprobalt minel tobb informaciot rogziteni tanitvanyarol, hogy minel jobban segithesse az elomenetelet. Az a beiras,
hogy nyaron nem jart, csak telen jart, ritkan jott, hanyagul jart meg inkabb csak az iskolai rendtartas erdekeben volt fontos. De talaltam ilyen
szakmailag fontos beirasokat is mint peldaul: beteges, elmaradt, rovidlato, hebegos, iigyefogyott. Rajuk feltehetoen kiilon figyelmet forditott a
fotanito, vagy osztalytanito. Bekerultek ide bizony szomoru esetek is:
meghalt, menhelyre tavozott. Sajnos ez is hozza tartozott a korhoz. Nagy
volt a gyermekhalandosag es bizony hamar arvak is lehettek a gyerekek.
Az idok soran a varosban mukodo romai katolikus elemi iskolak neve, igazgatoinak, tanitoinak nevsora a Pest megyei Leveltarban orzott
anyakonyvek, felveteli, elomeneteli es mulasztasi naplok alapjan. Felhasznalva dr. Katona Gyulane Szentendrey Katalin adatait is:
K A T O L I K U S I S K O L A (1732-1805)
1732
1756
1761
1764
1791-1795
1795

Martinus Bucsany „Rector Scholae"
Franciscus Podolecz „Schola Rector"
Michael Kovarik „Schulmeister"
Chladek Miklos
Karl Konyar „Schulmeister"
Johann Schirtz „Schulmesiter"
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S C O L A E T R I V I A L I S (1805-1844)
1805
1811
1822

Paulus Fischer „Promagister"
Franciscus Sklina „Rector Scholae"
Georgius Lefanty „Ludimagister"
S Z E N T E N D R E I N E M Z E T I TANODA (1845-1867)

1845
1855

id. es ifj. Kulhanek Janos
Albert Haintzer „Oberlehrer"
S Z E N T E N D R E I ROMAI K A T O L I K U S N E P I S K O L A
(1868-1890)

fotanitok, osztalytanitok
Bosnyakovits Jakab
Brozik Pal
Heinrich Ferenc
Houn ? Antal
Humay ? Nandor
Pastinszky Jozsef

Petrasovicz Janos
Pozna Janos
Rath Gyorgy Reinhold
Rehorovits Jozsef
Szlovak jozsef

Az iskola tanuloinak letszama
Ev

Letszam

Fiu

Leany

1723
1764
1846/47
1867/68
1883/84
1887/88
1910

5
32
67
71
284
339
482

19
41
43
168
156
246

13
26
28
116
183
236

39

40
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ERSEKI LEANYISKOLAK
E R S E K I L E A N Y I S K O L A - P O L G A R I I S K O L A - OVODA
/1890-1948/
Szentendre, Maria Terezia u. 4. sz. /ma Bajcsy-Zsilinszky u. 4.sz./
LEANYNEVELES

A feudalizmus idejen a nok nevelese altalaban a csalad koreben, az anya
iranyitasa mellett folyt. Az ekkor toliik elvart ismereteket, a haziasszonyi
teendok megismerese es begyakorlasa jelentette. A nemesi csaladok leanyaikat e celbol elkiildtek egy-egy foiiri csalad udvaraba, ahol a haziasszonyi teendokon kiviil elsajatithattak a tarsasagi es udvari elet szokasait is.
Esetleg beadtak oket valamelyik apacakolostorba, ahol megtanulhattak olvasni es imi. Ilyen iskolaban tanult Raskai Lea a XIV. szazadban. A margitszigeti apacak kolostoraban 6 a kodexiras altal lett ismert.
Az indulo elemi nepiskolakban a lanyok meg egyiitt tanultak a fiiikkal.
A I I . Ratio Educationis /1806/ azonban mar ajanlotta, hogy ahol csak lehet, allitsanak fel szamukra kiilon lanyiskolakat. Ilyenekre elsosorban a
varosok vallalkoztak. Az intezmenyes noneveles meginditasa Maria Terezia /1717-1780/ nevevel kapcsolatos. A leanyiskola az akkori iskolareform
egyik oldalagakent fejlodott ki. A kiralyno a leanyok neveleset az indulastol az apacakra bizta. Az altaluk vezetett iskola lehetett also- es kozepszintii. Bentlakasos, vagy csatlakozva a nepiskolakhoz, helyi jellegii. A nonevelest mar a kezdetektol kiilon profil es tananyag jellemezte. Az altalanos
tanterv mellett itt kiilon figyelmet forditottak ra, hogy a lanyokat felkeszitsek a jovendo haziasszonyi, csaladanyai hivatasra. Emellett fontosnak tartottak, hogy minel tobb gyakorlati ismeretet sajatitsanak el.
A polgarosodas idejen ujabb faladat vart a nonevelesre. Ekkortol nagyobb lehetosege lett egy nonek is arra, hogy kimozduljon otthonrol. Hivatalba lephetett, az elemi ismereteknel mar tobb tudasra volt szuksege.
Az ekkor tomegesen indulo polgari iskolaban mar ok is eljuthattak a kozepfokii kepzesig.
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A z EPULET

A gyermekek szamanak novekedese miatt a szentendrei egyiiazkozsegben lijra felvetodott egy kiilon leanyiskola letesitesenek gondolata.
Kratochvill Ferenc plebanos a kovetkezoket irta:" A szentendrei rdm.
Kath. Hitkdzseg evek dta kenytelenittetett ket tanteremben kdzel negyszdzra mend iskolakdteles gyermekeit dsszesiteni, mely helyzet mint a
fenndlld torveny rendelete, mint pedig tanitdsi es egeszsegi szempontbdl
tarthatatlannd vdlt." Iskolaepites celjara talaltak is egy telket a Templomdombon, de ennek megvasarlasahoz a hercegprimas nem jarult hozza. Masik helyet kellett keresni. Majd „a lednyiskola letesitesere 1889ben megalakult a „Szentendrei Filler Ndegylet", hogy gyujtesiikkel
megalapozzak egy kisdedovoval egybekotott, magyar jellegii katolikus
iskola felallitasat. Az iskolaiigy igy is nehezen haladt, ezert Simor Janos
hercegprimas sietett a hitkozseg segitesere. Megbizta Cselka Nandor keriileti esperest, hogy vasarolja meg a plebaniahoz kozeli Maria Terezia u.
4.SZ. alatti, 633 negyszogol ingatlant a rajta levo hazzal es hozzatartozo
epuletekkel. A vasarolt epiilet a Nesko csalad regi, tekintelyes /a varosban egyetlen, ekkor Teodorovics kiiria neven ismert/ kisnemesi kuriaja
volt, oszlopos belso udvarral es istalloval, preshazzal, egyeb gazdasagi
epuletekkel, de mar nagyon romos allapotban.'
Az atalakitas tervenek elkeszitesere, es a muvezetesre az orszagszerte
ismert miiepiteszt, Hauszmann Alajost kertek fel, akinek kinn az
Annavolgyben volt a nyari laka. Az egyhazkozseg a leanyiskolat a Szent
Vince szeretetleanyainak, a Szatmari Irgalmas Noverek tanito rendjere
bizta, akiknek celkitiizese a kovetkezo volt: „ Oktassuk a gyermekeket a
beszed es irds tudomdnydra, tegyiik oket alkalmassd a kenyerkeresesre.
S mig ezen nagy fdldi eel szolgdlatdban fdradoznak, egyben erjUk el a
mdsik meg fontosabb celt, gyujtsuk ki a gyermekek lelkeben az emberi
tudds fenye mellett a hit vildgossdgdt. "^ Kozben az epiiletet a celnak
megfeleloen atepitettek. A noverek szamara zardat, valamint harom osztalytermet alakitottak ki. Simor Janos hercegprimas szemelyesen akarta
az uj iskolat megaldani, de sulyos betegsege, majd halala ebben megakadalyozta, ezert kepviseleteben Komlossy Ferenc foegyhazmegyei fotanfeliigyelo aldotta meg a rendhazat es az iskolat 1890. oktober 5-en. Az iskola fenntartasat az alapito hercegprimas vallalta. A hitkozseg a fiitest, vilagitast es cseledtartast fizette. 1891-ben Vencel Antal, a budapesti pap44

nevelde igazgatoja az apacak megsegitesere megvasarolta a zarda szomszedsagaban levo 372 negyszogol telket konyhakert celjara. Vaszary Kolos hercegprimas pedig vallalta az iskola tovabbi fenntartasat.
Az iigynek termeszetesen meg kellett nyerni a helyi kepviseloket is. S
az eleg nehez volt. A varost egyebkent felviragoztato Dumtsa Jeno polgarmester a „Kell, hogy egyszer a takarekossdg elve kimondassek es ervenyre jusson" gondolat jegyeben targyalta meg a felvetodott problemat.
A varost az iskolak fenntartasa elsosorban a failletmeny okan erintette
volna. Az elnoklo polgarmester 1890. dec. 30-an a kozgyiiles ele terjesztette az iigyet es megjegyezte: „a helybeli hitfelekezeti iskoldk es tanitdk
reszere a vdros erdejebdl evenkent kiszolgdlandd failletmeny a vdrosra
nagy terhet involvdl (von maga utan). Ezen failletmeny kiszolgdltatdsa
jdvenddre beszUntetendd lenne. A megtakaritandd SOOforintnyi dsszeg a
Takarekpenztdrban tdkesitessek a jovendo feldllitandd kozossegi iskola
sziiksegleteinek reszbeni fedezesere." Ugyanezen a kozgyillesen az
5715/890 sz. hatarozat kimondja: az ujonnan feldllitott lednyiskola a vdrosra uj, majdnem elviselhetetlen terhet eredmenyezd intezkedest kepezve a kdzgyiiles tovdbbi intezkedeseig a vdros erdejebdl evenkent 43 m dlfa kiutalvdnyoztassek. Egyuttal kijelentik, miszerint ezen tanintezet semmi neven nevezendd egyeb segelyezesben reszesitetni nem fog.
OVODA

Az iskola mellett a kezdetektol felmeriilt egy ovoda felallitasa is. Sot
a varos is itt szerette volna elhelyezni Szentendre osszes ovodas korii
gyermeket. Tamogatast azonban nem akart ehhez sem nyujtani. De lijbol
segitett az egyhaz. ,Az esztergomi szekeskdptalan... a hitkdzseg helyett
kifizette az dtalakitds kdltsegeibdl meg fennmaradt tartozdst es feldllitotta a nyolcvan fds dvoddt." 1892-ben igy megnyilhatott a kisdedovo is.
Az itt milkodo ovodarol a kesobbi vezeto irgalmasndver, Masek Gizella
I g y irt: ,A beiratds szept. 6. es 7-en volt. Negyvennyolc kisldny iratkozott
be, kik szorgalmasan, jdkedvvel Idtogattdk az dvoddt egesz even dt. De
nem is csodal Kedves kis udvarunk bokrokkal szegelyezve, pdzsittal szepitve szinte hivogatja a kisgyermekeket. Ket szep nagy termiinkben zavartalanul, rendszeresen folyt az dvodai foglalkoztatds. A kicsinyek a
szegenyek kardcsonyi drdmehez hozzdjdrulhattak kedves kis szavalatokkal. A tavasszal tartott szinieldaddson eljdtszottdk a Husveti vdsdrt-t. To45

jdsevo nyuszik, koddcsold tyukmamdk tarkitottdk a vdsdrt. Az Anydk
napjdn tartott iinnepsegen Edesanydm rdzsatdje cimii kis jelenettel vettek reszt. Evzdrd unnepelyUnk jiin. 14-en volt. Itt mutattdk be a kicsinyek
egesz evi munkdjuk eredmenyet. Minden kisgyermek levizsgdzott tuddsdrdl, egy sem maradhatott ki, hiszen minden szUld szeme egyforma szertettel lesi-vdrja feltett kincset, edes gyermeket. A csoppikek kdrjdtekot
adtak eld. A nagyobbak mar rendszeres kis tornajdtekot mutattak be dallal kiserve. Nem hidnyzott a mdka sem. Hdskddd bohdcok, renddr, kemenysepro, lehetetlen ebedet fozo kis szakdcsok sorakoztak fel a nezdk
mulattatdsdra.
Szerencsere meg akadt egy visszaemlekezo, aki ebbe a kedves kis ovodaba jart. Id. Dietz Ferencne igy meselt: Az ovodaba minden gyereknek
volt gyekenybol kesziilt, csattal ellatott tizorais taskaja, amit szijjal a
nyakba, vallunkra akasztottak. A taskaba szalvetaba bepakolt zsiros, szalonnas kenyer, gyiimolcs es egyebek voltak. A taskakat reggel a noverek
az ablakba raktak. Tiz orakor ket ovono es ket apaca segitett a taskakat
kiosztani. A gyerekeket az apacak szeretetre, onzetlensegre neveltek. A
szegenyebb gyerekeket a jobb modiiak megkinaltak a tizoraival. A teremben kis padokon iiltunk, amelyeken 8-10 gyerek is elfert. A padok hattamlaval is el voltak latva. A jatekokat zart szekrenyben tartottak. A neveles eszkoze a kor volt. Az egyik apaca kretaval a padlora rajzolt ket
kort. A makrancos, csintalan gyerekeket rovid idore az egyik korbe allitottak. A figyelmes, szofogado, meset mondo gyerekeket a masik korbe.
Az elhelyezest mindig okos, pszichologiailag atgondolt beszed kovette.
Vegiil a rosszabb gyerekek versengtek, hogy a jo korbe keriilhessenek.
Az ovodai vizsga valoban olyan kedves volt, ahogy arrol Masek Gizella nover irt. Kori (Kovacsics) Ilonka emlekszik ra, hogy a helyi elelmiszer- es szatocsboltosok tulajdonosai kosarszam hoztak az edessegeket. Az eloadasokat a csukott udvar szinpadan tartottak. 6 es kis baratai
egy izben katona ruhaban csakoval a fejiikon hordoban jelentek meg.
Verseltek, enekeltek. Meg az egyik eneket is fel tudta idezni. Igy hangzott:
„Ide - ide jo vitezek egy szora
Ugy nezzetek erre a kis hordora
Mezes borral szinig tele
Kalacsot is kaptok vele
Zaszlonk ele jojjetek mindnyajan."
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A karacsonyi, husveti, egyhazi iinnepek alkalmaval az apacak altal betanitott szindarabokkal tettek unnepelyesebbe az alkalmat.
E L E M I ISKOLA

„A lednytanulok szama kozben tovabb novekedett, ezert ujra bdviteni
kellett az iskoldt. A Szentendrei Filleres Ndegylet maradek tdkejet ismet
afdpdsztor egeszitette ki." 1903-ban ket tanteremmel megtoldottak az
epiiletet. A tanerok szamat is noveltek. Azt otre emeltek. Igy a noverek
az ovodaban, az I-IV. elemi, es V - V I . ismetlo osztalyban oktattak a lanyokat. Az iskola igazgatoja a mindenkori plebanos - ekkor Kada Mihaly - vezetoje pedig a mindenkori fonokno volt. 1913-ban a foegyhazmegye az iskola segelyezeset beszuntette. Fenntartasat a tovabbiakban a
hitkozseg vallalta es allamsegelyt is kapott az iskola.
Egy visszaemlekezo, a ferences gimnazium diakja dr. Pavai Erzsebet
szavai nyoman be is kukkanthatunk az iskolaba. A kedvesnoverek iskolajaban a diakoknak a tanulas mellett feladatuk volt meg a kisebbek segitese, a betegek ellatasa, miisoros ajandekozas a helyi szegenyek reszere.
A iskolai bizonyitvany belso oldalan a tanulok olvashattak azt a 14 pontot, ami szerint nekik elniiik, viselkedniiik kellett. A pontok a kovetkezok voltak. ,y4 katolikus iskolds gyermek hajdt, ruhdjdt rendbehozza,
imddkozik mieldtt iskoldba megy, szUleitdl illedelmesen elkdszdn, tantermebe lepes elott cipdjet megtisztitja, kdszdn, helyen csendesen vdrja az
dra kezdetet, vasdrnap, Unnepnap templomba megy, pelddsan viselkedik,
utcdn, iskoldban iigyel a tisztasdgra, papirt, hulladekot csak a kijeldlt
helyre tesz, tanuldtdrsai irdnt szeretettel viselkedik, mds holmijdhoz nem
nyul, az iskoldbdl mindig sorban pdrosdval, zajtalanul tdvozik, szeszes
italt nemfogyaszt, nem iszik, nem dohdnyzik, mindkettd mereg, mely testet, szellemet megdli. " A fenti szellemben nevelt gyermekek becsiiletes
felnotte valtak, jo iparosok, anyak lettek, komoly alapkepzest szereztek.'
POLGARI ISKOLA

Mar az 1868-as oktatasi torveny idejen felvetette a gondolatot
Csengery Antal, hogy az iskolak kozott van egy hezag. Nines iskola,
amely kiegeszitene a valtozo elet, az alakulo kapitalizmus, az ipari elet
es az ugynevezett „kozeposztaly" igenyeit. „Van a nemzetnek egy nagy
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osztalya, amelynek szellemi sziiksegletet az elemi oktatas tavolrol sem
elegiti ki. Van egy reteg, amelynek modja is, akarata is van tovabbtanittatni a gyermeket, mint a szegenyebb, kevesbe miivelt neposztalyoknak,
de a tanitasban rovidebb ido alatt kivan celt emi, mint azok, akik a tudomanyos palyara keszitik elo a gyermekeiket. Az 6 szamukra ennelfogva
a nepiskola keves, a gimnazium es a realiskola meg sok." Az 6 szamukra indithato a polgari iskola.
Igy a nepiskola utolso, felso nepiskolakent ismert resze mar X I X . sz.
vege fele atadta helyet a polgari iskolanak. E z az iskola celkitiizese szerint gyakorlati jellegC ismereteket es magasabb szinvonalu kozepszintfi
muveltseget biztositott. A polgari elsosorban a varosi kispolgarsag, a
tisztviselok, kereskedok, iparosok igenyet elegitette ki. Ide az elemi nepiskola elso negy osztalyanak elvegzese utan irathattak be a tanulokat. A
polgari fiu- es leanyiskola gyorsan meghonosodott Magyarorszagon. E l vegzese az alacsonyabb tisztviseloi palyak betoltesere nyiijtott lehetoseget.
,,1925-ben az lij plebanos, Nemet Laszlo vette at a szentendrei iskola
igazgatasat. Ekkorra mind nagyobb igeny mutatkozott az iskola lijabb
bovitesere, de leginkabb fejlesztesere. Nemet Laszlo kezdemenyezesere
1925. jiinius 9-en a hitkozseg elhatarozta, hogy a leanyok szamara lij iskolaepiiletet epit es polgari iskolai kepzest indit el az irgalmas noverek
vezetesevel. A hatarozatot a biboros hercegprimas jovahagyta. Az iij
epiilet felepitesenek alapjaul Tuharszky Ferenc hitkozsegi vilagi elnok
es felesege, Dietz Paulina alapitvanya szolgalt, akik atadtak telkiiket, ingatlanukat azzal a cellal, hogy az csakis leanyiskola celjara hasznalhato
fel. Az epiilet a Rakoczi utcaban (a mai Rakoczi Alt. Isk. es Gimn.) allt.
Ezt a hitkozseg elcserelte a Maria Terezia utcaban levo plebania es a mar
milkodo elemi leanyiskola kozotti ingatlannal, a volt Schaffer-Piacsek
fele hazzal, melyben ekkor a rendorseg volt. A rajta levo epiiletet lebontottak es a mar meglevo zarda es leanyiskola melle emeltek az uj polgari iskola epiiletet. A koltsegekhez 60 000 pengovel jarult hozza a Vallases Kozoktatasugyi Miniszterium. Seredi Jusztinian biboros hercegprimas utasitasara a vallasalapbol 50 000 pengd tamogatast adtak, a Szentendrei Romai Katolikus Hitkozseg pedig 40 000 pengovel segitette az
epitkezest.
Az egyemeletes epiilet Moller Karoly mCiepitesz tervei alapjan epiilt
fel. Volt benne nyolc tanterem, iroda, szertar, tomaterem, vizvezetek es
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kozponti futes. Egyidejiileg atalakitottak a korabbi iskolat es a zarda
epiiletet is. Itt nyert elhelyezest a kapolna es a clausurak, a noverek belso helyisegei. Az epuletegytittes - udvarral, tornapalyaval - egy kataszteri hold 222 negyszogol teriileten helyezkedett el.
A polgari iskola az 1925/26-os tanevtol felmeno rendszerrel inditotta
meg az oktatast. Mire az elso IV. polgari osztaly beiratkozott, elkesztilt
az epiilet. Dr. Seredi Justinian biboros hercegprimas 1929. szept. 15-en
aldotta meg az lij, atalakitott iskolat es zardat. Az iskola neve ekkortol
„Erseki Leanyiskolak" lett, melyben ovoda, I-IV. elemi osztaly, V - V I . ismetlo osztaly es I-IV. polgari mukodott. Igazgatoja Nemet Laszlo plebanos, vezetoje pedig a fonokno, irgalmas nover volt. Az elemi iskolaban
negy, az ismetlo osztalyban egy, a polgariban negy tanero, het irgalmas
nover es ket civil tanar es tanitono tanitotta a gyermekeket."*
A DIAKOK

Az itt miikodo iskolaba termeszetesen nemcsak szentendrei gyerekek
jartak. Az iskolai ertesitokbol kideriilt, hogy jottek ide a kornyekrol is.
Voltak bejaro diakok Budakalaszrol, Csobankarol, Dunabogdanybol, Leanyfalubol, Szigetmonostorrol, Tahibol. Sot meg nehanyan Budapestrol
is. A korabeli iskolai evkonyvek a diakok vallasat is rogzitettek. Eszerint
a katolikus iskola nem volt bigott. Termeszetesen ez is okumenikus, mint
a varos mas egyhazi iskolaja. Befogadott mas felekezetiieket is, igaz
azok nem nagy szamban jottek. 1932-ben az evkonyv szerint a 130 itt tanulo diak vallasi megoszlas a kovetkezo: romai katolikus 120, gorogkatolikus 1, gorogkeleti 1, reformatus 2, izraelita 5. Koztiik. Krausz Edit. 6
a zsido emlekeket gyiijto lauderes diakok szamara nehany evvel ezelott
I g y emlekezett vissza az itt toltott evekre: „Els6 polgdrit Csepelen vegeztem 1929-ben, kituno tanulo voltam, es akkor a szUleim odaadtdk a
bizonyitvdnyomat a szentendrei rokonoknak, hogy irassanak be. A vdrosban a katolikus iskoldnak volt a legjobb hire, oda irattak be, megpedig
ligy, hogy akkor meg nem volt ott mds valldsd, es azt mondta a plebdnos
ur, - d volt az elndk es az igazgatoja az iskoldnak - hogy ezt eldbb meg
kell beszelni. Bement a nagynenem, es akkor felvettek. En voltam az elsd mds valldsu, ( zsidd) Idny, akit felvettek. Oda jdrtam iskoldba es semmifele antiszemitizmus nem volt, amilyen most van. Soha nem ereztem
azt, mert zsidd vagyok, bdrmilyen formdban valamibdl kimaradok. Ene49

keltem a korusban, ha volt szindarab, abban en is jdtszottam. Az iinnepelyekre a szUleim es a nagybdtydm, nagynenem is eljdttek.
A diakok tandijat fizettek, de azok, akik „SzegenysegUk miatt erre rdszorulnak, peldds magaviseletuek es a tanuldsban legaldbb jo eldmeneteluek" tandijmentesseget kaptak, vagy kedvezmenyes tandijat fizethettek. Az itt tanulo leanyok formaruhaban jartak. A noverek szerint ezzel
a tanulok megjelenese harmonikus es egyseges lett. Emellett a „formaruha a tanuldt dnerzetessegre ds dllapotbeli kotelessegeinek tudatdra nevelt Legfdkepp pedig arra, hogy a tdrsadalmi, vagyoni es izlesbeli kiiIdnbseget kikiiszdbdlve minden tanuld egyenld jogu es kdtelezettsegU lednynak erezze magdt. " A formaruhat a legszegenyebb tanulo sziilei is elkeszithettek, mert annak csak a szine es formaja volt egyseges, anyaga
lehetett tetszes szerinti. Vagyis „szivnek, szemnek, ahogy tetszik, vagy
jobban mondva, ahogy telik. "**
OKTATO NEVELO MUNKA

Az iskola a kor igenyeihez merten jol felszerelt volt. A hasonlo iskolak kozott elokelo helyre soroltak. Szertarai az 1932/33-as evkonyv szerint a kovetkezok voltak: Foldrajzi es torteneti, Termeszetrajzi, Vegytani, Asvanytani, Tornaszertar, benne a kovetkezok: bordasfal, buzogany,
football-labda fujtatoval, ugronad, gyiiriihinta stb. Emellett kiilon tartottak szamon a zeneszereket. Koztiik a legdragabbat, a harmoniumot. Zenetanara is volt az iskolanak. Ezek mellett az iskola konyvtarat tartott
fenn. Kiilon a tanarok es a diakok szamara. Ebben a tankonyvek mellett
komoly torteneti, irodalmi es pedagogia munkak, illetve folyoiratok is
talalhatok. Az ifjusagi konyvtarban peldaul ilyenek: Nagyasszonyunk,
Jezusom, oromom, Kis Hitterjeszto, Ifjii Polgarok Lapja, Vasamapi
konyv. A „segedkonyvtarb61 a szegeny sorsu arra erdemes tanuldk" a
tankonyveket kolcsonbe is kaphattak. A konyvtarak ore /konyvtarosa/
ekkor Sardi Liberata nover volt. A bejegyzesebol tudjuk, hogy az emlitett evben a tanari konyvtar gyarapodasa 12 mi! 23 kotetben, az ifjusagi
konyvtarban hat mfi hat kotetben. A konyv vedelmere is gondot forditottak. Kottetesre otven pengot fizettek akkor, amikor a fizikai eszkozok
bovitesere csak harmincket pengot. A konyvet mindenkepp fontosnak
tartottak a neveles szempontjabol is. Beirtak azt is, hogy az iskolaev vegen hany tanulo kapott egy-egy ertekes konyvet jutalmul.**
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A noverek elsodleges feladata az oktatas volt. Tanitani az orszagos oktatasi torveny alapjan tanitottak. Emellett termeszetesen legfontosabb
volt szamukra a vallaserkolcsi, hitbeli neveles. Emellett kiemelten tanitottak a noi hivatashoz hozzatartozonak vallott ismereteket /kezimunka,
haztartas/. Tantargyaik az 1930-as evekben a kovetkezok voltak:
Vallastan
AUat- es novenytan
Haztartastan
Enek
Magyar nyelv
Termeszettan
Rajz
Testgyakorlas
Nemet nyelv
Vegytan
Szepiras
Ismeretbeli dolgok kiilso alakja
Tortenet
Egeszsegtan
Noi kezimunka
Foldrajz
Osztalyfonoki ora
Az egyhazi iskolakban a vallaserkolcsi es hazafias neveles melyitese
erdekeben a tanitasokat naponta imaval es az osztalyokban elhelyezett
nemzeti zaszlo eldtti tisztelgessel kezdtek es vegeztek. Az osztalyfdnoki
orat is e eel erdekeben hasznaltak fel. Az ertesitd szerint a hetenkent egyszer tartott oran a kedvesndverek „az igazi muveltseg es a tiszta erkolcs
magvait hintegettek tanuloik lelkebe." A diakok rendszeresen jartak a
vasamapi es iinnepi misekre, ahol enekeltek. Az oktatas mellett a ndverek igyekeztek eld kis kozossegeket is letrehozni es miikddtetni. Az
Arpddhdzi Szent Erzsebetrdl nevezett dnkepzdkorben felolvasasokat tartottak, miisoros esteket rendeztek, palyamunkakat keszitettek. Kellemes
szorakozasra nyujtottak alkalmat diaknak, tanarnak, sziildnek egyarant.
A Sportkdrdn edzettek a testiiket es szep bemutatokkal gydnyorkodtettek a latogatokat. A Szivgdrda tagjai a hitelet melyitese mellett buzgol51

kodtak a belyeg- es staniol papir, valamint a sajtotermekgyiijtesben. E z zel fegyelemre es masok segitsegere buzditottak a diakokat. A Tanito
testiiletben mukodo kedvesnovereknek is volt kiilon egyletiik, a Szent
Vince SzeretetegyesUlet, amely tarsadalmi teren a varost is segitette.
Gyiijteseik reven penzzel es ingyen ebeddel tamogattak a szegenyeket.
Felnott leanyok szamara szerveztek es Magasi Szalezia nover vezette a
Maria Tdrsulat-oi. A leanyok kirandulasokra is jartak. Bejartak Szentendre komyeket, de eljutottak messzebbre is. A fovaroson tul az ertesitok szerint voltak Esztergomban es Foton.
A szentendrei iskolaba jarok kozott is sok volt a szegenysorsii gyerek.
Oket a noverek megprobaltak kiilonbozokepp segiteni. Ruhat es penzt
gyiijtottek szamukra. Ezt neha ossze kapcsoltak valamelyik rendezvenyiikkel. Egy 1904-es rendezvenytikrol a Szentendre es Videke cimii lap
I g y szamolt be. „A n kat. Lednyiskola gyermekei szdmdraf. hd 22-en kardcsonyi Unnepely volt. A kicsinyek az dvodateremben feldllitott s ddsan
megrakott kardcsonyfa koriil sereglettek s tobb alkalmi kdltemeny elszavaldsa utdn kezdodott az ajdndekok kiosztdsa. Hetvenhat gyermek kapott
ruhdt, tiz kdnyvet, a tdbbiek pedig aprd ajdndekot. A kardcsonyfa kdltsegeire a biboros hercegprimds is kUlddtt ketszdz korondt. Hauszmann
Alajosne urnd ruhaszdvetet, Rose Gyula volt helybeli kirdlyi jdrdsbird
nehai neje emlekere „Ida alapitvdny" cimen szaz korondt adott azon celbol, hogy ezen dsszeg evi kamatdbdl jd viseletU gyermekek evenkent kardcsonyi ajdndekot kapjanak."'" 1907-ben az iijsag meg mindig azt
emelte ki az itt zajlo karacsonyi iinnepsegrol, ahol „a ndvendekek kardcsonyi iinnepeket rendeztek bethlehemi jdtekokat a kedves vendegek es
jdtevdk" reszere - az iskola fenntartojatol, a hercegprimastol „hatvandt
szegeny gyermek meleg teli ruhdt kapott. " " A nagy iinnep mellett ev vegen is jutott tamogatas az iskola tanuloinak Igaz, azert dolgozni, tanulni
is kellett. Juniusban hdrom gyermek reszere 10-10 korona jutalmat adott
az egyhdzi biztos, es segiteni probalt a varos is. A polgarmester, Dumtsa
Jeno korabban tobb alapitvanyt tett. Az egyikben a varos iskolait tamogatta. 1907-ben „a n k. Lednyiskoldban tobb lednygyermek jutalmat
kaphatott a Dumtsa-fele alapbdl" tudjuk meg az ujsag hasabjairol.'^
A karacsony mellett milyen iinnepekrol emlekeztek meg ekkor szerte
az elemi iskolakban? Az ertesitok szerint az alabbiakrol:
dec. 6. a kormanyzo lir 6 fomeltosaga neve napja
dec. 23. karacsony
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marc. 15. nemzeti iinnep
maj. 30. anyak napja
A leanyiskola diakjai azonban nemcsak az egyhazi unnepeken adtak
eld miisoros estet. 1910-ben peldaul a farsangi szinieloadasukrol adott
hirt az ujsag, ahol belepddij nines, de „az onkentes adomanyok az iskola felszerelesere fordittatnak.
A tortenelem ezt az iskolat sem keriilte
el. Az elsd vilaghaborii kitdrese utan 71915/ a varmegye alispanjanak
rendelete alapjan napkozi otthont kellett letesiteni a varosban azert, hogy
a foldmives csaladok osszes munkabiro tagjai reszere is lehetdve tegyek
a kiilsd munka vegzeset. Erre itt az irgalmas ndverek vezette iskolat tartottak alkalmasnak. Az ujsag errdl igy tudosit." az dllami gondozdsra
szorult gyermekek naponta a kora reggeli drdktdl az esti drdkig hagyhatdk a napkozi otthonban, hoi dpoldson kiviil elelmezesben is reszesUlnek.Az
allam mellett a gyerekeket persze a helyiek is tamogattak.
Leikep Mihaly pek peldaul hdsz kilogramm kenyeret kiilddtt a zarda fdnokndjenek, tudjuk meg ugyancsak az ujsagbol. S amikor az orszagban
eldszor hatalomra jutott a munkassag, 1919-ben, a Tanacskoztarsasag
idejen itt is valtozas allt be az oktatas teren is. Az ifjumunkasok szamara iskolat hirdettek. A ndvereknek is be kellett allni az oktatasba. Bar ennek - mint az a kepviseldtestiilet jegyzdkdnyvebdl kitiinik - volt egy kis
akadalya." A helybeli irgalmas ndverek kijelentettek abbeni keszsegiiket,
hogy vildgi tanitdndi mindsegben hajlanddk a forradalmi tandcskdztdrsasdg szolgdlatdba dllni. De mivel vildgi dltdzekkel nem rendelkeznek,
inditvdnyozza a taniigyi megbizott, hogy a vdros vagyonosabb asszonyai
onkentes ruhafelajdnldssal Idssdk el a ndvereket. "'^
E L E T AZ ISKOLABAN

Idezziik most fel az iskola eletet harom egykori tanitvany mai visszaemlekezesenek segitsegevel. Stoltz Denesne Kisanyik Anna az ujraeledd katolikus iskola /Szent Andras Alt Isk./ 1995/96-os evkonyve szamara irta le emlekeit: „ Kedves nekem ez az iskola, ez az epiilet, mert ovoddba, elemibe, majd polgdriba is itt jdrtam. Tanitottam is itt, sot innen
mentem nyugdijba. 1920-ban, reggelenkent a portdn bejdvet a bokros,
virdgos udvaron mentiink keresztiil. A kertben delutdnonkent a kedvesndverek tartdzkodtak, varrtak, kezimunkdztak, fiizeteket javitottak, vagy
kesziiltek a mdsnapi drdra. A kert mdsik oldaldn volt egy dtjdrd, onnan
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nyilt a mi dvodatermiink. Az eldterben dllt a nagy sokszemelyes hinta,
amely meg nehdny eve is az dvoda udvardn volt. A hdtsd udvarrdl nyilt
a ket osztdlyterem, a 3. es 4. osztdlyos tanuldk reszere. Az 1. es 2. osztdlyok tanterme az epUlet utcai reszen volt, bejdrattal az drkddos folyosdrdl, melynek szep, muemlekileg vedett oszlopai meg ma is dllnak. Innen
nyiltak a kedvesndverek szobdi. Eldbb a „ beszedszoba ", jobbra a „ vinklis " hdldtermek, balra a nappali, a lepcsdnel pedig folyosdrdl nyild kis
kdpolna kdrUlbelUl tiz szemely reszere. Unnepi alkalmakkor a „kdpolnaenekesek", a jd hangu tanuldk a harmdnium koriil dllva enekeltek.
A Zdrddtdl balra a renddrseg epUlete volt. Amikor beindult a katolikus
polgdri iskola, a tanuldk eleinte egy-egy termet kaptak ebben az epiiletben. Nemet Ldszld akkori plebdnos, kanonok ur szerint elkerUlhetetlen
volt az iskola bdvitese. Igy kapta meg az iskola a renddrseg epiiletet,
amelynek helyere a mai 4+4 tantermes iskolaepUlet keriilt. 1930-ban
mar az uj epuletszdrnyban folyt a tanitds negy elemi es negy polgdri, evfolyamonkent egy-egy osztdllyal. Mi szombaton is jdrtunk iskoldba, de
csiitdrtdk sziinnap volt. Deleldtt a kicsiknek tizig a nagyoknak tizenegyig
volt tanitds. Majd ebedelni hazamentiink. Delutdn kettdre mindenki viszszajdtt es negyig tartottak az drdk." Kisanyik Anna - aki kesobb mint
allami iskolai tanarno dolgozott ugyanitt, a szamara kedves iskolaban orommel iidvozolte, hogy az iskola lijra az egyhaze. Hogy a szellem is
atoroklodjon a mai tanitvanyoknak leirt egy dalt, amit egykor a regi tanito nenijetdl tanult:
Mit dalolsz te kis madarka, viragos agon?
A jo Istent dicserem, kedves kis baratom.
6 tanits meg engem is, Isten madarkaja!
Kerd meg csak a szivedet, megtanit az raja.'"
Dr. Katona Gyulane Szentendrey Katalin egyhaztortenesz ugyanitt igy
emlekezik: „En azon szerencsesek kdze tartozom, akiknek nagyon szep
gyermekkoruk volt. Ahogy most felndttfejjel visszagondolok, ebben a
csaladi kdriilmenyeimen kiviil nagy resze volt annak, hogy abban az elso tiz evben, abban a kritikus korban, amikor az ember jelleme, erkdlcse,
tuddsa formdlodik, mint gyurma, olyan kezek formdltak, olyan alapot
kaptam es kapott a korosztdlyom, melyben dridsi erdeme volt az iskoldnak.
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Tizeves kowmig a Maria Terezia utcaban levd Erseki Lednyiskoldkba
jdrtam. Hdrom evet dvoddba, negy evet elemi iskoldba. Akkor meg
nyolcosztdlyos volt a gimndzium, melyet a Szentendrei Egyhdzkdzsegi
Gimndziumban folytattam. Ahogy mi neveztiik, a „Zdrddban" tdltdtt het
evembdl csak ugy tolulnak eld az emlekek. Kedvesndver Gizelldra, az
dvoddban es kedvesndver Margitra, az osztdlyfdndkdmre, a negy elemiben ma is nagy-nagy hdldval es szeretettel gondolok. Akkor gyermekfejjel sok minden meg nem tudatosult bennem, csak kesdbb ertettem meg,
hogy mi volt az a plusz a nevelesben es az oktatdsban, amit azon feliil
kaptunk, amit az akkor kdtelezd tanmeneten kiviil nekilnk megtanitottak.
Emlekszem, hogy kedvesndver Margit mennyit beszelt nekiink a szeretetrdl. Ez volt az alapdllds, abbdl indult ki minden. „Szeresd Uradat,
Istenedet..." - erre epitette a hit es vallds oktatdsdt es neveleset. Benniinket kisgyermekeket arra oktatott, hogy „szeresd hazddat" es ma is
eldttem van, ahogy a tdbldra rajzolta a magyarok bejdvetelet, es Ugy
„meselt" rdla, hogy szinte nema csendben hallgattuk. De azt sem tudom
elfelejteni, hogy arra is tanitott benniinket, hogy szeressUk es ismerjiik
meg sziildfdldiinket, sziildvdrosunkat is. A sziilok es a csaldd szeretetere
vald nevelest gyerekfejjel is erzekelni tudtuk. Az iskoldban rendezett
anydknapi felemeld Unnepely es az arra vald kesziilddes mely nyomot
hagyott benniink. Ez volt a mdsik olyan sarkalatos pont, melyre az iskola nevelese epiilt. Olyan kapcsolat volt a sziilok es az iskola kdzdtt, hogy
a sziild a nevelesben partnere volt a kedvesndvernek. A felebardti szeretetre vald neveles nemcsak a betegek, szegenyek, elesettek fele irdnyitott,
mikor gyiijtdttiik a „staniolt" es a „peterfillereket" a missziondriusoknak, hanem dnfegyelemre is nevelt, hiszen a cukorka vagy fagyipenzrdl
vald lemonddssal ez irdnyba hatottak.
Itt Szentendren, ahol tdbbfele nemzetiseg es dtfele valldsd nep elt egymas
mellett, kiilon jelentdsege volt a felebardti szeretetnek, es kiilon hangsulya
a tiszteletnek. Ebben is kdzdsen nevelt az iskola es a csaldd. Az iskoldban is
arra neveltek es tanitottak, hogy tiszteljUk mds nemzetiseget es valldsdt. Otthon is ezt hallottuk es Idttuk, mert szUleinknek ligyniigy voltak kUldnbdzd
nemzetisegu es valldsu bardtaik, mint nekilnk gyermekeknek." Katalin a varos szeretetet is itt tanulta meg. Talan ez befolyasolta kesobbi munkajat is.
Az egyhazi iratok kozott megtalalta Koncessza nover 1939-ben a III. osztalyosok szamara irt, a kozoktatasi miniszter altal eloirt kotelezo „Beszedes ertelemgyakorlat" nevti orara keszitett tanmenetet. Erdemes idezni:
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Nov.: A varos terkeprajza, terkepenek szemleltetese. Mekkora Szentendre? Varosreszek, keriiletek. Helysegiink hatara. Az elnevezes eredete. A kornyek folyo- es allovizei, vizi kozlekedes Szentendren.
Dec.: Lakohelyiink teli madarvilaga. Lakohelyiink tortenete. A legregibb epiiletek. A varost ert csapasok. Akik sokat tettek a varos fejlodeseert. A kornyeken lejatszodo torteneti esetek. Karacsonyi nepszokasok.
Jan.: Lakohelyiink nepenek eredete, nyelve, vallasa. A helybeli kobanya, kozuzo.
Febr.: Szentendre ipara, kisipar. Gyaripar, haziipar. Kis- es nagykereskedoi. Kivalo foldmuvelo gazdak. Kiilonleges novenytermelesiink, gyiimolcsiink. Dam piac. A komyekbeli boltok, piacok, vasarok.
Marc: Temetoink. Templomok. A kiilonbozo vallasok. Vezetoink, eloljaroink. Azok tisztelete. Lakohelyiink cimere, vezetoje. Templomunk.
Apr.: Oltarkepiink. Husveti szokasok.
Maj.: A jaras esperesi keriiletei. Az esperesi keriilet igazgatasa. Szomszedos jarasok, varmegye, egyhazmegye. A varmegye terkepe. A varmegye egyhazi igazgatasa.'^
Sok evtized hallgatasa utan a mai iskolakban nehany eve bevezetett
kornyezetismereti ora folytatja e szep hagyomanyt, a varos es kdmyekenek megismereset, szeretetet.
Id. Dietz Ferencne Kovacsics Maria szobeli visszaemlekezeseiben arrol meselt, hogy az apacak sok hasznos gyakorlati tevekenysegre tanitottak meg oket. Elemiben kezimunkdztak, horgoltak. Az apacak nagynagy szeretettel es tiirelemmel tanitottak meg szamukra a kezimunka
csinjat-binjat. Eloszor egyszerii, konnyu mintaval kezdtek, majd kis retikult keszitettek horgolasbol. Aztan megtanultak banni a kototiivel.
Szivbol oriiltek, amikor sikeriilt elkesziteni sajat kotesii harisnyajukat. A
kotest az igenyesebb himzes valtotta fol. Kiszabott anyagbol bluzt keszitettek, aminek a nyaka es ujja koriil szep mintakat himeztek, csipkeket
horgoltak. Diszes pamakat is keszitettek. Csupa olyan szep es hasznos
targyakat, amibe sajat munkajuk es oromiik volt. A szegenyebb gyerekek
mindehhez anyagot is kaptak. Emellett arra is emlekezett, hogy annak
idejen a negy osztaly kozosen milyen szep tomavizsgakat tartott. Hogy
mindenki elferjen, kimentek a zoldbe, a Dunapart melle. A H E V allomassal szemben, a mai Rozsakert lakotelep helyen egyforma tornaruhaban, egyontetii szep gyakorlattal gyonyorkodtettek a sziiloket es erdeklodoket. A komyezet megismeresere az apacak gyakran szerveztek egesz
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napos kirandulasokat. Ilyenkor kisetaltak a Sztelim-patakhoz, a
Sztaravodara. Utkozben ibolyat szedtek, novenyeket gyiijtottek, beszelgettek. Arra is emlekszik, hogy gyakori volt a kozos mozilatogatas is.
Termeszetesen nekik valo, nevelo szandeku, tanulsagos filmeket lattak,
amelyeket meg is beszeltek.
Az

ISKOLA IGAZGATOI

ES A ZARDA FONOKNOI:

(1890-1929)
Kada Mihaly plebanos
Nemet Laszlo plebanos
Riegl Sarolta irgalmas nover
Ah Casianna irgalmas noverek
Girst Alba irgalmas nover
Gulyas Roza irgalmas nover

ROMAI KATOLIKUS LEANYISKOLA

Igazgatok:
Fonokno:

(1890-1925)
(1925-1929)
(1890-1893)
(1893-1916)
(1916-1924)
(1924-1928)

(1929-1948)
Nemet Laszlo plebanos
(1929-1948)
Emetz Gracia irgalmas n6ver (1929-1940)
Polgar Ottilia irgalmas nover
(1940-1946)
Harsanyi Alexia irgalmas nover (1946-1948)

ERSEKI LEANYISKOLAK

Igazgato:
Fonoknok:

TANITO T E S T I I L E T

az ertesitok, konyvek, visszaemlekezesek alapjan nehanyukrol tobbet
is tudunk
Baloghne Tompa M . Agnes

a R . K . Fiuiskola igazgatojanak a
felesege, elemi iskolai tanitono
elemi iskolai tanitono, kisegito
tanar, tomakurzust vegzett
okleveles enektanito
elemi iskolai tanitono
elemi iskolai tanitono
oraado - hitoktato
elemi iskolai tanitono
elemi iskolai tanitono, oraado, reformiras kurzust vegzett

Biro Antonia irgalmasndver,
Budinszky Geza
Csanyi M. Vilma
Csont Ilona
Foldes Jozsef
Galne Haichler Roza
Gergely Hedvig
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Gyore Maria/1911-1994/

Harsanyi Bela
dzv. Horvath Jozsefne Csicsaky
Maria
Konig Emerica
Magasi Szalezia irgalmas nover
Meszaros Margit irgalmas nover,
Opatemi (Oltay) Adrienn

a R . K . Fiuiskola igazgatojanak a
lanya. Az iskola allamositasa utan
a Rakoczi uti, majd a Bajcsy
Zsilinszky uti allami iskolak orosz
tanara lett. /Szentendrei
Arckepcsamok I I . /
hitoktato

mennyisegtan, term, tud., toma
elemi iskolai tanitono
magyar, tortenelem
elemi iskolai tanitono
zenetanar, zongora. 1938-t61 mint az
allamilag engedelyezett allami
zeneiskola tanara dolgozott.
Kesobb 6 lett a varos elso zeneiskolaja (1963-) igazgatoja. Az
azota folyamatosan miikodo, ma
Vujicsics Tihamer neven ismert
Zeneiskolaban 1995 ota a zenetanaroknak adhato Oltay-dij orzi az
emleket. /Szentendrei
Arckepcsamok I I . /
hittan
Palos Ivan oraado,
Radnoti Komelia
magyar nyelv, nemet nyelv
es irodalom
Sardi Liberata irgalmas nover,
az iskolai konyvtar ore, magyar
nyelv es tortenelem
Unger Koncessza irgalmas nover elemi iskolai tanitono

Az iskolanak ket jeles igazgatoja volt. Mindketten hosszabb ideig alltak az intezmeny elen es jelentos szerepet jatszottak a varos eleteben. A
megbecsiiles es tisztelet jegyeben emlekezztink meg roluk.
Kada Mihdly /Zsolna, 1860. aug. 24. - Szentendre, 1925. febr. 16./
r. kat. plebanos, kamaras, szentszeki tanacsos. Filozofiai es teologiai
tanulmanyait Nagyszombaton es Pesten vegezte. Palyaja: ferencesrendi
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aldozo pap, kaplan Leszete /1882-1885/, teologiai tanar Galgoc /18851893/, szekularizaltatvan kaplan Szentendren / 1893. okt. 16.- 1896/, adminisztrator ugyanitt /1896-1898/, helyettes plebanos /1898-1900/, plebanos /1900-1925/. Beszel magyarul, szlovakul, nemetul es dalmatul.
Dolgozatai tobb hitbuzgalmi lapban jelentek meg. Onallo muve: Gazda
Albert es Bencsics Antal X V I I I . szazadbeli ferencrendi iro eletrajza
/1893/. Emellett 6 irta a Borovszky Samuel altal szerkesztett Pest-PilisSolt-Kiskun varmegyet bemutato /maig hasznalt/ monografia Szentendre c. fejezetet /1900/. Virilis kepviselo, a helyi hitelszovetkezet alapitoja. 1899-ben, hogy az iparos fiatalokat visszafogja a kocsmatol, a leha
elettol, letrehozta a katolikus Legenyegyletet. Reszt vett a Szentendrei
Varosfejleszto Egyesiilet munkajaban. Tamogatta a helyi es az orszagos
turizmust, a Magyar Turista Egyesiilet tiszteletbeli elnoke. Az o nevet viseli a Pismany hegyen levo Kadacsiics /290 nV, ahonnan szep kilatas
nyilik ma is a varosra, a Dunara es a kornyezo hegyekre. Hamvai paptarsai mellett nyugszanak a Kalvaria teren levo r.kat. Kalvariaban.
/Borovszky Samu: Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye I . , 469.p./
Nemet Ldszld /Kiirt, 1886 . okt. 22. - Szentendre, 1959. aug. 31./
r.kat. plebanos, szentszeki tanacsos, (1930-) esperes (1931-), kanonok
(1946-). Egyhazi tanulmanyait Esztergomban folytatta. Pappa szentelese utan kaplan Jacz (1909-1910), Nagytapolcsany (1910-1911). Hitoktato Budapesten (1911-1915). Kozben a Zeneakademian enektanari oklevelet szerez /1913/. Nevelo a Barkocz csaladnal. Tabori lelkesz (19151918). Szolgalataert a koronas arany erdemkeresztet es a I I . oszt. voroskeresztet kapta meg. Budapesten gimnaziumi tanar (1918-1925), a Szent
Imre kollegium prefektusa. 1925. marc. 8-at61 Szentendren adminisztrator, plebanos (1926. apr. 12. - 1959. aug. 31.) Nagy erdemei voltak a varos erkolcsi, kulturalis es sporteletenek iranyitasaban. 1925-ben Polgari
Iskolat, 1935-ben gimnaziumot letesitett es igazgatott a varosban. Emellett tanitott is az iskolaban, hittant es eneket. 6 segitett, hogy 1944-ben
az egyhaz megvasarolhassa a szerbektol a Peter-Pal templomot. Szamtalan egyesiiletet szervezett ujja es iranyitott: Legenyegylet, Munkas es
Gazdakor, Cserkesz csapat, Szent Vince Szeretetegylet. Az 1930-as
evekben az 6 kezdemenyezesere kezdodott meg a Kalvaria folott, a mai
Piispokmajor lakotelep mellett levo Laszlo telep telkein a lakasepitkezes. Az olcso telkeken a szegenyebbek juthattak lakashoz. A telep neve59

vel maig a segito, partfogo papra emlekeztet. Mint enektanar 1935-ben
megalakitotta a mashol is nagy sikert arato Cecilia korust, amely 1945
utan vegyes koruskent elt tovabb es mtikodik maig. Hamvai paptarsai
mellett nyugszanak a Kalvarian.
/Pest megye Trianon utan I . , 216. p., Petho Zsoltne Nemeth Erika:
Szentendre utcanevei, 170. p./

Elso osztdlyosok csoportkepe 1920-bdl, kozepen Baloghne Tompa M. Agnes
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Csoportkep 1923-bdl, kozepen Nemeth Ldszld

Tabldkep 1935-bol, kozepen Nemeth Ldszld igazgato
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A SZENTENDREI ROMAI KATOLIKUS FIUISKOLA
SZENTENDREI ROMAI KATOLIKUS
SZENT I M R E ALTALANOS I S K O L A
( 1 8 9 0 - 1948)
Templomdomb /ma Czobel Muzeum es Templomdombi Altalanos Iskola/
Az EPiJLET

Az Erseki Leanyiskola megnyitasa utan /1890/ a fiuk fennmaradtak a
Templomdombon levo elemi nepiskolaban (ma Czobel Muzeum). Az iskola azonban egyre kevesbe tudta befogadni a novekvo szamban jelentkezoket. Mar 1900-ban felvetodott a kerdes, uj iskolat kell epiteni szamukra. A kepviselo-testiilet tizenot szavazattal nyolc elleneben negy tartozkodas mellett el is fogadta a tervet. Sziikseg is volt a varos segitsegere, mert a katolikus hivok nagyreszt a szegenyebb reteghez tartoztak.
Keves penz jott ossze az iskolaadobol. Tanitoikat is alig tudtak fizetni.
Ezt erositi meg a helyi lap is, amikor az iskola tamogatasat elemzi.
„...pusztdn erkolcsi kenyszer volt a tulnyomolag szerbekbdl alio varosi
magisztrdtusnak egy rdmai katolikus felekezeti elemi iskola celjaira
10 000 korondt megszavazni.... A sors irgalmatlan szatirdja, hogy azon a
heten, mikor a megyei jdvdhagyds az iskola epitesere vonatkozdlag leerkezett, hagyta fakepnel a ket rdmai katolikus felekezeti tanitd „ tiszteletbeli" dlldsdt, ugyhogy mintegy ketszdz ndvendek tanitd nelkiil maradt. "' A
bovites azonban csak terv maradt. Azert a tanitas folyt tovabb.
Az evek soran az iskola helyzete tovabb romlott. 1907-ben a kovetkezoket irta a helyi ujsag: „...kdztudomdsu, hogy (az) nemfelel meg a rendeltetesenek, a tantermek annyira szHkek, hogy a ndvendekek szorongva
es csak dgyfernek el benniik, ha minden teremben ket-ket osztdly jut. Ez
a beosztds egeszsegi szempontbdl is kdros, de a tanitdst sem segiti. Az
egyhdzkdzseg meg ebben az evben szeretne azt emeletesre epiteni"^ Bar
a tanito fizetesere tovabbra is alig jut penz. Az iskolaszek ket tanitot
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kenytelen „szelnek ereszteni", megterhelve ezzel a ket maradot. A fotanitok azonban e nehez helyzetben is vallaltak, hogy az irni es olvasni
nem tudo felnott ferfiak reszere esti oktatd tanfolyamot rendeznek .. (ez)
felvdltva a tanitdtestiilet minden tagja heti negy drdjdt venne igenybe.
Kozben arrol sem mondtak le, hogy az iskolat bovitsek. 1908 karacsonyan a novendekek a Legenyegylet helyisegeben pasztorjatekot mutattak be. Az ujsagbol tudjuk, hogy a pasztorjatek szaznegyven koronat jovedelmezett, amit bekiildtek Pest varmegye tanfeliigyelojenek, Petri
Momak. A kiralyi tanacsnok meg is koszonte azt es kozolte, hogy a penz
az iskola fejlesztesere „fordittatik". A hitkozseg bizva a fejlesztesben fel
is vett ket uj tanitot, akik szamara az iratok szerint „fold es fajarandosagot kert" a varostol.
1910-ben vegre dontes sziiletett. A regi kis iskolaval szemben a korabban a leanyiskola szamara vett telken vegiil a fiuk szamara epitenek egy
uj, nagyobb iskolat. Dietz Ferenc, akinek csaladja reszt vett az iskolaepitesben a csaladi iratok alapjan pontosan es hitelesen le is irta a munkalatokat, az lij iskola sziileteset. „A Magy. Kir. Foldmfivelesiigyi Miniszter
1911. szept. 15-en a Szentendrei R. Kat. elemi nepiskola epitesere nyilvanos versenytargyalast hirdetett. A negy tantermii iskola felepitesevel
kapcsolatos osszes epitkezesi munkalatokra munkacsoportonkent kiilonkiilon, vagy osszes epitesi munkara egyuttesen lehetett ajanlatot tenni.
Az egy koronas belyeggel ellatott irasbeli ajanlatokat a godolloi m.kir.
Erdohivatalnal 1912. evi okt. ho 16. napjan delelott 12 oraig lehetett benyiijtani. A palyazati kiiras alapjan a munkalatokat 1912. jiil. ho vegeig
kellett befejezni.
A foldmiivelesiigyi miniszter, mint az iskola kegyura altal kiirt arlejtesen az iskolaepitest tobb palyazo koziil a legolcsobb ajanlatot tevo
Boldoghy Gyula es Tarsa nyerte el. Az iskola felepitesenek kdltsegei az
arajanlatban 54.040 korona es 12 fillerre rugtak. A vallalkozo azzal a kotelezettseggel vallalta, hogy az iskolaepiiletet 1912. apr. vegeig teto ala
hozza es aug. 15-ig teljesen keszen atadja. Az epitesi munkak koltsegeihez a biboros hercegprimas 6000 K-val, Kada Mihaly szentendrei plebanos 1883 K-val, Szentendre varosa 10 000 K-val, Dietz K . Ferenc 50
k-val jarult hozza. A meg hianyzo penzt a foldmiivelesugyi miniszter,
mint kegyiir adta az epitkezeshez. A templomdombon epiilt egyemeletes
romai katolikus elemi fiuiskola vegiil is ot tanteremmel, ket irodaval,
egy szobakonyhas altiszti lakassal es nemi tobbletkoltseggel hataridore
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elkesztilt. Dr. Kohl Medard piispok 1912. aug. 25-en, vasamap iinnepelyes keretek kozott /teljes asszisztenciaval/ felszentelte a foldmiivelesugyi miniszterium a hercegprimas es Szentendre hozzajarulasaval /vegiil/ mintegy 80 000 korona koltseggel felepitett romai katolikus elemi
fiuiskolat." '
Am alig adtak at az uj iskolat, eletebe maris beleszolt a tortenelem. Az
1914-ben kitort elso vilaghaborii sebesiiltjei szamara a varosnak helyet
kellett biztositani. Talaltak is kettot, a Legenyegyletet /Kucsera Ferenc
U.I es a Munkasbetegbiztosito tulajdonaban levo Szantoriumot /Bogdanyi lit, ma Regi Muvesztelep/. Ez azonban kevesnek bizonyult, es „ a
ket helyen kialakitott fiokkorhdz egyenkenti felszerelese, szemelyzettel
vald elldtdsa, irdnyitdsa ... nehezkesnek bizonyult. A kdzpontositds erdekeben a honvedelmi miniszter dhajdra a polgdrmester a vdros kdzdnsege neveben arra kerte a (r.kat.) iskolaszek vezetdjet, hogy a katonai kdrhdz celjdra engedje dt a Templomdombon levd dj. r.kat. Fiuiskoldt". Mit
tehetett Kada Mihaly plebanos lir, 1914. okt. 27-i „dtiratdban ertesitette a polgdrmester urat, hogy a korhdz celjdra rendelkezesre bocsdtjdk az
iskola epiiletet." ^
A varos teljesitette hazafias kotelesseget. Az iskolaban berendezett
egy szaz agyas hadikorhazat. Szegeny diakok pedig mit tehettek egyebet, a varva vart lij iskola helyett visszakoltoztek az „oreg", eppen csak
felujitott iskolaba. A sebesiilt katonakat az lij iskolaban gyogyitottak a
haboru befejezeseig. Kozben az epiilet a hasznalat miatt alaposan megrongalodott. A korhaz bezarasakor az epiiletet ahhoz, hogy lijra iskola
celjara hasznalhassak, fel kellett lijitani. A hitkozsegnek erre nem volt
penze. A varosnak pedig nem volt epitoanyaga es munkaereje. Ezert
kompromisszum sziiletett. Azert, hogy az iskola „kelldiddben (megnyithassa kapuit) javasoljdk, hogy 5000 korona egyezsegi dsszeg ajdnltassek
fel a rdm. kat. hitkozsegnek s a munkdlatokat maga a hitkdzseg vegeztesse el."
E L E T AZ ISKOLABAN

A „tanit6testiilet" itt folyo munkajarol, az ide jaro diakok eleterol a
Pest Megyei Leveltarban orzott a Szent-endrei n kat. elemi fiu-iskola elomeneteli es mulasztasi naplojabol, a Gazdasdgi Ismetlo Fiu-iskola naplojabol, a Kdzsegi Ismetlo Nepiskola es a Szent-endrei vdrosi Ipartano65

da anyakonyvebol kapunk hiteles kepet. Mind a harom naploban ott talaljuk a fiuiskola tanaranak, majd igazgatojanak, Gyore Odonnek a nevet.
A fentiek taniisaga szerint a fiuiskola az elemi nepiskola teljes feladatat
ellatta. A mindennapos iskola I - V I . osztalyaban tanultak a 6-12 eves korii fiiik. Rajuk vonatkozott a tankotelezettsegi torveny. Tiz eves kor utan
a diakok egyresze tovabb ment a kisgimnaziumba, vagy a Szentendren
is mukodni kezdo onallo ipartanodaba, tanonciskolaba. Lasd ott! Azok
pedig, akik a sziileik, vagy valamely gazdalkodo mellett mezogazdasagi, ipari munkat vegeztek, es nem tanultak tovabb, egy ideig meg kotelesek voltak visszajarni az ismetlo iskola V - V l . osztalyaban. Akik ide
jartak, azonban mar nem mindennap jottek be. Ok a vasdrnapi iskolaba
jartak. Itt het vegen korlatozott oraszamban megismerkedhettek a novenytermesztessel, az ipari szamtan-mertan, es rajzolas elemi ismereteivel. Emellett tanultak meg gazdasagi ismereteket elmeletben es gyakorlatban. Szamukra ezek az ismeretek nagy segitseget jelenthettek.
A naplo szerint sok mindent megtudhatunk a fiiiiskolaba beiratott tanulokrol. A nyelviik szerint magyarok, nemetek, szerbek es totok /szlovakok/ voltak. Az oket beirato szulok foglalkozasa igen kiilonbozo. Ezek
a kovetkezok: acs, asztalos, bortonor, gazdasz, kapas, kadar, kereskedo,
kocsis, korcsmaros, maganzo, molnar, napszamos, pek, szabo, szatocs,
szolomuves, iigyved, vendeglos, zenesz. Az elso evben a fiiiiskolaba beiratkozott 65 tanulo. Ebbol telen jart: 63, nyaron jart 42 tanulo.
A naplo alapjan kovethetjiik azt is, mit tanitottak ekkor ebben az iskolaban a tanitok, akiknek a neve mellett a kovetkezd meghatarozasok allnak: fotanito, kantortanito, osztalytanito, osztalyvezeto tanito. A szinten
erdemjeggyel minositett viselkedes mellett a tanitott tantargyak a kovetkezok:
Magaviselet
Szamtan
Szorgalom
Mertan
Hit- es erkolcstan
Foldrajz
Magyar olvasas
Termeszetrajz
Magyar nyelvtan
Termeszettan es vegytan
Magyar helyesiras
Szepiras
Tortenelem
Enekles
Polgari jogok es kotelessegek
Rajzolas
Egeszsegtan
Testgyakorlas
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Egyebkent az oktatas feltehetoen itt is ligy folyt, mint szerte az orszagban az elemi nepiskolakban. A fiiik a tanulas mellett azonban meg
„mulattak" is. Az 1906-os majalisukrol a helyi iijsag igy szamolt be: „a
rdmai katolikus fiuiskola novendekei szerddn az Ovizen /ma Sztaravoda
patak/ majdlist tartottak. A tanuldk Gyore Oddn, Ivanits Lajos es
Pfenning osztdlytanitdk vezetese alatt peldds rendben hazafias dalokat
enekelve vonultak ki a zdldbe, ahol a napot nagy gaudium kdzepette tdltdttek el. Kada Mihdly plebdnos lir kettdszdz darab sUtemenyt osztott ki
ez alkalombdl a tanuldk kdzdtt, akiknek elelmezeseben ezenfeliil Pistyur
Mihdly, Hugyec Gydrgyne es Vaskd Jdnos jdrultak hozzd frissen szedett
cseresznyevel."" A mulatozas mellett a fiuk otthon is segitettek. Tobbet,
mint a lanyok. Nekik, mint alabb latjuk, jobban be kellett segiteni a mezei munkaba. Az iskolaszek keresere az 1907-es evzaro vizsgat az iskolaban korabban tartottak meg „azon indokldssal, hogy a nagyobb gyermekek az utdbbi inseges esztenddk utdn nemi keresetre tegyenek szert s
sziildiket segithessek, amennyiben az idei egyediili gyiimdlcs, a piszkeszedesbdl egy korondn feliil is kereshetnek.
A fiuiskolahoz kapcsolodo visszaemlekezes elterve a lanyiskolaetol,
termeszetesen fiiis, ferfias, de roppant hiteles es hangulatos. Dr. Urmos
Laszlo (1916-1993) Mezitldb az iskoldban - „vdrjdtekok" Szentendren
az 1920-as evekben cimii cikkeben igy emlekszik egykori, kedves iskolajara: „ A Szentendre kdzepen emelkedd dombon a templomot kdriilvevdfal vdrfal jellegUnek Idtszott, legaldbbis a kdzeli fiuiskola tanuldinak
a kepzeleteben. ... A fiuk a dombra felf ele menet ugy ereztek magukat,
mintha az „ Ostrom " utcdban lennenek. S a tanitds vegen Ugy rohantak
lefele, akdr erre, akdr a mdsik oldalon a Fd ter fele, mint Zrinyi katondi
a kirohandskor. A domb tetejen elhelyezkedd templom oldalsd tdmpillerei is tovdbb epitettek a tanuldk kepzeleteben kialakult „vdrat". A deleldtti tanitdst - mert delutdn is volt tanitds - egyszer megszakitotta a
nagyszUnet. Szep iddben a szUnetet megeldzden nagy volt mdr a feszkeIddes, hiszen az osztdly nagyobb fele reszt vett a vdrjdtekban. Az elemi
iskola negyedik osztdly a ket csapat ra oszlott. Mindegyik arra tdrekedett,
hogy „eldbb erjenek ki a vdrba", s dkfoglaljdk el eldbb. Akik kordbban
erkeztek, igyekeztek mindjdrt a vedelemre berendezkedni, s nem engedtek be a mdsik csapat tagjait a vdrba. Ez utdbbiak igyekeztek a vdrbelieket kiverni, s ott a maguk Idbdt megvetm.
A tanitd lir (Ldng Tivadar igazgatd) tudta, miert feszeng az osztdly, de
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tekintetevel es tekintelyevel igyekezet csititani a fiukat. Amikor vege lett
az ordnak, meg a legjobb tanuld, Kauroch Jdska is sietett, hogy az elsok
kdzdtt erjen ki. De nem sokdig maradhatott bent, mert d is kistermetH
volt, s hamar kihuztdk a vdrbdl, mint padtdrsdt, Lacit (jdmagamat). Mire az „arcvonalak" felfejlddtek, a tanitd bdcsik is kiertek a helyszinre.
Figyeltek a tanuldkat, s kdzbeavatkoztak, ha a jdtek verekedesse fajult.
Az emlekezetUnkben szigorukent megmaradt Balogh tanitd bdcsi eppen
Ugy kint szokott lenni a templomhegyen, mint Gydre tanitd bdcsi es
Korenchy tanitd neni.
Akit „kihuztak" a vdrbdl, annak kint kellett maradm. A kistermetU,
vagy vekonydongdju, a verekedesben Ugyetlen fiiik eldszor vdltak ki a
kuzdelembdl. (Persze a hare sordn nagyon kellett vigydzni a huzakoddsndl, mert bizony tobben mezitldb jartak iskoldba.) Hamar miilt az ido,
bdr a templomtorony sarkdn beepitett kerek napdra drnyeka csak lassan
mozdult odebb. Amikor mdr el kellett kezdeni a iskolaepUletbe vald viszszamenetelt, meg mindig hangos volt a sereg. Az osztdlyterem fele kdzeledve azutdn mind jobban csitultak afidk. De csak hazafele vagy otthon
lett a gyerek igazdn csendes, amikor a lednytestver azzal zdrta a „hencegest": - Ugye edesanya, milyen rosszak a fiuk? Amire nekUnk csak az
lehetett a vdlaszunk: - Ti nem ertetek a ferfimunkdhoz!
1945 a fiuiskola eleteben is nagy valtozast hozott. Ugy tilnik, a Kommunista Part meg nem vette at a teljes „partfogast", iranyitast. 1946-ban
tobb diak neve mellett a Eszrevetelek rovatban ez all:" a Kisgazda Pdrt
Udulni vitte ". Az iskola remenykedett. Ezt az is jelezte, hogy az egy ideig meg a volt tanarok altal vezetett naploba 1947-ben beirt uj iskolai nev
vegyes. Az elonevben megtartottak a regit, de az lij titulusba is becsempesztek egy szentet. 1947-1948 kozott az iskola neve: Szentendrei Rdmai
Katolikus Szent Imre Altaldnos Iskola. A tovabbi miikodes remenyeben
meg szep pecsetet is csinaltattak. A pecset kozepen szent Imre portreja.
Sajnos ezt nem sok iratra nyomhattak ra. Az utolso beiras datuma a naploban 1948. jiin. 12-e. Ezutan allamositottak
Az iskola igazgatoja a leanyiskolahoz hasonloan a kezdetektol itt is a
mindenkori plebanos volt. Az alairasok szerint az igazgato es iskolaszek!
elnok itt is Kada Mihaly. A fiiiiskolanak 1929-t61 volt onallo igazgatoja.

68

IGAZGATOK

Gyore Odon
Lang Tivadar
Balogii Jozsef

(1929-1930)
(1930-1943)
(1943-1948)

FOTANITOK, TANITOK, OSZTALYVEZETO TANITOK, OSZTALYTANITOK

Balintffy Bela
(1927)
Balogh Jozsef
(1923-1943)
Brozik Pal
(1890-1894)
Doczy Imrene
(1944)
Farkas Maria
(1948)
Gal Ferenc
(1914)
Gyapjas Janos
Gyore Odon
(1900-1929)
Ivanits Lajos
(1915)
Kisanyik Anna
(1936)
Kiss Janos
(1932)
Koren Istvanne
(1946)
Korenchy Jozsef
(1914-)
Korenchy Jozsefne (1917-1948)
Kovacs Lajos
(1944)
Lang Tivadar
(1921-1929)
Magdics Istvan
Makos Jozsef
(1943)
Mohacsi Ferenc
(1936)
Murcsanyi Istvan
Schidlo Bertalan
(1898-1902)
Schmidt Hermann
Szentendrey Gyorgyi (1945)
Szentklaray (Schemhardt) Marton (1934 -)
Szenttamassy Maria
Urmos Marta
(1946)
Zsilay Antal
(1897)
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Szerencsere valamennyi igazgato eletiitjat ismerjiik:
Ldng Tivadar [Barkoc (Vas megye), 1887. szept. 21.-11
Kozepiskolainak elvegzese utan a budapesti Tanitokepzo Intezetben
szerzett tanitoi oklevelet /1906/. Meg ez evben megkezdte palyajat Murakiralyon, ahol a haborii kitoreseig miikodott. A haboru alatt katonai
szolgalatra vonult be es az orosz fronton hadifogsagba keriilt, ahol 1920ig volt fogsagban. Ezutan Szentendrere keriilt. Itt elobb mint fotanito,
majd mint igazgato miikodott. Ugyancsak mint igazgato-tanito miikodott
a varosi iparostanonc- es tovabbkepzo iskolanak A tarsadalmi es kulturalis eletben is tevekenyen reszt vett.
/Pest megye Trianon utan I . , 218.p./
'
Balogh ydz5e//Szentendre, 1900. okt. 11. - Bp. 1978 marc. 6.1
Nos: Tompa Maria tanitono. Gy.: Jozsef /1926-1994/, Laszlo festomiivesz /1930- /. A tanitokepzo befejezese utan, 1922-ben a Templomdombi iskola tanara lett. Kesobb ugyanitt igazgato. Mtikodese alatt generaciokat tanitott es nevelt. A ket vilaghaborii kozotti Szentendre egyik meghatarozo szemelyisege volt. 6 szervezte meg a 914. sz. Endre cserkeszcsapatot, melynek parancsnoka is lett. Baratjaval, Czibulka Gyula
gyogyszeresszel ok festettek fel a Pilisben az elso turistajelet. Vizi cserkeszei a maguk epitette kajakokban minden ev aug. 20-an az itt elok
nagy oromere latvanyos lampionos csonakfelvonulast rendeztek. Az elemi iskola mellett delutanonkent az Ipariskolaban is tanitott. Szabadidejet a Legenyegyletnek szentelte. Szindarabot tanitott be, diszleteket keszitett, neha szerepelt is. 1929-ben a magyar kiralyi foldmuvelesiigyi
Miniszter lir altal adomanyozott szazhet kotetbol alio gazdasagi nepkonyvtarat „elfogadja a varos es a konyvtar vezetdjeiil Balogh Jozsef tanitot, nepmiivelesi gondnokot jeloli ki. „Sokoldalii, faradhatatlan eletet a
koznek szentelo igazi „neptanit6" volt. / Szentendrei Arckepcsamok I I . /
Gydre Oddn /Szocsenypuszta, 1876. - Szentendre, 1946. marc. 19./
Kozepiskolait Keszthelyen vegezte. A pecsi Piispoki Tanitokepzo Intezetben szerzett tanitoi es kantori oklevelet. Ismereteinek bdvitese celjabol gyiimolcsfa-termesztesi, szdleszeti es tanonciskolai tanfolyamot is
vegzett. Munkahelyei: Szakcs, Tura, 1900-tdl Szentendre, r.kat. Fiuiskola. Pedagogiai munkaja mellett ellatta a plebaniatemplom kantori tisztet
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is. Ezen tul jelentos kozeleti tevekenyseget toltott be. 1902-t61 vezette a
Szentendrei Hitelszovetkezetet. Nagy erdemei voltak a varos gyarapodasaban. Munkajat arany oklevellel ismertek el. Ugyanebben az evben felesegul vette Simai Odon szentendrei hivatalnok Maria Aurelia nevii leanyat. Boldog hazassagukbol het gyermek sziiletett: Koziiliik harman
folytatjak edesapjuk hivatasat, pedagogusok lettek /Istvan, Maria, Olga/.
Maria itt helyben tanitott. Andor reven litodai ma is a varosban elnek.
/Szentendrei Arckepcsamok I I . /
Az itt tanitok koziil nehanynak az eleterol tobbet is tudunk.
Ivanits Lajos /1885-1935/
Budapesti suszter fia. Szentendrere fiatalon tanitokent keriilt. Abban
az idoben, amikor itt csak felekezeti iskolak voltak, 6 a katolikus iskola
tanitoja lett. 1918-ban lelkes meggyozodessel a szentendrei Szocialdemokrata Part egyik harcosa volt. Az iskolak 1919-es allamositasakor az
elemi fiuiskola vezetoje lett. A szabadiskolan szociologiai eloadasokat
tartott. A munkastanacs tagja volt, amiert harom ev bortonbiintetest kellett letoltenie. Ma elo tanitvanyai meleg szeretettel orzik emleket. 1958ban a Varosi Tanacs rola nevezte el a Lenin (ma Szentlaszloi) litrol nyi16 egyik kis utcat. A rendszervaltas utani utcanev revizio nyoman az utca neve megvaltozott. Ma a jeles festomuvesz, Vajda Lajos nevet viseli/
Petho Zsoltne Nemeth Erika: Szentendre utcanevei, 261-262.p./
Kisanyik Anna Stoltz Denesne /Szentendre, 1916. marc. 14. - 2001.
okt. 12./
Apai reszrol csaladja tobb szaz eve kotodott Szentendrehez. A tanitokepzot Esztergomban vegezte /1935/. Kesobb elvegezte a T I T Orszagos
Idegenvezetoi tanfolyamat is. Tanitani a Romai Katolikus Fiiiiskolaban
kezdett. 1945 utan a varos tobb altalanos iskolajaban oktatta a gyerekeket: Alkotmany uti, Bajcsy-Zsilinszky liti, Izbegi, Rakoczi liti. A kezdetektol aktiv kozossegi eletet elt. 1935-1941 kozott a Leanykor, 1970 utan
a Nyugdijas klub vezetoje volt. Mint idegenvezeto sokaig 6 kalauzolta a
varosba latogato magas rangu vendegeket. Emellett cikkei jelentek meg
a pedagogiai szaklapokban, a Szent Andras iskola evkonyveben /1996/.
/Szentendrei Arckepcsamok I I . /
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Korenchy Jdzsef imn, 1888. apr. 3. - Szentendre, 1924./
Oklevelet az Esztergomi Tanitokepzo Intezetben szerezte 1908 koriil.
Palyaja: r.k. iskolai tanito Kisberen, majd Szentendren. Tizenot ev szolgalat utan itt is halt meg. 6 szervezte meg a szentendrei es az izbegi
Hangya-szovetkezetet. Tagja volt a Tanitoszovetsegnek es a Romai K a tolikus Tanitok Egyesiiletenek. Felesege /1897-1959/ ugyanitt tanitott.
Hamvaikat a Sztaravodai uti Koztemeto orzi. /Nyugallomanyu Pedagogusok Almanachj a, 1928. 163.p./
Schidlo Bertalan - lasd az Izbegi Altalanos iskolanal
Szentkldray Mdrton /Szentendre, 1909. apr. 22. - Bp. 1969, marc. 25./
A korabban Schemhardt neven ismert csalad Felso Ausztriabol telepiilt be a varosba a 18. szazadban. A csalad tagjai pekek, szolomilvelok,
kereskedok, tanitok, tisztviselok voltak. A Szentklaray nevet 1934-ben
vettek fel. - Marton mint okleveles neptanito tanitott a Romai Katolikus
Fiiiiskolaban. 1945 utan 6 is allami iskolaban folytatta a munkajat. 1959tol az Izbegi, majd Lenin liti Altalanos Iskola pedagogusa volt. Kozben
a M A B I foellenore.
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SZENTENDREI ROMAI KATOLIKUS

GIMNAZIUMI

TANFOLYAM
SZENTENDREI ROMAI KATOLIKUS EGYHAZKOZSEGI

GIMNAZIUM
S Z E N T E N D R E I A L L A M I GIMNAZIUM
/1935 - 1949/
Rakoczi Ferenc u. 12. sz.
Sallai Imre u. 15. sz. /ma Aprily Lajos ter 1. sz./
Gimnazium - Forealiskola - Felsokereskedelmi iskola
A masodik Ratio Educationis /1806/ intezkedett eloszor a kozepfoku
iskolai kepzesrol. Azt 1848-ban Eotvos Jozsef mar meg is reformalta. Az
evszazadok alatt ez az iskolatipus igen valtozatos formakat ert meg. Abban viszont mindvegig egyetertes volt, ezen iskola celja, hogy „az ifjusagot altalanos muveltseghez juttassa, illetve elokeszitse oket a felsobb
tudomanyos kepzesre."
A gimnazium harom formaja volt ismert. A negy osztalyos al- vagy
kisgimnaziumba 10 evesen lepett be a diak. A nagy, vagy fogimnazium
hat osztalyos volt /4-I-2/. Ide 9 evesen lephetett be, es 15 evesen fejezte
be. Kesobb ismert volt a 8 osztalyos gimnazium is /10-18 ev/. A tananyagot tekintve ketfele iskola volt. A human gimnazium a gorog-latin kultiira tanulmanyozasara epiilt. Innen a tanarnak, orvosnak, jogasznak kesziilok mehettek tovabb az egyetemekre. Az ugyancsak kozepfokii vegzettseget ado 4-1-3 evfolyamos forealiskola a modem nyelvek, valamint a
mennyisegtan es a termeszettudomanyok fokozottabb tanitasara epuh.
Ez inkabb a muegyetemre, a kiilonbozo memoki karra /banya, ut, ipar/
valo bejutast biztositotta. Ugyancsak kozepfokii vegzettseget adott meg
es garantalta az egyetemekre valo bejutast a felsokereskedelmi iskola.
Ahhoz, hogy egy gimnazium elerhesse a „nyilvanos jogot", azaz, hogy
erettsegi bizonyitvanyt adhasson, meg kellett felelnie bizonyos kovetel75

menyeknek. Ezek a kovetkezok voltak: az egyes tantargyakat kiilon szaktanar tanithatta, az iskolanak rendelkeznie kellett szertarakkal, konyvtarral, kiilon a tanarok, kiilon a diakok szamara.
A

TANFOLYAM

Az iskola hiteles tortenetet ket Evkonyvukben /1941-1942/, /1948/49/,
a ket igazgato, Nemet Laszlo, dr. Gelleri Emil es dr. Katona Gyulane
Szentendrey Katalin irta meg a mar idezett konyvben. A Duna jobb partjan Budapesttol Esztergomig korabban egyetlen kozepiskola sem mukodott. 1932-ben a szentendrei sziilok koziil nehanyan felkerestek a varosban elo nyugalmazott kozepiskolai tanart, Malatinszky Gyulat es felkertek, hogy vallalja tiz kozepiskolai tanulo elokesziteset a gimnaziumi maganvizsgakra. A tanar lir a felkerest vallalta, am betegsege es halala miatt 71934/ megszakadt a munka. A tanitas eredmenyesseget ertekelve azonban a szulok koziil tobben 7pl. Kunh Istvan, dr. Boragh Ivan, Szentendrey J6zsef7 Lieber Bela tankeriileti foigazgato segitsegevel nekilattak
egy tanfolyam letesitesenek. Meg ez evben a Szentendrei Romai Katolikus Iskolaszek neveben a felsobb hatosagoktol egy gimnaziumi tanfolyam engedelyezeset kertek. Az engedelyt megkaptak es az 193571936os tanevben a piarista rend tamogatasaval, Nemet Laszlo szentendrei esperes-plebanos vezetesevel husz tanuloval megindulhatott az oktatas. A
tanfolyam fontossagat a varos polgarmestere, Nemes dr. Petheo Janos is
felismerte es segitette az iskola miikodeset. Dijtalanul atengedte szamara a Rakoczi Ferenc u. 12. sz. alatt levo ketemeletes epiilet foldszintjet
es a I I . emelet egy reszet. Az egyhazkozseg altal addig beszerzett berendezest, felszerelest atadtak az iskola tulajdonaba. A tanitas vezeteset
Krajcsovits Marton okleveles kozepiskolai tanar vette at. 6 is szep eredmenyt ert el a diakjaival. Mellette meg tobb szaktanar tanitott. Neviiket
lasd kesobb.
A tanfolyam pedagogia programjat az elso igazgato, Nemet Laszlo az
emlitett Evkonyvben pontosan ismerteti. A korra jellemzo vallaserkolcsi
es hazafias nevelesen tul elsosorban a human gimnaziumokra jellemzo
tantargyakat oktattak: hittan, kiilonbozo nyelvek, magyar nyelv es tortenelem. Emellett kisebb szamban voltak a mennyisegtani, termeszetrajzi
orak. Ezeket a targyakat azonban igyekeztek a legmodemebb eszkozokkel oktatni. Tudjuk, hogy ezekhez az orakhoz az iskola a M. Kir. Vallas76

es Kozoktatasi Miniszterium Oktatasi Kirendeltsegetol oktatofilmeket
kapott. „Pergetesre keriilt" 1941-ben osszesen 95 oktatofilm jegyzik fel.
Emellett meg tovabb is nyitni probalt az iskola. Hogy segitseget nyujtson tanuloinak kesobbi eletiikhoz, egy akkor ismertte valt szakmaval, a
gyorsirassal ismertettek meg oket. Ehhez volt kiilon tanaruk is. A testi
nevelest sem hanyagoltak el. A gyakorlatokat a diakok a „j61 felszerelt"
tomateremben es a M O V E sportpalyan vegeztek.
Idoben messze, oktatasi formajaban tavol van mar ez az iskolatipus a
mai olvasotol. Am szerencsere tobb visszaemlekezo is papirra vetette az
iskolahoz kotodo elmenyeit. Ezekbol eletre kelthetjuk a multat.
E L E T AZ ISKOLABAN

Egy kesobbi ferences diak, regi szentendrei csalad tagja, dr. Pavai Erzsebet igy irt: A Rakoczi Ferenc uton levo iskolaban a tantermek egyszeriiek voltak. Innen-onnan osszeszedett padok, asztalok, regi, labon alio
tablak kornyezeteben folyt a tanitas. Az arany akkor ligy nezett ki, hogy
egy harminc letszamot szamito osztalyban harom lany volt csupan. A
sziilok ekkor inkabb a jo nevii zardabajarattak leanyukat. A romai katolikus egyhazkozseg altal fenntartott gimnaziumi tanfolyam egyelore
nem tudta megszerezni a nyilvanos jogot. Maganjellegii gimnaziumkent
miikodott. Ezert a tanuloknak evente ketszer a fobb tantargyakbol vizsgat kellett tenni valamelyik nyilvanos jogu gimnaziumban. Mint magantanulok vizsgazni 1943-ig a Baross utcai Szent Benedek rendi bences
gimnaziumban, 1944-ben az ujpesti Allami Konyves Kalman Gimnaziumba jartak. 1945-t61 1947-ig a Vaci Piarista Gimnaziumban tettek irasbeli es szobeli vizsgat, amely felert egy kisebb erettsegivel .
A diakok noha magantanulok voltak, szabalyszeriien jartak az iskolaba. A tanari kar jol kepzett tanarokbol allt. Altalaban Budapestrol jartak
ki. Az elso igazgato dr. Kalman Bela volt, aki az iskolaban lakott. A masodik igazgato Farkas Gabor, a harmadik dr. Gelleri Emil lett. A diakok
tandijat fizettek, de volt egy-ket kitiino tanulo, akik reszere elengedtek a
tandij fizeteset. Eleinte, mig a haboru nem volt kozel, Bocskay-ruha volt
a kotelezo. Kesobb mar csak a sapka, rajta az iskola tiizzomancbol kesziilt jelvenye: Szentendre baranyos cimere. Kulonbozo vallasu gyerekek jartak ide is, de nagyobbreszt katolikusok. Hittanorara a tisztelendo
lir a plebaniarol jart at. Az egyeb vallasuakhoz vagy bejottek az iskola77

ba a hittanarok, vagy ok mentek el a megfelelo templomba. A hagyomanyos tantargyak mellett tanultak retorikat, erkolcstant, filozofiat, vallaserkolcsot. Valoban magas szintu oktatas folyt itt nyolc even keresztiil. A
latin mellett a valasztott nyelv akkoriban a francia, illetve a nemet nyelv
volt.'"
Szentendrey Katika tiz evesen iskolataskajaban mar latin es algebrakonyvvel 1937. szeptembereben izgatottan indult az iskolaba. 6 az apacak vezette Erseki Leanyiskolakbol jott at a gimnaziumba. Idezziik ot:
Katika... „Belepett az elocsarnokba, kicsit dsszeszorult a torka, s megszeppent. Minden es mindenki idegen volt... Az elemibe csak Idny ok voltak, itt meg akkor nagy fiiik rohangdlnak fel-ald, mint az d bdtyjai, Pista meg Geza.
Az egyik meg is szdlitotta: - Mi van tdkmag! Nem taldlod az dvoddt?
S a tdbbiekkel egyiitt nagyot nevetett. Szerencsere akkor lepett ki a tandri szobdbdl Marci bdcsi, Geza osztdlyfdndke es megismerte. Na, Katika
nem taldlod az osztdlyodat? Menj csak fel a mdsodik emeletre, ott van az
elso. A „Kdszdndm szepen tandr lir" - kdzben sikeriilt a mdr-mdr felgyiilemlett kdnnyeket visszanyelni, s noha a tandr dr mdr elfordult es mdssal beszelt, jelenlete meg kdlcsdnzdtt annyi vedelmet es bdtorsdgot, hogy
a vihogd fiukat jdl vegigmerje es kihuzva magdt megindult a lepcsdnfdlfele. Mire a ket emeletet megjdrta, ismet elszdllt a bdtorsdga. Riadtan
kopogott be a barna ajtdn, amelyenfeher zomdnctdbldn fekete betuk jeleztek, hogy jd helyen jdr.
Bentrdl nagy ricsaj hallatszott, mintha indidnok tdrzsfdndkdt vdlasztottak volna. Ijesztd volt ez a Idrma, mert az elemiben megszokta, hogy
kedvesndver Margitot, az osztdlyfdndkdt, nema csdndben vdrtdk - az
igaz, hogy csak Idny ok..." Kati belepett az osztaly terembe. Nemsokara
kesobb belepett egy tanar.
„A tandr dr felment a katedrdra, letette a hatalmas osztdlynapldt, s az
irdasztalnak tdmaszkodva pdr percig nezte, mustrdlta a tdrsasdgot. Kdzben a gyerekek is elcsendesedtek... minden szem a tandrra szegezdddtt.
- Na nebuldk, en leszek a latin-tdrtenelem tandrotok es egyben az osztdlyfdndkdtdk. Remelem, jd bardtok lesziink nyolc even keresztUl. Az en
nevem Jdnos bdcsi. Azzal kinyitotta az osztdlykdnyvet es elkezdte olvasni a nevsort. Hdt akkor ismerkedjunk... Ezzel elkezdoddtt a gimndzium...
Kati a masodik padba kerult. Mialatt a tandr ur mindenkinek kijeldlte a
helyet es a gyerekek djabb nagy zaj kdzepette helyiikre keveredtek, kdriil78

nezett az osztalyban. Bizony nagy meglepetes erte: az elemibol csak hdrom Idny jdtt ide, a tdbbi idegen. A volt osztdlytdrsai polgdriba mentek
vagy ipariskoldba... Az iiltetessel es a tanrend felirdsdval ugy eltelt az
ido, hogy kdzben megszdlalt a folyosdn a rezkolomp, jelezve, hogy eltelt
az elsd dra.
A tandr iir vegiil kozolte, az iskoldban a didkoknak a tandrokat Ugy kell
kdszdnteni, hogy Laudetur Jesus Cristus." A sziinetben meg mindig az
okoz nagy izgalmat, hogy itt fiuk is vannak. A gyerekek meregetik, egymdst ismerkednek. Am az igaz csoddlatot megis az a kisldny vivta ki, aki
nem szentendrei volt. Bogddnybdl jdrt be a gimndziumba es egyedul.
„ Egyediil busszal jdrni, az valami fenseges dolog lehet." nyugtazta Kati.^
A kesobb festomuvessze es irova lett Szantho Imre is ide jart iskolaba. 6 egy Karinthy Frigyes szeru jokedvvi rajzorat idez fel elottiink. „A
rajzdra elott Hlusek Aladdr ment ki a csaphoz, hogy a vizfesteshez a pedellustdl kdlcsdnkert vdddrben a vizet behozza. Ket vdddrrel jdtt vissza,
mert a tandr ur egy mdsikat is hozatott, hogy az dsszepancsolddott piszkos helyett tisztdt vehessiink.
Zsongtunk-bongtunk, a pad tetejen iildk es a padban Uld rendeskek
egymdst hecceltek. A rajzdra sosem volt „verzivataros", majdhogynem
ketdrds Idgdsnak kdnyveltek el. A tandr ur nem sokkal magasabb, mint
mi, kamdslit es mellenyt is hordott, igy leplezte, kozmetikdzta kisse pupos alakjdt. Kedves, szines, elnezd, csendes ember volt Bdndti Sverdk Jdzseffestomuvesz.
Azokban a napokban tanultunk egy kdltemenyt, melyet Balogh Jdska,
Dodd mondott kdntdlva es dtkdltve, mikozben a vizesvddrdt Kazi ele
dugta. Ket karjdval magasra emelte a rocskdt:
„ Itt a pohdr, Hacsek igydl, koccincs.
A Hun eliilt. Hajdja sines " - kdntdlta.
Tizenket evesek voltunk, ifju gimnazistdk, nyeritett, fuldoklott a banda,
tombolt a jdkedv. A srdcok kdrusba zugtdk: Igydl, Hacsek, L.i...L.gydl."
A nagy kindlgatdsnak az lett a vege, hogy Doddt megloktek, vegighasalt
a kidmld vizben. Hacseknek azonban nem volt ideje kielvezni a helyzetet,
mert „ abban a pillanatban belepett a tandr un Feher kdpenyben, kezeben az osztdlykdnyv es hdna alatt a hosszu nddpdlcdval. - Mi van itt? kidltott fel a rdhdgdk kdzdtt Idtva Jdskdt bdgni, amint a vdddr leveben
hiimpdg. - Mit csindltok, gazemberek? - kerdezte. Az osztdly kdrusban
felelt:
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Semmit, tandr ur, kerem! - Semmit? — kerdezte d, taldn tizenot m-et
is bezsufitva a „semmi" szdcskdba. - Semmit? Ti csibeszek! - es mint egy
megszdllott inkvizitor, a meg mindig rdhdgd bdhdgd banddn tdncoltatni
kezdte a pdlcdjdt. A rajzorak lefolyasat egy masik, ugyancsak festove
lett tanitvany, Balogh Laszlo igy idezi fel: „ Sverdk gimndziumi rajzdrdi,
mualkotds-elemzesei sokunknak mdig feledhetetlenek. KUldndsen azok,
amelyeken az olasz reneszdnsz nagymestereirdl meselt. Szinte ma is magam elott Idtom, ahogy rendkiviil szuggesztiven, hiivelykujjdval mutatja,
hogyan festett Michelangelo, meg ejjel is, mecsest kdtdzve homlokdra, a
Sixtusi Kdpolndban az Utolso iteletet.
A pedans, mindig frissen borotvalt, elegansan oltozo festomiivesz zarkozott ember volt, bar tanitvanyait nagyon szerette. Szivesen beszelgetett veliik es egyengette litjukat. Tanitvanyai is nagy szeretettel oriztek
emleket. A szamarhegyi temetoben levo sirjanal halottak napjan mindig
egett egy gyertya, az emlekezes gyertyaja. 1997-ben pedig, - a milvesz
sziiletesenek szazadik evfordulojan - az egykori tanitvany, Szantho Imre arra figyelmeztette a varost, hogy a festomiivesz tanar megerdemelne
egy emlektablat. Javaslatat tobben tamogattak. 1998-ban aztan a regi iskola /ma I I . Rakoczi F. Alt Isk. es Gimn./ falan el is helyeztek az emlektablat. Banati Sverak Jozsef mellett meg egy a varosban elo jeles milvesz, Szamosi Soos Vilmos szobrasz foglalkozott tanarkent a diakokkal.
Rola is Szantho Imre emlekszik meg nagy szeretettel. Az 6 nevet meg
nem orzi tabla a falon.
A GIMNAZILTM

A gimnaziumi tanfolyam szep eredmenyeit latvan az iskolaszek ugy
dontott, hogy megkezdi az elokeszitest a „nyilvdnos jog" elnyeresehez.
„Kell6 indokok alatamasztasaval 1939. jan. 15-re elkeszitettek a felterjesztest a Vallas- es Kozoktatasiigyi miniszterhez. A tervek szerint az iskola cime Szentendrei Rdmai Katolikus Erseki Gimndzium, melynek
fenntartoja a Szentendrei R. Kat. Egyhazkozseg es Szentendre megyei
varos" lenne.^ Nemet Laszlo es a sziilok egy resze azonban nem a gimnazium, hanem felsokereskedelmi iskola letesitese mellett szavazott. A
miniszterium is ezt az iskolat tamogatta volna inkabb. Az erdekeltek masik resze viszont ligy velte, ez visszaesest jelentene. A nezetelteresek miatt az iskola egyik alapitoja, a kivalo tanar Krajcsovits Marton eltavozott
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az iskolabol /1941/. „Az uj koncepcio meroben ellentetes volt azzal az elkepzelessel, melyet ok elinditottak es amiert annyit dolgoztak, hogy nyilvdnos jogu, nyolc osztdlyos humdn fdgimndziuma legyen Szentendrenek."" Egyeb nehezsegek is jelentkeztek. A tanarokat vagy elhivtak mas
iskolakba, vagy katonanak vonultak be. Majd jott a gazdasagi konjunktiira is. Dr. Pavai Erzsebet emlekei szerint a haboru megtizedelte a diakok sorait. Sok fiut elhurcoltak leventekent, tobbeket deportaltak. 1943ban a harmincas letszammal indulo osztalyban csak tizen voltak. Kesobb
a leventek visszatertek, de egy evet vesztettek. 1945 tavaszan kezdett az
iskola ujra mvikodni csokkent letszammal.
A haboru utan az iskola a korabban kert Szentendrei Rdmai Katolikus
Gimndziumi Tanfolyam neven miikodott tovabb Kalman Bela, az egyik
tanar, megbizott igazgato vezetese alatt. Majd 1946-ban, amikor Farkas
Gabor kereskedelmi iskolai igazgato vette at a tanfolyam vezeteset,
lijabb „kUlddttjdrds" indult a miniszteriumba. A gimnazium iigyet a varos valamennyi demokratikus partja tamogatta. Vegiil tizenot evi kiizdelem utan 1947. szept. 26-an a 122.548/1947.V.u.o.sz. engedellyel a tanfolyamot gimnaziumma „szervezhettek at." „Az iskolai elnevezes a kovetkezokben allapittatott meg: Szentendrei Rdm. Kat. Egyhdzkdzsegi
Gimndzium"^ Fenntarto a Szentendrei R. Kat. Egyhazkozseg. Inditando
evfolyamok: IV, V,VI, V I I , V I I I . o. A Vallas - es Kozoktatasi Miniszterium ki is kiildott ide a fovarosbol harom allami kozepiskolai tanart.
Igazgatonak a mar emlitett dr. Gelleri Emilt. 1948-ban aztan ide is betort
a tortenelem. Az egyhazi iskolakat allamositottak. Ezutan az egyhazkozsegi gimnazium Szentendrei Allami Gimndzium neven miikodott tovabb.
Az indulo allami gimnazium szamara termeszetesen helyet kellett keresni. A kepviselotestiilet a 4.850/1947. sz. rendelet alapjan ezt a Sallai
Imre utcaban talalta meg. Az indulasra dr. Pavai Erzsebet igy emlekszik:
,y4 gimndzium megkapta az iiresen dlld volt csenddrlaktanya epuletet.
Ebben az epuletegyiittesben csak a ket tisztilakds epiilete volt uj es elfogadhatd dllapotban. A tdbbi epiiletreszt a mult szdzadi kd-vdlyog paraszthdzakbdl, istdlldkbdl alakitottdk dt legenysegi szobdkkd. Gelleri
Emil igazgatd vezetesevel tandrok es didkok egesz nydron dt szorgoskodtak a mesteremberek mellett, hogy szeptemberben megkezdddhessen a
tanitds. Az aprd helyisegek kdzfalait kibontottdk, igy sziikdsen ki tudtdk
alakitani a nyolc tantermet. Az utcai fronton tdgas ablaksort epitettek be.
Az egesz epiiletet kimeszelve tettek viszonylag elfogadhatdvd. De ta-
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mogatta az epitkezest a polgarmester, Szavai Aurel es a varos intezmenyei, dolgozoi is. A komuves es famunkahoz, fuvarozashoz segitseget
nyiijtott a Papirgyar, a Voroskereszt, a HEV, meg a Bp. V. keriileti
MNDSZ is. A Szentendrei Mtivesztelep tagjai az eladott kepek araval,
7.5oo forinttal tamogattak a gimnaziumot.
A kiharcolt szentendrei gimnazium a kezdetektol termeszetesen nemcsak a varost szolgalta. A beiratkozott tanulok egy resze Budakalaszrol,
Csobankarol, Leanyfalurol, Pomazrol, Pocsmegyerrol, Szigetmonostorrol es Tahitotfalubol jart be az iskolaba. Felekezet szerint sem volt megkotottseg. A katolikusok mellett jottek ide reformatusok es evangelikusok is. Termeszetesen a naploba a sziilok foglalkozasat is bejegyeztek.
6k pedig kisbirtokosok, iparosok, kereskedok, kisipari vagy nagyipari
munkasok es ertelmi segiek voltak.
Az elso evre beiratkozott 72 fo: koziiluk fiii 47 - leany 25. Vizsgat tett
71 fo. Eredmenyiik igen jo. Kituno: 11, jeles: 13, jo: 20, kozepes: 18,
elegtelen 9 tanulo. A jo eredmeny annak is koszonheto, hogy gimnazium
tanari kara kivalo tanarokbol allt, az iskola arany lag jol felszerelt volt.
Vannak
Szertarak
konyvtarak
Termeszetrajzi
Tanari 124 kotet
Foldrajzi es torteneti
Ifjusagi 93 kotet
Termeszettani
Tornaszertar
Egeszsegtani
I
Rajzszertar
1945 utan megvaltozott a tarsadalmi rend. Ennek nyoman valtozott az
oktatas szemlelete, rendje is. A tanari kar megfelelve az lij kovetelmenyeknek - mint szerte az orszag tobbi allami iskolajaban - arra torekedett, hogy minden munkajaval, minden rendezvenyevel „megismertesse
a didkifjusdgot a nepi demokrdcia legfontosabb kerdeseivel, a dolgozd
nep harcaival." A diakok szabadidejukben kiilonbozo szakkorokben bovithettek tudasukat. A szakkorok kozott voltak a regebbrol ismertek: Irodalmi, Matematika, Kemia, de volt egy a kort koveto lij is: „Micsurin"
biologia szakkor. A szakkorokben elsosorban termeszetesen a szovjet
nep, a szovjet irok, tudosok jelentoseget kellett hangsiilyozni. Nem volt
kivetel az lij szemlelet aldl a Repiilo /modell/ szakosztaly, es a Sabar ne82

ven ismert 38 tagii vegyes enekkar sem. Modelljeik, miisoruk kapcsolodott az uj rendliez. Talan a Sportkor ritt ki egyediil a sorbol. Ott gyozott
a jobb. S a szentendreiek gyoztek is. Igaz a „Munkara Harcra Kesz"
sportmozgalom kereteben. Az oszi nepi roplabdabajnoksagon a fiiicsapat a Pest megyei bajnoksag elso helyet nyerte el, a masodik helyet a
lanycsapat.
Az oktato-neveld munkat a Sziiloi Munkakozosseg es a Diakszovetseg
segitette. Az iskola rendezvenyeinek soraban termeszetesen kovethetjiik
az uj tarsadalmi rend igenyet, kdvetelmenyeit. Itt is eloadasok hangoztak
el a munkasosztaly es a munkashatalom fontossagarol, a KOMSZOMOL mozgalomrol, a Voros Hadseregrol. Emlektinnepellyel, mCisorral
koszontottek a Nagy Oktoberi Forradalmat /nov. 7-e/, a Szovjet kultiira
honapjat, a magyar Tanacskoztarsasag kikialtasat /marc. 21./. Unnepeltek a felszabadulas napjan, /apr. A.I, a munka unnepen, /majus 1./ A tanarok fontosnak tekintettek a „kdzdssegi erzes" fejleszteset. Az igazgato hamarosan jelenthette: „Iskoldnkban megszildrdult a munkafegyelem
es az ifjusdg rdeszmelt arra, hogy csak tdbb munkdval, tobb tanuldssal
taldlhatja meg helyet a nepi demokrdcia lij rendjeben ".
A tanari kar tudataban volt annak is, hogy „ a rednk bizott ifjusdgot
kulturdlis teren is muvelnUnk kell." Ezert Operaba es szinieloadasokra
vittek a fovarosba a diakokat. A szegenysorsii diakok ingyenjegyet kaptak. Megprobaltak a radio rendszeres hallgatasat is megoldani. Az iskolanak ugyan nem volt radioja, de tanulokorok kereten beliil a diakok felvaltva egy-egy tanulo lakasan hallgattak meg az adasokat. Az evkonyv
szerint „a tanuldk nagy erdeklddest mutattak, kuldndsen az irodalmi, tortenelmi, zenei eldaddsok es az aktudlis kerdesek irdnt. " ' A z iskola rovid
eleterol, nevelesi programjarol, rendezvenyeikrol, a diakok eredmenyeirol pontos kepet kaphatunk az igazgatosag altal kiadott evkonyvbol: A
Szentendrei Allami Gimndzium evkdnyve az 1948-49 tanevrdl.
1950-ben aztan lijabb valtozas allt be az iskola eleteben. Ekkor egy
kormanyrendelet alapjan az egyhazak - koztiik a katolikus egyhaz is visszakaphattak nehanyat az iskolaikbol. A rendelet erintette a szentendrei gimnaziumot is. Ettol kezdve lijra egyhazi igazgatas alatt mCikodhetett tovabb. Lasd Ferences gimnazium! Szerencsere az „atallasr61" is talaltam visszaemlekezeseket. Dr. Pavai Erzsebet: „Megsziint a nyolc osztalyos gimnazium. Az lij 8 osztalyos altalanos iskolara 4 osztalyos gimnazium kovetkezett. Megalakult a DISZ /Diakszovetseg/. Az osztalybi-
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zalmiak beleszolhattak a tanaritestiilet gyuleseibe, osztalyozasokba, fegyelmi iigyekbe. Kaptunk a kozpontbol egy ellenorzo tanart, egyebkent
a tanari kar es az igazgato is a helyen maradhatott. Hittantanitas meg
folyt, de a hittan j egy mar nem szamitott bele az atlagba. Misere szervezetten vonultunk fel, de kivonultunk a szovjet emlekmiihoz /a H E V allomas melle/ is, es enekeltiik az „Avanti popolo", a „Kovacs vagyok" cimii dalokat. 1945-ben 15 tanulo tett erettsegi vizsgat, 1950-ben 11 tanulo. A Dolgozok Gimnaziumaban 12. Ekkor azonban mar „szallong6 hirek" jartak Szentendren, hogy az iskolat atveszik a ferencesek. E z be is
igazolodott. „A szeptember 1-jei evnyitora osszegyiilt diakokat hazakiildtek azzal, hogy majd kesobb a ferencesek nyitjak meg a tanevet."
A Leanyfalurol ide atjaro David Peter a Mdrol holnapra Ferences Gimndzium cim alatt irt visszaemlekezeseben az atallasrol igy irt. „A szentendrei (akkor mar allamositott) gimnaziumba 1949 oszen kezdtem „iskolai palyafutasomat", az akkor talan mar Vlll.-nak, de talan III.-nak nevezett osztalyban. K i tudja mar, hogy miert, a mindossze nehany honapos ismerkedes utan Gelleri Emil igazgato lir es Molnar Jozsef osztalyfonokom valasztasa ram esett: legyek en az iskolai DISZ „titkara", mint
az erettsegire keszulo, utolso evfolyamos Bese Lajos „ut6da". E z az
erettsegizo osztaly volt akkor az iskola legkisebb letszamu, nehany fos
osztalya egy paranyi helyisegben. Ide jart Deim Pal /a kesobbi Kossuthdijas festomuvesz/, Erdely Istvan, Nitsovits Jeno „szinigazgat6nk", es
meg nehanyan, koztiik ket, harom leanyzo is. Az ekkor, ily modon „meredeken felivelo palyam" azonban sok megprobaltatast tartogatott, es ki
tudja folmerni mar az osszes, innen eredo kovetkezmenyeket. (sok sok
„fejtagitas", az 1950 juniusaban egyesitett ifjusagi szervezet elokeszitese, botrany az iskola Rakosi kepe koriil, feljelentes, majd szankcio es ellenreakcio, Gelleri igazgato lir menesztese, az lij igazgato kilatasba helyezi „levaltasomat" az 1950/1951-es tanevre vonatkozoan)." 1950 tidito nyarat azonban David Peter meg zavartalanul elvezte Leanyfalun.
Szeptember azonban hozott nemi izgalmat. Tovabbiakban ismet idezziik
ot. „Nem is csoda, ha szeptemberben Idgd orral kerekpdroztam az evnyitdra. Middn a Fd ter feldl az iskola fele indultam a Vdroshdza tdjekdn
nagy csapat didkot es nehdny tandrt pillantottam meg, amint szemben
velem lefele jdttek, az iskola feldl... Milyen a didk!" Ket hettel elhalasztottdk az evnyitdt, kidltottdk tdrsaim messzirdl." ...Csak a magyarazatkor tudtam meg, hogy „visszakapta az Egyhdz az iskoldt.".... A nagy
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oromet azonban nem vart esemenyek is kovettek. Kesobb a Duna hullamaiban liszkalo Petert a fo uton a Dodge terepjarorol kiszallo Lenin-sapkas fiu szolitotta meg. „Iskolatitkari statusara" apellalva felszolitotta,
iiogy eszebe ne jusson a „papi iskolaban" folytatni a tanulmanyait. Sot
„kotelessege" megszervezni a bojkottot. Mire 6 (csuromvizesen) a kovetkezokepp vagta ki magat: „En nem futamodhatok meg, ki maradjon,
ha en nem? „ Ekkor tudta meg, hogy osztol a Szentendrei Romai Katolikus Ferences Gimnazium novendeke lesz. A meghosszabbitott sziinet
vegen szeptemberben az lij iskolaban egy szereny iinnepsegen mar az uj
igazgato, P. Nagy Konstantin fogadta oket. Ezutan „egy nyugodt, kiegyensulyozott ev kovetkezett."'"
A varos gimnaziumi oktatasat elkezdo pedagogusok adatairol az
1941-1942-es evkonyviik alapjan szerencsere tobbet is megtudhatunk. A
gimnaziumok igen fontosnak tartottak, hogy tanarai reszt vegyenek a kozossegi eletben, illetve tudomanyos munkat is vegezzenek. Ugyanezt latjuk majd a reformatus polgari iskola eseteben is.
A varos kozepfoku oktatasat elindito pedagogusairol tobbet is tudunk:
Krajcsovits Mdrton /Perbal, 1906. - Szentendre, 1982./
1932-t61 mint magyar-nemet szakos tanar mukodott a gimnaziumban.
Mtikedvelo szinten rajzolt, akvarellezett. A Szentendrei Festok Tarsasaganak tagjai szamon tartottak ot is, mint az itt miikodo miiveszeti szabadiskola helyi partfogojat. 1956-ban a varosban levo szovjet laktanya
elotti tuntetesen elszavalta a Nemzeti dalt, ezert harom ev bortonre iteltek. Hamvai a Sztaravodai uj koztemetdben pihennek. /Szentendrei Arckepcsamok I I . /
Malatinszky Gyula dr. /Besztercebanya, 1878. - Szentendre, 1934.
Jan. 12./
fogimnaziumi tanar. Nos: Juhasz Margit. Gyermekei: Magdolna
/1907-1961/, Gyula /1909-1979/, Istvan /1913 .- II. Lakasuk a Szamarhegyen levo Istenhegyi /ma Iskola u./ liton allt. A ma is meglevo egykor
tekintelyes /ma romos/ haz maig szolgalja a varost. Elobb az oregek,
nyugdijasok otthona, most a Petofi Kulturalis es Hagyomanyorzo Egyesiiletnek ad helyet. A csalad hamvai a Hegyi temetoben, illetve a Sztaravodai liti Koztemetoben nyugszanak. /Szentendrei Arckepcsamok I I . /
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Kepeslapok a gimndzium kiaddsdban
Rajzoldjuk az iskola tandra: Bdndti Sverdk Jdzsef festomiivesz
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A Szentendrei Allami Gimndzium evkdnyve 1949-bol
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A SZENTENDREI A L L A M I L A G ENGEDELYEZETT
ROM. KAT. GIMNAZIUMI TANFOLYAM

TANTESTULET
IGAZGATO

Nemet Ldszlo - eletrajzat lasd az Erseki leanyiskolaknal
TANAROK

Bdndti Sverdk Jdzsef fYemeswar, 1897. okt. 6. - Szentendre, 1951. jan. 3./
festomiivesz, rajztanar. A Kepzomiiv. Foiskolan Glatz Oszkar novendeke. Nemetorszagi tanulmanyiitja utan 1927-ben telepszik le a varosban. A Szentendrei Festok Tarsasaganak egyik alapito tagja /1928/. K i allito miivesz. Emellett halalig a helyi gimnazium tanara. Oktato, nevelo munkaja mellett alkotasaival is szolgalta a varost. Az 1930-as evekben festotarsaival /Heintz Henrik, Jeges Erno, Pandi Lajos/ elkeszitettek
a Templomdombon alio r.k. Plebaniatemplom freskoit, amelyen a bibliai temak /Jezus talalkozik az emmauszi tanitvanyokkal, hattereben nem
a bibliai hatter, hanem egy szentendrei tajkep, a Duna, a Fo ter, helyi kis
hazak tiinnek fel./ A festomiivesz hite es alkotasai nemcsak a tanitvanyoknak jelentettek orok buzditast, de maig ahitatra ihletik es gyonyorkodtetik a helyi hiveket es a templomba belatogato idegeneket. A varos
tobb modon is kifelyezte a milveszember es tanar iranti tiszteletet. 1969ben az akkor epiilo Uj Milvesztelep mellett levo egyik utcanak az 6 nevet adtak. A regi gimnazium falan nevet feltunteto emlektablat allitottak
fel 1997-ben. A hegyi temetoben a sirja folott a miivesztars. Deli Antal
altal tervezett szep mozaik sirko orzi az almat.
Faragd Peter dr a mennyisegtan es termeszettan tanara. Fizikai vonatkozasii cikkeket ir a „Matematikai es Fizikai Lapok"-ban, cikkei je87

lennek meg a „Buvar"-ban. A M. kir. Jozsef Nador Miiszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem Atomfizikai Intezeteben folytat tudomanyos
kiserleteket es talalmanyokon dolgozik.
Fabian Jdnos r. k. segedlelkesz, cserkesztiszt, az oktatofilmek iigyeinek intezoje, helybeli hitbuzgalmi egyesiiletek vezetoje. Hittan tanar.
Kdvdri Endre tortenelem, latin szakos tanar. Filologiai es tortenelmi
tanulmanyai szakfolyoiratokban jelentek meg.
Mohdcsi Ferenc enek-zene tanar. M. Kir. tart, hadnagy, cserkesztiszt,
levente oktato. A „Nemzetneveles"-, „Levente"- es a „Magyar Iparos
Neveles"-ben jelentek meg pedagogiai targyii cikkei.
Sonleithner Matgit latin, nemet, francia, gyorsiras tanara. A M. Kir.
Jozsef Nador Miiszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem Nemet-Francia
Tanszekenek gyakornoka, Keresk. Isk. tanar.
Tihanyi Ferenc magyar-latin tanar, cserkesztiszt
Toth Kldra foldrajz, termeszetrajz, vegytan tanar. A Kir. Magy. Pazmany Peter Tudomanyegyetem Alt. AUattani Intezeteben folytat tudomanyos kutatasokat.
R O V I D I D E I G AZ ISKOLA TANARAI VOLTAK

Neveri Edit, Perenyi Imre, Puskds Bela, Somorjay Kdlmdn
A Z A L L A M I GIMNAZIUM T A N A R I T E S T U L E T E N E K T A G J A I
IGAZGATOK:

Kdlmdn Bela rajz 71947/
Gelleri Emil dr - mennyisegtan-termeszettan szak 71948-1949/
TANAROK:

Bdndti Sverdk Jdzsef rajz, miiveszeti alkotasok ismerete, a Rajz szertar ore

Behinszky Bela - onallo hitoktato
Bows Lajos - magyar-latin szak, Az Irodalmi kor vezetoje, az Ifjusagi konyvtar ore. Szombtahy Viktor iroval 6 volt a varost bemutato elso
utikonyv szerzqje /196?/
Borsi Sandor dr. - termeszetrajz-foldrajz, tandijbeszedo, a Termeszetrajzi es foldrajzi szertar ore
Darkd Imre dr - angol nyelv
Gerencser Jdnos tortenelem-foldrajz, ig.h.
Juhdsz Armand - testneveles, a Sportkor vezetoje
Katona Gyula dr, - iskolaorvos, egeszsegtan a V I . V I I . o.-ban
Korompay Ede - magyar-francia, enek a V-VIII.o.-ban
Kovdcs Lajos - enek-zene oraado, az enekkar vezetoje
Kozma Peter - mennyisegtan-termeszettan, a Termeszettani szertar
ore
Lehrbaum Ottilia nemet-francia, a leanytesneveles feliigyelqje
Molndr Jdzsef - mennyisegtan-termeszettan, a Diakszovetseg vezeto
tanara
Somos Jdzsef dr - tortenelem
Szalay Jdnosne Sonleithner Margit - latin-nemet, a Sziiloi Munkakozosseg tanarvezetoje
Szamosi Sods Vilmos - szobrasz
Szebenyi Ferenc - termeszetrajz-vegytan, a Vegytani szertar ore
Tihanyi Ferenc - magyar-latin, a Tanari konyvtar ore
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S Z E N T E N D R E I F E R E N C E S GIMNAZIUM
/1950-2005/
2000 Szentendre
Aprily Lajos ter 2. sz.
Telefon: (26) 311-195
Fax:(26)318-028
Honlap: www.ferences-sze.sulinet.hu
„Ne csak a magunk haszndra, hanem mdsok javdra eljUnk"
A ferences szellemi segre - szegenyek, elesettek gyamolitasa, betegek
apolasa, az orszag vedelme szoval es karddal, a kimuvelt emberfok gyarapitasa - a tarsadalom minden korban fogekony volt. A szegenyseget
hirdeto, derekukat ov helyett kotellel atkoto, paraszti ruhat hordo szerzetesek mar a rendalapito, Assziszi Szent Ferenc 71182-1226/ eleteben
megtelepedtek Magyarorszagon. A szerzetesek a tortenelem folyaman
kiilonbozo modon segitettek az orszagot.
Az elsd nagyobb feladatot IV. Bela 71235-12707 idejen kaptak. A tatarjaras utan a kipusztitott orszagba betelepitett kunokat es jaszokat kellett a kereszteny hitre teriteniiik. Az uralkodo gyakran vette igenybe a ferences baratok diplomaciai munkajat is. A kiralynak frater Pal szemelyeben ferences atya volt a gyontatoja. IV. Bela felesegevel egyiitt a ferencesek harmadik rendjenek tagjai koze lepett. Leanyai, Boldog Kinga es
Boldog Jolanta klarissza 7ferences7 apacakent fejeztek be eletuket. Novertik, arpadhazi Szent Erzsebet is Szent Ferenc kovetdje volt.
A szerzetesek kesobb aktiv reszt vallaltak a honvedd harcokban is. A
torok elleni kiizdelemben kereszteseket toboroztak, harcba is indultak.
Tomori Pal, kalocsai ersek a mohacsi csataban esett el 715267. A hodoltsag alatt a keziikben maradt negy kolostor 7Csiksomly6, Gyongyds,
Szakolca,Szeged7 jelentds szerepet jatszott a magyarsag vallasi es nemzeti fennmaradasaban. A nep mintegy elismereskent, akkortajt nevezte el
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a ferenceseket „baratnak". Emellett a magyar irasbeliseg es a magyar
nyelv megteremtesen is faradoztak. Az elso, rank maradt, teljes egeszeben magyar nyelvvi, kezzel irott kodex, a Jokai kodex is ferences szerzo
mvive. A Matyas kiraly altal tamogatott egyhazi tudomanyok miaveloit,
Temesvari Pelbartot 71435-1505/ es Laskai Osvatot /1450-1511/ Europaszerte ismertek. A ferencesek a reformkorban predikaciojukkal alltak a
nemzeti megujulas es a miivelodes szolgalataba. Az 1848/1849-es szabadsagharc idejen a mintegy szaz tabori lelkesz kozott voltak ferencesek
is. Ismet eletuket is aldoztak a hazaert /Gasparits Kilit/. Doblingi maganyaban Szechenyi Istvan lelki vezetoje is ferences atya volt, Albach
Szaniszlo. A huszadik szazadban modem lelkipasztorkodast es misszios
tevekenyseget lattak el Kinaban, illetve az elszakadt /Karpatalja,
Vajdasag/ es kivandorolt /USA/ magyarok koreben. 1945 utan ligy ttint,
vegleg kiszorulnak a tarsadalom eletebol.
Az oktatasba a 17. szazad kozepen kapcsolodtak be. A jezsuita rend
megsziintetese utan atvettek azok iskolait. Az 1770-es evek vegen mar
huszonnegy gimnaziumuk volt. A viragkorban az egesz orszagban tobbezer diakot oktattak, neveltek. Legnepesebb gimnaziumuk Bajan mukodott. Irodalmi jelentoseguek a ferenceseknek az oktatashoz fiizodo munkai /iskoladramak, szindarabok/. Kesobb a belso atrendezodes soran iskolaik szama egyre csokkent. A 20. szazad elejen mar csak harom helyen
mukodtetnek gimnaziumot: Esztergom, GodoUo, Nyirbator. 1948-ban,
az allamositas idejen ezeket is elvesztettek. Kesobb azonban lij lehetoseget kaptak.
„Aki nem felejti a multat, annak jovoje van "
1950. jiin. 7-en es 8-an, majd 18-an es 19-en ejjel a kolostorokbol, iskolakbol elhurcoltak mintegy haromezer ferfi es noi szerzetest, zomiikben pedagogusokat. Ezzel akartak kenyszeriteni az egyhaz vezetoit,
hogy tamogassak a szocializmus epiteset, a materialista-ateista vilagnezet terjeszteset. Majd annak fejeben, hogy elismerik az allamositas jogossagat, a katolikus egyhaz azt a „diktatumot" kapta, hogy korlatozott
letszamban megtarthat nyolc gimnaziumot: A bencesek Pannonhalman
es Gyorben, a piaristak Budapesten es Kecskemeten, a ferencesek Esztergomban es Szentendren, a Szegedi Iskolanoverek Budapesten es Debrecenben kaptak erre lehetoseget. Az iskolak vallalasa fejeben megtart92

hattak a budai es pasareti illetve az esztergomi kolostorukat. Itt engedelyezett rendi keretek kozott miikodhettek
A rendszervaltas utan kedvezo valtozas allt be a Ferences Rendtartomany eletebe. 1989. aug. 30-an az 1950-es rendeletet az allam visszavonta. Ekkortol a Kapisztran Szent Janosrol nevezett Ferences Rendtartomany elete ujraindulhatott a kovetkezo helyeken: MatraverebelySzentkiit (1989), Szecseny (1993), novendekhaz Szeged (1989), Gyongyos (1990). 2000-ben Szentendren uj rendhaz alakult. A rendhaz vikariusa a gimnazium igazgatoja, R Fekete Andras lett. Az iskola tortenetenek, eletenek bemutatatasaban nagymertekben tamaszkodtunk az iskola
egykori tanara, Anyos atya /dr. R Soos Janos/ jubileumi emlekkonyvere:
Szentendrei Ferences Gimndzium 1950-1990. Az atya egyebkent nyugdijazasa utan 1997-t61 lelkeszkent szolgalt Matrahazan.
Az INDULAS

Az iskola a miikodesehez termeszetesen nem kapott uj epiiletet, de atvehette az itt mar ket eve mukodo Egyhazkozsegi Gimnazium altal ligyahogy rendbehozott csendorlaktanyat. Az itt kialakitott 30-40 m--es termek azonban zsiifoltak voltak A megengedett osztalyletszam: 30, 40 fo
volt, amit a gimnazium igyekezett megtartani. Emellett nehezseget okozott, hogy a ferencesek mar regota nem foglalkoztak oktatassal. A felkinalt lehetosegben azonban felismertek, hogy az lij koriilmenyek kozott
„a gondviseldIsten akaratdbdl tdrtenelmi lehetoseget kaptak" a tovabbelesre.' Egyebkent a rendet feloszlattak volna. A ferencesek elfogadtak,
hogy ezentul nevelo-oktato munkat vallaljanak, „es igy szolgdljdk Isten
Ugyet es munkdljdk a fdldi hazdt. " A szentendrei ferences gimnazium elso igazgatoja, dr. Nagy Konstantin sem volt pedagogus, de batran vallalkozott. Egyhazjogaszkent „kivdldan alkalmas volt az dllammal vald
kapcsolatteremtesre. " Az igazgato jovialis volt az allammal szemben, de
„a rdbizott didkokat es az iskoldt a kdrdmszakadtdig vedte. " Bar mtikodese soran tobb kritika erte, tevekenysege utolag is „j6nak bizonyult.'"
Az elso tantesttilet osszeallitasat a „ Gondviseles vdllalta.Miutan
a
szerzetesek 1948, a betiltas utan kiilonbozo, fokent fizikai foglalkozasokra kenyszeriiltek, orommel fogadtak az uj ferences gimnazium meghivasat. Igy az elso tanari kar Jgen erdsre sikeredett. A tizenhat fobol csak
het volt ferences. Mellettuk meg tobb szerzetesrend kepviseltette magat.
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A z INDULO TANARI KAR

dr. Deaki Sandor
dr. Hein Jeno
Horvath Kalman
P. Nemeth Pius
dr. Lukacs Istvan
Vigh Arpad

ciszterci
magyar-latin
bences
magyar-latin
szalezianus
matematika, fizika
marianus, ferences
tortenelem-foldrajz
szalezianus
magyar-tort., milv.tortenet
piarista
matematika-fizika

ORAADOK

P. Faddy Ottmar
P. Navay Gyorgy
P. Szikra Ferenc
Czaja Matyas
P. Deak Florind
P. Tamas Alajos
Szepkuthy Sarolta

ferences szerzetes
ferences szerezetes
ferences szerzetes

hitoktato
orosz nyelv
orosz nyelv
testneveles
marianus, ferences
nemet nyelv
kapisztranus, ferences szerezetes
enekkar
szatmari irgalmas nover matematika, kezimunka

Hogyan lett a szerzetesbol tanar? Errol erdekes es hiteles kepet kaphatunk az iskola egyik kesobbi tanara, Szanto Konrad visszaemlekezesebol. Akizart szerzetesek az egyhazi vezetes megbizasabol a visszakapott
lehetosegek nyoman megkezdtek a tanari diploma megszerzeset. Miutan
1950-ben neki is ott kellett hagyni a rendhazat /Jaszbereny/, oktober elsejen a budapesti kolostorba ment, hogy az Eotvos Lorant Tudomanyegyetem diakja lehessen. Pasareten a ferences atyak nepes gardaja fogadta. Kozos megbeszelesen beosztottak, hogy ki milyen tanari szakot
valaszt. Mivel a valasztast az idosebbek kezdtek, neki mar csak a fdldrajz-tortenelem szak jutott. Mikor megjelent az elso foldrajz-oran, a tarsal kivancsian neztek ra es mivel joval idosebb volt a tobbieknel, megkerdeztek tole, hany gyermeke van: „ahogy vessziik, vdlaszoltam. Egy
sines, illetve tobb tucat van. Hogy-hogy?- csoddlkoztak. Nines feleseged,
vagy tobbszor elvdltdl? Ne taldlgassdtok! Szerzetes pap vagyok. Lelki fiam es Idnyom - akik gydnni jdrnak hozzdm - van tdbb. Feleletem megnyugtatta oket. Tdlem nem kell felniiik.
De nemcsak a tanarok, a diakok is igen kiilonbozo helyrol jottek - a
komak megfeleloen. Miutan atvettek a mar itt miikodo egyhazkozsegi
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gimnazium diakjait, sok volt koztiik a szentendrei. Emellett azonban tobben jottek a kornyekbeli falvakbol is. A kezdeti idoben volt olyan ev,
amikor a dunabogdanyi nemetek „mentettek meg az iskoldt." Naluk a
nemzeti ontudat a keresztenyseg vallalasaban is kifejezodott. Minden
nyomas ellenere, sot csakazertis hoztak es irattak be az iskolaba a gyermekeiket. Azert legtobben megis a fovarosbol jottek. Elsosorban a „deklasszdlt elemek" gyermekei, akik Budapesten nem juthattak be a kozepiskolakba. Koztiik voltak az akkor megvetett „ uralkodd osztdly" gyermekei. Nehany nev a teljesseg igenye nelkiil a tortenelmi magyar csaladok itt tanulo gyermekei koziil: Banffy Erzsebet, Bardos-Feltoronyi Gabor, Beke Kata, Beniczky Elemer, Beothy-Zsigmond Judit, Dessewfy
Zsolt, Bethlen Zsuzsanna, Fay Andras, Festetics Antal, Jekkelfalussy
Zoltan, Kallay Peter, Kendeffy Gyula, Mailath Erzsebet, Nadasdy Gabor, Podmaniczky Janka, Prohaszka Otto, Siklossy Tibor, Tahy Kinga,
Wesselenyi Gyorgy, Zichy Erzsebet, Zsigrai Szabolcs. ,y4 kdzdny es romlottsdg hulldmvereseben, az dllampdrti ateizmus hivatdsos szelvihardban az ide jdrdk szdmdra „sziget" volt az iskola. "
A beiratkozaskor 1951 es 1963 kozott az anyakonyvbe termeszetesen
azt is be kellett imi, mi a sziilok foglalkozasa. Szerencsere azt is, mi volt
korabban. Igy most megidezhetjiik egy kicsit a tortenelmet. Reszlet az
anyakonyvbol.''
FOGLALKOZAS

1945 elott
tisztviselo
fdldbirtokos
postal jogasz
iigyved
szamvevosegi fotanacsos
banktisztviselo
jarasbiro
jegyzo
szazados
malmos
katonatiszt

1945 utan
villanyszerelo segedmunkas
segedmunkas
esztergalyos
utkaparo
segedmunkas
vasmunkas
gyari munkas
segedmunkas
segedmunkas
molnarseged
kazanfflto
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A KOEDUKALT ISKOLA

Az indulaskor a ferences atyak fiuiskolaban gondolkodtak. Vegiil a
helyzet maskent alakult. Errol a valtozasrol a forrasok igy tudositanak.
„Szeptember 13-an a beiratdsi napon Faddy Ottmdr hittantandr es
P/dter/ dr. Nagy Konstantin igazgatd vdrta a didkokat. Az elsd csoport mint Jezus sirjdndl es a feltdmaddsndl - nehdny asszony volt. Lednyaikat jdttek beiratni." Volt aztan olyan meresz kislany is, mint Beke Kata,
aki egyediil jott ki Budapestrol. O egy kesobbi irasaban: Szentendre csak
egy van - igy emlekszik a beiratkozasra: „ Szdrmazdsom miatt nem vettek fel a pesti dllami gimndziumba. Ajdnlottdk, hogy Szentendren a ferenceseknel taldn meg van hely. Hdrom kistestverem volt otthon, edesanydm nem tudott elkiserni, igy tizennegy evesen, matrdzruhdban egyediil indultam Szentendrere. Leszdlltam a HEV-rdl es termeszetesen pillanatokon beliil eltevedtem. Bekeveredtem egy mellekutcdba, ahol egy tehen ment eldttem. Remiilten neztem a tehenet es a mocskos fardt. Ketsegbeestem, hogy nekem ilyen szdrnyu helyen kell iskoldba jdrnom, ahol tehenek jdrkdlnak az utcdn. Elkezdtem zokogni, de hdt szepen mentiink tovdbb, eldl a tehen, utdna en. Aztdn megtaldltam az iskoldt. Az maga volt
a napfeny, a deru, a virdgoskert. Az igazgatd, dr. Nagy Konstantin.... azt
mondta: „Szervusz gyermekem, beiratkozni jdttel?" Ettol a rdvid kerdestdl a gazddtlansdg es az elveszettseg erzese negy evre felfUggesztetett. Az atyak termeszetesen nem utasitottak vissza a lanyok jelentkezeset se, igy a gimnazium „koedukalt" lett. A nyolc katolikus gimnazium
koziil egyedul a szentendreit tettek nyitotta a fiuk es lanyok szamara.
Bar az lij rend nagy lehetoseget kinalt az egyhaznak, „feltett szdndeka
volt ezt a nyolc osztdlyos gimndziumot is eldbb-utdbb feleslegesnek nyilvdnitani. A leggyengebb Idncszem szerepet a szentendrei katolikus iskoldnak szdntdk. Roviddel az indulas utan a gimnazium „ ajdnlatot is kapott, hogy az iskoldt ajdnlja fel az dllamnak. „ R Nagy Konstantin valasza erre az volt: „Mi nem kertiik az iskoldt, nem is ajdnljukfel. Az mds
dolog, ha elveszik." De szerencsere, nem vettek el. Az oktatas folyt tovabb. Az ide keriilt atyak az emberi tudas es kultiira legmagasabbfoku
ismereteit adtak at a diakjaiknak. Kozben termeszetesen megismertettek
veliik a vallas igazsagait es kozvetitettek szamukra a kereszteny eleteszmenyt.
A diakok a kornyekrol autobusszal jartak az iskolaba. A budapestiek
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pedig HEV-vel utaztak ki. Idezziik ujra Beke Katat: ,Az iskola voltakeppen a Margit-hidndl kezdodott. Nem volt aluljdrd, ott dlltunk hdban,
fagyban, a hidegben es vdrtuk a HEV-et. Az iskola a diakok szamara kiilon kocsit kapott. Ott kezdodott a didkelet: a matekpelddk mdsoldsa, a
dolgozatirds, a nevetes, a viddmsdg. A „frankas"- okat az utasok emellett a nagy sportvitaikrol ismertek. Szentendrere erve a masfel kilometeres utat aztan a diakok egy paptanar vezetese mellett fegyelmezetten, kozosen tettek meg. A masik alkalom amikor a diakok „egysegesen" jelentek meg a varosban, az a tomaora volt. Tornaterem hijan a testmozgast,
a test karbantartasat az atyak azzal probaltak megoldani, hogy a poloba,
dresszbe oltozott diakokat fegyelmezetten, de nagy akarassal bizonyos
idoben korbefutottak az iskolat koriilvevo utcakon.
Lassan egyre rendezettebb lett az iskola elete. Bar meg mindig aggaszto volt, hogy az itt vegzoknek nehezebb volt bejutni az egyetemre.
Azert a tanulok letszama fokozatosan nott. Az iskola szinvonala, szellemisege pedig potolhatatlan volt. Az elso ot ev munkajanak lezarasakent
idezziik ujra, utoljara a szereto diak, Beke Kata sorait. Emellett kepet kapunk a szamara masodik sziilovaroskent tiszteU Szentendrerol is. „Az
ember benne elt a tdjban. Az dszi szines lomboktdl a tavaszi virdgos gyiimdlcsfdkig. Ez volt az egyik legnagyobb elmenyem. A mdsik Szentendre,
maga a vdros. Nem ismertem akkor meg ilyen emberi meretu vdrost, amit
gyalog vegig lehet jdrni. Szentendre ezidd tdjt (1951-1955J szUrke, kopott es szegeny volt, mint az orszdg, de felfedeztUk benne a szepseget.
Nem volt nehez. Ugy mentUnk haza az iskoldbdl, hogy utba ejtettUk a
vdrtemplomot, bejdrtuk a sikdtorokat, lementUnk a Duna-partra. Egyszerre kapott meg a tdjelmeny, a termeszet es a vdros: az emberi meretu
vdros. Tdbben kerdeztek tdlUnk akkoriban, hogy-hogy ilyen messze jdrtok, s mi azt mondtuk, hogy negykezldb is kimennenk."'° Aztan az iskola
eletebe ujra beleszolt a tortenelem. Jott 1956.
ISKOLA A VIGYAZO SZEMEK ELOTT

Az AVO es az Allami Egyhazugyi Hivatal termeszetesen a kezdetektol rajta tartotta a szemet az iskolan. Igyekeztek megtalalni azt a pontot,
amelyre hivatkozva azt megsziintethetik. Anyos atya szerint P. Sebestyen Szaniszlo igazgatonak, mint a „mondabeli hajdsnak a legnagyobb
dvatossdggal kellett az iskola hajdjdt elkormdnyoznia a Scilla es
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Charibdis kdzdtt. " Ket eset a mentesi akciok koziil Bar 1956-ban a diakok nem vettek reszt semmi esemenyben, azert egy diakot es tanart elvittek egy rovid idore mashova. A forrongas termeszetesen szunnyadt az
itteni diakokban is. 1957-ben oktober 23-an, az egy eves evfordulora ligy
akartak emlekezni a negyedikesek, hogy aznap nem jonnek iskolaba.
Szaniszlo atya „megneszelte" a tervet es magahoz rendelte egyik tanulojat, Schirilla Gyorgyot, aki mar akkor nevezetes volt a futasarol, es kiadta a parancsot: „Fiam azonnal indulsz Pestre, Buddra es a Dunakanyarba, es az dsszes negyedikesnek elmondod: Holnap reggel nyolc drakor
mindenkit ott akarok Idtni a gimndziumban. Aki hidnyzik, az ajdnld levelben megkapja a bizonyitvdnyt. Hajnali hdromkor ert veget a futds
Csobdnkdn. Reggel nyolckor mindenki ott volt a padjdban." Marcius 15-ere
pedig azt eszeltek ki a diakok, hogy az iinnepsegen a Talpra magyart ugy
szavaljak, hogy mindenki harsogja: Eskusziink,eskiisziink, rabok tovabb
nem lesziink. Szaniszlo atya szervezese reven az iinnepelyen termeszetesen nem ez a vers hangzott el, hanem a Feltamadott a tenger. A diakoknak leesett az alia. De azoknak a karhatalmistaknak is, akik koriilvettek
az iskolat. E l is mentek hamarosan.
EPITKEZES

Eloszor 1963-ban sikerult elemi az iskolanak, hogy az epiiletet bovithessek, atepithessek. 700 m^ keriilt ekkor beepitesre. Negy ev alatt felepiilt egy uj epiiletresz tantermekkel, folyosoval, ket kis cellaval es egy
200 m--es tomaterem oltozovel, mosdoval. Szertarak epiiltek es elkesziiU a kazanfiites. Nagy vallalkozas volt a konyha es az ebedlo kialakitasa. Vegiil a valamikori istallo helyen elkesztilt egy tizenket asztalos,
huszonnegy miibor boritasii paddal teli szazhiisz szemelyes etterem. Beliil az udvaron felepiilt egy kis kapolna is. Az iskola elso komolyabb atepiteset mesterek vegeztek, de az atyak sem resteltek a munkat. A diakokkal es szulokkel egyiitt hordtak a kovet, bontottak az olajos padlot,
falaztak. Hogy tisztak maradjanak a falak, a termeket faburkolattal lattak
el. Igyekeztek „tetszet6sebbe" is tenni az iskolat. Ekkor kesziilt el a belso kovacsoltvas kapu es a kiilso, ugyancsak kovacsoltvas diszkapu. A falon pedig feliratok.
1982-re az iskola ujra sziiknek bizonyult. Ekkor kellett bevezetni a fakultaciot, illetve megjelentek az elso szamitogepek. Mindehhez termek
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kellettek. Nemzetkozi segitseggel a gimnazium lijra epitkezett. Fokent
az udvari fronton. Az itt korabban kiepitett reszek haromszintesek lettek.
Az alagsorban kapott helyet az elelmiszerraktar, a karbantartomiihely,
stb. A foldszinten tovabb boviilt az ebedlo, szaznyolcvan fore. A konyha dolgozoi is kaptak kiszolgalo helysegeket. A tantermek mellett egyre
tobb lett a szertar. Uj helyeket alakitottak ki a konyvtar, a zeneterem, a
szinpad szamara. A tanari cellak mellett kiilon kis etterem, teakonyha
szolgalja ettol kezdve a neveloket. Az epitkezest a helyi iskolak epiteseben tobbnyire resztvevo Szuromi Imre iranyitotta. A muveszet irant is
erdeklodo, es azt miivelo epitesz Szent Ferenc eletet abrazolo sgrafittoja
fel is keriilt az iskola egyik kiilso falara. Az epitkezesek soran a regi,
foldszintes utcai reszt - tisztelve a varoskepet - tovabbra is valtozatlanul
hagytak. A magasitott tetoterben azonban sikerult a „maga egyszerusegeben is dhitattal teljes", haromszaz meteres szep kapolnat kialakitani.
Az epitkezes 1986-ra, epp Kapisztran Szent Janos hatszaz eves evfordulojara lett kesz. „A magyarorszagi ferencesek Kapisztran Szent Janosrol
nevezett provincidja ennek a munkdnak a felajdnldsdval Unnepelte a magyar tdrtenelemnek is jelentds szemelyiseget." Ahhoz, hogy ez a nagy
epitkezes megvalosulhasson P. Hegediis Kolos igazgato vegigjarta Europa ferenceseit, a nyugatnemet, holland kolostorokat, apaca- es hivokozossegeket, akik mind segitettek is. Anyos atya szerint „minden oldalrdl
segito kezek simultak a teglafalhoz."'' Ezt a szeretet, segitokeszseget
orokitette meg az egyik falra feltett bronz emlektabla, Szollosy Eniko alkotasa. A tablan az alabbi szoveg olvashato:
1938 - 1986
ANNO S. JOANNIS C A P E S T R A N O
Kapisztran Szent Janos
HOC I N S T I T U T U M R E A E D I F I C A T U M E S T
sziiletesenek 600 eves evfordulojara
FRATERNO FRANCISCANORUM A U X I L I O
lijult meg ez az intezet
COMMUNIONEM POPULORUM FOVENDO
a ferencesek testveri segitsegevel, apolva a nepek kozotti baratsagot
Omnis gloria eius...ab intus Zs. 44,14 - Beliil van...
...minden szepsege
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Aki kiviilrdl, az utcarol nezi a hosszu, foldszintes epiiletet, nem is sejti, hogy benn az udvarban, a folyoson, a termekben milyen sok miiveszi
alkotas rejtozkodik. Az itt tanito atyak a kezdetektol vallottak Liszt Ferenc hitvallasat: „Mindig is ligy gondoltam, hogy Isten egyetlen adomannyal latta el az embert, az alkotas adomanyaval, melyet az ember a
muveszetben birtokol abbol a celbol, hogy a szep erzelmevel hasson a
szivekre, hiszen a szep az igazsag ragyogasa." E szemlelet jegyeben „nemi felhivo jelleggel" mar a kapuk sem a megszokottak. A kovacsoltvas
bejarati kapu mellett a falon ket kisebb kovacsoltvas alkotas: az iskola
neve es a ferencesek cimere: a koszontes Pax et Bonum - Beke es Aldas
szavai kozott Krisztus es Szent Ferenc keresztezo keze fogadja a belepot. A kis folyoso meleg faboritasan ket cimer. Az egyik a varos regi lij
cimere, rajta a gyoztes hiisveti barannyal, a masik a kint is latott ferences cimer ismetlodik. Elottiik a varos regebbi tortenelmere utalva egy Kr.
u. 261-266-b61 szarmazo romai fogadalmi oltar all. A falon feliil rezlemezen domboritott betiikkel Szent Ferenc Naphimnusza. Az eloteret egy
nagy kovacsoltvas diszkapu zarja le szines uvegmezokkel. P. Kakonyi
Asztrik terve alapjan. A delutani nap tiizeben felragyognak a Naphimnusz motivumai. Szent Ferenc kitart kezekkel aldja az Alkotot, testverei,
a teremtvenyek iranti halabol. A vaskaput a jeles kovacs muvesz, az egykori tanitvany Lehoczky Janos keszitette. A kis udvarra belepve a ter kozepen egy vakito feher meszkdszobor all. Assziszi Szent Ferenc, amint
kezeben vett ket faaggal hegedul. Felig nyitott szemevel az aranylo Napot nezi. A szobor a varosban elo Csikszentmihalyi Robert szobrasz alkotasa. Neki a gyermekei jartak ide tanulni.
A folyoson is sorra amulva jarhatunk vegig. Az egyik sarokban Jalics
Erno: Magyar madonnaja, mashol Csikai Marta: Az anyasag szimboluma, az Elet miszteriuma cimii szobra all. Az egyik falon Urban Terez es
Borsody Laszlo helyi miiveszhazaspar hatalmas Szent Laszlo keramiakepe fogad. Az evekig tervezett falkepen felsejlik egesz tortenelmiink. A
lovagkiraly alakjabol sugarzik Zrinyi gondolata: „ Egy nemzetnel sem
vagyunk alabbvalok" - es az orszagert felelosseget vallalo kiraly elszantsaga, meltosaga. Nem messze tole a kozossegi terem bejarati falat
disziti a Szechenyi Istvan altal „kismagyar"-nak nevezett, a hazaszeretet
peldajava emelt csomakorosi szekely, Korosi Csoma Sandor emlektablaja. Rajta a felirat: „Egy szegeny arva magyar penz es taps nelkiil de elszant kitarto hazafisagtiil lelkesitve bdlcsojet kereste a magyamak es ve100

gill osszeroskadt faradalmai alatt. Tavol hazajatul alussza orok almat, de
el minden jobb magyar lelkeben. Vegyetek peldat hazank nagyjai es
gazdagai es legyetek hil magyarok. Tettel, nem puszta szoval aldozati
keszseggel es nem olcso fitogtatassal." Anyos atya szerint a bronzba ontott emlektabla nemcsak diszit, de talan „tobbet is tesz.'"A kapuk, szobrok mellett szerte a termekben festmenyek, kepek.
Ezekrol tetelesen Anyos atya hosszu meltatast irt a gimnazium emlitett
evkonyveben. Az egyik kozponti hely az iskolaban az emeleten kiepitett
kapolna. A szentely falanak fo disze a Kakonyi Asztrik ferences miivesz
altal festett kep: Assziszi Szent Ferenc stigmatizacioja. Azota a kapolna
lijabb miiveszeti ertekekkel gyarapodott. A kapolna elsodlegesen a diakmise szinhelye, am nyitott a varos szamara is. Vasamaponkent misek, i l letve alkalmankent okumenikus istentisztelet zajlanak itt. Emellett helyet ad a lelkisegi napoknak, diakok eskiivqjenek. Kakonyi Asztrik kepei meg tobb helyen is diszitik a falakat es kesztetik elmelkedesre, hitiik
melyitesere az ide beteroket. Az atya kepein tiil meg szamtalan mtialkotas lathato a kulonbozo kozossegi termekben, osztalytermekben. Sorban
a kovetkezok: Boromisza Tibor: Nyaron az esztergomi hatarban, Banati
Sverak Jozsef: Szentendrei utcareszlet, Czobel Bela: Tanulmanyfej, Vali
Dezso: Bama keresztiit, Balogh Laszlo: Golgota, Kontuly Bela: Szent
Veronika torzo, Gabor Emil: tajkep, Barcsay Jeno: Gyasz, Kapuk, Barczi
Zoltan nepi farago: nyolc terem szamara nyolc magyar szent kepet keszitette el, Zsin Judit pedig: a Jezus het szavat idezo dombormiiveket.
Mellettiik tobb ismeretlen festo egy-egy szep klasszikus stilusban, vagy
absztrakt modon keszitett kepe. A szobrok, kepek, mualkotasok gazdagsagat magyarazza, hogy Szentendren sok miivesz el. Vagy ok jartak egykor ide a gimnaziumba /Balogh Laszlo, Deim Pal/ vagy gyermekeik
/Csikszentmihalyi Robert, Borsody, Urban hazaspar, Boromisza Tibor/.
A miiveszek masik resze szellemileg, erzelmileg vallalta a kotodest az iskolahoz es ezert adomanyozta ide a mtivet. Tobb kep egy regen itt tanult
diak ajandeka reven keriilt az iskolaba. Utoljara a kiilso, utcai frontjan
keriilt egy miialkotas az iskola birtokaba. 1987-ben sziiletesenek 100.
evfordulojan az Erdelybol a belso kenyszer hatasara 1929-ben Magyarorszagra telepulo jeles koltore - mellesleg a Baar-Madas Gimnazium
egykori igazgatojara - Aprily Lajosra emlekezett az orszag. Az iranta erzett tisztelet alapjan javasolta a gimnazium mellett levo kis ter szamara
az Aprily ter nevet Anyos atya. Javaslatat a varos elfogadta. A kolto
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szobrasz leanya, Jekely Marta pedig egy portret ajanlott fel ez alkalombol az iskola reszere. A portre az utcan az iskola falaba beepitve koszonti az arrajarot.
U J A B B EPITKEZES

A harmadik nagy epitkezes 1993-ban kezdodott. A tobb evig tarto
epitkezes soran az iskola uj tomateremmel es lij epiiletszamnyal boviilt.
Benne kilenc tanterem, hat csoportterem. „ Ezzel alkalmassd vdlt az iskola arra, hogy a korszeriiseg minden kdvetelmenyevel lepest tartson. "
OKTATAS, NEVELES

Sziikseg is volt a bovitesre, mert valtozott az oktatas rendje. 1994-ben
a negy osztalyos gimnaziuma mellett megkezdodott a hat evfolyamos
gimnaziumi kepzes is. Megerkeztek ide a kissebbek, a 12-13 evesek. Az
iskola tanuloinak szama lassan elerte az otszaz fot. Az osztalyok szama
tizenhat lett. A hatosztalyos oktatas bevezetesevel nott a szentendrei tanulok aranya, bar a tanulok zome meg mindig bejaro. A komyekbeli telepiilesekrol es tovabbra is Budapestrol jonnek. Az iskola szellemisege
es szinvonala miatt azonban a tanulok es a szulok vallaljak a nehezsegeket. A boviiles miatt lassan mar a bentlakas gondolataval is foglalkozni
kellett. Az iskola egyre kedvezdbb helyzeterol, a sokszinti pedagogiai
programrol az igazgato atya, P. Fekete Andras orommel szamolt be az
egyik helyi iijsag hasabjain." A kotelezo orosz nyelvoktatas megsziinte
utan harom nyelv oktatasat vegzik: angol, nemet, latin. Ebbol ketto valasztasa kotelezo. A gimnazium befejezesekor altalaban a vegzos tanulok otven szazaleka C tipusii nyelvvizsgaval rendelkezik. Az oktatas mas
teriileten is eredmenyes. A Kozneveles cimii lapban egy a korabbi evekre visszatekinto /1995-1999/ ertekelese alapjan az orszag 260 kozepiskolaja koziil a szentendrei Ferences Gimnazium a 48. helyen allt.'* A rendszervaltas ota megszunt a politikai okokbol „zarolt" minosites az egyetemi felvetelek teren. Ezzel kedvezobbek lettek az itt tanulok tovabbtanulasi eselyei is. A tanulok nagy szazaleka be is jut a kiilonbozo felsooktatasi intezmenyekbe. Az evek soran termeszetesen valtozott a gimnazium tanari kara is. A tanari diplomat szerzett papok, szerzetesek mellett
egyre tobb vilagi pedagogus vallalt itt munkat. Termeszetesen ok is hivo
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emberek es orommel vallalkoznak apostoli, pedagogiai hivatasra. Mar
1985-ben fele-fele volt az arany. A huszonot fos tantestiiletbdl tizenharom a rendi tag es tizenketto a kiilsds. Ketezerben Fekete Andras igazgato atya tajekoztatoja szerint a harminckilenc fobol csak a harmad, tizenegy fd a szerzetes. A ketharmad vilagi nd es ferfi tanar. Azonban valamennyien kereszteny, ezen beliil is ferences szellemben igyekeznek
nevelni a rajuk bizottakat.
Az utobbi evekben az iskola eleteben ket orvendetes dolog is tortent.
1997-tdl az iskola a Pazmany Peter Katolikus Egyetem gyakorlo iskolaja
lett. 1999. szeptemberetdl pedig a nemzetkozi komyezetvedelmi G L O B E
program magyarorszagi bazisiskolajakent milkodnek. Az itt folyo munkat
dr. Dory Istvan biofizikus, fizikatanar iranyitja. 6 vezeti a Komyezeti Nevelesi Halozat Orszagos Egyesiiletet, valamint a BOKOR dkocsoportot is.
Emellett aktivan kdzremiikodik a helyi komyezetvedelmi munkaban.
D I A K O K ES TANAROK

„Megjeldldm ezt a helyet, mert a hely megjelolt engem"
Az itt oktato atyak tudtak, hogy a gimnaziumban tanulo diakok hihetetleniil ragaszkodnak az iskolajukhoz. Tudtak azt is, hogy sokkal gazdagabb egy ember lelke, elmenyvilaga, ha van egy olyan Alma Mater, ahol
felndtt elete soran mindig boldog erzesekkel iddz el, ezert igyekeztek az
iskolat minel otthonasabba tenni. Igyekeztek minel tobb kozosseget, lathato emleket alkotni. Az akkor meg fas, bokros kertben felallitottak egy
masfel meteres kereszt alakban megtdrt kdtombot. Rajta a felirat: E l hunyt tanaraink es Elhunyt diakjaink emlekere. Kesdbb egy szekely fafarago fiu munkaja reven ket faoszlop kerult a tanari kertbe. Egy szep
hagyomanyt inditottak el azzal, hogy minden evben a ballago diakok egy
kis femlemezre nyomott monogramjukat raszegezhettek. Egyik tanaruk,
volt osztalyfdndke emlekere egy regi diak, az USA-ban, New Jerseyben
eld Hubbauer Fiildp 71951-1955/ alapitvanyt tett. A Szikra Ferenc-dijjal
azt a diakot tiintetik ki, akit a tarsal negy even at az dnmiivelesben, segitdkeszsegben, baratsagban, vallasossagban peldamutatonak ismertek
meg es ezt „titkos szavazdssal megerositettek."'^ A dijhoz egy szep
bronz emlekplakett is jar. Keszitdje Asszonyi Tamas szobrasz, eremmuvesz, akit francia nyelvre tanitott az atya.
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Kiilon figyelemre melto egyesiiletiik, a Szentendrei Ferences Oregdiak Egyesiiletenek megsziiletese es miakodese. 1987-ben Kelet-Europa
„meg eros politikai ellenszelben" ez lett az elso vilagi-kereszteny diakegyesiilet. Elnoke Lakner Zoltan /1967-1971/. Tagjainak szama mintegy
nyolcszaz fo. Hazaiak es a vilag kiilonbozo tajaira szetverodott egykori
diak. Celjuk az iskola anyagi-szellemi tamogatasa, a regi es a mindenkori diakokkal valo kapcsolattartas. Tamogatnak orszagos torekveseket is,
de elsosorban az iskolat. Penzt gyiijtenek es adnak az iskolai felszerelesek gyarapitasara. Evente 30-40 000 forinttal tamogatjak az arra raszorulokat. Tamogatnak ket dijat: Szikra Ferenc-dij, Pro Scola-dij, melyet
az iskola szepiteseert, karbantartasaert legtobbet tevok kaphatnak. Ballagaskor tinnepelyesen oregdiakok fogadjak a vegzosoket. Az oregdiakok
az erettsegi talalkozasokon kiviil gyakran osszejonnek: farsang, husveti
lelkinapok, csaladi kirandulasok, vasamapi istentisztelet. A Szent Ferenc
neve napjat koveto penteken pedig oregdiak misen tanaraikkal is talalkoznak.
A K I K INNEN INDULTAK

Az itt vegzett diakok nevet es munkajat ott talaljuk tobb orszagos es
helyi intezmeny, szervezet eleteben. A teljesseg igenye nelkiil koziiliik
megemlitiink nehanyat.
Sok itt tanulo novendeket melyebben is megerintett a ferences lelkiseg
sajatos karizmaja. Papok lettek, vagy hivatasszeriien orszagosan is elkoteleztek magukat a kicsinyek, fiatalok, betegek es szegenyek mellett.
Mervay Miklos 71973-1977/ - a negy es hat eves ertelmi fogyatekosokkal foglalkozo Hit es Feny kozosseg aktiv tagja
Lindmayer Jdzsef /1956-1960/ - egyike az 1987-ben indult Nagycsaladosok Orszagos Egyestilete, NAOE alapitojanak
dr. Tomcsdnyi Teoddra pszichologus 71958-1962/ - az allam altal is tamogatott HID Egyhazi Csaladsegito Szolgalat es Egyhazi Modszertani
Kozpontban vegzi lelkisegi es egyhazi szolgalatat
Springer Ferenc - reszt vesz a karizmatikus megiijulas szervezeseben
Frivaldszky Jdnos /1983-1987/ - a Focolare lelkiseg,
Schilaher Miklds /1960-1964/ a Hazas Egyiittelest segito Hazas Hetvege /Marriage Encounter/ rendezvenyeinek szervezeseben vesz reszt
Szentpeteri Peter - evangelikus lelkesz
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Beke Kata, Gyiirk Andras - orszaggyulesi kepviselok
Lotz Kdroly - miniszter 71994-1998/
Schirilla Gyorgy - futo
Bessenyei Zsdfia, Demjen Gydrgyver - szinmuivesznok
Akik kiilfoldre keriiltek, azok is igyekeznek segiteni, amiben tudnak
Kiss Geza - Californiaban,
Mihdly Mdrta az Erdelybol jott es a Ferences Gimnaziumban otthont
talalt diak 71950-19547 edesanyja, Balazs Anna nevere tett tanulmanyi
alapitvanyt egy szekely kislany egy eves tanulasi es etkezesi koltsegeinek fedezesere
FUldp Ldszld, aki Minesotaban szerzett vegiil epitesz diplomat, csaladjaval vendegiil latta es segitette az Amerikaba korhazi kezelesre erkezo es ott labadozo Siito Andrast
Festetics Antal biologus, okologus, a Nemzetkozi Termeszetvedelmi
Alap Osztrak Nemz. Biz. alapito tagja
Azok kozul, akik helyben maradtak tobben tanarkent, ovdnokent, hivatalnokkent, muveszkent, orvoskent, gyogyszereszkent szolgaljak a varost. Az itt vegzett Kdllay Peter 719617 a rendszervaltas utan polgarmesterkent szolgalta a varost 71994-19987. Az onkormanyzat kepviseloi voltak az ugyancsak itt tanulo Benkovits Gydrgy, dn Dietz Ferenc, Gottlasz
Gydrgy. A Vujicsics Tihamer Zeneiskola igazgatoja, Bokor Gydrgy, a
Szent Andras egyhazkozseg plebanosa, Blanckeinstein Gydrgy ugyancsak itt tettek erettsegi vizsgat. A tobbi itt vegzett, es itt dolgozo diak nevet helyhiany miatt most nem soroljuk fel.
Az iskola diakjai az evtizedek soran szep eredmenyeket ertek el tobb
orszagos versenyen. Most csupan 2004 jeles eredmenyeit rogzitjiik. A
Szentendre es Videke cimii iijsag is tudositott rola, hogy az E U Kommunikacios Kozalapitvany altal meghirdetett orszagos vetelkedon a szentendrei Ferences Gimnazium diakjai szereztek meg az elsd helyezest. A
mezony nem volt kicsi. A versenyre 120 csapat nevezett be. Ugyancsak
nemzetkozi sikert ert el egy erettsegi eldtt alio leany, Ddry Zsofi. Az altala kitalalt es keszitett komyezetbarat szallito es kozlekedesi eszkozre,
az elektromos teherszallito rollerre 7eScart7 Eurdpa is felfigyelt. Irorszagban, Dublinban keviselte hazankat es varosunkat a diakinnovacids
versenyen.'* A 200372004. tanevben a nemzetkdzi GLOBE-program mereseinek osszesiteseben az iskola csapata dr. Ddry Istvan vezetesevel el-
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sd helyezest ert el. A 2004. evi altalanos iskolai felveteli tajekoztato szerint a Ferences Gimnazium Pest megye legjobb felsdoktatasi felveteli
eredmenyekkel rendelkezd iskolaja lett. A 2005-iki Szentendrei Nyar kiemelkedd esemenye volt a Templombombon bemutatott Istvan a kiraly
cimii rockopera. A darab rendezdje, Szakacs Aron - ma a gimnazium tanara - a varos kuldnbozd vallasi felekezetehez tartozo, es kiviil alio, a ferences gimnaziumban, illetve mas iskolakban tanulo, vagy nemreg vegzett fiatalokbol allitotta ossze a csapatat. A bemutatot jelenletevel megtisztelte a szerzo, Szorenyi Levente is. A darabrol tobb orszagos lap is elismerd cikket irt.
TANTESTULET
71950-2005/
IGAZGAT6K

P. dr. Nagy Konstantin
P: Sebestyen Szaniszlo
P. dr. Laszlo Vid
P. Hegediis Kolos
P. dr. Mate Teodoz
P. Fekete Andras

ferences szerzetes
(1950-1955)
ferences szerzetes
(1955-1971)
ferences szerzetes, mat.-fiz. (1971-1978)
provincialis, nemet-tort.
(1978-1988)
magyar-latin
(1988-1993)
kemia-biol. ig.h. 1985- ig. (1993-)

TANAROK

Adolf Geza
P. Andor Gyorgy Karoly
Atzel Kata
Banki Maria
Bardos Anna
P. Barotai Urban
Bellosevich Annamaria
Bern Valeria
Bence Klara
P. Beney Gydrgy
Benkd Piroska
Bertane Jakab Zsuzsanna

vilagi, matematika -fizika
(1998 - )
ofm, fdldrajz, ig.h.
(1994-)
matematika, angol
vilagi, latin
(1993-1997)
vilagi, enek
(1976-1977)
ofm, tortenelem
(1973-1976)
vilagi, magyar-tort. (1995-1998)
vilagi, rajz
(1998-2003)
vilagi, orosz-angol
(1982- )
ofm, matematika-fizika (1956-1980)
szegeny iskolandver, magyar (1972-1976)
vilagi, fdldr.-testneveles
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Berthoty Annamaria
vilagi, latin
(1999-2000)
Bihari Hajnallca
vilagi, nemet
(2005 - )
Bognar Ferenc
biologia, testneveles
Boldizsar Peteme Emoke vilagi, magyar-angol
Borbely Vencel
vilagi, fizika
(2000- )
Borody Krisztina
vilagi, rajz
(1995-1996)
Bottlik Benedek
vilagi, mat.-szam.techn. (1990-1994)
Bdlcsvdlgyi Zoltan
vilagi pap, kaptalan
(1947-1951)
R Buday Peter
ofm, biologia-kemia (1991-1997)
Buza Paine
vilagi, orosz
(1992-1993)
Czaja Matyas
vilagi, testneveles
(1950-1984)
Cziffra Janos
vilagi, enek
(1982-1983)
Csagoly Kristof
tortenelem, hittan
(2003-2005)
P. Cserhati Kalman
ofm, magyar-nemet (1962-1963)
Csontos Attila
vilagi, magyar
(2004- )
Dam Karoly
vilagi, testneveles
(2005 - )
(1985-1998)
dr. Dankane Tottosy Katalin vilagi, biol.-kem.
(1950-1953)
P. Deak Florind
ofm, nemet
dr. Deaki Sandor
o.cist., magyar-tortenelem (1950-1953)
P. Demeny Zsolt Martin
ofm, angol, hittan
(1999- )
vilagi, fiz., kornyezetved. (1990- )
dr. Dory Istvan
ofm, hittan
(1950-1954)
P Faddy Ottmar
o.praem., magyar-latin (1961-1965)
P. Fedor Tibor
ofm, biologia-pedagogia (1984- )
P. Fekete Andras
vilagi, kemia
(1997- )
dr. Fonagy Anna, Joone
P. Forro Kamill
ofm, enek
(1959-1961)
P. dr. Frajka Felix
ofm, matematika-fizika (1975-1993)
P. Fresz Timoteus
ferences, hittan
(2005- )
P. Fiizes Zoltan
ofm, biologia-kemia (1954-1955)
P. Galicz Tohotom
ofm, biologia-kemia (1955-1988)
Gebauer Rita
vilagi, tortenelem-latin
Geczy Maria
vilagi, magyar-orosz (1978-1993)
P. Gegol Vince
ofm, hittan
(1970-1978)
Gyory Nikolette
vilagi, biologia-kemia (1995-1997)
R Gyulaffy Alfonz
ofm, hittan
(1981-1982)
Gyiirk Dorottya
vilagi, nemet
(1994-1997)
Fr. Hajas Amosz
ofm, matematika-fizika (1992-1993)
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P. Hajnal Imre
o.praem.,mat.-fizika
(1960-1982)
Halmi Zsofia
vilagi, nemet
(1997-2005)
Fr. Harsanyi Otto
ofm, biologia-kemia (1992-1993)
P. HegedCs Kolos
;
ofm, tortenelem-nemet (1978-2000)
P. dr. Hein Jeno
osb, latin
(1950-1962)
P. Hidasz Ferenc
ofm, orosz-latin
(1994-1995)
Horanyi Attila
vilagi, rajz
(1990-1995)
Horvath Istvan
vilagi pap, enek
(1973-1974)
dr. Hunyadi Laszlo
vilagi,foldrajz
(1981-1996)
Jakab Zsuzsanna
vilagi, testneveles-foldrajz (1995- )
Jambor Csilla
vilagi,enek
(1996-1997)
Kamp Alfred
vilagi, magyar-tortenelem (1994- )
P. dr. Karacsonyi Aladar ofm, hittan
(1950-1961)
Kenessey Laszlo
vilagi, enek
(1994-1998)
Kezdy Aniko
vilagi, angol
(1996-1997)
P. Kiss Andras Menyhert ofm, matematika,fizika (1978- )
Kiss Tamas
vilagi, mat.-szam. techn. (1996-1998)
Korompay Erika
vilagi, orosz-nemet
(1981-1989)
P. Kostek Jeno
biologia-kemia
(1951-1954)
P Kovalcsik Zoltan Cirill ofm, tortenelem
(1994- )
Kormendi Pal
vilagi, testnev.-foldrajz (1984-2005)
Kunsagi Istvan
vilagi, enek
(1980-1981)
Fr. Laurinyec Istvan Fulgenc
ofm, szakacs (1950-1963)
Luchterhand Iren
vilagi, matemat.
(1976- )
P. dr. Lukacs Istvan
SDB, magyar-tortenelem (1950-1956)
Lukovits Milan
ofm, mat.-fizika, ig. h. (1994- )
P. Magyar Gabor
o.prem., mat.-fizika (1950-1951)
P. Magyar Gergely
ofm, hittan
(1988-1997)
P. Maj nek Antal
ofm, fizika-szam.techn. (1980-1989)
Marik Tamas
ofm, biologia-foldrajz (1979-1980)
Marlene Mikes Cecilia
vilagi, angol
(1990-1991)
Menyhart Judit M. Terez FDC, hittan
(2004-2006)
Mericske Zoltan
vilagi, enek
(1977-1979)
dr. Meszaros Lukacs
vilagi, biol.-foldrajz (1993- )
Meszaros Otto
vilagi, biologia-kemia (1998- )
P. Nagy Arisztid
ofm, biologia-fizika (1952-1960)
Nagy Istvan
filozofia
(2004 - )
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p. Nagymanyoki Gilbert
P. Navay Gyorgy
R Nemeth Pius
Oberrech Adam
Orban Attilane
R Orban Mark
Fr. Orosz Lorant
Oroszlanne Polony Maria
R Paldeak Szabolcs
P. Papp Tihamer
dr. Pentelenyi Tamasne
Permay Eva
Petho Beata
R Pinter Erno
Polgari Andras Mate
Prevoz Aniko
Regos Beatrix
Rihter Pal
Roszel Istvan
R Sail Elek
Salyi Tamas
Schramko Peter
Smoling Erzsebet
Somogyvary Heteny
P. dr. Soos Anyos
Soos Sandome
G. Stahl Anna
Stift Hildegard
P. Susanyi Semjen
Szabo Andras
Szabo Borbala
Fr. Szabo Xaver
Szakacs Aron
Szakal Antalne
Szanthay Elvira
P. dr. Szanto Konrad
Szatmari Imre

ofm, magyar-nemet (1950-1974)
ofm, orosz-angol
(1950-1983)
ofm, tort.-f6ldrajz
(1950-1953)
vilagi, enek
(1997-1999)
vilagi, rajz
(1994-1995)
ofm, technika, hittan (1968-1981)
ofm, filozofia
(1996-1997)
vilagi,nemet-kemia
(1997- )
ofm, technika
(1965-1970)
ofm, matem., fiz.-hittan (1988-1989)
angol
(1994- )
vilagi, rajz
(2003-2005)
vilagi, rajz
(1996-1997)
ofm, latin-nemet
(1975-2001)
hitoktato
(2003- )
vilagi, angol-nemet (1995-1997)
vilagi, nemet
(1996-1997)
vilagi, enek
(1996-1997)
vilagi, magyar-nemet (1990- )
ofm, magyar-francia (1955-1999)
vilagi, angol
(1981-1982)
vilagi, magyar
(1996-1998)
vilagi, angol
(1980-1981)
ofm, hittan
(1959-1961)
ofm, magyar-tort.
(1963-1994)
vilagi, magyar-nemet (1991- )
vilagi, nemet
(1981-1984)
vilagi, nemet
(1999- )
ofm, hittan, enek
(1961-1970)
vilagi, rajz
(2005- )
vilagi, angol-tort.
(1974-1994)
ofm, hittan
(2005- )
vilagi, tort.
(2005- )
vilagi, magyar-tort. (1977- )
szatmari irg. nover, techn. (1967- )
ofm, tort.-foldrajz
(1954-1960)
vilagi, enek
(1993-1994)
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p. Szecsodi Leo
Szentendrey Peter
P. Szendi Florian
Szepkuthy Sarolta
P. Szikra Ferenc
Szilagyi Ildiko
P Szita Teofil
P. Tamas Alajos
P. Tarcza Aurel
Tardy Gergely
Temesine F. Anna
Timar Emo
P. Tokar Janos
dr. R Toth Belane
P. Toth Damjan
Toth Gabor
P. Tomordi Viktor
IJjvari Csaba
Vadas Maria
Valentin Andras
Vamos Istvan
Varfoldi Laszlo
P. Varga Kapisztran
Varga Veronika
P. dr. Vas Jozsef
Vass Tamas
P Vigh Arpad
P. Zatyko Laszlo
Zeke Szilard

ofm, magyar
(1962-2003)
vilagi, mat.-szam.techn. (1998- )
ofm, biologia-foldr. (1959-1993)
szatmari irg.nover politechn. (1950-1968)
ofm, magyar
(1950-1974)
vilagi, magyar
(2005- )
ofm, tort.-pedagogia (1984-1991)
ofm, enek
(1950-1957)
ofm, hittan, biol.
(1982-1984)
vilagi, enek
(1999- )
vilagi, mat.-fiz.-szam.techn. (1993- )
vilagi, magyar-angol (1999- )
ofm, magyar-latin
(1988-1992)
vilagi, nemet-orosz (1984-1995)
ofm, tortenelem
(1993-1997)
vilagi, magyar-tort. (1995-1997)
ofm, tort.-leveltar
(1989-1994)
vilagi, magyar-nemet (1997- )
szatmari irg.nover, kezim. (1968-1983)
vilagi, magyar
(2003-2004)
vilagi, fizika-kemia (1981-1985)
vilagi, enek
(1977-1978)
ofm, latin-tort.
(1998-1999)
vilagi, angol
(1996-1997)
sdb, magyar
(1950-1981)
vilagi, angol
(1994- )
sch.p., mat.-fizika
(1950-1954)
ofm, magyar-orosz
(1974-1988)
vilagi, latin
(2001- )

Jelmagyarazat:
Fr = frater
o.cit. = ciszterci
ofm = ferences
o.praem. = premontrei
osb = bences
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o.sch.p. = piarista
S.D.P:= szalezi
P=
pater

Az igazgatok es tanarok eletrajzat az Anyos atya altal szerkesztett
szentendrei Ferences Gimnazium 1950-1990, a nemreg elkesziilt Szentendrei Arckepcsamok I I . c. konyvekbol, es a Kapisztran Szent Janosrol
nevezett Ferences Rendtartomany nev- es cimtarabol vettiik at.
IGAZGATOK

P. Nagy Konstantin dr. /Kecskemet, 1910. - Bp. 1981./
ferences szerzetes. Pappa szenteltek 1935-ben. Palyaja: hitoktato
/Pecs, Buda, Szolnok, ismet Pecs/. Kozben egyhazjogbol doktoralt. Tabori lelkesz /1945/. Igazgato Ferences Gimn. Szentendre /1950-1955/.
Vezetesenek nagy erdeme, hogy sikerult elfogadtatni az iskolat az lij magyar alammal. Lelkipasztor Budan /1956- /, majd a pasareti templom
igazgatoja /1960-/.
P Sebestyen Szaniszld /Dravaszentes, 1912. dec. 30. - Bp., 1994.
szept., 14./
ferences szerzetes. Igazgato Ferences Gimn., /1951-1971/. Az 6 idejeben alakult ki a gimnazium szellemi arculata. Ekkor kristalyosodott ki a
szokasrend a vallasos gyakorlatban, a lelki elet gondozasaban, az iskolai
es tanulmanyi fegyelem megteremteseben. A diakokat orszagjaro kirandulasokra vittek, segitettek a tartalmas szorakozasaik rendjenek megteremteset. 1971-tol a Katolikus Kozepiskolai Fohatosag K K F fotanacsosa.
P Ldszld Viddr /Koka, 1918. - Bp. 1983./
ferences szerzetes. Pappa szenteltek 1942 - ben. Lelkipasztor: Szolnok, Buda /1942- 1945/. Kozben a Pazmany Peter Tud. Egy.-en egyhazjogbol doktoralt, az Eotvos Lorand Tud. Egy.-en matematika-fizika szakos tanari diplomat szerzett /1950/. A szentendrei Ferences Gimn. tanara /1954- /, ig.h. /1959- /, ig. /1971-1978/. Emellett diakotthoni ig. Esztergom/1964- /.
P Hegedus Kolos I 1945. dec. 1 1 . - /
ferences szerzetes. Tanar a helyi gimnaziumban 1974-t61. Ugyanitt igazgato /1978-1988/.Ezutan a Ferences Rendtartomanyban vegzi tovabb a
munkajat. Tartomanyfonok, gvardian, plebanos, tanar.

Ill

p. Mate Teodoz dr. /? - ?/
ferences szerzetes ig. Ferences Gimn. Szentendre 71988-1993/
P. Fekete Andrds 7Bolcske, 1956. szept. 1 8 . - 7
ferences szerzetes. Tanulmanyok: ferences Hittud. Foiskola 719857,
E L T E T T K biologia szak, E L T E B T K pedagogia szak 719877. Tanar a
Ferences Gimnaziumban 71985 - 7, ugyanitt igazgato 71993- 7. Az 6 igazgatasa alatt tovabb bovitik a gimnaziumot. Megkezdtek a hat osztalyos
oktatast. 2000-t61 a provincia Szentendren megalakult rendhazanak vikariusa.
A gimnazium nagy tudasii, jol felkesziilt tanarai kozul tdbben irtak
kdnyvet, tanulmanyokat. Kdziiliik a legjelentdsebbek:
dn Szdntd Konrdd l\91Q. - 1999. dec. 29.7
ferences szerzetes, tanar. A jaszberenyi rendhazat 1950-ben kellett elhagynia. Az Edtvds Lorand Tud. Egyetemen fdldrajz-tdrtenelem szakon
tanari diplomat szerzett 1954-ben. Elsd munkahelye a szentendrei Ferences gimnazium volt. Nagy nepszeriisege nem tetszett a hatalomnak, ezert
1960-ban az AUamvedelmi Hatdsag letartdztatta es ket ev bdrtdnre itelte. A birdi vegzes szerint nem mehetett vissza tanarnak. A pasareti rendhaz temetdkantora lett. A rend emellett lehetdseget adott szamara, hogy
a Hittudomanyi Akademiat folytassa. Egyhazjogbol ledoktoralt es ujra
tanithatott Esztergomban. Emellett a szetszdrt egyhazi leveltarakban kutatott. Tankdnyveket, egyhaztdrteneti kdnyveket irt. Munkajanak legnagyobb eredmenye a Katolikus egyhaz tdrtenete cimui harom kdtetes mil.
Szamunkra emlitesre melto meg dr. Vas Jdzsef es Anyos atya miikddese.
dr. ya5 ydz5e/7Kiskundorozsma, 1889. - Pomaz?, 19887
szalezi szerzetes magyar nyelvtanar. Szegeden a piarista gimnaziumban tanult. 1931-tdl intezeti neveld ugyanitt, kdzben vilagi hallgatdkent
elvegezte a teoldgiat. 1941-ben pappa szenteltek. A Pazmany Peter Tudomanyegyetem bdlcseszkaran vegzett tanulmanyai utan tanar: Esztergom-tabor, Obuda, Nyergesiijfalu, Ujpest, Szentendre. Egyhazi temaban
publikalt a Vigilia c. lapban. 1970-ben a Magyar Nyelv 197071 szama112

ban kozolt egy cikket. Temaja Szentendre varos nevenek eredete. Az o
kutatasaibol tudjuk, hogy varosunk nevadoja Szent Andras apostol, aki
az Istvan kiraly rendelete alapjan felallitott elso templomunk vedoszentje volt.
Sods Jdnos dr. Anyos atya /Gare, 1919. okt. 29. - Szecseny, 2005.
szept. 13./
A gimnaziumot Pecsett, a Hittud. F6isk.-t Gyongyoson vegezte
(1946). Majd gepesztechnikusi oklevelet, es magyar-tortenelem szakos
tanari diplomat szerzett ( E L T E 1964), doktoratus Hittud. Akad. (1965).
Kozben hitoktato (Salgotarjan, Pecs, Mariagyvid), villanyszerelo. A ferences gimnazium tanara 1963-t61 1994-ig. Az itt toltott hosszu evek soran mint tanar es gondnok reszt vett az iskola epitkezeseiben, az iskola
miiveszeti alkotasokkal valo disziteseben. A gyerekek munkaba vonasa
erdekeben letrehozta a PRO SCHOLA mozgalmat. 1988-ban a Petofi
Kult. es Hagyomanyorzo Egyesiilet, ill. a varos osszefogasaval az 6 kezdemenyezesere felujitottak a varos legregibb mviemleket, a Templomdombon levo plebaniatemplomot. 6 irta es szerkesztette a gimnazium elso iskolatortenetet, a Szentendrei Ferences Gimndzium 1950-1990 c.
konyvet. Szentendre varos meg 1989-ben Diszpolgarava fogadta. 1994tol a rendet szolgalja tovabb. Pasareten templomi kisegito. 1997-t61 Matrahazan lelkesz. Egesz eletet atfogta Szent Ferenc Naphimnusza. Diakjai gyakran meglatogattak itt is. Foldi maradvanyait vegakaratanak megfeleloen a matrahazai kapolna elott helyeztek orok nyugalomba. /Szentendrei Arckepcsamok I I . /
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Az iskola utcai frontja 2005-ben

Diszkapu a Naphimnusz motivumaival. Terv.: P Asztrik, kivitelezes az 1967 ev didkjai

Didkok az udvaron

SZENT ANDRAS A L T A L A N O S I S K O L A
71992-2005/
2000 Szentendre,
Bajcsy-Zsilinszky u. 4. sz.
Telefon: (26) 310-529
Honlap: szerverl.standras-ste.sulinet.hu
„Arr6l ismeri meg mindenki, hogy az en tanitvdnyaim vagytok,
ha szeretettel vagytok egymds irdnt. "
(jn. 13.3.5)
A rendszervaltas utan egy 1991-ben sziiletett jogszabaly alapjan az
egyhazak visszakerhettek egykori iskolaikat. Igaz a torveny csak tiz ev
miilva tette a teljes atadast kotelezove. Addig helyben kinek-kinek egyedi megoldast kellett talalnia. A Pest megyei Dabas-Sariban az atadas botranyok kozepette, az orszagos figyelem kozeppontjaban zajlott. Szentendren Ferenczy Agnes, az egyik helyi lap ujsagirojanak szavai szerint
viszont mindezt „Bekesen egymds mellett" probaltak megoldani.' Azert
persze itt is voltak ketsegek, apro nehezsegek, surlodasok. A Hittel a jdvdben cimii, a szentendrei egyhazkozseg ezer eves multjat bemutato kis
fiizetben a kezdetektol a kovetkezoket olvashatjuk: ,A rendszervdltdsnak
nevezett forduldpont eufdrikus hangulatdban megsziiletett a dontes, hogy
az egyhdzkdzseg kerje vissza" az egykor az irgalmas noverek altal vezetett iskolat es ovodat.- A munkat a mar korabban itt dolgozo plebanos, dr.
Kiss Gyorgy es a nyolcvanas evekben itt szolgalo kaplan, Ecsy Gabor
meg is kezdte. Probalkozasaikat kezdetben termeszetesen tobben is „dskdldddssal es gonoszkoddsokkal" probaltak megakadalyozni. Az egyik
varosi tisztviselo azt mondta az atyanak: „nincs sziikseg egyhdzi iskoldra
ennek a vdrosnak, mert nem lesz igeny rd, ugyis bele fognak bukni.
Blanckenstein Gyorgy plebanost 1992-ben a biboros lir azzal bocsatotta
litjara, hogy vegye kezebe az iskola es az dvoda iigyet. A meg itt dolgo117

z6 Ecsy Gaborral ezt el is inditottak. 1996-t61 az iskola fenntartoja az Esztergom-Budapesti Foegyhazmegye. Az alapitas utan tiz evvel megjelentetett kony vukben, Szent Andrds Katolikus Altaldnos Iskola emlekkdnyve
1992-2002, pedig mar komoly eredmenyekrol szamolhatnak be.
Az E P O L E T

A hely adott volt. Az egykori Maria Terezia /ma Bajcsy-Zsilinszky/ utcaban a katolikus plebania mellett mar 1890-ben iskola celjara alakitottak at, bovitettek ki azt a nagy, emeletes epuletet, amelyben 1948-ig a
Szatmari Irgalmas Noverek tanitottak a varos gyermekeit. Az allamositas utan a rendszervaltasig /1989/ pedig a Bajcsy-Zsilinszky liti Altalanos Iskola neven ismert iskola miikodott benne. Azaz, hogy mukodott
benne tovabb is, csak kifuto rendszerben. A helyi onkormanyzat ugyanis ligy hatarozott, hogy az lesz a celszerti, es az olcsobb, ha fokozatosan
adjak at az egyhaznak az iskolat. Azert 1992. aug. 31-en a Peter-Pal
templomban Blanckeinstein Gyorgy atya megtarthatta az iinnepi tanevnyitot. Az unnepely az iskola udvaran folytatodott. Majd jottek az epitkezes evei. Az indulasnal az egyhazi iskola megkapott negy tantermet es
egy irodahelyseget. A lehetoseghez kepest parhuzamosan indithatott ket
elso es masodik osztalyt. Az allami iskola nem kezdett lij osztalyokat.
Hat ev maradt az iskola teljes atadasara. Addig a ket iskola egyiitt elt es
dolgozott.
Az epiilet 1993. aug. 15-t61 keriilt egyhazi tulajdonba es fokozatosan
hozzakezdhettek az atalakitasahoz. Am mivel az epiiletben meg benne
maradt az allami iskola is, a varos „eurdpai mddra" tamogatta azt.
1994-ben harom iskola bovitesere, atepitesere keriilt sor Szentendren. A
katolikus iskola a meg „dnkormdnyzati kezelesben levo epUletszdrnya a
benne tanuld gyermekletszdm ardnydban" kapott tamogatast, tudjuk
meg az iijsag hasabjairol. Ez az osszeg 6-8 millio forint volt. A tetoter
beepiteset az egyhaz vallalta 28 millio forintert. Emellett termeszetesen
segitettek az lij iskolat a sziilok, a varosban miikodo intezmenyek, es a
hagyomanyokat kovetve a miiveszek is. A helyi ujsagbol megtudhattuk,
hogy harminckilenc miivesz ajanlotta fel milvet, melyet az iskola kiilonbozo jotekonysagi rendezvenyein bocsatottak az erdeklodo vasarlok rendelkezesere." Az epitkezest Szuromi Imre helyi epitomernok iranyitotta.
A munka soran az epuletet szinte teljesen „atszabtak." Az epitkezes fo118

lyamatarol Nagy Margit, az iskola gazdasagi vezetoje az egyhazkozseg
altal kiadott konyvben szamolt be.' Az egyhazkozseg amint birtokaba
vehette az epuletet, 1993-ban megkezdte az epiilet tetoterenek atepiteset.
Az epitkezesekhez az anyagi fedezetet az egyhazkozseg, valamint maganszegelyek adtak ossze. 1994-ben befejezodott a tetoter atalakitasa,
ahol ot lij tanterem es egy komplex vizesblokk, valamint a beepitett
szekrenyek kialakitasara keriilt sor. A berendezes kialakitasahoz is akadtak tamogatok. A Svajcban elo Szalay Ildiko a sajat kezdemenyezesere a
Maltai Szeretet Szolgalat segitsegevel padokat, tablakat, irasvetitot hozott az iskolanak, tudjuk meg a helyi ujsagbol." 1995-ben a regi epiiletszamy felujitasara keriilt sor. Tantermek atalakitasa, teljes vizesblokkcsere, tornaterem, oltozok kialakitasa, aljzat csere folyt a folyosokon.
Ebben az evben sikerult negy szamitogepet is vasarolni es nagyobb oszszeget fordithattak szemleltetoeszkozok vasarlasara. 1996-ban a nagyeptiletben befejezodott az atalakitas, a tanari szoba, a kapolna es az udvar kialakitasa. Az iskolat a gyerekek „mesepalotanak" neveztek el. Volt,
aki delutan nem is akart innen hazamenni. Szeptemberben vegiil tizenhat osztallyal kezdhette meg a miikodest az egyhazi iskola. Ebben az evben vettek fel a Szent Andras nevet is. Szent Andras apostolra, a varos
nevadojara is emlekezve ezzel. 1998 volt az elso ev, amikor mar az iskola dologi kiadasara is telt nagyobb osszeg. Palyazatok reven sikeriilt
nyolc lij szamitogepet szerezniiik, melle egy fenymasolot. A nagy epiilet
folyosojat sikerult belamberiazni. Megtortent a kiilso homlokzat festese
is. Erre a penzt a Foegyhazmegye biztositotta. 1999 nagy eredmenye
volt, hogy az iskolanak sikeriilt sajat ebedlotermet kiepiteni. Korabban a
szomszedban miikodo, de kisse zajos, es zsiifolt kozos varosi iskolai etkezdebe jartak ebedelni. A fedezetet most is a Foegyhazmegye biztositotta. A biitorzatot sziiloi adomanyozasbol valositottak meg. 2000-ben
egy palyazaton nyert penz alapjan sikeriilt negy lijabb tantermet kialakitani, es bovitettek a felszerelest is. Kialakithattak egy iskolaradio-rendszert, es a telefonkozpont-rendszert. 2001-ben befejeztek az udvar kiepiteset, ahol a homokozo helyett a gyerekek egy sajat kis fahazikot kaptak
Sziiloi felajanlasbol elkeszult a hatso iskolakapu. 2002-ben elkesztilt a
szaktantermi szamy, ahol helyet kapott az angol, az informatika, technika, miiveszeti es termeszettudomanyos szaktanterem. 2004-ben az egyhazmegye es az egyhazkozseg tamogatasaval ujabb nagyobb beruhazasra keriilt sor. Osszel Udvardy Gyorgy piispok atya felavathatta a jol fel-
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szerelt tomatermet, es a szepen kialakitott udvart. Az informatika teremben kicserelhettek 15 szamitogepet, es a kemiai eloadoban megkezdtek
egy vegyifiilke kialakitasat.
TANTESTiJLET

Az epitkezesnel nehezebb feladatnak latszott a tantesttilet kialakitasa.
Az iskola egyhazi vezetoje, a mindenkori plebanos. Az indulaskor Ecsy
Gabor, kesobb Blanckeinstein Gyorgy. A tanitoi, tanari allasok betoltesere az iskola palyazatot hirdetett. A jelentkezok szamara kovetelmeny: foiskola! vegzettseg, egyhazi ajanlas, oneletrajz es a pedagogiai elkepzeles
ismertetese. A jelentkezoket elsosorban mas telepiilesekrol, iskolakbol
vartak, de nyitottak voltak helyben is. A „tarsiskola", a Bajcsy-Zsilinszky
iskolai tanarait sem zartak ki. Meg az sem volt feltetel, hogy az atjovo tanar katolikus legyen, de csakiigy mint a gyerekeknel, elony volt, ha a vallasat gyakorlo csalad all mogotte. Az elso igazgatono, Schinkovits
Lajosne az iskola igenyet igy fogalmazta meg, az a fontos, hogy a kollega „ legaldbb szimpatizdns legyen es persze jd szakemben " A tarsiskolabol atjovok szamara az egyhazi „meghallgatas" ugyan idegennek tunt, de
a pedagogiai elvekkel tobbnyire egyetertettek es jottek.^ De persze legtobben mashonnan erkeztek. 2004-re az indulo tantesttilet 2/3 resze kicserelodott. 1997-t61 Bukovszkine Csoba Zsuzsa igazgatja az iskolat, amely a
varos egyik legkeresettebb es elismert intezmenyeve valt. A tantesttilet
munkajat a sziiloi tanacs es a diakonkormanyzat segiti.
TANULOK

Az egyhazi iskolaba termeszetesen a hitiiket gyakorlo csaladok gyermekeit vartak. A felvetelnel ok elonyt elveztek. A m az iskola ugy mint a
tanarok eseteben, itt is nyitott volt. Az indulasnal vilagnezeti meggyozodesetol fiiggetleniil az iskola atvette a tars allami iskola elso es masodikosait is, ha ezt a sziilok igenyeltek. Hitoktatasban is csak azoknak kellett
resztvenni, akiknek ehhez a sziilei hozzajarultak. Es johettek mas felekezettiek is. Amikor Blanckenstein Gyorgy atya megkerdezte a sziiloket,
miert szeretnek egyhazi iskolaba iratni a gyermekiiket, majdnem mind azt
valaszolta. „mert feltem a gyermekemet ettol a durva, dnzd vildgtdl, szeretnem, ha vedett, szereto kdzdssegben none fel. Jelenleg ketszeres a
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tiiljelentkezes az indulo elso osztalyokra, de a felsobb osztalyokba is evrol-evre varakoznak beiratkozasra tanulok. 2004-ben az otodik osztalyba
4 ferohelyre 29-en jelentkeztek. A tanulok 90 %-a vallasukat gyakorlo
csaladokbol erkezik. Nagyon sok a testver, hiszen a tanulok letszamanak
a fele nagycsaladban el. Igy az iskolai kozosseg is egy „nagycsalad". Ezt
erezni lehet az iskolan beliili es kivtili programokban is.
OKTATO NEVELO MUNKA

„A Napfelkelt. Kdszdntunk teged, Atydnk. Te mindig velUnk vagy."
Az iskolak, koztiik az egyhaziak is az allamtol normativ tamogatast
kapnak. Egyreszt a tanitas anyagat is meghatarozzak. Az irast es olvasast
itt is a mar ismert es bevalt Meixner fele modszer alapjan kezdtek el tanitani. A nap azert a tovabbiakban kicsit mas, mint az allami iskolakban.
Az oktatasban a gyerekek egesz napjat athatja a hit. ,Azt szeretnenk,
hogy a katolikus jelzd ne csak ceger legyen az iskola kapujdn " nyilatkozta Ecsy Gabor az Uj ember c. Katolikus lap ujsagirojanak.' A nap rovid imaval es ahitattal kezdodik. Delben az asztali aldast es az ebedet
megkoszono imadsagot egyiitt mondjak el a tanteremben vagy az ebedloben. A tanitast is imadsaggal zarjak le. Az ahitatot es halat nem ismerd „rossz szdjuak" ezert imamalomnak is nevezik az iskolat. A tanorak
is mashogy kezdddnek, mint mashol. A kicsik valamilyen erkdlcsi-vallasi tizenetet hordozo mesevel, babjatekkal kezdik a napot. A meset el is
jatszhatjak. Aztan megbeszelik. Mindez Kolozs Janosne tanitond szerint
azert kell, hogy reggel „ ne essenek azonnal neki a tanitdsnak", hanem
rahangoljak a kicsit a tanulasra.'" A kiilonbozd ismereti orak aztan
ugyamigy zajlanak mint mashol. Nemely esetben talan magasabb szinten is. A hitelet ismereteit a hittantanarok adjak at. Heti ket hittanora kotelezd. A mas felekezetiiek szamara sajat egyhazuk biztositja a hitoktatast. A nagyobb egyhazi iinnepekre beszelgetessel, daltanulassal kesziilnek. Neha miisort allitanak ossze, koncertet adnak, vagy szindarabot mutatnak be. Vasamap pedig a templomban talalkoznak.
Az iskolaban parhuzamos osztalyokban folyik az oktatas. Az A-sok
enek tagozaton kulon zeneelmeletet, szolfezst es egy hangszert /fumlya/
tanulnak. E z egyben eldkeszulet is a zeneiskolaba. Emellett megismerkednek a nepzenevel, nepi kultiiraval, neptanccal. A B-s osztalyok nyel121

vi tagozatosak. Kezdetben jatekosan tanuljak a nyelvet. Harmadik osztalytol rendszeresen, majd fokozott oraszamban. 2004-t61 az emelt enek
es nyelvi orakat az Oktatasi torveny es a koltsegvetesi valtozas miatt
csokkenteni kenyszeriilt az egyhazmegyei fenntarto.
Egy iskola munkajanak ertekelese, fokmeroje lehet, ha diakjai indulnak es nyernek a kiilonbozo versenyeken. A sokaig ketkedessel figyelt
iskola is orommel nyugtazta tanitvanyai sikeret. Alig nehany eves miikodes utan mar nemcsak helyi sikereknek, de orszagos dijaknak is oriilhettek. Az 1995/96-os evkonyvukben rogzitik is, „akikre buszkek".
Az 1996-os ev „gydzelmi listdja" a kovetkezo:
Teriileti enekverseny:

Boross Borbala I .
Verbovszky Dora I I .
Halper Johanna I I I .
Teriileti mesemondo verseny: Adam Otto l.b. dicsero oklevel
Orszagos mesemondo-verseny: Halper Johanna I .
MC jegyeben, azaz 1100 eve eliink e hazaban teriileti verseny
Szel Kata 4.a. I I .
A honfoglalas temajaban Jaszberenyen rendezett vetelkedon 24 iskola
koziil az iskola 3.4. osztalyosokbol alio csapata a 10. helyezest nyerte, a
ktilondijat is ok kaptak:
Atzel Zsigmond, Barath Luca, Boross Borbala, Hemadi Marton
Varosi uszoverseny:
4. a. osztaly leanyvaltoja I .
Kerenyi Mate l.a. gyorsuszas I .
Nagy Marta 3. b. melMszas I I .
Bacsa Lilla 3.a. hatuszas I I I .
Hargitay Zsofi 4.a. hatuszas
Kerenyi Krisztina 4.a. melliiszas
Varosi rajzverseny:
Konrad Sandor I I I .
Nagy Marta kiilondij
Orszagos matematika verseny: Petras Domokos I . h.
Meg ez evben a negyedikesek a TV-ben is szerepeltek. 6k voltak az
„Engedjetek hozzam..." cimen zajlo katolikus musor kis diakjai.
A Tusak Jozsef sakkmester vezette sakkosok tobb megyei es orszagos
versenyen is sikert ertek el, sot eljutottak a sakkolimpiara is. E teren a
kovetkezo diakok neve erdemei emlitest.:
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Adorjan Botond, Bozoki Lilla
Fiilop Szabolcs, Honsch Kamilla
Jambor Zsuzsanna, Nemeth Adam
Tomka Moric
Ketten: Honsch Kamilla es Nemeth Adam a Nemzetkozi Ifjusagi
Sakkversenyrol hozta el az I . helyezest.
Az 1997 es 2001 kozotti tanulmanyi versenyeken, diakolimpia teriileti rendezvenyein es a katolikus iskolak orszagos versenyen elert imponalo sportsikerekrol, eredmenyekrol lij konyviik, a Szent Andrds Katolikus Altaldnos Iskola Emlekkdnyve 1992-2002 het oldalon at szamol be.
Ezt itt most helyhiany miatt nem kozoljuk lijra. Csupan gratulalunk.
Munkaja es eredmenyei reven 2003-ban az iskola kapta meg a X .
K I D S - Katolikus Iskolak Diaksport Szovetsege altal meghirdetett diakolimpia megrendezesenek jogat, melyet a jo osszefogas eredmenyekent
a helyi, az egykori Kossuth Lajos Katonai Foiskola, jelenleg a Zrinyi
Miklos Tiszthelyetteskepzo Szakiskola tornatermeben, sportletesitmenyeiben meg is tartottak. A varos tobbi iskolajaval egyebkent is jo a kapcsolatuk. Talalkoznak a kiilonbozo kozos kulturalis, vagy sportrendezvenyeken. Latogatjak a helyi intezmenyeket /konyvtar, muzeum/ es reszt
vesznek azok palyazatain, rendezvenyein.
Az iskolan beliili kozossegi eletet, a keszsegek fejleszteset pedig a kiilonbozo szakkorok segitik:
agyagozas
leany toma
neptanc
fiii torna
angol
karenek
szamitas technika
szinjatszo
sakk
Az osztalyok es csaladok emellett gyakran jamak kirandulni. Gyalog
vagy kerekparral voltak a K6-hegyen, a Lajos-forrasnal. „Arpadkori-emlekek a Pilisben" cimmel inditott tiirajukon eljutottak Domosre, Pilisszentlelekre, Pilisszentkeresztre, de voltak tavolabbi helyeken is:
Mariabesnyo, Pannonhalma.
Kiilon emlitest erdemelnek az enektanarok. Hollo Katalin, Csaszar
Csilla. A tanarno vezetesevel ott vannak, es szep eloadasaikkal sok oromet szereznek a helyi egyhazi es tarsadalmi rendezvenyek kozonsege123

nek. 1997-ben a I I . Pest megyei Gyermekkorusok Fesztivaljan Fesztivaldijjal jutalmaztak oket. Azota tobbszor hoztak el aranyminositest a korustalalkozokrol. Vendegszerepeltek mar Nemetorszagban is. A zene es
szinhaz irant erdeklodok ezen tul egyebkent tanari vezetessel csoportosan latogatjak a helyi zeneiskola es a budapesti Zeneakademia hangversenyeit. Szinhazi eloadasokat a Pest Megyei Konyvtar szinhaztermeben,
vagy a fovaros szinhazaiban /Madach Szinhaz, Vigszinhaz/ nezhetnek
meg.
A versenyeken tul az iskola jo eredmenye az is, hogy a 6. es 8. osztaly
utan a tanulok 95 %-anak sikeriil felvetelt nyernie elsosorban a helyi Ferences Gimnaziumba, illetve mas egyhazi iskolaba. A varosi Moricz
Zsigmond Gimnaziumba is sokan kapnak helyet.
TANTESTULET
/1992-2004/
IGAZGATOK

Schinkovits Lajosne
(1992-1996)
Gerendas Janos
(1996-1997)
Tegzes Laszlone megb.
(1998-1999/
Bukovszkine Csoba Zsuzsa (1997-1998) (1999 - )
ig. h.Pabeschitzne Peter Kamilla - Jakab Andrea
TANITO - NAPKOZIS NEVELO

Annus Krisztina
Belloni Andrea
Bencsatne Juhasz Maria
dr. Bertok Peteme
Bihon Gy ozone
Botar Elek
Budai Zsofia
Csanyi Laszlone
Dombai Edit
Farkasne Szabo Judit
Jelenics Imrene
Kajtome Koncz Agnes

Markoltne Szonyi Gabriella
Matai Zsuzsanna
Mate Ferencne
Mezo Ferencne
Mitrane Sergo Virag
Morva Zsuzsanna
Mozer Marta
Pabeschitzne Peter Kamilla
Paljanos Erika
Sarkoczyne Domozi Szilvia
Simonne Keresztes Erzsebet
Stoltz Peteme
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Kezdyne Lang Erzsebet
Kolozs Janosne
Lauko Zoltan
Legezane Bartos Agnes
Lengyel Ibolya
Libardi Henriette ig.h.

Szddy Zsoltne
Temesi Anna
Toth Agnes
Toth Marianna ig.h.
Eredicsne Siito Melinda neptanc
Tusak Jozsef sakk

TANAROK

Milan Szabolcs
mat.,fiz., szam.techn.
Nagy Janosne tort., rajz
Bereczky Judit foldr., testnev.
Nemethne Csala Csilla magyar
Blanckeinstein Gyorgy hittan
Pabesitzne Peter Kamilla
Csaszar Csaba szam.techn.
matematika
Patakyne Forro Marta biologia
Csaszar Csilla enek
Rajnane Magyar Magdolna
Czako Janosne enek
informatika
Saghy Cseperke
Devai Aniko enek, magyar
mat.,fiz.,komy., inform
Selmeczi Tamas testneveles
Doczine Szabados Eszter nem.
Sillyey Gergely enek, zene
dr. Ezsol Gyorgyne mat.- fiz.
Simon Szilvia magyar, tort.
Fiigedine Berenyi Agnes nem.
Szabo Gabriella angol
Garamhegyi Gezane magyar
Golaritsne Fixek Andrea mat.fiz. Szabo Marta testneveles
Szigeti Eniko nemet
Hollo Katalin mat.,enek-zene
Szomoru Anita angol
Hortobagyi Emilia nemet
Sziics Balazs hittan
Jakab Andrea mat., fiz.
Takacsne Vari Judit
Jambor Csilla Rita enek, hittan
testneveles
Tarjan Ambrus
dr. Lady Jozsefne testnev.biol.
foldr., biologia
Tegzes Laszlone magyar
Kovacs Bela
testneveles
Majnekne Horvath Katalin ang. Tihanyi Ildiko mat., fizika
Tolonics Erika hittan
Mangel Virag
magyar-tort.
Toth Eszter angol
Morlin Erzsebet kem.,fiz,hittan
Vincze Maria magyar
Mezo Marta
magyar-tort.
Berta Eszter nemet
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A gyerekekhez mellett a tantesttilet is igen eredmenyes munkat vegez.
1996-ban a Tanitok a Gyermekekert Egyesiilet javaslata nyoman
Domozi Szilvia elnyerte az „ ev tanitoja " kitiinteto cimet.
IGAZGATOK

i

Schinkovits La/o5ne A^amosmikola, 1953. okt. 25. - /
A budapesti Moricz Zsigmond Gimnaziumban erettsegizett 1972-ben.
A Tanitokepzot Esztergomban vegezte 1975-ben. Kesobb Egerben tanari diplomat szerzett az Eszterhazy Karoly Tanarkepzo Foiskolan 1997ben. Szentendren 1975-ben telepedett le csaladjaval. Azota szolgalja a
varos oktatasugyet. Elso munkahelye a Rakoczi liti A h . Iskola voh.
Majd dolgozott a Felszabadulas Itp.-i, ma Barcsay Jeno Ah. Iskolaban es
az akkor meg allami Bajcsy-Zsiliszky uti Alt. Iskolaban. 1992-ben
Blanckeinstein Gyorgy atya ot kerte fel az indulo Szent Andras egyhazi
iskola vezetesere. 1997-t61 oktatasi referenskent vesz reszt a varos oktatasi feladatainak ellatasaban es iranyitasaban.
Bukovszkyne Csoba Zsuzsanna /Nyirbator, 1967. marc. 11. - /
Debrecenben erettsegizett az Erdey Griiz Tibor vegyipari szakkozepiskolaban. Matematika-kemia szakos tanari diploma] at az egri Eszterhazy Karoly Tanarkepzo Foiskolan szerezte. Ezutan a Kando Kalman
Miiszaki Foiskolan miiszaki, informatikai diplomat kapott Majd elvegezte Debrecenben a Kossuth Lajos Tudomanyegyetemen a kozoktatasvezetoi kepzest. Szentendrere 1991-ben keriilt. Ekkor meg a Bajcsy-Zsilinszky liti Alt. Isk. tanara lett. 1996-1997-ben igazgatohelyettes az akkor mar egyhazi iskolaban. 1997-ben eloszor megbizott, majd 1998-t61
kinevezett igazgatoja a Szent Andras r. k. iskolanak.
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Az udvar 2000-ben
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Tomaora 2005-ben

REFORMATUS I S K O L A K

REFORMATUS EGYHAZ

MAGYARORSZAGON

A Svajcbol (Kalvin) es Nemetorszagbol (Luther) indulo, a romai katolikus egyhaz megreformalasat hirdeto es kovetelo protestans egyhazi
iranyzat Magyarorszagon mar Mohacs 71526/ elott jelen volt. A X V I . sz.
kozepenek hitvitai, zsinatai soran aztan vegleg kikristalyosodott, es
otthont talalt fokent Erdelyben. Nalunk inkabb a reformaco helvet (svajci) iranya nyert tert. A kialakult reformatus egyhaz az orszagot kiilonbozo egyhazkeriileti egysegekre osztotta. Budan es Pesten, illetve a
Duna menten le egeszen Szegedig az egyhazkeriilet neve: Dunamelleki
Reformatus Egyhazkeriilet lett. Elso piispokenek a cegledi lelkeszt, Bakonyi Albertet valasztottak 1544-ben. Az egyhazkeriilet kialakitasakor
teruletehez - igy feltigyelete ala - kerult a korabbi vaci es veszpremi romai katolikus piispokseg egy resze, koztiik Szentendre is.
HELYI GYLFLEKEZET -

ISKOLA

A helyi gyiilekezet sorsanak alakulasat dr. P. Toth Bela reformatus
tiszteletes iir es dr. Katona Gyulane Szentendrey Katalin egyhaztortenesz kutatasai nyoman ismerhetjiik meg. A hivek szamanak alakulasat
lasd elol. A gyiilekezet onallo anyaegyhazkent miikodott a torok idokben
is, egeszen Buda visszafoglalasaig 716867. Miutan 1615-ben orszagszerte kialakultak a presbiteriumok 7egyhaztanacs7, megalakult a szentendrei
gyiilekezet is. Ezekben a korai evszazadokban az eddigi ismeretek szerint katolikus anyakonyv nines, csupan a reformatus egyhaznak van nyoma. A tiszteletes ur szerint valoszinil, hogy az egesz varos reformatus
volt.
Elso gyiilekezeti helyiik a vardombon levd egyetlen varosi, romai katolikus templom lehetett. Az ellenreformacio 71564 - 7 megtiltotta az isten129

tiszteletet ezen a helyen is. Szentendrei nem nyilvanitottak „artikuldris
hellye", igy a reformacio hivei csak a Szentendrei szigeten levo falvakban orizhettek meg hitiiket. Istentiszteletre atjartak Monostorra
/Szigetmonostor/, majd Pomazra. Ezert nem volt templomuk a varosban.
Meg 1761-ben is azt jegyzik fel az iratok, hogy „templomuk nines."' A
forrasok szerint az elso helyi lelkesz, Konkoli Gyorgy 71626/ mar ott volt
az ez evben rendezett /marc. 14./ rackevei zsinaton. Ettol kezdve nev szerint ismerjiik a varosban miikodo lelkeszeket. Az egyhazkozseg eleteben
a X I X . sz. elejen jelentos valtozas allt be. Az iratok arrol adnak hirt,
hogy a „Szentendrei Reformdtus Egyhdz keletkezett az 1822-ik evben".
Am templomuk „istentiszteletet tartd hely"-vk meg most sines.- Istentiszteleteket azonban mar tartottak helyben, maganhazakban. A forrasok
szerint az evek soran Czikora Sandome, Konta Istvanne, Granitz Sandor
es Tomyai Sandor haza adott otthont a hivek szamara. 1835-ben az itt
lelkeszkent szolgalo monostori lelkesz, Konta Benjamin nagy munkahoz
kezdett. A hivek adomanyabol es egyhazi tamogatassal imahaz reszere
megvasarolta a Szamarhegy tetejen levo Makszimovits Peter es Szteja
fiverek „kacara es major" epiiletet. A ket szobabol, konyhabol es egy
kacsarnyabol alio epiilet amellett hogy imahazkent szolgalt, mar arra is
jo volt, hogy iskolat mukodtessenek benne. Tudjuk, hogy az epuletet
tobbszor fel is lijitottak. Az egyhazkozseg 1841-ben fektette le itt az
anyakonyvet. Az egyhazkozseg meg evtizedekig itt miikodott. Vegiil
1913-ban sikeriilt megvasarolniuk a belvarosban, a Rakoczi Ferenc utca
14. sz., a szerbek altal 1746-ban epitett, de ekkorra mar altaluk nem
hasznalt templomot (Opovacska).^
OKTATAS

Mar a vallasalapito Luther Marton fontosnak tartotta az oktatast. Tobb
ropiratot is adott ki annak erdekeben, hogy a gyiilekezetek tartsanak fenn
iskolakat. A puritan erkolcsre, tiszta csaladi eletre valo felhivas mellett a
szuloket arra biztattak, a vallas elterjedese erdekeben tegyek lehetove,
hogy a gyermekek megismerhessek a „bibliai torteneteket." A magyar
reformacio a kezdetektol kozponti fontossagiinak tartotta az iskolaiigyet.
Szaznal tobb iskolat alapitottak peldaul a torok dulta teriileteken. Az indulo iskolakat Erdelyben a fejedelmek, Magyarorszagon elsosorban a
foiiri arisztokracia tamogatta. A kisebb mezovarosokban a lelkesz elso130

sorban a cehek es kereskedok tamogatasara szamithatott. Fontosnak tartottak a gyermekek oktatasat a varosban is. Szentendre a X I X . sz. elejen
ugyan lelkeszt nem tudott fenntartani, de tanitot sorkoszton igen.
A gyermekek oktatasat kezdetben a lelkesz maga vegezte. A reformatus istentisztelet tartasakor az ifjaknak nem kellett annyit segitkezni a
lelkesznek, mint a katolikus egyhaznal. Igy a reformatus ifjaknak liturgiai ismeretekre nem, de bibliai ismeretekre annal inkabb sziiksegiik
volt. Tovabba nekik is ismerniiik kellett a szonoklas milveszetet, es az
eneklest. A reformatus lelkeszek is a vallasgyakorlas egy reszenek tekintettek az iskolat. Ahhoz, hogy hiveik keziikbe vegyek a Bibliat, elsosorban olvasni kellett tudniuk. Az iskolakban kezdetben ezert az olvasast,
es a katekizmust tanitottak. Az irast csak fakultativan oktattak. Az indulaskor a reformatus egyhaz is - ligy mint a katolikus - a kepzes elsodleges celjanak a papnevelest tartotta. Kesobb rajottek, hogy a tanult, kepzett ember hivatalba lepve az egyhaz megszilarditasat is jobban tudja segiteni, ezert a sokoldalubb kepzest szorgalmaztak. Egyelore atvettek a
katolikus latin iskolak modszeret, de sajat oktatasi rendszert is kialakitottak: diaktanarok /Papa/, szolgatanulok /Nagyenyed/. Majd a katolikus
mellett orszagosan sorra nyiltak meg a reformatus latin iskolak is.
Az abszolutizmus osszbirodalmi, nemetesito pohtikajaval szemben elsokent a reformatus egyhaz probalt szembeszallni. Lelkeszei magyarul
predikaltak, az iskolakban megkezdtek a magyar nyelvil oktatast. A reformatus iskolak mar korabban is a nemzeti kultiira fenntartasanak egyik
fontos bazisai voltak. A X V I . szazadtol ismertek a nagy reformatus
„feszkek": Debrecen, Papa, Sarospatak. A tanterv, tananyag tekinteteben
azonban nekik is kovetniiik kellett az allam altal eloirt anyagot. 1858ban azonban Gonczy Pal a reformatus tanitok szamara kiilon kidolgozta
az egyseges szabalyzatot, a negy osztalyos reformatus nepiskolak rendjet. Az iskolak fenntartasa nagy feladatot rott a gyiilekezetekre. Sok helyen nehezseget is okozott. Ha a telepules nem tamogatta oket, nem is
voltak kepesek egyediil miikodtetni azt. Tobb helyen kertek iskolajuk allamositasat. Mint kesobb latjuk, ez tortent Szentendren is.
A SZENTENDREI REFORMATUS

ISKOLA

Az 1822-ben anyaegyhazza alakult szentendrei gyiilekezet az indulastdl fontos feladatanak tekintette a neveles iigyet. Tudjuk, hogy meg ez
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evben tanitot fogadtak fel 200 forint fizetessel. Dr. Toth Bela lelkesz ur
kozlese szerint egy veletlen folytan az elso tanito nevet is megismerhettiik. 1962-ben a Paprikabiro u. 4. sz. haz atepitesekor a gerenda alol egy
erdekes feljegyzes keruh elo. Ott ez all: „EZA HAZ EPULT1827.ik Esztendoben. Ns /nemes/ N-tes /nemzetes/ Akots Peter tulajdon kdltsegen
epitette akkitis az Istennek Leg Nagyobb Ditsdgere a R. Eklezsidnak Rektora Dobai Istvdn mdsodik esztenddn ndlom lakik es az en Asztalomon
el." Eszerint a R . Eklezsianak rektora, vagyis a reformatus tanito ennel
a csaladnal elt kozkoszton. Lelkeszt meg nem tudott eltartani a telepiiles,
de arrol gondoskodtak, hogy gyermekeiket tanittassak. A tanito etkezteteserol felvaltva valamely reformatus csalad gondoskodott.
Kezdetben, amikor a deakoknak nem kellett konyvekkel, ftizetekkel
teli taskat cipelniiik, eleg volt a palatabla es a jo fej, az iskola szamara
sem kellett nagy epiiletet emelni. Eleg volt a lelkesz, az „oskolamester"
haza, vagy az imahaz. Ott a deakok asztal nelkiil a gyalog padra leiilve
oliikben a tablaval is megszerezhettek a sziikseges ismereteket. A forrasokbol tudjuk, hogy a varos reformatus gyermekei is az egyhaz mindenkori imahazaba jartak tanulni.
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S Z E N T E N D R E I REFORMATUS E L E M I N E P I S K O L A
/1901 - 1948/
Szamarhegy,
Szent Imre herceg/ma Bartok Bela/utca
Rakoczi Ferenc u. 14.sz.
A varos elso, hivatalosan iskolakent bejegyzett reformatus iskolaja
1901-ben nyilt meg. Indulasarol, eleterol, torteneterol a Pest Megyei Leveltar, a helyi gyiilekezet irataibol, az iskola naploibol es visszaemlekezesekbdl adhatunk hiteles kepet.
Az

EPOLET

Az iskola epiteset, a tobbi felekezeti iskolahoz hasonloan nemi huzavona eldzte meg. A reformatus egyhaz 1901-ben kervenyt nyiijtott be az
onkormanyzathoz. Segelyt kert a varostol iskola es tanitoi lakas epitesere. ,Az 1901. apr. 7-i kepviselo-testuleti iilesen kerult sor a szavazdsra ez
a kerdes, de a kdzgyules hatdrozatkeptelen volt, mert a fele nem jelent
meg. A jiinius 27-i dies ugyanebbdl az okbdl ismet hatdrozatkeptelen
volt. Julius 30-dra jeldltek ki a harmadik hatdriddt. A jegyzdkdnyv szerint ezen a nap hatdrozat hozhatd lenne, de tekintettel az Ugy nagyobb
horderejere es fontossdgdra az Ugyben vald hatdrozat hozataldt jdvd
kozgyiilesre elhalasztani elhatdroztatik". 1901. szeptember 12-en vegre
megsziiletett a hatarozat, amely szerint 1256 korona az iskola epitesehez
„ segelykent a vdros kdzpenztdrdbdl a helybeli reformdtus hitkozsegnek
kifizettessek."'
A kapott penzt az iskola lij imahaz es iskola epitesere koltotte. A hazat az egykori Szent Imre herceg litjan /ma Bartok Bela u. 26.sz./ emeltek. Egy 1910-ben megjelent, a varost es utcait bemutato konyv ugyanis
ezt irja: ,Az Angyal es Istvdn-utczdk hdzai kdzdtt a reformdtus imahdz es
iskola melle jutunk el..." Az 1940-es evekben, amikor a Szamar-hegyen
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nevet adtak az utcaknak, az itteni egyik, a regi iskolahoz kozeli kis utca,
az Iskola utca nevet kapta. Talan egy olyan tanacstag javasolta ezt a nevet, aki egykor ide jart iskolaba, holott itt mar regen nem voh iskola.^
1921-ben az egyhazkozseg a regi imahazat es iskolat eladta. Majd az
iskola atkeriilt a korabban 71913/ vasarolt szerb templom (Opovacska)
udvaraban levo kibovitett, es atalakitott parokiaba.' Itt miikodott 1948ig, az allamositasig. A templomkertben levo hazat tobbszor bovitettek. A
tobb mint 300 m--es, nehol ketszintes haz, nemcsak a parokiat szolgalja,
hanem lelkeszi hivatal is. Gyiilekezeti es kozponti hittanteremmel, kapolnaval, kiszolgalo helysegekkel.
TANULOK

A reformatus iskola, ugy mint a varos tobbi felekezeti iskolaja, okumenikus volt. Barmely felekezethez tartozo polgar gyermeke beiratkozhatott ide is. Jottek az iskolaba a reformatusokon kiviil masok is. Az evkonyvek szerint megtudhatjuk azt is, hogy kik: Klein Nella izraelita,
Scholl Gyula evangelikus, Basits Szvetozar fia, Janos gorogkeleti vallasu. A nagyobb szamban itt tanulo romai katolikusok a tavolabbi Izbegrol
jartak ide. Naluk akkor meg nem volt elemi iskola. Kesobb noveltek az
idejaro tanulok szamat az 1907-t61 itt miikodo ref. polgari iskola tanarainak, alkalmazottainak gyermekei. A beiratkozas soran persze folirtak a
tanulo sziileinek foglalkozasat is. Ami eleg vegyes kepet mutat. Jelzi ez
azt is, hogy a protestans vallas hivei igen valtozatos reteghez tartoztak.
A sziilok foglalkozasa: allatorvos, banktisztviselo, bortonor, cipesz, femonto, foldbirtokos, foldmuves, hajogepesz, korcsmaros, lampakezelo,
mezoor, napszamos, nyomdasz, orvos, rendor, tanar, tisztviselo, vasesztergalyos.
Az

EVEK SORAN AZ ISKOLA LETSZAMA A K0VETKEZ6KEPP

1901/1902
33
OKTATAS -

1916/1917
61

1928/1929
71

ALAKULT:

1946/1947
?

TANANYAG

A tanitas termeszetesen itt is kovette az allami eloirasokat. Az iskola
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Haladdsi Napldja reven szerencsere be is teldnthetiink az egykori kis iskola vilagaba, mindennapjaiba.
A tanev szeptember 1-en indult. A oktatas „a ndvendekek ultetesevel"
kezdodott. Majd a nebulok „az iskolai rendtartds" szerint megbeszeltek,
hogy koszonjenek, viselkedjenek az iskolaban, az utcan, es otthon. A nagyobbak „ ismetlo dttekintesul" az elmult evben tanultak ismetlesevel
kezdtek az evet.
Tantargyaik:
Magyar nyelv orakon „csendes olvasds" es „hangoztatdsi gyakorlds
hangalakitds, hangkepzes " folyt.
Mellette beszed es ertelemgyakorlatot vegeztek.
Iras oran a betiivetes fortelyaival ismerkedtek, es az „ismert olvasmdny lemdsoldsdt vegeztek.
Szamtan oran megtanultak, es gyakoroltak a negy alapismeretet:
dsszeadas, kivonas, osztas, szorzas, megtanultak a „szdmsor kialakitdst"
1000-ig, megkezdtek a szorzotabla hasznalatat
Enek oran zsoltarokat tanultak, enekeltek.
Hittanoran ismerkedtek a Bibliaval, bibliai tortenetet olvastak, hallgattak.
Itt tanultak meg a kereszteny erkolcs hitelveit, normait, eletvitelet.
Testgyakorlo oran itt is „rendgyakolatokat" tartottak, „utdnzd mozgdst" gyakoroltak, de neha jatszottak, svedtornat es szabadgyakorlatokat
is tartottak.
A naplo szerint ez az iskola is adott gazdasagi ismereteket, ismetlo iskolakent is miikodott. A termeszetrajz oran peldaul megismertek a libat
es „szerkezetet", a burgonya eltartasat, az osszel ero gyiimolcsok sorat.
Mindezen tantargyak gyakorlasa, megtanulasa ertekelesekepp a kovetkezo osztalyzatot kaptak: dicseretes (kitiino) 1, kello, ttirheto (jeles)
2, jo 3, elegseges 4, elegtelen 5. Tanulas kozben a szorgalmuk lehetett:
ernyededen (1), kello (2), hanyatlo (3), hanyag (4). Erkolcsi magaviseletenek ertekelese alapjan jegyei a kovetkezok: peldas (1), jo (2) torvenyes (3), torvenytelen (4).
Az itt zajlo iskolai eletrol szerencsere 2002-ben meg tobb egykori tanulo emlekeit jegyezhette le Jambor Andrea, illetve e konyv szerzqje.
Szamukra a reformatus elemi iskola emlek, es nem tortenelem. Klenner
Rezsdne Forstner Erzsebet a kovetkezoket mondta: az „elemi iskoldba
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mi meg palatdbldra irtunk palavesszdvel. Ezen kiviil egy olvasdkdnyvUnk
volt minddssze. Nem cipeltunk sok kilds tdskdt. A nevelest a tanitdkra
biztdk a sziilok. Az elsdes mdsodik osztdly egy tanteremben tanult, a harmadik es negyedik szinten. A mai gyulekezeti terem helyen. Egy tanitd
foglalkozott egy csoporttal, amig az egyik osztdlynak kiosztotta a feladatot, a mdsik csendben dolgozott. Kisebb volt a tananyag, mint a mai, de
azt alaposan megtanitottdk.Az
itt ismertetett iielyzet altalanos volt
szerte az orszagban. Vallasi felekezetekre valo tekintet nelkiil az egy es
kettanitos elemi nepiskolak sora igy miakodott szerte Magyarorszagon.
Vargha Laszlone Ujhelyi Gizella a haboru idejen, 1943-t61 jart ide az
iskolaba. Emlekei szerint ekkor a tanitas mar „szaggatottan" folyt. Ha
megszolalt a legoltalmi szirena, az osztalyt levezenyeltek a kozeli Varoshaza alatti lego pincebe. Amikor elmult a legi veszely, visszatertek es
tanultak tovabb. Volt olyan, hogy egy nap tobbszor is felbemaradt a tanulas.
TANAROK

A kis letszamu iskola keves tanart is igenyelt. A neveloi kar, a kor szdhasznalata szerint a Tanito testiilet a kovetkezokbol allt. Az iskola eletet
itt is a helyi gyiilekezet lelkesze iranyitotta. Rola, es meg harom tanarrol
tobbet is tudunk.
Vajda (Vantulek) Istvdn /Pand, 1885. aug. 12. - ?/
ref. lelkesz, egyhazmegyi tanacsbiro. Iskolait Pandon, Monoron es Cegleden vegezte. Ref. Theologia Bp. /1904-1908/. Palyaja: segedlelkesz
Tolnavaralja /1908/, Nagykoros /1909-1910/, Rakospalota /1911/, Szentendre, Pomaz 71912/ majd 1913-ban egyhangulag a szentendrei anyaegyhaz elso rendes lelkeszeve valasztottak. Itt hosszu evtizedeken at 7191319477 a helyi egyhazi, tarsadalmi, kulturalis elet fontos alakja volt. Az egyhazmegyei iskolavizsgalo korlelkesz, a szentendrei ref. polgari isk. igazgatotanacsanak elnoke. A varosi kepviselo-testiilet valasztott tagja, a varosi
penziigyi es nepmuvelesi biz. tagja, a levente egyesiilet aleln., igazolt cserkesztiszt. A 902. sz. Tompa Mihaly cserkeszcsapat parancsnoka, a Magyar
Cserkeszszov. X . teriilete intezobiz. tagja, a „Szent Andras Ceh" valasztmanyi tagja, a Reformatus Hirado es Igehirdeto, valamint tobb egyhazi lap
munkatarsa, a ref. leanykor es leanyintematus vezetoje. 7oneletrajz7
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Kerekes Pal /Gomba, 1903. - 1977. apr. 26./
tanito, iskolaigazgato. A tanitokepzo elvegzese utan harom evig Foton
tanitott. 1928-ban keriilt Szentendrere az elem iskola tanitojakent. Kezdetektol bekapcsolodott a varos kulturalis eletebe. Neve olvashato az
Izbegi Dalardat tamogato maganszemelyek kozott. A Szentendrei Polgari Kor dalardajanak, a Horvath Nyolcasnak kiemelt tagja volt. Kesobb az
iskola rektora, igazgatoja lett. Ket gyermeke /Melinda- Tiinde, Pal-Erno/
kovette ot a pedagogusi palyan.
/Kerekes Melinda kozlese/
Vadon Kldra, Egner Kdlmdnne /Kolozsvar, 1916. aug. 3. - Szentendre, 1962. dec. 24./
Edesapja a reformatus polgari iskola tanara, igazgatohelyettese volt. 6
1937-t61 lett nevelo a reformatus elemi iskolaban. Az allamositas utan a
Bajcsy Zsilinszky liti Altalanos iskolaban folytatta a munkat. Az Erdelybol jott csalad vegleg Szentendren maradt. Fia, Egner Kalman 1968-t61
a helyi Moricz Zsigmond tanara volt. Tole tudjuk a csaladi adatokat is.
Rajtuk kiviil a kovetkezo tanarok nevet oriztek meg az iratok es az
emlekezet
Deesy Ilona
Szabd Lenke

Az iskola a templom udvarban 1947-ben
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Osztdlykep 1948-bdl, kozepen Egner Kdlmdnne

A reformdtus presbiterium 1968-ban
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SZENTENDREI

REFORMATUS

L E A N Y I S K O L A es

JOKAI

P O L G A R I FIU-es

FIUINTERNATUS

VALAMINT LORANTFFY ZSUZSANNA

LEANYINTERNATUS

71906- 1948/
Fo ter,
Kossuth Lajos u. 5.sz.,
Romai sane koz 1.
POLGARI

ISKOLA MAGYARORSZAGON

A magyar iskolatortenet multjabol elobukkano kiilonfele iskolatipusok /liceum, latin iskola, realiskola stb./ koziil talan a polgari iskola maradt meg maig a legelenkebben az emberek emlekezeteben. Ez utobbi
valoban kitiino iskolatipus volt, valljak egyertelmtien a kesoi kutatok is.
Az ott eltoltott negy esztendo sokak szamara a mtiveltseg megalapozasat, az egzisztencia megteremteset, a felndttsegbe valo eUndulast jelentette.
Az 1806-os masodik Ratio Educationis kilepve a korabbi latin nyelvu
- elsdsorban tisztviseldi, tudomanyos eletre eldkeszitd - iskolak korebdl
eldszor rendelkezett az elemi iskolat kovetd masik iskolatipusrol, a polgari iskolarol. A reformkor felvilagosult szelleme, az erdsodd kapitaUzmus munkaigenye, a gepek megjelenese sziiksegesse tette, hogy a varosi munkassag es a falusi parasztsag a nepiskola nyiijtotta iras, olvasas
megtanulasan tul magasabb, illetve gyakorlatibb ismereteket szerezhessen. Az anyanyelven tortent oktatassal es az itt nyiijtott kepzessel a tanulokat az ipari munkara, kereskedelmi es hivatali palyara keszitettek eld.
Ezen tiil a polgari iskola elvegzese utan megszerzett felsdkereskedelmi,
ipari vagy mezdgazdasagi szakiskola mar arra is jogositott barkit, hogy
eljusson a felsdoktatas kiilonbozd magas fakultasara, szakara.
Ez az iskolatipus az 1860-as evekben lett orszagosan is kedvelt. Eotvos Jozsef 1868. X X X V I I I . torvenycikke hatarozta meg a polgari iskola
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celkituzeseit: szorgalmazta, hogy a hazai nepesseg nagy tomegeinek adjanak lehetoseget a kozepmiiveltseg megszerzesere. Minden otezer fo feletti kozseget koteleztek arra, hogy a felsobb nepiskola helyett polgari iskolat allitson. A polgari iskolaban az elemi nepiskola IV. osztalya elvegzese utan lehetett menni. Az itt tanulok eletkora 10-16 ev. Tanulmanyi
ido fiiiknal hat, lanyoknal negy ev. A negy osztaly gyakorlati altalanos
mtiveltseget adott, az V - V I . o. elsosorban szakmai ismereteket. Az iskola koriil sok volt a vita. Fo ellenerv: a hat polgarit vegzett fiii ahhoz, hogy
mint iparos, vagy kereskedo helyezkedjek el - tiil sokat tud, ahhoz pedig, hogy „uri emberre" valjek, keveset. Ahhoz gimnaziumi erettsegi
kellett. Evtizedek teltek el, amig elfogadtak, hogy a kozepmiiveltsegu
polgari eletre elokeszito polgari iskola - amely a felso nepiskolanal tobbet, de az egyetemre is elokeszito gimnaziumnal valamivel kevesebbet
nyujt, „kett6sjellegii" kozepiskola volt. Nem volt tehat „zsakutca" -iskola, ahogy az 1950-es evekben ezt az iskolatipust neveztek. „A polgdri iskoldbdl dolgos, a maguk szukebb-tdgabb teriileten kello szakertelemmel,
muveltseggel, becsiilettel-tisztesseggel helytdlld, emberseget es magyarsdgdt a nehez, viharos evekben is megdrzd polgdrok ezrei keriiltek ki."
vallja a kesoi kutato.'
MAGAN POLGARI ISKOLA

SZENTENDREN

Szentendre meg 1900-ban sem erte el a torvenyben iskolaalapitasra
kotelezett lakossagszamot. Ekkor meg csak 4822 fo elt itt. Ennek ellenere, mint az lijsagbol megtudjuk, a helyi onkormanyzati kepviselok szerint „igen kivdnatos lenne az, ha a sziilok fiaikat a polgdri iskoldba jdratndk"^ Tobben ugyan mar jartak ilyen iskolaba, de Budapestre. 1904ben aztan a varos mar kozelebb kerult a megoldashoz. Ekkor ajanlotta
Mandy Lajos reformatus esperes a varosban megiiriilt lelkeszi allasra a
zugloi reformatus egyhaz szolgalataban alio Pentek Ferencet. A helyiek
megtudvan, hogy a lelkesznek tanari diplomaja is van /magyar nyelv- es
irodalom/, felkertek, hogy gyermekeiket „privdt" modon keszitse eld a
polgari iskolara. A lelkesz a sziildk kereset elfogadta, de mivel nem akart
„zugiskoldt" nyitni, nekilatott egy magan polgari fiii- es leanyiskola
megszervezesenek. Az iskola alapitasanak koriilmenyeit, viszontagsagos
eletet a helyi lijsagbol es a Pentek Ferenc altal irt konyvbdl: Az elnemult
szentendrei harangok ismerhetjiik meg.
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ELHELYEZES

•

A lelkesz Budapesten lakott, es kezdetben csak vasamaponkent jart ki
Szentendrere. Ezert eloszor is vett egy hazat a belvarosban, a Fo teren a
Palffy haz mellett. Azt atalakittatta es vegiil 1906. szept. 5-en ot tanerovel, negy evfolyammal Szentendren megnyilt az elso kozepiskola, a reformatus magan polgari iskola.
MiJKODTETES

Pentek Ferencnek sikeriilt meg ez evben elerni hogy „a vallds- es kdzoktatdsiigyi miniszterium kildtdsba helyezte, az induld iskola a jogervenyes bizonyitvdnyok kidllitdsa celjdbdl a nyilvdnossdgi jogot is megnyeri.A
vallalkozas sikeresen indult. Kezdetben a munka haboritatlanul
folyt. Az iskola a miniszteriumtol 2550 koronat kapott, amellett az igazgato nekilatott, hogy a helyiektol is adomanyt gyiljtson. Pentek Ferenc a
Beheim fele /ma Zoldfa/ vendegloben „vetitett kepekkel az Urdnia tudomdny os tdrsasdgtdl kert vetitdgeppel" ismeretterjeszto eloadasokat tartott. A belepodij - felnottek 60 filler, gyermekek 20 filler - is az iskolat
gazdagitotta. Szeptemberben a helyi lijsagban az iskola indulasarol igy
szamol be : „Egy hete mdr, hogy megnyitottam a nydron tervezett polgdri iskoldmat... Beiratkozott eddig dsszesen 32 ndvendek, 21 fiii es 11 ledny. Ezek a ndvendekek ket osztdlyba jdrnak, vdltakozd rend szerint kiilon a fiuk, kiilon a Idnyok. Negyedik osztdlyos Idny nines egy se. Van tehdt egy osztdlyba legfeljebb hat ndvendek, de van olyan osztdly es a negyedik fid osztdly, amelyben csak ket ndvendek van. Heti husz-huszonnegy drdban tanitunk. Nines tehdt egyetlen gyermek sem, ki minden drdn
nefelelne, akiktdl minden drdn szdmon ne kernenk teljesitette-e afeladatdt, megtanulta-e a leckejet.
A varos eloszor ketsegek kozott vergodott, hogy elfogadja-e az iskolat. Amikor 1906. dec. 31-en a kozgyiilesnek dontenie kellett, hogy
nyiijtsanak-e szamara tamogatast a Szentendre es Videke Hirlapja c. iijsag Gimndzium vagy polgdri cim alatt egy egesz oldalas cikket szant az
iigynek Akadt ugyanis olyan kepviselo, aki szerint csak a gimnazium hivatott arra, hogy a tdrsadalomnak intelligens polgdri osztdlyt neveljen "
- es csak az ilyen iskola lenne erdemes a tamogatasra. A tobbseg velemenye azonban az volt, hogy „ Mivel Szentendren az elemi iskoldndl ma141

gasabb intezet nines, nem is lehet kerdes tdrgya" a tamogatas. Emellett
felemlegetik meg azt is, hogy a gimnaziummal ellentetben a polgarit
„ lednyaink is Idtogathatjdk. " Es mig „ a gimndzium csak a tdrsadalom
egy reszenek, addig a polgdri a tdrsadalom egeszenek" ad lehetoseget a
tanulasra. Vegiil leszogezik, ugyan a varos a gimnazium lehetosegerol
sem mond le, de tamogatjak a polgari iskolat.' Es nem dontottek roszszul. Mint a helyi sajtobol tudjuk, az eredmenyek mar az elso evben igen
jok. Ezt irjak: „e hd /dprilis/ 22-en dn Petri Mdr Pest megye kir tanfelugyeldje vdratlanul megvizsgdlta Pentek Ferenc polgdri fiu- es lednyiskoldjdt. reggel 9 drdtdl delutdn 5 drdig hallgatta a tanuldk feleleteit.
Nem egyszer valdban megleptek a tanuldk preciz es kifogdstalan
feleletei.... hissziik, hogy ez iskoldnknak a nyilvdnossdgi jogot meghozza." *
Az iskolanak ahhoz, hogy miikodni tudjon a helyi es allami tamogatas
mellett a sziilok aldozatkeszsegere is sziiksege volt. A beiratkozaskor
tandijat kertek, hat koronat: „amely dsszeg - egy resze - a kdnyvtdrfeldllitdsdra fordittatik" Felevi tandij negy ven korona. A k i gyermeket
franciara vagy latinra is szeretne tanittatni, annak a kulondij tizenot korona. A tandij azonban nem kotelezo. Azert, hogy a szegenyebbek gyermekei is tanulhassanak, tobben a varosi iskolaszek, vagy sajat egyhazfelekezetiik ajanlasa reven tandijmentesseget kaptak, vagy csak fel tandijat fizettek. 1907-ben a beiratkozott hetvenegy tanulo koziil tizenegy
volt tandijmentes, huszonegy fo feltandijmentes.'
TANAROK -

DIAKOK

A megszerzett tamogatasok reven az iskola tanarai az igazgatotol teljes ellatast es 100 korona fizetest kaphattak. Az ambiciozus lelkesz mar
az indulaskor sem csak a helybeli tanulokra gondolt. Biztatasara jottek
ide tanulni a kornyekrol is: Pomaz, Csobanka, Budakalasz, Dunabogdany, Leanyfalu, Tahitotfalu. A varos szep komyezete, a Duna, a Pilis erdei pedig szinte kinalkoztak ra, hogy az iskola melle intematust /benntlakasos otthont/ is letesitsenek. 1907-ben Pentek Ferencnek kedvezo feltetelekkel sikerult 20 000 koronahoz jutnia, igy megkezdhette az internatus kialakitasat. Az intezet elsodleges celja volt, hogy az itt befolyo jovedelem segitse az iskola dologi kiadasait. Az intezmeny csaladi vallalkozas volt. A konyhat az igazgato felesege vezette. Az internatus nyaran142

kent „szunidei gyermekteleppe" lett, ahol az igazgato ket honapra 120
korona elleneben napi otszori bo etkezest, egeszseges taplalkozast, dunai
fiirdot, tanari feliigyeletet igert.**
Az iskola hamarosan jol miikodo kis kozossegge allt ossze. Az ujsagbol tudjuk, hogy az igazgato nevnapja alkalmabol „minden tekintetben
sikeriilt" Ferenc-napot rendeztek. Az iskola leanynovendekei „Szegeny
gyermekek ruhdzd egyesiilete" cimmel kis csoportot alakitottak, a fiu
novendekek pedig zsebpenziikbol ot-hat fillert megtakaritottak es azt
osszeraktak „acelbdl, hogy szegeny sorsu tdrsaikat sziikseges iskolaszerekkel elldtsdk."Az iskola nevelo munkajat a kulonbozo foglakozasii
/jogasz,orvos, pap, kereskedo/ helyi polgarokbol alio iskolaszek ellenorizte. A „zdrd vizsgdkra" magasabb rendii vendegek erkeztek ide is.
1908. jun. 19-en peldaul miniszteri kiildott erkezett, aki Jgen meg volt
elegedve a tanulokkal es a tanerdkkel egyardnt. " A vizsga utan a tanulok allami ervenyes bizonyitvanyt nyertek - irta a helyi lap.'"
A X X . szazad magyarositassal bekoszono politikaja, a varosban miikodo meg harom felekezet jelenlete azonban megnehezitette az iskola
eletet. Ahhoz, hogy egy iskola fenntarthassa magat, minel tobb diakra
volt sziiksege. Az ertuk valo kuzdelem soran bizony serelmek is ertek a
tanarokat, es az iskolakat. Pentek Ferenc szerint az 6 iskolaja sikereit latvan a varosban hamarosan „kiiitdtt a rosszakarat hdboruja. " Az igazgato tudta, hogy Szentendren „nemzetifeszekbe" kerult, ahol a „klerikdlisok keze " mindenben benne van. Veliik vivta a legerosebb harcat, de igaz
magyarsagat hirdetve a gorogkeletiekkel is osszeutkozesbe kerult. E haboruban - a helyi, sot orszagos sajto cikkei alapjan tudjuk - Pentek Ferenc iiteseket adott es kapott. Mik voltak ezek a serelmek? Az egyik ellene, a miniszterhez irt level alapjan azzal vadoltak, hogy 6 „szamdrkomedidnak" nevezte a varosi leanyiskola umapi kormenetet, es nem vette le a kalapjat sem az atmenok elott. O viszont azert haragszik Kada Mihaly romai katolikus papra - maga is iskolaigazgato - mert a polgari iskolaban penzt kert a hitoktatasert /nekik is kellett a penz/." Pentek Ferenc viszont igyekezett kivenni az ismetlo iskolai oktatast a katolikusok
kezebol, mert „nem turhette, hogy kdrt csindljanak a reformdtusoknak. "
Dr. Zsiska Palt, a szerb iskola tanitojat azzal vadolta, hogy az az orakon
a szerb carokat mutogatja, es nem a magyar uralkodokat.'^
Az igazgatonak a felekezeti iskolak vezetoin, tanarain tiil dr.
Weresmarthy Miklos helyi iigyved szemelyeben azonban nagyobb ellen-
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fele akadt. A helyi es orszagos kepviselokent is ismert iigyved a reformatus egyhaz fogondnoka is volt. Benne eloszor Pentek Ferenc „ egy
vegteleniil kedves, tdrsadalmilag is teljesen kifogdstalan urat" ismert
meg. Az iigyved kezdetben tamogatta is. Regi hazanak anyagabol 36 000
koronat ajanlott fel az iskola atalakitasara. Sot a polgariba iratta be Istvan nevii fiat is. Itt kezdett tanitani leanya, Ilona, dr. Csia Ferencne is. A
jo viszony azonban a „nagyasszony" /az iigyved edesanyja/ es a koreje
gyiilt tanacsaddk miatt hamarosan megszakadt kozottiik. Kolcsonos vadaskodasba kezdtek. Iskolai kiadasokrol, eltiint penzekrol esett szo azokban a levelekben, amelyeket egymas ellen kiildozgettek a Vallas- es
Kozoktatasiigyi Miniszteriumba es a Pesti Reformatus Egyhaziigyi H i vatalba.
Az evekig tarto csatarozasok, perek mellett sor keriilt a varosban alairasgytijtesre, utcai tamadasokra, sot lakasfoglalasra is. 1910. novembereben az iskola helyiseget, amely Pentek Ferenc tulajdona volt, elarvereztek. Ot magat telviz idejen kilakoltattak, melyet „az egesz vdros megbotrdnkozdssal tdrgyalt." Pentek Ferenc evek kiizdelme utan ugy velekedett „leghelyesebb lesz, ha az iskoldt kdzvetlenul az egyhdzkdzseg
fennhatdsdga aid helyezi." Azt is megjegyezte, megerdemelne az iskola, hogy az egyhaz epuletet vegyen szamara. Az iskola teljes berendezeset fel is ajanlotta szamukra. A haboruskodast a piispok is igyekezett befejezni, ezert 1911 -ben Pentek Ferenc lelkeszt athelyezte Pomazra. A lelkesz a helyiektol egy cikkben biicsuzott el. A hivek egy resze valosziniileg sajnalta, hogy lelkesziik elmegy, masik resze azonban oriilt, hogy „a
magyarsdg megvesztegethetetlen hangu fdklyavivdje" eltavozik innen."
Az iskolat aztan atvette a helyi reformatus egyhaz. A helyi iijsag szerint
ugyan csak annyi tortent, hogy Pentekbol Szombat lett. Az uj igazgatot
ugyanis Szombathy Belanak hivtak Az iskolat azonban hamarosan „a
vegromlds fenyegette. " Jott a vilaghaboru. A tanarok koziil is tobben katonanak vonultak be. Kesobb pedig a „gydszos emleku kommiin"
/Tanacskoztarsasag/ tavolitotta el a meg maradottakat. Anyagilag kifosztva kerult lijra a reformatus egyhaz kezebe az iskola. Csak az 1920as evek kozepen jutottak el oda, hogy nekilassanak egy lij iskola kialakitasahoz.
A rovid ideig miikodo iskola tanarainak nevet nem ismerjiik. Csupan
az igazgatorol vannak ismereteink, adataink. Eletet eloszor Szinyei Jozsef: Magyar irok elete es miivei X . kotete rogziti.
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Pentek Ferenc /Szilagyzovany, 1855. dec. 12. - Bp. 1940. dec. 29./
ref. lelkesz, lapszerkeszto, hirlapiro, szepiro. Iskolait Zilahon, Debrecenben es Bp.-en vegezte. Palyaja: segedtanar/Kunszentmiklos, 1878/
lelkesz Er-Szentmihaly /1880-1893/, Bp. /1893-1904/. Szentendren Ref.
Jokai Polgari Fiii- es Leanyiskola valamint Lorantffy Zsuzsanna Flues Leanyintematus neven iskolat alapitott es miikodtetett /1904-1911/.
Gondjairol, munkajarol sajat kiadasu konyveben I A szentendrei elnemult
harangok/ szamolt be. A varosbol valo tavozasa utan lelkesz Pomazon
es Budapesten.
Az U J I S K O L A

Eleterol az iskola altal kiadott evkony, es tobb visszaemlekezo /Becsei
Erzsebet, Ujhelyi Gizella/ szavai alapjan kaphatunk hiteles kepet.
Az

EPIJLET

Elsosorban uj epiiletet kellett szerezni az iskola szamara. Az egyhazi
fenntartok tamogatasa egyertelmu volt, de keves. A megbizott uj igazgato, csehszombati es nagyszombati Szombathy Bela neki is latott a munkanak. Segelyeket, tamogatast kert. Az iigyet szerencsere a varos is tamogatta. A kepviselotestiilet a keresiikre igy valaszolt: „afolyamodd reformdtos polgdri iskoldnak egyszer s mindenkorra 30 millid korona segelyt szavaz meg afolyd evi kdltsegvetesben ... Ezen kiviil megszavazza
a tervezett dj iskola epitesehez a sziikseges kavicsot, homokot, termeskdvet dijtalanul... Indoklds: kdztudomdsd, hogy a fennti iskola immdr tizenkilenc esztendeje teljesit kulturmisszidt es hogy e cimen a fddeputdtumot kiveve nem reszesiilt anyagi segelyben. „ '* A tamogatasokkal az
egyhazkozsegnek 1925-ben sikeriilt megvasarolnia a Kossuth L . u. 5. sz.
alatti, X V I I I . szazadban epiilt, emeletes, csak Pajor kuriakent emlegetett
tagas hazat. Hogy pedig az iskola „ minden kovetelmenynek megfeleljen "
a kisse elhanyagolt epiilet mellett a Romai sane utcaban uj iskolat is
emeltek. Annak epiteset tamogatta valojaban a varos. Az epitkezes es a
regi epiilet rendbehozatala mintegy egy milliard pengobe kerult. Mindezzel azonban a kicsiny szentendrei gyiilekezet „ dridsi dldozatot hozott
a magyar es reformdtus oktatds es neveles iigyenek.
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INTERNATUS

Pentek Ferenc gondolatait folytatva az egyhazkozseg ugy velte
„ Szentendre a maga termeszetadta gydnydru videkevel, egeszseges hegyi levegdjevelpredestindltatott interndtus letesitesere".'^ A reformatus
egyhazkozseg a varos iskolatorteneteben eloszor az iskola mellett kialakitott es miikodtetett egy intematust is. A fenntarto szamara „annyi lelki
gydnydruseget" ado intezmeny nyitott volt mind a fiuk, mind a lanyok
szamara. Mar az elso evben 112 gyermek nyert itt elhelyezest. /60 fiu 51
leany/. A leanyok harom hatalmas haloban, ket tanuloszobaban helyezkedhettek el. Azonkiviil rendelkezesiikre allt ket zongoraszoba, kiilon
zongoraval es pianinoval. Ket mosdo es furdoszoba vizvezetekkel felszerelve. Kiilon betegszoba, valamint ebedlo, sziiloi fogadoszoba, mhatar. A fiiik szamara het szoba, kiilon ket tanuloszoba, mosdo, ebedlo, ruhatar. A fiiik es a lanyok altalaban csak a kozos hittanoran talalkoztak.
Illetve mindkettejiik szamara ott volt egy belepo viragos udvar es egy
nagy jatszoudvar. Az otthont a nevelok igyekeztek csaladiasan, kenyelmesen berendezni. A lanyokra diakonisszak, a fiiikra fiatal tanarjeloltek,
tanarok feliigyeltek.
Az intematust Vajda Istvan reformatus lelkesz vezette, mellette negy
tagbol alio feliigyeloi kar vegezte a tanulok neveleset es tanltasat. Ugy a
leany, mint a fiiiintematusban a havi dij 70 pengo volt, amiert is „a ndvendekek mindent, vagyis lakdst, fiitest, vildgitdst, mosdst, interndtusi feliigyeletet es napi negyszeri bdseges tdpldlekot kapnak. Az itteni eloirasokrol szerencsere meg egy szemelyes visszaemlekezot is idezhetiink.
,Azt is eldirtdk mit tartalmazzon a poggydsz az interndtusba erkezven.
Lanyok: Agy es asztalnemii: 1 pama, paplan vagy flanelltakaro, pama
es paplanravalo haromszori felhuzat, 3 alsolepedo, egy 12 szemelyes vagy
2 darab 6 szemelyes abrosz es 6 asztalkendo. Fehememii. 12 zsebkendo, 6
nappali ing, 3 haloing, 1 halokabat, 3 teli es 3 nyari nadrag, 4 kombine, 6
darab toriilkozo, 3 pohar - es 3 darab mosdotaltorlo, 2 feher koteny, 2 fekete klottkoteny, 6 par harisnya, 1 fejkendo, 1 kezimunkatarsoly, 1 /karton/
szennyeszsak. Felsomha: Isotetkek Bocskai-mha, 1 feher Bocskai-bWz,
1 Bocskai-sapka, 2-2 lehetoleg sotetszinu teli, nyari mha, 1-1 sotet szinu
teli es tavaszi felolto, 2 par cipd, 1 hocipo, 1 par papucs, 1 esemyo, mha, fog-, haj-, cipokefe, fogmoso aluminiumpohar, 1 par evoeszkoz.
Fiiik: 6 ing, 3 haloing, 6 alsonadrag, 12 par harisnya, 12 zsebkendo, 6 to146

riilkozo, 1 pama, 1 paplan, tovabba 3 paplan es 3 alsolepedo, 4 pamahaj.
Ket par uj, vagy legalabb teljesen ep cipd, 1 zsak a szennyes mha tartasara, mha-, fog-, hajkefe, fesii, cipdkefe, 2 asztalteritd es 6 asztalkendd,
2 oltony mha, 1 felolto, 1 kabat, 1 sapka.
A szulok, testverek nem Idtogathattdk a tanuldkat bdrmikor. Havonta
ketszer, alkalmankent negy drdt tdlthettek egyiitt. Mind e mellett a szigor
mellett - vagy eppen ennek kdszdnhetden ? - erkdlcsileg tiszta, jellemes
emberek keriiltek ki az iskola falai koziil, akik szeretettel emlekeznek vissza az itt tdltdtt evekre. "'^
OTATAS

Az intezmeny feliigyeld hatosaga felsd fokon: a Dunamelleki Reformatus Egyhazkeriilet es a Pesti Reformatus Egyhazmegye volt. A Kormanyzo testiilet tagjai: az igazgato, a reformatus lelkesz, nehany tanar,
tobb egyhaztanacsos /az Evkonyvben nev szerint felsorolva/. A szakfeliigyeletet a polgari iskolak allami szakfeliigyeldje latta el. A kozvetlen
feliigyeletet az iskola felett a tiz tagbol alio igazgato-tanacs gyakorolta.
Az indulo iskolat a fenntarto igyekezett az elvarasokhoz merten jol felszerelni. Volt tdbb szertara, es kdnyvtara.
Szertarak

Konyvtarak

fizikai
asvanytani
vegytani
rajz
tdrtenelmi
tomaszertar

tanari - 381 kotet
ifjusagi - 581 kdtet
szegeny tanuldk kdnyvtara -158

TANULOK

Mint a varos tdbbi felekezeti iskolaja, termeszetesen ez az iskola is
dkumenikus. Mas vallasiiakat is felvettek. Az intematus miatt pedig mas
videkrol, Pest megyetdl tavolrol is jdttek ide tanulni. Az iskola letszama
ezert a tdbbiekhez merten magasabb volt. Az 1929/1930-as evkdnyve
szerint 219 fd. Megoszlasuk
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vallas

hely

reformatus 114
ag. ev
16
r. kat.
65
gorogkeleti
7
izraelita
17

helybeli
83
Pest megyei
95
mas megyebeli 40
kulfoldi
1

Meglepo, hogy sokan jartak ide ki a fovarosbol. Igaz, ennek erdekeben az iskola nepszerusitette is magat. Egyik „prospektusaban" ezt irta:
„Megkozelithet6: a budai Margit hidfdtdl induld HEV-vonal vegdllomdsdtdl, ahonnan a vonatok drdnkent indulnak. Hajdn is megkdzelithetd. "
Kesobb a r.k. Szentendrei Ferences Gimnaziumban jarnak majd igy tomegevel HEV-en a gimnaziumba a bp.-i diakok.
Nevelo, oktatoi munkajuk celjat az iskola igy summazta: „csendes es
dlddsos munkdnkkal porbasujtott nemzetiink javdt szeretnenk szolgdlni. "
Kitarto es kozos munkara akarta nevelni a jovo honleanyait es fiait.
Mindezt „kUldndsen a multak erdemeinek feltdrdsdval es a mds valldsuak kdlcsdnds szeretetevel akarja elosegiteni."''^ A tananyag allamilag
eloirt itt is, igaz a fiuke es a lanyoke kisse mas.
Fiiik - lanyok
I . o.
kezimunka
testgyakor
rajz
enek
mezogazd., ipar
novenytan, allattan

szamtan, mertan
foldrajz
nemet
magyar
hittan

A tovabbi osztalyokban ehhez lijabb tantargyak kapcsolodtak.
Fiuk: szabadkezi rajz, kemia, tortenelem, alkotmanytan, kozgazdasagi es jogi ismeretek, egeszsegtan, konyvvitel
Lanyok: szepiras, noi kezimunka, haztartasi es nevelesi ismeretek
A kotelezo tantargyakon kiviil minden iskolaban volt kiilon valaszthato, rendkiviili targy is. A szentendrei polgari iskolaban ezek: zongora.
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hegedu, gordonka /terem is volt hozza/, francia, angol, latin nyelv, gyorsiras.
Pillantsunk most be egy osztalyba. Peldaul a negyedikesekhez. Milyen feladatokat kaptak ezekben az evekben a tanulok egy-egy iskolai
dolgozat megirasahoz.
fiiik temai

lanyok temai

Deak Ferenc levele Vorosmarthyhoz (masolas)
Buda a torok alatt (toUbamondas) Paraneisisbol (toUbamondas)
Grana Caffeban c. vers tartalma Szep Ilonka c. vers atirasa prozaban
Kis gyermek halalara c. verselemRachel siralomvers tartalma
zes
A takarekossagrol emlekezetbol Nepballada esemenye (elbeszeles)
A kenyersutes (fogalmazas)
Milyen legyen a cserkesz?
(fogalmazas)
A gozgep jelentosege az iparban
A sport fontossagarol
(fogalmazas)
A gepek szerepe a kozlekedesben A legkedvesebb regenyalakom
(fogalm.)
A tanulo idejenek helyes
A tavasz (leiras)
beosztasa (fog.)
Zrinyi Ilona (jeUemzes)
A nagy folfedezesek kora
(fogalmazas)
(fogalmazas)
A jatszotarsak hatasa a jellem
A magyar het fontossaga
fejlodesere
(fogalmazas)
Az oserdo szepsege (leiras)
A fertozo betegsegekrol
(fogalmazas)
A szolotermelesrol (fogalmazas) A kezimunka orome (fogalmazas)
Melyik palyat szeretnem?
Petofi elete es kolteszetenek
(fogalmazas)
jellemzese
Az ipari iizemek es az iparossag Biicsii az iskolatol (fogalmazas)
Mohacs (masolas)
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EGYHAZI

NEVELES

Az iskola ilyen iranyu nevelo munkaja ismertetesere idezziik az evkonyvet:" Vallasos neveles teren a hitoktatok mindent megtettek, hogy
az ifjiisag lelkileg kello modon gyarapodjon."... „Novendekeink szorgalmasan eljartak a templomba, bibliaorakat, csendes-napokat tartottunk. Masvallasu novendekeink is kello gondozasban reszesiiltek. A teU
honapokban a lelkesz minden heten vallasos estelyt tartott, amelyben a
novendekek es tanarok allandoan resztvettek es kozre is miikodtek. A majus 10-en tartott konfirmacion komfirmah 9 fiu es 7 leany, osszesen 16.
A leanykor hetenkint egyszer osszejovetelt tartott."
iJNNEPEK

Az evnyito, evzaro es egyhazi iinnepek mellett mikor es mirol emlekeztek meg egykor az iskolaban? E z termeszetes tiikrozoje a kor tortenelemfelfogasanak. Megiinnepeltek, emlekeztek
oktober 6-an az aradi vertaniikra,
okt. 31-en a Reformatio iinnepere,
nov. 15-en Bethlen Gabor 400 eves evforduloja,
dec. 6-an a Kormanyzo iir 10 eves kormanyzoi jubileumara,
marc. 15-en a szabadsagharcra,
Majusban a haboriiban elesett hosokre emlekeztek.
Utana a templom falan levo emlektablat koszoniztak meg.
Innen a kozosseg a temetobe vonult.
A nevelok a diakok szabad idejet is szerettek volna szeppe es hasznossa tenni, ezert szamukra onkepzo koroket szerveztek. A lanyoke az Abranyi Emil nevet, a fiiike Jokai Mor nevet viselte. Havonta egy osszejovetelt tartottak, ahol felolvastak, szavaltak, szabad eloadast tartottak,
szepirasi, vagy kezimunka bemutatot rendeztek, esetleg miisoros estre
kesziiltek. Evente iinnepelyes tornabemutatot tartottak, szines programmal: zenes szabadgyakorlatokat, zaszlogyakorlatokat, tavolugrast, botgyakorlatot, labdajatekot, kotel es riidmaszo versenyt, Niels Bukh dan
gimnasztikat, Parterre-tomat mutattak be az erdeklodo sziilok es vendegek elott. A vetelkedo versenyekben dijat is kaptak.
Termeszetesen ebben az iskolaban is miikodott ifjiisagi egyesiilet. Vajda Istvan lelkesz szervezeseben itt kezdte meg miikodeset a 902. sz.
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Tompa Mihaly cserkeszcsapat. A csapat harom rajban dolgozott: (Toldi
Miklos), (Kinizsi Pal), (Aprodraj). A rajok iinnepi musorokat allitottak
ossze, szindarabot mutattak be, ping-pong versenyt, csapatbajnoksagokat rendeztek. Kozosen jartak kirandulni a Pilisbe, esetenkent a Balaton
melle. A feliigyelo tanarok arra torekedtek, hogy „a csapat szelleme minel jobb legyen. " A jatek es szorakozas mellett ipari, gazdasagi munkat
is vegeztek. Ezzel segitettek az iskolat. Igy peldaul heliografot, postaladat, ruhafogast stb. csinaltak.
Az evkonyvek tenyei, szamai mogott szerencsere van tobb visszaemlekezonk is. Az altaluk felidezett pedagogia modszerek ugyan a mai olvaso szamara idegenek, kiilonosek, de akkor ezek altalanosak voltak. Es
hogy eredmenyesek is, arrol idezzuk Devecseri Gabor irot, koltot, aki az
egyik konyveben hosszu oldalakat szentelt itteni emlekeinek.
„ Szentendrere szUleim rdvid ideig tartd kUldnelese idejen kerUltem,
harmadik polgdriba. Eleve csak egy evre irattak be, mert a budapesti reformdtus gimndziumba voltam beiratkozd negyedikben. A szentendrei iskola, az olyan Dickens-fele intezet volt, mddszerei majdhogynem javitd,
azaz rontd. De edzd is: jelentdsen segitett abban, hogy elviseljem a kesobbi katonasdgot. A gyerekek szijjal ostorozdsa mindennapos volt. Enhozzdm ugyan nem nyultak: egyreszt semmi okot nem adtam rd, mdsreszt
pedig tudva volt, hogy ideiglenesen vagyok ott. Meg apdm is ott jdrt ev
elejen, beszelt a tandrokkal, megvette hdrom pelddnyban M. tandr urnak, vitez Machula Beldnak Egy vitez dalaibdl c. verseskdtetet, s dltaldban kedves volt a tandrokhoz.
Furcsa galeridt alkottak az ottani tandrok. Egy Kelemen nevU, aki az
osztdlyokban nem is tanitott, csak az intezetben felUgyelt, barna arcu, fekete bajuszos, fanyar, ha nem savanyu kedelyU. JdkedvUnek sosem Idttam, de arra sem emlekszem, hogy barkit megvert volna. R. tandr ur, a
szdmtan-mertan tandra, aki roppant erelyes volt, verni is mindig kesz.
Aztdn ott volt a hosszdkds fejd, oldalszakdllas, angyali Vadon tandr ur, a
kis gdrcs vitez M., a kopasz Cs., aki szindarabokat is irt, es eldadatta velUnk.
Aztdn ott volt Dobolyi tandr ur, ez megint csak az intezetben, nem az
iskoldban. O volt szdmomra a legjelentdsebb. Kdltd volt. Meghozzd nem
mdkedveld, hanem valddL Ahogy verseire igy visszaemlekszem, nem kiemelkedo, de igazi tehetseg. Kdtetet d maga adta, dedikdlta szdmomra.
R. a szdmtantandr es osztdlyfdndk, ha unta magdt, az osztdlydt tandrd-
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kon kuldnbdzo viccek elmonddsdval szdrakoztatta. Ezek dltaldban pajzdnok es durva trefdk voltak. Dobolyi tandr ur viccei is pajzdnok voltak, de
mindig szellemesek, nem egy koziiluk Boccaccio- es Voltaire-tdrmelek. S
d mdssal is traktdlt engem, nevezetesen Babits- es Kassdk-versekkel.
Mindkettd erdsen es jdtekonyan hatott az d kdlteszetere.
S a magamera hogyan? Mindenekeldtt ugy, hogy Petofi es a mult szdzadi klasszikusok mellett oket is szavaltam. Mert hamarosan az iskola
szavaldi kdze keriiltem. Sokdig azt hittem kesdbb, hogy Babits-hatds nem
erintett engem akkor, es ott. Dobolyi Lajos meltatott engem, a tizenegy
eves gyereket arra, hogy Babits-kdtetet olvastatott velem. Es Kassdkot.
Azt nem is csoddlom, hogy a Kassdk-versek akkor leperegtek rdlam, csak
sajndlom, hogy ugy Idtszik, tul kordn ismertem meg oket. De en Babits
Mihdly Kutban c. kdltemenyet szavaltam el egy iskolai iinnepelyen szavaldmodorban, ahogyan dltaldban iskolai unnepelyen szavalnak, patetikusan, gugyen, meselden, a verset tulajdonkeppen nem is ertve. Hogy
megis megerintett engem Babits valahogyan, abbdl sejtem, hogy a kovetkezd - jelentektelen, de mint kdlteslelektani jelenseg figyelemre meltd verset irtam.
A szentendrei intezet egyik oldala egy disznddlban vegzdddtt, mdsik
oldala egy temetoben /a szerb templom mellett/ Es a temetdre nyilt. Illetdleg egy alacsony fal vdlasztotta csak el. A versem igy hangzott:
Mellettiink all egy temeto
regen arvan, elhagyottan
ven sirkovek rendetleniil,
osszevissza allnak ottan.
Koztiik egy kopott fakereszt,
Isten tudja kit is jelolt,
megsiratta reg-halottjat
s utana ment: es kidolt.
Azt a kopott fakeresztet
gondolkozva el-elneztem:
lesz olyan ido, mikor eldol
az en kopott fakeresztem
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A vers rossz; de megiscsak nagyon erdekes, hogy egy haldlon tul nezd
gondolkodds van benne. Altaldban sok iddm volt bdmeszkoddsra, szederfa alatt es szederfdn, temeto, disznddl mellett s kesdbb a vdroskdban,
a vicindlison, a nagy, mocsaras reteken, mig a tavacskdban merengve
uszkdltak eggye tapadva kettesben a szerelmes bekdk; s a fuzek alatt, a
labdarugdpdlydn, a piacon. Volt az inspirdcid befogaddsdra eleg iddm.
Taldn ezert is voltam en rossz kdltd az intezetben, jd kdltd a vicindlison.
Mert sokat irtam a hetvegi hazautazdsokon, felszabadultan, mert Idm,
hazamegyek...
S ott, Szentendren kdltd ugy lettem ujra - mit nem tesz az agdn-szellem hogy egy mdsik fiu verseket irt, s ez fdlebresztette bennem annak emleket, hogy a Szent Istvdn gimndziumban en voltam a kdltd.
Az almok csamokat te meg nem ismered
a hiis edenyeket nem fogta meg kezed
de ott toltottem en egy nyari ejemet,
errol egy bus reget hadd mondjak el neked.
Cserepedenyeken ott sok szep gyertya allandoan
es buzgon oltogat kozottiik a halal
Ez a verskezdet az intezetbeliek kdze tartozik, ott irtam.... Erdekes, azt
elfelejtettem, hogyan irtam a verset tovdbb.
Az idezetbol kideriil, az iskolanak valoban jelentos szerepe volt
Devecseri Gabor irodalmi muveltsege fejlodesenek, es iroi munkajanak
kialakulasaban.
Az

ISKOLA MINDENNAPJAI

Ezekrol ket regi diak visszaemlekezeseibol nyerhetiink kepet. Klenner
Rezsone Forstner Erzsebet:" A polgdriban szigoruak voltak a tandrok,
de tudomdsul vettiik. Osztdlyzatok miatt senki nem reklamdlt - esziinkbe
se jutott ketsegbe vonni a tandr ddnteset. A didk persze akkor is didk
volt: puskdztunk, amiert egyes jdrt, ha eszrevettek. Nem haszndltunk
olyan „fejlett mddszereket", mint manapsdg: a keziinkre irtuk, vagy beraktuk a pad aid a ceduldt.
Nehdny fiu a tilalom ellenere kiszdkdtt az iskoldbdl, nem ment be az
drdra. Hidba volt a fiuk es Idnyok szigoru szetvdlasztdsa kiilon epiilet153

ben, leveleztunk egymdssal. Hittan drdra feljdrtunk afiukhoz, a tandri is
fdnn volt - mindkettd UrUgy volt a taldlkozdsra, pelddul ha kretdert kiildtek az embert. A Kereszteny Ifjusdgi Egylet tartott kdzds rendezvenyeket,
melyeken tdncoltunk, szindarabot adtunk eld, teadelutdnonkent beszelgettUnk. Az eldirds akkoriban a matrdz bluz volt, mi is azt viseltuk kalappal. A Idnyok a polgdri ruha ele kdtenyt kdtdttek.
A cserkeszek Zdszld cimU lapjdt olvastuk. Az iskola dltal szervezett dnkepzd kdrdkdn /vers, szindarab, enekkar, kezimunka/ vettUnk reszt, es keszUltiink az eves tornabemutatdra. Ellenorzo kdnyvUnk nem volt, a napId hatalmas, mintegy ketszer-hdromszor akkora volt mint a mai Rendszeresen feleltiink, dolgozatot irtunk, amit helyesirds, kUlalak, tartalom
alapjdn osztdlyoztak. Tintatartdt haszndltunk, surd, fekete tintdval, hozzd kihegyezett toll tartozott, kiilonbozd vastagsdgu hegyekkel. Nagy dolognak szdmitott a reddnyds fa tolltartd es a tdltdceruza. "
Varga Laszlone Ujhelyi Gizella: „Sok mds valldsu gyerek Idtogatta az
iskoldt, rdmai es gdrdgkeleti katolikusok, zsiddk, szerbek, unitdriusok,
akik egymdssal bardtkoztak. A tandij olcsdbb volt, mint a katolikus iskoldban, taldn ez is vonzotta a tanuldkat. Havi dt pengd helyett hdrmat kellett fizetni. A mds valldsuaknak kiildn tartottdk a hittant. Az erkolcstant
nem ennek keretei kdzdtt tanitottdk, hanem, dndlld drakent. Itt Ultettek
belenk a mdssdg tiszteletet, az iddseket, a tandroket. Nem letezett olyan,
hogy visszafeleselunk a felndtteknek. Minden reszlettel, minden aprdssdggal igyekeztek jd irdnyba terelni a gyerekek erkdlcsi erzeset. Pelddul, ha valaki sdros cipdbe jdtt be a terembe, kikUldtek, hogy tdrdlje le egy
ronggyal, meg ha csak a pereme sdrozddott is be. A kdzds rendezvenyeken, pelddul bdlokon, melyek szolidak voltak, a szUldk is reszt vehettek.
Eljdrtunk kirdndulni a kornyezo hegyekbe. Lehetdseget kaptunk zenetanuldsra. A hdztartdsi drdkon az elet mindennapjaira keszitettek fel, attdl
kezdve, hogy reggel hogyan mosakodjunk. A nevelest a tanitdkra biztdk
a szUldk.
A kicsiny egyhazkozseg /lelekszama ekkor ugy 580 fo volt/ lelkipasztori es oktato munkajat fohatosaguk, Ravasz Laszlo piispok is nagyra ertekelte. 1928-ban ezt irta a jegyzdkonyvbe: „A gyulekezet a remenytelenseg dllapotdbdl csoddlatosan kiemelkedett... Az egyhdz templomot szerzett, polgdri iskoldt es intematust emelt, elemi iskoldt epitett, mindezeket
gydnydruen rendbe tartja, a felnottek es kicsinyek pasztordcidjdnak
egesz sora indult meg - mindez akkora fej lode srdl tesz bizonysdgot, amiISA

lyennek alig van pdrja az egyhdzkerilletben... A zsenge pldnta el - mondta a piispok - elni akar, nyild, mint a tavasz, nyildsdt se eszaki, se deli
szel, se dr, se aszdly meg ne rontsa. "^^ Az iskola valoban viragzott is, mig
kozbe nem szolt a tortenelem. Jott a masodik vilaghaboru. A korabbi zsido torvenyek alapjan ennek az iskolanak is igazolnia kellett a tantesttilet
tagjait. Az iskola igazgatoja a kovetkezokepp mentette az egyik tanarat.
A Szentendre-Budakomyeke lijsagban kozzeteszi a kovetkezot: „... tudatom, hogy a szentendrei reformdtus Jdkai polgdri fiu- es lednyiskoldban az 1939. evi IV. tc. 5. szakasza ertelmeben Ovdri Jdzsef szentendrei
orvos sem egeszsegtani nem tanit, sem pedig az iskoldhoz tartozd interndtusban feliigyeletet nem vegez. A tanitas ugyan az ostrom ket-harom
honapjat kiveve nem szakadt felbe, de a tanarok is hadba vonultak, lecserelodtek. A tavol elo sziilok is hazavittek gyermekeiket, bar az iskolavezetes - talan egy into sugallatra - mar korabban hangoztatta „ Ovdhelyeink a legnagyobb biztonsdgot nyujtjdk". Ezeket a nagy kiiria alagsoraban epitettek ki. Az iskola letszama ennek ellenere is csokkent.
Klenner Rezsone Forstner Erzsebet 31 fos osztalyabol mindossze heten
konfirmaltak. „Felbolydult" ekkor a vilag. Az internatusban 1942-ben
munkaszolgalatosokat helyeztek el itt. Jiil. 4. es 13. kozott itt volt Radnoti Miklos is. A szomszedos haz keritesen at felesege, es baratai egy izben beszelgethettek is vele.^*
1945 utan egy ideig meg folyt tovabb a tanitas. Igaz az lij rendszerben,
amely szerint Isten nem letezett. Megvaltozott a tanrend is. A hittan oktatasa fakultativ lett, de a csaladnak hatranya volt belole, ha gyermeket
jaratta ra. Majd 1948-ban jott az allamositas. Egy ertesito szerint az
1947/48-as tanevben az iskola neve meg ez: Szentendrei reformatus „J6kai" Altalanos Iskola. A kovetkezo evben mar igy talaljuk: Kossuth Lajos utcai Altalanos iskola. Az iskolat hatosagilag 1950-ben allamositottak tanszerekkel egyiitt. Ekkor egy negy osztalyos, nyolc tantermes, kollegiumos, teljesen berendezett iskolat vettek el karpodas nelkiil a reformatusoktol. Az allamositas utan a lanyok a volt Erseki lanyiskolakban akkor mar Bajcsy-Zsilinszky Altalanos Iskolaban - a fiiik az Alkotmany
liti egykori fiiiiskolaba es a Rakoczi liti Altalanos iskolaban tanultak tovabb.
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TANARI TESTULET

/ -1948/

Az Erseki Leanyiskolaval es polgarival ellentetben a reformatus iskolaban sok volt a vilagi tanar, akik tudomanyos munkat vegeztek, konyvet irtak, aktivan reszt vettek a varos kulturalis eleteben, az onkormanyzati munkaban. Neviiket az ertesitok, evkonyvek es szemelyes visszaemlekezesek alapjan rogzitettiik. Nehanyuk eletet az emlitett iratok, konyvek es a Szentendrei Arckepcsamok I I . c. lexikon reven bovebben is
megismerhetjiik.
IGAZGATO

Szobathy Bela csehszombati es nagyszombati,
magyar nyelv es tortenelemtudomany szakos okl. polg. isk. tanar
Szentendre varos kepviselo-testiiletenek virilis tagja, varosi penziigyi bizottsagi tag, az iskolan kivtili nepoktatasi biz. tagja, A Leventeegyesiilet
valasztmanyi tagja, a Pesti Ref. Egyhazmegye polgari iskolainak egyhazmegyei kepviseloje, Igazgatotanacs tagja, a pesti Polg. Isk. Tanari
kor valasztmanyi tagja, a „Szent Andras Ceh", a helyi ertelmiseg kulturalis tarsasaganak valasztmanyi tagja.
/ A Magyar tarsadalom lexikonja/
Angyal Zoltdn
Nevet az 1948/49-es ertesito orizte meg.
Bedd Mikoldne Zaddk Adel
rendes tanarno, rajz, a Kepzomiivesznok Tarsulatanak rendes es a
tisztviselotelepi Lorantfy Zs. Egyesiilet valasztmanyi tagja
Belopotoczkyne Almdssy Lenke
rendes tanamo, mennyisegtan, term, tudomany szakos okl. polg. isk.
tanar, a Kir. Magyar Termeszettud. Tarsulatnak tagja.
Benedek Arpdd
rendes tanar, magyar nyelv es tortenelem szakos polg. isk. tanar. Az
eszperanto szovetseg es a Magyar Gyorsirok Egyesiiletenek valasztmanyi tagja, tartalekos zaszlos, a Magyar Turistaegyesiilet szentendrei osztalyanak disztagja
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Besse Iren
Rola csak annyit tudunk, hogy a testnevelest tanitotta.
Csato Ldszlo
oraado, okl. gazd., okl. polg. isk. gazdasagi tanar, az Orsz. Tiszti K a szino es Tud. Egyesiilet, a Magyar Turistaegylet es a Termeszet Tud.
Tars, tagja tartalekos zaszlos, igazolt cserkesztiszt, leventeoktato, internatus! feliigyelo
dn Csia Sdndorne vitez Weresmarthy Ilona
rendes tanarno, magyar nyelv es term, tudomany szakos okl. Polg. Isk.
tanar
Dencsy Bela
gyorsirast tanitott. Rovid ideig igazgato is volt.
Dobolyi Lajos /Kolozsvar, 1903. maj. 10. - ? /
kolto, latin szakos tanar, hirlapiro. Egyet. tanulmanyit Bp.-en vegezte.
Tanar a helyi polgari iskolaban /1926-1942/. Az 1930-as evektol szep sikereket ert el az irodalmi eletben. Megvalasztottak a varosban mukodo
Szent Andras ceh elnokeve. 1942-t61 lijsagiro a fovarosban. Cikkei, novellai jelentek meg a Fuggetlen Szemleben, a Fiiggetlensegben, a Magyar Eletben, a Magyar Irasban, a Pilishegyvidekben. Fobb miivei: A mi
orszagunk /versek, novellak, 1925/, Az ember litja /versek, 1927/, Minden enekel /versek, 1938./
Gdlyai Miklds
rendes tanar, mennyisegtan es termeszettan szakos okl. polg. iskolai tanar
Keryne Mdria neni
rola csak annyit orzott meg az emlekezet, hogy a magyar nyelvet tanitotta
Machula Bela dbrahdmfalvi, vitez
rendes tanar, ig. h. magyar nyelv es tortenelem szakos okl. polg. isk.
tanar, kolto, a Felvideki Magyar Irok es Ujsagirok Szovets rendes tagja.
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a „Pilis-hegyvideki Hirek" szerk. tarsa, a Bp. Komyeki Polg Isk. Korenek valasztmanyi tagja, tartalekos fohadnagy, a Vitezi rend tagja, Szentendre megyei varos jarasi vitezi hadnagy helyettese, igazgatosagi tag, a
„Szent Andras Ceh" titkara. Verseskoteterol Devecseri Gabor is meglekezett
Margaritovits Olga
nevet egy ertesito orzi
Oblott /Ovdri/ Jdzsef dr.
orvostudor, egeszsegtan, a Grof Apponyi Albert Poliklinika belgyogyasz szakorvosa, a bp.-i Kir. Orvosegyesiilet tagja, Szentendre varos
kepviselotestiiletenek virilis tagja, a szekesfovarosi nyugdijasok valasztott, orvosa, intezeti orvos
Peter Geza
az eneket tanitotta
Podani Istvdn
neve egy ertesitoben olvashato.
Ruszmir Miklds
rendes tanar, mennyisegtan es termeszettan szakos polg. isk. tanar, a Leventeegyesiilet es a Szentendrei Polgari Kor valasztmanyi tagja, leventeoktato es igazolt cserkesztiszt
Reissenberger Gusztdvne
enek tanar, aki mar a kezdetektol oktatja a ref. polgariban a diakokat,
„izlesesen osszeallitott musorait", hangversenyeit, az altala betanitott
miikodvelo darabokat tobbszor meltatta a helyi sajto. Kesobb nemet
nyelvet is oktatott.
Simon Irma
rendes tanamo, magyar nyelv es tortenettudomany szakos okl. polg
isk. tanarno
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Sporko Lenke
rendes tanamo, ig. li. magyar es nemet nyelv szakos okl. polg. isk. tan.
Emellett kezimunkat is tanitott.
dr. Szenttamdsy Mdria
nevet csak egy alairas orzi a Kossuth Lajos utcai Alt. Isk. ertesitqjeben
Szdsz Jendne Gallasz Magdolna
rajzot tanitott. Ferje ugyanekkor az egyik alt. iskolaban lett rajztanar
Torma Gdbor, vitez.
Az 6 nevet csak egy ertesito es Egner Kalman emlekezete orizte meg.
Az ertesito szerint az 1947/48-as tanevben az iskola igazgatoja volt.
Vadon Miklds /Nyiived, 1886. szept. 3. - Szentendre, 1972. szept. 3./
rendes tanar, mennyisegtan es termeszettan szakos okl. polg. iskolai
tanar, igazgatohelyettes. A cserkeszet szervezo biz. tagja, a Kir. Magyar
Termeszettudomanyi Tarsulat rendes, a Magyar Turistaegyesulet szentendrei osztalyanak disztagja, igazgatotanacsi tag, a „Kisujszallasi Oregdiakok Szov." rendes tagja. 1938-t61 nyugdijazasa utan presbiter es kantor lett a helyi reformatus egyhaznal. Az egyhaz sajat halottjanak tekintette es diszsirhelyen temette el a reformatus temetoben.
/unokaja Egner Kalman kozlese/
A tanerok ezen kiviil csaknem mindannyian tagjai az Orsz. Polg. Iskolai Tanaregyesiiletnek, valamint a Bethlen Gabor Szovetsegnek
Vallastanitok
Vajda Istvan
Miker Samuel
Pusztay Jozsef
Fazekas Istvan
Huzsvik Vazul
Lindenfeld Andor
Tolnay Jeno

ref. lelkesz
ag. ev lelkesz
ag. ev. segedlelkesz
r. k. segedlelkesz
gor.kel. szerb plebanos
izr. vallastanito
izr. tanito

159

A rendszervaltas utan, amikor ujra emlekezni lehetett a regi egyhazi
iskolakra is, az egykori diakok megszerveztek egy talalkozot. Bar azota
sok ev telt el, de az elso osszejovetelen olyan sokan jelentek meg, hogy
megtoltottek a reformatus templomot. Akkor ugy dontottek, hogy ot
evenkent mindig talalkoznak. Bar Becsei Erzsebet szavai szerint, erre
egyre kevesebben jonnek el. Az egykori iskolarol, a talalkozokrol az Uj
Szentendrei Hirlap hasabjain tobbszor is olvashattunk (1994. aug. 20.,
1995, han. 31.)
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Arbor plantata iuxta rivos

„.. .Folyo melle iiltetett fa..."
/Jeremias 17,7-8/

A rendszervaltas utan az orszaggyiiles 1991-ben hatarozott arrol, hogy
az egyhaziak visszakaphatjak egykori iskolaikat. Az erre szant osszegre
orszagosan hatvanket reformatus iskola nyiijtotta be igenyet, ezek koziil
tizenhat kozepiskola volt. A kozponti hatarozat mellett termeszetesen kinek-kinek egyezkednie kellett sajat telepulese onkormanyzataval. A lehetoseget megtargyalta a helyi gyulekezet presbiteriuma, es benyujtotta
igenyet, hogy visszakaphassa egykori iskolajat. Indoka az volt, hogy
Pest megye eszaki reszen sehol sines reformatus egyhazi iskola, es a lelkeszi hivatal felmerese alapjan az igenyek szerint az uj iskola akar ket
parhuzamos osztalyt is indithatna.'
A varos polgarmestere ekkor Nemeth Gabor, a helyi ref. egyhaz presbitere, es a kepviselotestiilet tagjai kozott - harom kiilonbozo partallasii
- de reformatus kepviselo volt: Fiilop Zsolt /MDF/, Malomsoky Jozsef
/SZDSZ/, Varga Laszlone /MDF/, az egykori iskola tanuloja, szinten
presbiter. Az iskola ujrainditasanak iigye megis okozott nemi gondot,
mivel 18 fos volt az onkormanyzat. Az iskolaalapitas iigyet vegigkovethetjiik a Szentendre es Videke, az Uj Szentendrei Hirlap, az orszagos la-
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pok hasabjairol, illetve az iskola altal kiadott evkonyvbol, valamint a
www.szre.hu honlapon. A reformatus egyhaz lelkipasztora, dr. P. Toth
Bela tudta, hogy a gyiilekezet hihetetlen munkara vallalkozott, de ligy
erezte, a miilt kotelez. Az iskola inditasanak es epitesenek tamogatasara
kiadott szines roplapjan - Reformdtus gimndzium indul Szentendren idezi a regi helyi iijsag /1939/ szavait.: ,^4 szentendrei reformdtus egyhdz
kicsinysege es szegenysege mellett is olyan kulturmunkdt vegzett a polgdri fiu- es lednyiskola fenndlldsdval, mely a gazdag egyhdzak eldtt is pelda gyandnt szolgdlhat es minden hazafi elismeresere meltdn tarthat szdmot." A regi celok tovabbvitele es az lij kovetelmenyek erdekeben a lelkesz lir kerte, es varta a varos, illetve a komyekbeli telepiilesek polgarainak anyagi, szellemi es fizikai tamogatasat. A helyi reformatusok szorgosan tevekenykedtek is. 1995-ben letrehoztak az Alapitvdny a Szentendrei
Reformdtus Gimndziumert es Kollegiumert kozhasznii alapitvanyt, amely
mar hivatalosan is fogadhatta a tamogatast. Egyesiilet is alakult, amely
kiilonfele szinhazi es zenei rendezvenyeket szervezett. Onzetlentil tamogatta az iigyet az Evangeliumi Szinhaz, Kobzos Kis Tamas, es Zaszkaliczky Tamas eloadok. Irodalmi, zenes estekkel, a kepzomiiveszek alkotasaik ingyenes felajanlasaval nyilvanitottak ki az iskola iranti rokonszenviiket. Szentendrei, es mas miiveszek kozel hatvan mtivet adomanyoztak az inditando gimnaziumot segito kiallitasra es akciora.
UJ

VEGVAR

SZiJLETETT

EPOLET

Az indulaskor elsosorban az iskola elhelyezeset kellett megoldani. Az
altaluk 1925-ben vasarolt es fenntartott intematusban /Kossuth Lajos u.
5. sz./ 1945 utan a Foldhivatal es tobb szocialis lakas kapott helyet. Az
egyhaz altal hozzaepitett iskolaval egyiitt 1950-ben allamositottak. Atepitve jelenleg a Petzelt Jozsef szakkepzo iskola mtikodik benne. Ezeket
nem kaphattak vissza. Az lij hely kialakitasat alaposan meg kellett fontolni. Az idok soran erre harom variacio sziiletett. S egy kis helyi hare,
ellenkampany is indult. Volt kepviselo, aki szerint itt helyben „valldsi
alapokon szervezdddtt reformdtus lobbi" mukodik.^
Elso variacio: a Petzelt Szakkepzo iskola koltozzon ossze a Moricz
Zs. Gimnaziummal. Az iskolat adjak at a reformatusoknak. E z ellen a ket
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iskola pedagogusai egyertelmiien tiltakoztak. Nem vallasi okokbol. De
ez atepitessel jart volna, a gimnazium elvesztette volna az udvarat es
tobb helyseget. Pedagogiai aggalyaik is voltak.
Masodik variacio: A szakkepzo iskola szamara a varos epitsen lij iskolat, az oveket pedig adjak at a regi tulajdonosnak. Ezt a variaciot az egyhazkozseg is tamogatta volna, penzzel is. Ehhez azonban 130-140 millio
Ft-ra lett volna sziikseg, ami egyelore nem volt. Ezt az onkormanyzat palyazaton akarta megnyemi. Ez azonban evekre elhuzta volna az iigyet.
Harmadik variacio: s ez lett vegiil a megoldas. 1995-ben cserekent a
regi epiiletek helyett az iskola megkapta a Ttizoltosag felig tires, rossz allapotban levo epiiletet. A varos az uj Ttizoltosag epitesere, kialakitasara
mar kapott igeretet, folyamatosan pedig penzt is. „Pont kerult a reformdtus gimndzium Ugyere?" irta az ujsagiro. Igaz kerdojellel' A masik cikk
„Vita helyett tenyeket AozoXI a Ref. Gimn. epUleterdl"* A tenyek pedig
a kovetkezok: kezdetben tarsberletben elni. Az iskola csupan nehany teremben kezdhette meg az oktatast. A varos meg harom ev haladekot kert
a Ttizoltosag vegleges, megfelelo elhelyezesere. Az errol irt megallapodas 1998. vegen jart le. De ez a valosagban meg egy evvel eltolodott.
Ahhoz, hogy itt megkezdodhessen az oktatas, sok munka vart az egyhazkozsegre. At kellett epiteni a korabban mas celra hasznalt epiiletet. Errol
az igazgatono, dr. P. Toth Belane igy szamolt be:
Az egyhazkozseg presbiteriumabol letrejott nyolctagii Iskolaiigyi B i zottsag korabban az iskola elinditasaert dolgozott. 1995-t61 mar csak az
epiilet feliijitasanak, kibovitesenek iigye volt a dolguk. Megkezdodott a
konkret epitesi munka. A statikai megerdsites, az osztalytermek, csoportszobak, folyosok, irodak, vizesblokkok kialakitasa. Megerositettek a
tartopillereket, lijra padloztak. Minden nyilaszarot, az egesz fiitesi, elektromos es vizhalozatot ki kellett cserelni. Csatomaztak az utcat, hogy legyen hova bekotni a szenny vizet. Komoly tobbletkoltseggel lij lepcsohazat, bejaratot kellett epiteni. S mindezt ligy, hogy a Ttizoltosag meg benn
volt. Az epitkezes alkalmazkodassal es jol atgondolt fokozatos megosztasban folyt. S a hivok es partfogok komoly fizikai munkat vegeztek.
Mellettiik szerencsere meg tamogatok is akadtak. Peldaul a helyi miiveszek, akik felekezeti meggyozodesre valo tekintet nelkiil melle alltak az
oktatas iigyenek. Az iskolat a kovetkezo miiveszek tamogattak egy-egy
szep alkotas felajanlasaval: Aknay Janos, Deim Pal, Farkas Adam, Molnar Bertalan, Gy. Molnar Istvan, Paljanos Ervin, Rakosy Aniko, Somo-
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gyi Tamas. Vegiil elkesziilt egy korszem, tobb funkcios iskola. Raadasul
egesz jo helyen. Kozel a belvaroshoz a 11-es miiut mellett az eszakrol es
delrol erkezok szamara az autobusz epp a gimnazium elott all meg. A
Hevvel erkezonek is mindossze tizenot percet kell gyalogolnia, vagy 6 is
johet busszal.
1999 szeptembereben az epiilet es az iskola ket otodik es egy kilencedik osztallyal mar keszen allt arra, hogy hivatalosan is megnyithasson. A
Pest Megyei Konyvtar szinhaztermeben szept. 1-jen tartott iinnepelyes
megnyito igen meltosagteljes es valoban unnepi volt. A sziilok, diakok
es erdeklodok zsufolasig megtoltottek a termet. A tanulok harom zaszlo
alatt vonultak be: az elsd a multat idezve a regi iskola zaszlaja volt, a masodik jelezve, hogy az intezmeny „ a hazaert elni es dolgozni akar", a
magyar zaszlo, a harmadik az uj iskola lij zaszloja, rajta a szorgos kezek
altal himzett viz melle iiltet fa. Az iinnepi koszontdt az iskolaert annyit
harcolo, es tevd dr. P. Toth Bela lelkesz iir mondta. Az tinnepseg vegen
az iskola minden tanuloja felment a szinpadra es egyiitt enekeltek. Igy
koszontek meg az ertiik valo kozos munkalkodast. 2000-ben Evkdnyvet
adtak ki. Benne az iskolainditas tortenetet kovetd ujsagcikkek, az iskolat
segitdk nevsora, es sok-sok fenykep. 2001-ben az epuletbdl veglegesen
kikoltozdtt a ttizoltosag. Ujabb tamogatassal felepitettek meg ot tantermet. Dec. 19-en felavattak Farkas Adam helyi szobraszmilvesz az aulat
diszitd sok millio Ft-t erd ajandek vords marvany „Arbor plantata" oszlopburkolatat. 2002-ben lijabb avatasra kerult sor. Ekkor alakitottak ki az
Aprily Lajos koltdrdl, a Baar-Madas Reformatus Gimnazium egykori
igazgatojarol elnevezett kozossegi termet, amely azota sok erdekes eldadasnak, rendezvenynek adott otthont. Ide felekezeti kiildnbseg nelkiil
szivesen jonnek el a varos lakoi is. 2003-ban a mar tovabb bdvitett, kiviil is „j61 mutato" iskola utcai frontjanak falara felkertilt az iskola dombomyomatos cimere, amelyet Balogh Laszlo festdmfivesz es dr. P. Toth
Bela lelkesz iir tervezett, Paljanos Ervin szobrasz faragott ki. 2004-ben
kiilsd tamogatassal sikeriilt beepiteni a tetdter egy reszet is. Az eddigi
epitkezesi koltseg 60 %-at az egyhazkozseg tagjai, maganszemelyek, cegek adtak ossze. 24 %-t kdzegyhazi, 16 %-t allami kohsegvetesi tamogatas fedezte. Holland adomany volt 200 darab iskolai szek, asztalok es
hat iskolatabla. 2005. novembereben a tetd egyik felenek beepitesevel sikeriilt kialakitani harom tantermet, egy konyvtarat es egy kisebb termeszettudomanyos szertarat.
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OKTATAS

Az epitkezesekkel parhuzamosan folyt a pedagogiai elokeszito munka. A helyi es a kornyekbeli sziilok velemenyet figyelembe veve az egyhazkozseg ligy dontott, az iskolaba nyolc- illetve negyosztalyos gimnazium mukodjon egy-egy osztallyal. Az iskola a korabbiakhoz es mas
egyhazi iskolakhoz hiven szinten okumenikus. Befogadja a mas vallasiiakat is. A valamely egyhazhoz valo tartozast a felvetelinel lelkeszi ajanlattal kell igazolni. Az iskola elsorendii feladatanak erzi, hogy a „korszeru, magas szintii oktatds mellett kereszteny szellemd nevelest biztositsanak didkjaiknak". A vallasi neveles mellett az iskola igyekszik magas
szintii szakmai munkat vegezni. Kiemelt feladatkent tekinti a nyelvoktatast, es a X X I . szazad kihivasa nyoman a szamitastechnikai oktatast.
2001-ben egy palyazat reven 7.2 millio Ft ertekben sikerult tobb szamitogepet nyemiiik es bekapcsolodhattak a E C D L /European Computer
Driving Licence/ programba.' Az iskola oktatasi programja a szentendrei onkormanyzat Miivelodesi Osztalya altal 2002-ben kiadott konyv es
az iskola pedagogiai terve alapjan a kovetkezo.
Az oktatas az engedelyezett helyi- illetve a kerettanterv szerint folyik.
Emelt szintii oktatas: szamitastechnika. Valaszthato idegen nyelvek: angol, nemet, francia, latin, holland, finn. (A nyolc osztalyos tagozaton a 7.
es 8. evfolyamon a latin nyelvet mindenkinek tanitjak). Fakultacios lehetosegek: a 11. es 12. evfolyamon ket vagy harom tantargybol kiscsoportos oktatas kereteben keszitik fel a diakokat a tovabbtanulasra. Csoportbontasban oktatott tantargyak: idegen nyelvek, szamitastechnika,
matematika, fizika, magyar, testneveles. Hittanoktatas: heti ket ora orarendbe beepitve. A mas vallasiiaktol az iskola azt varja el, hogy ok vasamaponkent reszt vegyenek sajat felekezetuk istentiszteleten. A reformatus tanulok minden hetfon hetkezdo ahitatot tartanak a reformatus
templomban. A napokat negyedoras ahitattal (bibliaolvasas, enek) kezdik. A csendes napokkal, az evkezdes elotti golyataborral, a tanarok
lelkigondozoi napjaival mind-mind a keresztenyi kozosseg kialakulasat,
es fennmaradasat szeretnek elosegiteni. Es azt, hogy az innen kikeriilok
felnottkent segitsek telepiilesiik fiataljainak egyhazi neveleset. A nyolc
osztalyos tagozatra 2004-ben tobb mint haromszoros volt a tiiljelentkezes. A negy osztalyos tagozatra pedig ket es felszeres.
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LEHETOSEGEK:

ZENE

Az iskolanak sajat zenekara van, kamaracsoportokkal, azok szamara,
akik mar nemi zenei elokepzettseggel rendelkeznek. Ket enekkar mtikodik a jo hangiiaknak. A nepzenet kedvelok beallhatnak a Csipkefa nepdalkorbe, illetve a citerazenekarba. A zongorazni tanulok koziil a legtehetsegesebbek nyaron az iskola osztondijasakent reszt vehetnek a reformatus egyhaz kantorkepzo tanfolyaman. A heti harom testnevelesi orabol egyben neptanc oktatas folyik, a galamiisort minden evben majusaban a varos szinhaztermeben mutatjak be a sztiloknek es az erdeklodoknek. Nyaron zenekari es enekkari taboraik vannak a Balaton mellett,
Kdveskalon.
SPORT

A sport irant erdeklodoknek delutanonkent sportkoroket tartanak. Az
iskola jol felszerelt konditeremmel rendelkezik, hetente tobb kondiedzes
van. A raszoruloknak szakember altal vezetett gyogytestnevelest biztositanak. A diakok hetente egyszer uszasoktatasban vehetnek reszt a volt
katonai foiskola / K L K F / uszodajaban. Nyaron evezos tiirakra, telen
sitaborba mehetnek.
SZAMITASTECHNIKA

A szamitastechnika teren emelt szintu oktatas folyik. Az emlitett
E C D L programmal az iskola „jogositvdnyt szerzett Eurdpdba".^ A tananyagot a diakok tanoran sajatitjak el, a megmerettetes az iskola akkreditalt vizsgakozpontjaban tortenik. A sikeresek az ev vegen e targybol is
erettsegi bizonyitvanyt kapnak.
EREDMENYEK

Az iskola az indulasatol jol beilleszkedett a varos kulturalis es oktatasi eletebe. A diakok amellett, hogy miisorokat allitanak ossze, adnak elo
sajat egyhazkozsegiik szamara, ott vannak a varos altal szervezett vetelkedokon, sport es miiveszeti bemutatokon. Sot az oktatas szinvonalat jelzi, hogy alig nehany ev utan mar orszagos forumokon szerepeltek, dijakat hoztak haza.

168

A 2003/2004. tanevben elert eredmenyek / / ben a felkeszito tanarok
nevet kdzoljtik.
O K T V (Orszagos Kozepiskolai Tanulmanyi Verseny)
foldrajz 9. h. Molnar Andras (12.a)
/Gerencser Hajnalka, Kiss Szekely Zoltan/
SDG reformatus diakmozgalom,
Nagykoros - Zsoltar es nepdaleneklo verseny
Orszagos 1. h. Timas Sara (9.a) /Lazar Eniko/
Reformatus iskolak Orszagos Zsoltarenekld versenye
Arany minosites Toth Viktoria (6.a) / Lazar Eniko/
Reformatus Kozepiskolak Orszagos Hittan Versenye
2. h. csapat tagok: Kocsis Reka, Moricz Janos,
Zakanyi Borbala (9.c) /dr. R Toth Bela/
SDG ref. diakmozg., Nagykoros, Zsoltar- es nepdaleneklo verseny
orszagos 2. h. Diicz Erzsebet (lO.a) / Lazar Eniko/
Ugyanaz orszagos 3. h. Gombos Klara (10.a) /Lazar Eniko/
Reformatus Kozepiskolak Termeszettudomanyos Konferencia,
komyezetvedelem dolgozat,
orszagos 2. h. Toth Eszter (7.a) /Szakacs Erzsebet/
Ugyanaz altalanos foldrajz kategoriaban
Orszagos 3. h. Szabo Miklos (10.a) /Gerencser Hajnalka/
Szentendre varos nepdaleneklo versenye
1. h., ezzel 2004-ben elnyerte az Arany Ftilemtile fokot:
„Csipkefa" nepdalkdr /Lazar Eniko/
O K T V magyar irodalombol tovabb jutott a teriileti fordulora
Simnandi Csaba (12.a)/Lazar Eniko/
Aprily Lajos szavaloverseny - tovabb jutott az orszagos dontobe,
Kasza Noemi (10.a) /Lazar EnikoV
Kantor Zsuzsanna (11.a) /Kiss Szekely Zoltan/
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Reformatus Gimnaziumok angol versenye, orszagos dontobe jutott
Schneider Agnes (8.a) /dr. Szabone Kuzma Marta/
Abel Jeno latin tanulmanyi versenyen tovabbjutott
Mali Peter (9.a.) /Berczesne Sido Andrea/
Tehetseges matematikusok versenyre meghivast kapott
Koren Bence (9.c.) /Gerencser Hajnalka/
Arany Daniel matematikai verseny orszagos dontojebe jutott
Libertiny Dorottya (9.a.) /Kun Peter/
Kozepiskolai Matematikai Lapok orszagos versenyeben tovabbjutott
Bartha Emoke (11 .a.) /Kun Peter/
Uj vegvar sziiletett, remeli a szentendrei reformatus gyiilekezet. Szeretnek, ha Debrecen, Papa es Sarospatak utan Szentendre neve is bekeriilne a reformatus iskolatortenetbe.
TANTESTiJLET/1999-2005/

dr. P Toth Belane /1999 - /
I G . H.: Foldi Janos
IGAZGATO:

TANAROK

Arany Zsofia
francia, angol
Atzel Noemi
nemet, tortenelem
Csesznakne Nagy Katalin
szam. techn.
Dulai Terez
biol., kemia, foldr.
Farkas Adrienn
magyar
Ferenczi Alpar
fizika
Foldi Janos mat., kemia, szamitastechn.
Foldi Janosne Koczor Tiinde
mat. fiz.
Gaalne Gelencser Hajnalka
mat., foldr.
Gergely Judit
latin
Gyimesi Krisztina magyar
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Hever Eszter
angol, matematika
Kiss Anna
francia
Kiss Szekely Zoltan
szam.techn., biologia
Kock Gabor
testneveles
dr. Kopeczi Bocz Tamasne
szam.techn.
Kun Csabane Kovalik Judit
magy., tort.
Kun Peter
matematika
Lazar Eniko
enek
Mozes Monika
matematika, tanc
Nagy Bemadett
testneveles
Nyisztor Gergely angol
Palinkas Ildiko
rajz
Perenyi Ferencne nemet
Dr. Puskas Aronne konyvtar
Regos Beatrix
nemet
Schuszter Gergely foldrajz, nemet
Seregi Sara
tortenelem
dr. Szabone Kuzma Marta
angol
Szakacs Erzsebet mat., kemia
Szenasine Lenart Zsofia
magyar, hittan
dr. P. Toth Bela
hittan, filozofia, pszichologia
dr. P. Toth Belane nemet
Tothne Szigeti Krisztina
angol, latin
Vegi Csabane Jarmy Fruzsina
angol-nemet
Veszelka Tamas
hittan
K O R A B B A N ITT DOLGOZO TANAROK

Andor Emoke
magyar, tort.
Berenyi Attila
biologia-fizika
Dr. Bertok Peter
testneveles
Bokome Forro Agnes
zene
Fehrentheil Henrietta
latin
Gyimesi Eva
fizika
Hangonyi Sandome
testneveles
Jamborne Benkei Ildiko
magyar
Kiss Pal
termeszetrajz,techn.
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Malomsokyne Benko Agnes
testneveles
Reso Nora
neptanc
Szalkay Attila
angol
Szilagyi Andrea
testneveles
Szonyi Gabriella rajz, technika
Toth Mate
neptanc
IGAZGATO

>'

dr. P. Toth Beldne Bodonhelyi Zsuzsanna / Bp. 1948. jan. 23. - /
Edesapja reformatus lelkesz es teologiai tanar. Ferje 1982-t61 a helyi
ref. egyhaz lelkesze, pszichologus. Az Eotvos Lorand Tudomanyegyetemen 1972-ben kapta meg az orosz-nemet kozepiskolai tanari diplomat.
Kozben egy evet Lipcseben, fel evet Leningradban tanult. Palyajat Budapesten az Ady Endre Gimnaziumban kezdte. 1984-1995 kozott a
Szentendrei Ferences Gimnazium tanara. Ezutan Budapesten a Lonyai
utcai Reformatus Gimnaziumban tanit. 1999-t61 a varosban alakuh Reformatus Gimnazium igazgatoja.

Az iskola utcai frontja 2005-ben
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Kesziil a ballagok kopjafdjdnak a helye
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S Z E R B ORTODOX I S K O L A K
A SZERBEK MAGYARORSZAGON ES SZENTENDREN

A ket nep kapcsolata a magyar allam kialakulasa ota szoros. I I . /vak/
Bela kiraly 1100 koriil egy szerb hercegnot vett felesegiil /Jelena-Ilona/,
akivel egyiitt nepes szerb kiseret erkezett hazankba. 6k altalaban a Csepel-sziget deli reszen telepedtek le. Az Anjouk idejen az orszag deli reszet a szerb kiralynaszadosok (sajkasok) vedtek. A Delvideken tamadd
tdrdkdk eldl menektildk szamara eldszdr Stefan Lazarevics szerb despota kert vedelmet a magyar kiralytdl (Zsigmond 1387-1437). A XV. szazad kdzepen lijra a tdrdkdk eldl menekiilve erkeztek hazankba nagyobb
szamban a szerbek. Brankovics Gydrgy despotaval Kovinbdl jdttek
azok, akik megalapitottak Rackevet. Matyas kiraly a szerbek tamogatasaval prdbalta meg feltartdztatni a szultant, de ez nem sikerult. Szerbia
1459-ben vegleg a tdrdkdk kezere kerult. Ekkor ujabb hullam erkezett
hozzank. Sok volt kdzttik a katona. Matyas kiraly hires fekete serege
nagyreszt beldliik allt.
A vesztes mohacsi csata utan (1526) a tdrdk Magyarorszag jelentds reszet is elfoglalta. A boszniai szerb szarmazasii budai tdrdk pasatdl - a
hddoltsagi teriileteken a muzulman hitre attert szerbek koziil tdbb beg es
pasa keriilt ki - a szerb szerzetesek es papok engedelyt kaptak az itteni
mtikodestikre. 1557-ben megalakult a Budai Szerb ortodox ptispdkseg.
A magyaroknak a kereszteny seregek dsszefogasaval (Szent Liga) 1686
utan vegre sikeriilt kitizniiik a tdrdkdket. Buda utan felszabaditottak
Belgradot is, de az a tiilerd reven 1690-ben lijra a tdrdkdk kezere keriilt.
Ezutan I . Lipdt felhivasara a szerbek nagyobb huUamban lijra megindultak Magyarorszagra. A seoba (nagy vandorlas) idejen I I I . Csarnojevics
Arzen ipeki patriarka vezetesevel mintegy 40 000 csalad erkezett ide.
Ebbdl a forrasok szerint 6000-en Szentendren telepedtek le. Maga a patriarka is itt lakott. Csarnojevics Arzen bdlcsen iranyitotta nepet es igyekezett megkonnyiteni szamukra a beilleszkedest. Meg abban az evben a
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csaszartol kieszkozolt egy patenst, amely vedelmebe vette az itt megtelepedetteket. A kiadott diploma alapjan kozvetleniil a kiraly hatalma ala
keriiltek, aki biztositotta szamukra az allampolgari jogokat. A kivaltsaglevel alapjan adomentesseget kaptak, megtarthattak ohitiiket /pravoszlav/, szabad vallasgyakorlast, onkormanyzati jogot kaptak. Emellett sajat koltsegen - onallo templomot, iskolat epithettek, nyomdat miikodtethettek.
A patriarka atteleptilesevel Magyarorszagra keriilt a szerb egyhaz kozpontja is. ,Az egyhdz a szerb dllamisdg megszunte utdn a nepet dsszefogd politikai erd is volt. Ennek, valamint a Lipdt csdszdrtdl es utddaitdl
kapott privilegiumoknak kdszdnhetden a szerbek dndlld politikai tenyezdkent lephettek fel Magyarorszdgon."' A szerb menekiiltek - latvan,
hogy Szerbia torok uralom alatt marad - aztan fokozatosan beilleszkedtek a X V I I I . szazadi Magyarorszagba. ,Az dltaluk lakott helyek gyors
fejlddesnek indultak, felvirdgzott a mezogazdasag, az ipar, a kereskedelem. Kialakult a magyarorszdgi szerb szellemi elet, miiveszet, irodalom.
,y4 bevdndorldk - a szinte pusztdvd tett egykori piispoki szekhelyen, a
szin magyar falu helyen - ugy telepedtek le, amint egyiitt erkeztek egyegy videkrol. " A belgradi, tyiprovaci, opovaci, pozsarevaci mahalakbol
erkezok egyiitt maradtak itt is. A Boszniabol erkezok a Szamar hegyen,
a dalmatok a Templomhegyen telepedtek le.' Osszetartozasuk jelekent
hamarosan templomot is emeltek, ktilon-kiilon. Elobb fabol, bizva a mihamarabbi hazateresben. Sokan a karlovaci beke (1699) utan vissza is
mentek. De meg tobben maradtak. 6k lassan kotemplomma epitettek at
a templomaikat. Ezek: Opovacska / 1746/ - ma reformatus templom, Rakoczi F. u., - Preobrazsanszka, timar templom /1746/, Bogdanyi lit, Gorog vagy Blagovesztenszka templom 111521, Gorog u., - Csiprovacska 111531 - ma Peter Pal r. k. templom, Kucsera F. u., - Belgrad templom vagy Szaborna, piispoki szekesegyhaz /1756-1764/, Patriarka u., Pozsarevacska /1759/, Kossuth L . u. Emeltek meg egy templomot a sokaig Szentendretol kiilon alio Izbeg faluban. Ezt emeltek legkorabban
/1738/. A szerbekkel erkezo, de veliik ellentetben nem az ohitet /pravoszlav/ koveto romai katolikus dalmatoknak /horvatoknak/ nem kellett kiilon templomot emelniuk. 6k azert telepedtek le a Klisszan /Templomhegy/, mert hasznalhattak a mar itt alio, a honfoglalas idejen itt megtelepult magyarok altal a X I I . szazadban emeU templomot."
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OKTATAS

Az egy videkrol erkezok nemcsak kiilon emeltek templomot, de kiilon
tartottak papot is, akik kuldn anyakonyvet vezetettek. Ezekbol nemcsak
az deriil ki, mely mesterek miikodtek kozre a templomepitesben, az
mennyibe kerult, de azt is megtudhatjuk, hanyan eltek meg itt a betelepultek kozul. Ez mahalak /keriiletek/ szerint a kovetkezo: opovacsakai
parokia /86 csalad/, preobrezsenszkai /129 csalad/, gorog /105 csalad/,
csiprovacskai parokia /69 csalad/, piispoki szekesegyhazi parokia /106
csalad/, pozsarevacskai parokia /93 csalad/.Az adatok kozott meg nem
szerepel Izbeg, amit csak 1766-ban csatoltak a varoshoz. A csaladok szama tehat 588, amely - egy csaladot ot lelekkel szamolva - mintegy 3000
meg itt elo szerb lakost jelentett. Ezek egy resze termeszetesen gyermek
volt. Oktatasukat kezdetben a nevezett templomok papjai vallaltak magukra. Fedora Bikar ujabb kutatasai szerint a betelepiiles /1690/ utan
„ rovidesen irigylesre meltd szintre ert el az oktatds Szentendren. "' Minden templom mellett kiilon kis pravoszlav iskola miikodott. Ezek az iskolak - hasonloan az otthont ado Magyarorszag iskolaihoz - trivialis
(scholae triviales), elemi alapiskolak voltak, ahol egyhazi konyvekbol
olvasni es imi tanitottak meg a diakokat. Itt termeszetesen szerbul.
Zsivko Vidak, egy masik kutato szerint ez az iskola slavjanosrb
(szlavenoszerb) iskola volt. Idaig az itt milkodo tanitok koziil csupan
egynek, a Pozsarevacska templom mellett mukodo kis iskola tanitojanak
nevet ismerjiik. 6t Pusa Avramnak hivtak.
A magyarorszagi szerb iskolak letezeserol szolo adatok nagyreszt a
X V I . szazadra nyiilnak vissza. „ Ebben az iddben mdr mukddtek egyhdzi iskoldk a szeremsegi Fruska Gordban."" Sot adatok vannak arrol is,
hogy a Csamojevics Arzen nevehez kotodo seoba /nagy vandorlas,
1690/ elott is leteztek Magyarorszagon szerb „varosi iskolak." A gorogkeleti iskolaiigy kialakulasat, tortenetet a szakirodalom azonban megis
inkabb I . Lipot 1690-ben, a patriarka szamara kiadott privilegiumahoz
koti. Az akkor kapott kivaltsagok reven kialakult gorogkeleti egyhazszervezet egyik legfontosabb feladatanak az oktatas megszervezeset tekintette. A nemzeti ontudat es a kulturalis (miiveszeti, irodalmi) eletiik
megorzesenek lehetoseget lattak benne.
A Magyarorszagra erkezo szerbek azonban elsosorban katonak es kereskedo voltak Pap ugyan jott veliik, de nem volt tanitojuk, iskolajuk,
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nyomdajuk. Mojsije Petrovity metropolita a X V I I I . szazad elso feleben
meg I . Peter orosz earhoz fordult segitseget.: „Vezess ki minket a tudatlansdg Egyiptorndbdl" irja neki. A segitseg jott is. Tudjuk, hogy szamos
magyarorszagi szerb iskolaban orosz tanitok oktattak. A tanitas nyelve a
kozos egyhazi vagy oszlav nyelv volt. Tankonyvet is ugyanok hoztak
ugyanilyen nyelven. Ez a nyelv ugyan kesobb keveredett a nepi szerb
nyelvvel es „szlaveno-szerb nyelv" neven egesz a nyelvujitas koraig
hasznalatban maradt. ^
i
A szerb iskolahalozat az egyhaz szervezeseben orszagszerte meglehetosen gyorsan kialakult. Bajan mar 1695-ben, Mohacson 1703-ban emlitest tesznek egy-egy szerb iskolarol A X V I I I . sz. harmincas eveiben
mar valoban kialakuh iskolahalozatrol van szo, melynek kozpontja a
delvideki erseki szekhely, Karloca, a karlocai foiskola volt. Ugyanakkor
az orszagban mar minden nepesebb szerb helyen miikodott nepiskola.
Egy 1770-es osszeiras szerint Magyarorszagon 89 gorogkeleti nepiskola
volt. Maria Terezia 1770. es 1777. evi, valamint I I . Jozsef 1781.evi rendeletei a gorogkeletieket vallasi es polgari szempontbdl egyarant egyenjogiisitotta. Az 1779. evi Rescriptum Declaration ugyan egy keves korlatot is jelentetett szamukra. Eszerint a gdrdgkeleti iskolakban csak a
Magyarorszag teriileterdl szarmazd tanitdt volt szabad alkalmazni. E z
viszont a tanitdkepzdk kialakulasat dsztdndzte. Igy alakulhatott egy foiskola Szentendren is. Lasd ott!
A reformkorban tovabb nott a gdrdgkeleti iskolak szama. A magyarorszagi gdrdgkeleti egyhaz belso szervezetet veglegesen az 1868. evi 9.
tdrveny rendezte. Ekkorra vegleg kialakultak az ortodox /szerb es
roman/ egyhaztartomanyok. Az 1868. evi nepiskolai tdrveny pedig hivatalosan is elismerte a felekezetek iskolaallitasi es tannyelv-meghatarozasi jogat. A hazai gdrdgkeleti iskolahaldzat 1914-15-re a kdvetkezdkepp
alakult. Van 13 dvoda, 1246 elemi iskola, 4 polgari iskola, 1 tanitokepzo, valamint 2 teljes gimnazium, 1 kisgimnazium es 1 realiskola. Az elsd vilaghaborut lezard trianoni bekekdtes utan Magyarorszagon keves
gdrdgkeleti vallasu maradt. Kulturalis es egyhazi kdzpontjuk a hatarokon tulra keriilt. 1922-23-ban dsszesen 39 gdrdgkeleti nepiskola mukdddtt az orszagban 44 tanitdval. E z a szam 1936-37-ben tovabb csdkkent.
Maradt 23 nepiskola 25 tanitdval. Az 1948. evi allamositas! tdrveny aztan vegleg megsziintette a felekezeti iskolakat, koztiik a gdrdgkeletieket

is.
1
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SZERB E L E M I NEPISKOLA
S Z E N T E N D R E I ORTODOX N E P I S K O L A
A L L A M I SZERBHORVAT-TANNYELVtJ N E P I S K O L A
/1745 -1950/
A kezdeti alacsonyabb szintu nevelest Szentendren is fejlodes kovette. Itt is igenyelni kezdtek a magasabb tudast nyiijto grammatikai iskolat. Az iskolak kiszorultak a templomok mellol.
A szentendrei nepiskolak 1787-ig a gorogkeleti egyhaz feltigyelete ala
tartoztak. Az itt mtikodo szerb nepiskola eleterol szerencsere hiteles kepet kaphatunk az itt sziiletett es a varosban is oktato tanar, Szofrics Pal
/1857-1924/ kutatasai nyoman. Az 6 munkajara:... IMomentumok Szentendre vdros multjdbdl es jelenebdU szamtalan varostorteneti, miiemlektorteneti munka tamaszkodott korabban is. A szerb nyelvu kis konyvrol
Csampragh Istvan, a varosban 1898-t61 mtikodo szentszeki jegyzo, piispoki titkar keszitett kivonatos magyar forditast, melyet a Ferenczy Muzeum es a Pest Megyei Konyvtar is feltett kincsei kozott oriz. Azota
szerb nyelven lijra kiadtak Nisben /2004/. Forraserteke mellett igen ertekesse teszi a konyvet a korra jellemzo stilusa is. Tobb helyen szo szerint
idezzUk. Az emlitett forras mellett nagy segitsegiinkre volt Zsivko Vidak
Szerb iskoldk Szentendren c. munkaja is. Ez utobbi csak szerb nyelven
jelent meg. Ezt Novacsek Vojnics Komel forditotta le szamunkra.
Ugy tiinik, a szerb iskola mukodeset a helyiek fontosnak tartottak, es
koran szorgalmaztak. „Az erkdlcsdk romldsa, melyet a tdrdk iga es pelda okozott, meg sokd nyomott hagyott a szerbeknel, de e mellett eleg kordn Idtjuk a szerbek tdrekveset magasabb szuksegletek kielegitese utdn.
1744-ben a szentendrei es budai szerbek nyomatekosan a karldcai nemzeti congressusndl iskoldk feldllitdsdt szorgalmazzdk. Mondvdn: „hogy
az iskoldbdl jdn a harmadik szuletes ". Tovdbbd azt kivdnjdk, hogy a nep
kdltsegen legaldbb 2-2 ifju kuldessek kiilfoldre tanulni: „hogy a mi nepunk is a sajdt es nem idegenek szdjdn dt kezdjen beszelni". Vegiil, hogy
minden puspdk egyhdzmegyejeben iskoldkat letesitsen es hogy sajdt kdlt179

segen egy-egy tanuldt idegenben tanittasson. Mindez ertekes adat a nepmiiveles utdni komoly tdrekves megitelesehez. 1745 dta taldljuk az iskolai add nyomdt a budai egyhdzmegyeben. Szentendre ezen add cimen
150 forintot fizetett.
A szerbeknek egy feljegyzes szerint mdr 1689-ben volt iskoldjuk, tehdt
meg a nagy bevdndorlds eldtt, de errdl a kdzelebbi adatok ismeretlenek.
Mivel Magyarorszdgon szerb iskoldzott tanitdk nem voltak, Szuvorov
Maxim orosz tanitdval tdbben jdttek Magyarorszdgra, akik magukkal
mindjdrt kdnyveket is hoztak. Egy ilyen tanitdt alkalmaztak a szentendreiek 1747-ben, aki az ifjusdgot latin, nemet is szldv nyelvre tanitotta.
Erdekes, hogy a gyerekek iskoldba vald bevezetese elsd izben /szeptemberben/ ma is ugyanazon iinnepsegek kdzdtt tdrtenik /az dsszes gyermekek megajdndekozdsa sUtemennyel-kiflivel es a tanitdnak kaldccsaU,
ahogy ez Maceddnidban es 6 Szerbidban szokds, ami azt jelenti, hogy a
tdrdk alatt is voltak bizonyos iskoldk, mert kiildnben ez az azonos eljdrds erthetetlen volna.
AZEPLJLET

Eddigi Itutatasainlc szerint az elso szerb elemi nepiskola a Blagovesztenszka (Gorog) templom mellett alio egykori Tosztrina fele hazban
/ma Ferenczy Muzeum, Fo ter, Bogdanyi u./ miakodott. Ugy tiinik, ez
lassan kicsinek bizonyult, mert Dionisije Novakovics budai piispok
1764-ben beadvannyal fordult a varoshoz egy lij iskola epitese tigyeben.
A varosi tanacs es az uradalom kozott azonban nagy vita tamadt a koltsegek miatt, es az ugy evekre eliilt. I I . Jozsef 1781. evi rendelete - amely
a tanitas nyelveiil kotelezoen a nemetet tette es norma iskolak felallitasat szorgalmazta - ujra felelesztette az iskolaepites iigyet.
Sztratimirovics Istvan budai szerb piispok es Margalics Janos 1787-ben
eloterjesztest nyujtott be a varosi kepviselo-testuletnek az iskolaepites
targyaban. A tervet Oesner Antal kamarai epitomester el is keszitette.
Ezt azonban tiil draganak tartottak. Egy evvel kesobb Tallher Ferenc budai epitesz egyszeriibb es kevesbe koltseges tervet keszitett. A Helytartotanacs azonban megelegelte az iddhuzast es 1789-ben szigorii utasitast
adott a varosnak, hogy a piacon /Fd ter/ levd gdrog /Blagovesztenszka/
templomot azonnal meresse fel kdmiivesekkel es azt epittesse at iskola,
es tanitdi lakas celjara. I I . Jdzsef iskolarendeletenek visszavonasa azon180

ban megvaltoztatta a helyzetet, es a varos 1790-ben, a szerbek beteleptilesenek szazadik evfordulojan a „katolikus es gorog nemet nyelvil iskola" helyett mar egy gorogkeleti szerb iskola felepitesehez jarult hozza.
Elovettek a korabbi terveket. A masodik, Tallher fele olcsobb valtozat
alapjan aztan 1793-ban megkezdtek a templom mellett ma is alio egy
emeletes, harom tagolasii, kesocopf stilusii epiilet epiteset /ma Ferenczy
Muzeum/. A Bogdanyi utcai fronton a kozepso ablakot ketoldalt tablazatok fogjak kozre, melyeket a tudomany emblemai /toll, konyv/ diszitenek. Kozottiik a bejarati kapu felett egy tabla all. Rajta egy ma mar csak
a szakavatottak altal olvashato kopott szerb szoveg:
„A jdrhatatlan suruseget dtalakitottak az ember rendkiviili
lakhelyeve" „Ez a nemes tudomdnyoknak szentelt templom,
a szerbek dttelepedesenek szdzeves evforduldja utdn 3 evvel epiilt
es a hazafias szerb gdrdgkeleti nem egyesiilt valldsu egyhdzkdzseg
dllitottafel Szentendren 1793-ban.
Igaz, valojaban az epiiletet csak 1794-ben fejeztek be, de ez a szandekbol es eredmenybol nem von le semmit.
OKTATAS

Az elso, mar iskolanak kesziilt epiiletben magasabb szintii lett az oktatas. E z mar grammatikai iskola volt, ahol a szlav nyelvtan mellett latint, es I I . Jozsef nemetesito kovetelmenye nyoman nemetet is tanitottak.
Szentendren a diakok ezeken tiil meg magyar nyelvet is tanultak Emellett a kozpontilag meghatarozott alaptantargyak mellett foldrajzot, tortenelmet, kis mertekben matematikat. Az indulo iskolaban beiratkozott
110 elsoeves, 31 masodeves es 19 harmadeves tanulo.
Szerencsere ennyi ido tavlatabol is felidezhetjiik e kis iskola eletet. A
korabban emlitett Szofrics Pal 1863-ban lepett be elemistakent az iskolaba. Visszaemlekezeseit 1910-ben kozolte a Nisi egyhazmegye hangja
cimu folyoirat. A szerb szoveget Kocsis Zsivka forditotta le szamunkra.
Az akkori csaladi es iskolai elet lenyegesen kiilonbozik a maitol. Am epp
ezert erdekes lehet egy korhii visszaemlekezes.
A kisfiii egy reggel izgatottan vette eszre, hogy sziilei „egy nagy kosarba kiflit es zsemlet, almat es mas valogatott etelt tettek. Mindezt leta-
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kartak egy tiszta szalvetaval. Majd a „familijasz" /iskolaszolga/ kezebe
adtak, aid elkiserte ot az iskolaba. .. .Csengo szora kellett odaerniink. A l talaban delelott nyolc orara, delutan pedig ket orara.... Az elso tanszerem a „stica" /abeces tabla/ volt, kemeny papirbol /papundeklibol/ amelyen az egyhazi szlav abece nagy es kis bettii es neviik voltak nyomtatva. Peldaul: az, bull, vjedi, stb.
Reggelenkent mindnyajan egyiitt voltunk, mert a beiratkozasom idejen csak egy tanito voh, aki mind a negy osztalyt vezette. Kesobb ez
megvaltozott. Az idosebb, batrabb diakok kimentek a tanito jottet lesni,
es amikor eszrevettek a legkozelebbi sarkon „itt a vaksi" kialtassal viszszafutottak az iskolaba. Amikor a tanito belepett a terembe, mindnyajan
felalltunk es eneklo hangon a szotagokat elnyujtva /az iidvozlo szot/, diak koszontessel koszontottuk: „Udvozlunk!" Ezek utan a regulak szerint
attertiink a szamos reggeli imakra.
Mint emlitettem a tanitonk negy osztalyt vezetett. Igy nehez feladata
volt, hogy egyszerre munkaval lassa el mindegyiket. Eloszor az „olvas6kat", aztan az „abeceskonyveseket", a „horol6gusokat", es a „zsoltarkonyveseket" feltigyelte.... A szamolas tanulasakor a szamolas negy formajat /osszeadas, kivonas, szorzas, osztas/ fejbol mondogattuk valamilyen menetelo utemben. Ahogy akkor mondtak „beteve" . A zsoltarokat
enekeltiik. Es mivel koriilbelul 50-60-an lehettiink diakok, az iskola
egesz komyeke visszhangzott a munkanktol. Amikor a munka tulsagosan „elenk" lett, akkor elkezdett dolgozni a „bakula" /palca, virgacs/....
Az itt is gyakran hasznalt fenyites modjainak hosszu oldalakat szant a
visszaemlekezo...
Idezziik most tovabb egy-egy tanora menetet. Az „olvas6k" es az abeceskonyvesek fekete cserep tablara /palatabla/ irtak, melyeknek fakeretiik volt, es a tanulo nevevel voltak megjelolve. Ezeket a feliratokat maga a tanar ur keszitette, a diak nevet es osztalyanak szamat szep nyomtatott betiikkel irta a keretre. Az idosebb diakok olvasokonyveikbol feladatokat es verseket irtak at. Ezeket az atirasokat szokas szerint a legoregebb „eminens" osszeszedte a diakoktol, es osztalyokra csoportositva a
tanar asztalara rakta. A szamolast is a fent emlitett tablakon es a tablan
tanultuk. Itt is munka kozben valamilyen menetelos dallamos iitemet
mondtunk. Meg most is a fiilembe zug: egyest az egyes ala, tizest a tizes
ala, szazast a szazas ala... stb. Az idosebb diakok nemetul es magyarul
is szamoltak. A katekizmust templomi nyelven tanultuk. Nekiink elegge
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nehez nyelven. Meg az is, hogy szoszerint kellett megtanulni, nagy kinlodast jelentett... A tobbi tantargyra, mint a tortenelem, foldrajz, termeszetrajz, higienia, kevesebb figyelmet forditottak. De annal jobban apoltak a templomi eneklest, amely egyediil nyujtott oromet es elegedettseget nekiink.
Templomba a legpontosabban kellett jamunk. Ugy a liturgiara, mint a
vecsernyere, de ugyanigy az ejjeli es a hajnali misere is. Ilyen alkalmakkor enekeltiink, kisegitetttink a fiistolonel, a gyertyatartoknal, legyezoknel. A piispoki ruhat vittiik, amikor a fopapi istentiszteleten omatusban
volt. A piispok mellett lenni nagy megtiszteltetest jelentett, es emellett
mindig megjutalmaztak minket.
A tanulok kiilonbozo templomokba jartak. „Amikor megkondult az
„els6 harangszo", akkor a tanitonk igy szolt: „A tyiprovaciak induljanak
el!" es akkor azok a tanulok, akik a „Tyiprovacska" templomba /Kossuth
L . u./ kellett, hogy menjenek, felsorakoztak es elindultak. Ezek utan kovetkeztek azok, akik a masik templomokba kellett, hogy menjenek. A tanito sorban eligazitotta oket. ...Legutoljara a „szekesegyhaziak" mentek. A diakoknak ez a csoportja volt a legnagyobb, mert a piispoknek
kellett a legtobb tanulo. En is mindig ebben a csoportban voltam."
A diakok az egyhazi enekeken kiviil vilagi enekeket is tanultak, „mert
a tanarunk nagy orommel enekelt es sokra tartotta a filmharmonikussagat." Az egykor tanult nepdalokat fol is sorolja az emlekezo. Szofrics Pal
egyenkent is felidezi a tanarokat. R.P. igazgato, aki egyben a
„Tyiprovacska" templom plebanosa is szolgalt, nekiink diakoknak gyongedsege miatt igen kedvelt volt... Kiilonosen emlekszem A.M.re, a „Papocskara" , a hittan tanarra, aki szerzetes volt. Papocskanak alacsony termete es felaprozott, gyonged beszedmodja miatt neveztek Mi nagyon
szerettiik. „Jon a Papocska" - ez altalaban a vidamsag es orom jelszava
volt.
Az iskolaev vegen „egzameniink" /vizsgank/ volt, amelyre mar nehany hettel elobb kesztiltiink. Tobbek kozott az anyag „karektori"
/mintairas/ volt. Ezt lij tollal es tintaval irtuk, amint mondjak „lelegzetfojtva". A legkisebb szabalytalansag elegendo volt, hogy lijra kezdjek az lij
„karektor"-t. Minden vizsgahoz sziikseg volt ket „orator"-ra, akik „oraciojukkal" megnyitottak es befejeztek a vizsgat. Egyszer en is tartottam
„oraciot", meghozza bevezetot. Annak kezdetere meg ma is emlekszem.
A mi igazgatonk akkor J. M. protopresbiter volt, es az en megszolitasom
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I g y hangzott:" Nagytiszteletti es magasra ertekeU urunk, a pravoszlavszerb ifjusag nemzeti tanintezetenek gyermekszereto es szivelyes igazgato ura!"
A vizsga utan a tanulokat sikertik szerint allitottak sorrendbe. Az elen
volt az „eminent", s a vegen a legrosszabb diak. Akiknek ismetelni kellett, azok a nyaron a tanitohoz jartak „privat", amiert a tanito honorariumot kapott.
A

DIAKOK

A forrasok szerint ez az iskola is okumenikus volt, mint a varos tobbi
felekezeti iskolaja. Az iskolat hasznalo „mas nemzeti segiek" koziil legtobbet a gorogokrol tudunk. 1690-ben a szerbekkel egyiitt szep szammal
erkeztek ide gorogok is. 6k is kereskedok voltak, es termeszetesen a belvarosban telepedtek meg. Rajuk emlekeztet a Gorog utca es a Fo teren
alio Gorog, vagy Blagovesztenszka templom. Ugyan ezt a templomot is
a szerbek epitettek, de a kozelben lako gorogok is hozzajarultak a koltsegekhez. Mint a templom oldalan ma is lathato gorog nyelvH tabla tanusitja itt temetettek el „az Urban elpihent Tolojanni Demetert, HUpesszkhidsz varosbol. Elt 48 evet. Elhunyt pedig az 1759. evben, dprilis
24-en Szentendren."
A gorogok ittletet legteljesebben egy tanulmanyaban Ftives Odon dolgozta fel. Tole tudjuk, hogy a szerb iskolaba a kezdetektol gorog tanulok is jartak. A piispoki leveltarban levo iratok szerint ,,1797-ben
Nikolaosz Kukungyel es Vaszilij Popovics, 1801-ben Kallo Mdria, szentesi gdrdg nagykereskedd lednya, 1804-ben Elene Grambovdny, 1820ban Georgius Csappa Idtogatta a szentendrei iskoldt. A latin iskola tdrgyai kdzt szldv, latin es magyar nyelv szerepelt, a gdrdg tanitdsdrdl nem
taldltunk emlites, de a szentendrei gdrdgkeleti pUspdki kdnyvtdrban tdbb
szdz gdrdg nyelvu konyv taldlhatd. Ezek nagy resze valldsi tdrgyu, de
akadnak kdztUk bdven irodalmi, nyelvtani kdnyvek is. A gorog nyelv
tanulasahoz - ha nem is volt benne a tanmenetben - boven volt tehat lehetosege az itt tanuloknak.
Am a diakoknak nemcsak a tanulasra, a „mulatozasra" is volt lehetosegiik. Tudjuk, hogy mint a tobbi felekezeti iskola diakjai, ok is szivesen
mentek ki a joizii, hideg forrashoz, a Sztaravodahoz. Egykor az oket a
Delvidekrol idehozo agg patriarka, Csamojevics Arzen is szivesen tol184

tdtte itt az ido. A liagyomanyok szerint rola neveztek el a forrast Oreg vizenek, O-viznek, Sztaravodanak. A helyi iijsag, a Szent-Endre es Videke Hirlapja 1899. augusztus 1-en igy tudositott a diakok egyik kirandulasarol: „A gdrdgkeleti szerb daldrda kedden kirdnduldst szervezett az
6-vizhez a gdrdgkeleti felekezeti iskola novendekei szdmdra. A szerb iskola udvardn gyulekezd kirdnduldk egyhdzi zdszlajuk alatt a kiesforrdshoz vonultak, ahol az este bedlltdig enekeltek es jdtszdssal tdltdttek az
idot. A ndvendekeket Pacsariz Jdnos gdrdgkeleti pdpa, iskolaigazgato
vezette."
•
•
Zsivko Vidak szerint „fontos kiemelni" azt a tenyt, hogy az iskola
minden ev vegen beszamolot keszitett a tanuloirol, ami akkor, sot kesobb
sem volt altalanos. Innen tudjuk, hogy az iskola diakjai koziil sokan kiemelkedo szemelyek lettek. Foglalkozasuk szerint elsosorban magas
rangii egyhazi emberek. Tobbek kozott: Vicentije Jovanovics, Vicentije
Pavlovics piispok, katonai szemelyek: Pavle Radivojevics baro, Dimitrije
Radubicki, a csaszari sereg alezredese /Lasd Szentendrei Arckepcsamok
I I . / . E meltosagokon kiviil innen kerult ki a intelligencia is: Jakov
Ignjatovity iro lett. 6t a szerbek Jokaijakent tartjak szamon maig. De ebbe az iskolaba jart dr. Nikola Krstics, aki honved volt az 1848-49-es magyar szabadsagharcban, majd Aleksandar Karadjordjevics leanyanak tanitoja, kesobb pedig a Beltigyminiszterium vezetoje, majd az Allamtanacs alelndke lett. 6 is irt, megirta a Szerb nep tdrtenete cimu konyvet.*
A

TANAROK

Kezdetben itt is, mint mas egyhazi iskolakban termeszetesen a popa
volt a tanito. Mellettiik az itt tanito tanarokat, a kor szokasa szerint palyazat litjan, illetve „kolcsonben" vettek fel. Ezert surtin valtakoztak. Igy
peldaul 1788. es 1872. kozott 29 tanar cserelodott ki. Ahogy a szerb lakosok szama elkezdett csokkeni /az ohazaba koltoztek, asszimilalodtak/,
veliik egyiitt csokkeni kezdett a szerb tanarok szama is. Ezert 1895-ben
az Iskolai Tanacs Karlovciban hatarozatot hozott arrol, hogy tanarnok is
betolthetnek tanari poziciot. Az elso tanarno, Kristina Jovanovics 19011903 kozott tanitott a szentendrei szerb iskolaban. 6t tovabbi ot tanamo
kovette. Szofrics Pal megprobalta idorendben felsorolni az itt tanito pedagogusokat. A sort 6 eppen az elso tanitono nevevel fejezte be.
A szerb nyelvil tanarok mellett az iskolaban alkalmaztak Oroszorszag185

bol jott tanitot is. S amig az itt tanito orosz tanar hasznalhatta az altala
hozott cirill betiis oszlav konyveit, minden rendben is mehetett az elemi
iskolaban. Amikor azonban Maria Terezia rendeletei nyoman a cirill betiis irast kezdtek kiszoritani a horvatoknal divo szlavon /latin/ betilvel,
mar tiltakoztak a pedagogusok es az egyhazi meltosagok. Koztiik a
szentendreiek is. Tudjuk, hogy a cirill iras megmentese erdekeben
Petrovics Peter aradi, Popovics Vince verseci, Joanovics-Sakabenta Jozsef bacsi piispok mellett Kirilovics Szofron szentendrei piispok is alairta azt a folyamodvanyt, amit a csaszamak kuldtek. Ebben kerik „a szerb
egyhdzban kilencszdz ev dta haszndlt cirill irds tovdbbi haszndlatdt es a
latin irdssal vald zaklatds melldzteteset. "' A tanarok ugyanis teljes keptelensegnek tartottak, hogy a 6-8 eves gyermekek egyidoben cirill, latin
es nemet betilket tanuljanak. Tovabba tiltakoztak a szerb-nemet grammatika behozatala ellen is. Ugy tiinik sikerult valami eredmenyt kiharcolniuk, mert egy, az itteni iskolaban hasznalt 1840-es tankonyv meg teljesen cirill betiis.
Kesobb meg egy rendeletet sikeriilt kivedeniiik. 1787-t61 a jozefinizmus idejen az iskolai oktatas reven a nemetesites volt kotelezo. Az uralkodo igyekezett a szentendrei szerbekre is nyomast gyakorolni, hogy a
varosban levo mas nemzetisegilekkel egyiitt kozos iskolakat letesitsenek. Ez termeszetesen sem a pravoszlavoknak, sem a magyar romai katolikusoknak nem felelt meg. Hosszas huzavona utan a szerbek elertek,
hogy 1792. novembereben engedelyt kaptak a kiilon iskola milkodtetesere.
A szentendrei egyhazkozsegnek egy masik torvenyt is sikeriilt egy kicsit megkeriilnie. Az 1791. evi 16. torvenycikk kimondta, hogy minden
rendii iskolaban kell, hogy a magyar nyelvnek is legyen tanitoja. Mar
csak azert is, hogy igy az itt elok konnyebben nyerhessenek alkalmazast
a kiilonfele hivatalokban. Szentendren azonban a varost meg sokaig az
itt tobbsegben elo szerbek igazgattak. A kepviselok zome koziiliik kerult
ki. Az onkormanyzati iratok csak kesobb lettek magyar nyelvuek. Ekkor
itt meg nem volt olyan nagy szukseg a magyar nyelvre. Meggyozo kepet
fest az akkori allapotokrol az itt sziiletett /1822/, mar korabban emlitett
iro, Jakov Ignjatovity. 6 is itt vegezte az „els6 latin iskolat" /6-8 eves
korig/. „Eltekintve attdl, hogy nemetul valamicsket tudtam, magyarul
otthonrdl nem tudtam, mert a szentendreieknek meg volt az a privilegiumuk, hogy a nem szerbeknek is szerbUl kellett beszelniiik, es a tdrsadal186

mi eletben a diplomdcia nyelve is szerb volt, es tuddsa bonton-nak szdmitott. A bdlban, pelddul bdrmifele magyar piperkdc sem sokat ert - kiiIdndskeppen nem a szepnemnel, ha szerbUl nem beszelt"^
A Szofrics Pal altal pontosan feldolgozott iskolatortenetben a tanarok
felsorolasa kozott nem is talalunk magyar nevii /es nyelvil/ tanart. A tanrendben - mint Ftives Odon emliti - ott van ugyan a magyar nyelv is, de
azt a diakok inkabb odakint tanultak. Eleg volt vegigmenni az utcan. A
lassan tobbsegben elo magyar tarsaiktol, barataiktol a jatek, es a vitak
kapcsan igazan hamar megtanulhattak magyarul. Vagy a boltokban. Mert
tudjuk, hogy itt az eladok is tobb nyelven beszeltek. A tobb nemzetisegii
varosban az egyutteles akkor meg zavartalan volt. Vegiil az 1792. nov.
2.-i csaszari hatarozat megszuntette a kozos iskolak mukodteteset. A
szerbek is engedelyt kaptak sajat iskola alapitasara. Ezutan szorgalmaztak igazan a mar emlitett iskolaepitest. Az itt folyo oktato-nevelo munkat valamennyi nemzetisegi iskola igazgatoja, Nesztorovits Uros igy minositette: „a szerb alapiskoldk kdzdtt az elsd hely a szentendreit illeti. "
Szerencsere ennyi ev tavlatabol is maradtak fenn az iskolahoz kotodo
szemelyes emlekek. Idezziink most fel egy „kedves momentumot" a
szerb iskola eletevel kapcsolatban Szofrics Pal mar emlitett munkajabol.
Ez is a bekes, kozos egyiittelest tanusitja. „Az alkotmdnyos elet visszadllitdsdval Magyarorszdgon Kdllay Benjdmin kesobbi magyar es osztrdk
kdzds penziigyminiszter es Bosznia polgdri kormdnyzdja a szentendrei
vdlasztd keriiletben kepviselokent lepett fel. Akkor a huszonhat eves
Kdllay eldszdr lepett a politikai elet porondjdra es akkor jdtt eldszor kdzvetlen erintkezesbe a videk szerbsegevel. Hangoztatvdn azt, hogy a magyar haza biztonsdgdnak es fejlodesenek egyediili utja az dsszes nemzetek kibekiilese, Kdllay tollal es tettekkel fdradozott azon, hogy ezen nemes gondolatdt meg is valdsitsa. Hogy milyen dszinteseggel dolgozott
ezen, kitiinik azon /iskolai/ alapitvdnybdl, amelyet itteni Idtogatdskor letesitett.
1865. augusztus 9-en 18 drakor Kdllay kocsin erkezett Budapestrol
Szentendrere a pesti szerb plebdnossal es meg ket szerbbel. Rimszki Peter plebdnos es iskolaigazgatdndl elfogyasztott rdvid reggeli utdn 9 drakor megkezddddtt az itteni szerb iskoldban a vizsga. A tanitdk es a gyermekek az iskola eldtt fogadtdk Kdllayt zdszldval es virdggal. Egy kisledny Udvdzdlte Kdllayt szerb Isten hozottal es szep virdgkoszordt adott dt
neki A tanteremben lepeskor a gyermekek drdmmel udvdzdltek a vende187

get a szokdsos iskolai udvozlettel: " pozdravljajem" /legy udvdzJ. A vendegek elhelyezkedven az iskolaigazgatd rdvid beszeddel udvdzli a vendegeket, elsdsorban Kdllayt megkdszdnve figyelmet es jelenletet az egesz
szerbseg, de kuldndsen a gdrdgkeleti szerb egyhdzkdzseg neveben.
Egyuttal kdzli az egyhdzkdzseg hatdrozatdt, hogy „a melyen tisztelt alapitdnak neve drdk emlekul es hdldul az iskolai j egyzdkdnyvben drdkitessek meg." Erre Kdllay meghajtja magdt es tiszta szep szerb nyelven ezt
feleli:
Igen tisztelt urak! Valdban alig taldlok szavakat, hogy ezen meleg fogadtatdsert meltd hdldmat kifejezzem. Amit a szentendrei gdrdgkeleti
szerb iskolaert szerencses lehettem tenni, az magdban veve oly csekelyseg, hogy errdl nem is erdemes beszelni. Ha tehdt jdindulatukat valamivel kierdemeltem, az nem lehet mds mint az az dszinte gondoskodds,
hogy a magam reszerdl is jdruljak egy kdvecskevel az oktatds es neveles
fontos es dicsd epUletehez. Ez a gondoskodds azt hiszem hogy mindanynyiunkndl kdzds, mert mindannyiunk meggydzddese, hogy a mi korunkban, mikor Eurdpa nepei a kdzoktatds utjain dridsi leptekkel haladnak
eldre, ha nem akarjuk drizni nemzeti letunket es individualitdsunkat es
ha nem akarunk a mindnagyobb idegen befolydsnak dldozata lenni, nekUnk kell hogy minden erdnkkel iparkodjunk, hogy minel nagyobb haladdst tanusitsunk a kdzoktatds es muvelddes teren. Ezt uraim mi, egy es
ugyanazon kdzds hazdnk de egyuttal kUldnbdzd nemzetisegek fiai csak
ugy erhetjuk el, ha ezen kuldnbdzdsegre vald tekintet nelkul egymdsnak
mint igaz testverei segedkezet nyujtunk. Epp ez volt egyreszt az oka annak, hogy en nyelvre nezve magyar letemre egy szerb iskoldban ket jelentektelen alapitvdnyt tegyek
Teljes szivembdl kivdnom, hogy ez az
iskola, amely mdr eddig is - amint ertesUltem - szep eredmenyeket ert el,
tovdbbra is minel jobban fejlddjek es virdgozzek. Tudom uraim, hogy
dndk minden lehetdt megtesznek ezen eel eleresere, de legyenek egyuttal
meggydzddve, hogy magam is, amennyire szereny erdmbdl telik ... gondoskodni fogok, hogy ezen szerb nepiskola javdt anyagiakkal es szellemiekkel tdmogassam."
Ezt kitdrd lelkesedes kovette, s nem volt vege a „ zsivio " „ eljen " es a
„mnogaja lyetdnak" Ez utdn egy tanuld tdrsai neveben kdszdntdtte
Kdllayt „ordcidval" de utdna megkezddddtt a vizsga. A fiatal Kdllay
szimpatikus arisztokrata fellepesevel, melodikus hangjdval kellemes es
kdnnyed erintkezesevel meghdditotta a tanuldkat es a vizsga folyt ugy.
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hogy jobban sem lehet. A vizsga vegen alapitvdnydnak rendelkezesei szerint Kdllay megjutalmazta Csdvics Miklds tanuldt ket dukdttal es
Radubiczky Jdnost egy dukdttal. A vendegek ezutdn elszeledtek, miutdn
a tanuldk megkdszdntek a szokdsos „blagodarsztvujam" /meghdldljukkal/ Kdllayt pedig a kdzsegi eldljdrdk elkiserik Apostolovics Jdzsef vdrosi fdjegyzd lakdsdig, ahol megszdllt. Ezutdn megldtogatta a szentendrei
esperest es III. Arzen pdtridrka egykori rezidencidjdt. Delutdn ket drakor Rimszki Peter vendegszeretd iskolaigazgatd hdzdban uri ebedet rendezett, melyen Kdllayn kivUl reszt vettek az dsszes szentendrei eldkeldsegek. Szerb es magyar dal es zene vdltottdk egymdst, es ezalatt Kdllay
megigerte, hogy a szerb iskola reszere elkUldi sajdt arckepet.
Ebed utan a tarsasag kivonult a Sztaravoda forrashoz. A szerbek egy
regi hagyomanya szerint itt vizzel megkereszteltek es Szrbolyubba
/Szerbek baratjava/ nyilvanitottak. Kdllay maga is bevallotta edesanyjdnak, hogy ez az aktus benne igen djtatos erzest keltet. A napot egy boseges uri vacsoraval fejeztek be. A vendegek szdma 60 volt es se vege se
hossza a kdlcsdnds bardtsdg es szeretetnyilvdnitdsoknak. Aztdn folyt a
vigalom dallal es zeneszdval szerbUl es magyarul... megkezddddtt a
tdnc, melyben a szerb kdld es a magyar csdrdds vdltotta egymdst.
Zsivko Vidak felsorolja azokat a helyi partfogokat is, akik az iskola
helyi jotevoi voltak. Sokat tettek az diakok es tanarok segiteseben. A nevek alapjan ok termeszetesen mind szerbek: Jeftimije Popaneskovics,
Joan Belanovics, Petar Apostolovics, Vasilije Plasics, Sara Popovics,
Jelena Bozda, Marija Bobics. Kiilonos figyelemmel tamogatta az iskolat
a varost felviragoztato elso polgarmester, Dumtsa Jeno (Evgen Dumtsa)
/1838-1917/. A tobbnemzetisegii varos kozigazgatasanak meginditasa
utan /1872./ a Szerb Egyhazmegye kezeleseben tobb penzbeh alapitvanyt is tett. Az 6, es felesege nevet viselo Dumtsa Jeno es Petronella
Alapitvany alapjan 1883-t61 penzt kapott „egy szegeny sorsu erenyes hajadon" a kihazasitasra, „egy szegeny sorsii ozvegy" a segelyezesre, vegiil „egy fiiitanulo" a jutalmazasra. A polgarmester ktilon rendelkezett
arrol, hogy ha az alapitvany kamata 25 forintnal magasabb lenne, a tobbletet a helyi pravoszlav iskolanak adjak at. Meg 1912-ben, a hazaspar
„boldog hazassaganak 50. evforduloja alakalmabol" tartott egyhazbizottsagi iilesen sem felejti el oket. Ekkor ugy rendelkezett, hogy a templomepitesek tamogatasa, es a szegenyalap kifizetese mellett 1000 koronat adjanak at a /szerb/ „Iskolai Alapnak".
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A Szofrits Pal altal befejezett iskolatortenetet folytathatjuk tovabb a
Pest Megyei Leveltarban orzott iratok segitsegevel. A Szentendrei gdrdgkeleU hitfelekezet nepiskoldjdnak Felveteli es Haladasi naploja 18991950 kozott rogziti az adatokat. 1922-ig a beirt szoveg teljesen eiril betiis, szerb nyelvii. Ettol kezdodnek magyar nyelviiek a beirasok, de meg
1934-ig ketnyelvii. Ezutan egy-ket szerb beszurassal 1950-ig magyar
nyelven rogzitettek a fontos adatokat. A beirasok hitelesitesere azonban
1950-ig a ketnyelvii pecsetet nyomtak.
A ketnyelviiseg miatt a Naplok hosszabbak es vastagabbak az atlagosnal. Am nagyon pontosak, alaposak, ezert hiteles es hangulatos kepet adhatunk a varostortenet eddig fel nem tart korszakarol, egyik erdekes intezmenyerol. Az iskola a tobbi felekezeti iskolahoz hasonloan mindennapi elemi nepiskola hat osztallyal. Emellett itt is miikodott az ismetlo
iskola. A diakok szama meglepoen keves. 1934-ben 15, 1935-ben 17 tanulo jart ide. A huszat a forrasok szerint sohasem ertek el.
A Felveteli naplo rogzitette a tanulok teljes anyakonyvi adatait. Az ide
beiratottak termeszetesen mind gorogkeleti vallasuak es szerb anyanyelviiek. Az Egyeb nyelvtudas cim ala pedig egysegesen azt irjak be: magyar. A nevek alapjan valoban minden itt tanulo diak szerb nemzetisegii.
A teljesseg igenye nelkiil a kovetkezok jarnak ide: Anka Ljubojevics,
Vera Margaritovics, Paulina Milutinovics, Minka Pajcsity, Milan
Markovics, Sztevan Markovics, Petar Ofszenics. A nev alapjan nem
szerbnek tiino gyermekek: Falk Sandor, Miller Iren es Janos, Sinagel
Dusan valosziniileg vegyes hazassagban sziilettek, mert anyanyelviik
melle ez van irva: szerb, illetve vallasuk: gorogkeleti. Goltl Jovanka es
Szabo Elek neve mellett szerepel egyediil, hogy anyanyelve magyar. Koziiluk Szabo Elek nemsokara el is hagyta az iskolat. A tanarok viszont amint ez termeszetes - mind gorogkeleti vallasii szerb anyanyelviiek.
A nyelvkerdessel kapcsolatban csak egyszer adodtak gondok. 1919ben a Tanacskoztarsasag idejen zajlo allamositas idejen a helyi munkastanacs ligy dontott, hogy a felekezeti iskolakat egysegesiti. Bar ez a tobb
vallasu, tobb nemzetisegii varosban okozott nemi nehezseget. Az intezkedok nem is ragaszkodtak az orszagos kovetelmenyekhez. Az allamositast a szerb iskolara peldaul igy rendeltek el: „A munkdstandcs tdbb
felszdlalds utdn kimondja, hogy az iskoldk egyesitesevel nem celja a
magyarizdlds. Minden nemzetiseg erdekeit megvedi, esfelhivja a taniigyi
nepbiztost, hogy az iskoldk elhelyezesenel gondoskodjon arrdl, hogy a
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szerb anyanyelvu ndvendekek szerbUl tanulhassanak, de a felekezeti tendencidkat a tanitdsbdl szdmUzzek. Az oktatas aztan a Tanacskoztarsasag bukas utan a normalis menetben folyt tovabb.
A hatalyos oktatasi torveny szerint az iskola felekezeti es nemzetisegi
iskola. A beirasok szerint delszlav tannyelvti nepiskola. Az egyhaz, illetve az iskolaszek elnoke Huzsvik Dusan a diakok, es a tanarok felvetelenel sajat joggal birt. A tanterv es tananyag tekinteteben azonban kovetnie kellett a magyar iskolak szamara eloirt kovetelmenyeket. A naplok
alapjan az iskola ezt meg is tette. Lojalis volt a nekik otthont ado magyar
allam irant. A tananyag a magyar iskolakhoz hasonlo, kiegeszitve egy
kis nyelvismerettel:
Hittan
Tortenelem
Magyar nyelvismeret
olvasas
Szerb nyelvismeret
olvasas
Szamolas es meres
Fdldrajz

Termeszeti gazd. es
Egeszsegugyi ismeretek
Tdrtenelem
Testgyakorlas
Enek
Rajz
Kezimunka

1941-tol a Haladasi Napldba a gondos tanitd beirta a teljes drarendet
is. Idezziink most beldle reszleteket.
szept. 4-e a tanitas kezdete.
szept. 5-e de. - a kdnyvek szetosztasa, szekrenytakaritas
du. - a megvett fiizetek kiosztasa, nevek rairasa
szept. 6-a de. - a kdnyvek bekdtese, iraskeszseg megallapitasa
a nyari emlekek elmeselese
du. -enek, az eddig tanult dalok eleneklese, verseny
szept. 7. vasamap
- szloven olvasas, evangeliumi magyarazat, szentmise
A tanev tehat itt is ligy kezddddtt, mint szamos mas elemi iskolaban.
Vasarnap misere mentek a diakok. A kdvetkezd heten aztan megkezddddtt a komoly munka.
szept. 8-a
- szamolas - a sok es a semmi fogalma. Meddig tudok szamolni?
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- a szerb es magyar nyelvismeret! es olvasasi orakon a tanitok mindent felhasznaltak, ami erdekesse tette az orat. Kiilonbozo torteneteket
kellett elmeselni, elvezetes dolgokrol kellett olvasni mindket nyelven. A
naploba termeszetesen bejegyeztek ezeket a temakat is. Mi ezt itt mellozziik.
- a hittanoran erthetoen a gorogkeleti vallassal ismerkedtek a diakok.
A testgyakorlas itt is ugy zajlott, mint mashol. Tornaterem ekkor meg
sehol sem volt. A szabadgyakorlatokat kinn az udvaron tartottak, amit
idonkent kiegeszitettek, szinesitettek kulonbozo jatekokkal.
- nevelesi szempontbol erdekes a tortenelem orakhoz beirt temak listaja.
Ezek szinte mind magyar vonatkozasuak. Tanultak a diakok a honfogla-lasrol, a magyarok bejovetelerol, a magyarok miaveszeterol. Megismerkedtek a magyar kiralyokkal, a jeles magyar szemelyekkel, hosokkel, mint Zrinyi Miklos, Bethlen Gabor, Pazmany Peter. Megemlekeztek
grof Szeehenyi Istvan sziiletesenek 150. evfordulojarol. Erdekes, hogy a
tortenelem oral vazlatokban csupan egyetlen beirast talaltam, amely a
szerb tortenelemre utal: Horvat orszag elfoglalasa. Azert nem hiszem,
hogy sajat tortenelmiikkel nem ismerkedtek volna. Feltehetoen erre a
szerb nyelvii olvasasi orakat es a hittant, illetve az istentiszteletre valo
kesztilodest hasznaltak fel.
- Foldrajz oran mar messzebbre tekintettek ki. Tanultak az egtajakrol,
evszakokrol. Megismerkedtek Europa foldrajzaval. Bovebben Ausztriaval. Igaz, meg itt is lojalisak. Van ilyen tema, hogy: Hazank fekvese. Patriotak is, mert tobbszor szerepel temakent: ismerkedes a varossal. A jogi ismeretek melle beirtak: Szentendre a rendezett tanacsii varos.
Kirandultak az erdokbe, vegigjartak a varos templomait.
- A termeszettan orakon ha szerbiil is olvastak, a tema ugyanaz: ismerkedes a novenyekkel, tavaszi, oszi vetemenyekkel, az emberi szervezettel.
- az enek orakon fokent sajat dalaikat tanultak
- rajzoran mint barhol, barmely nyelvii iskolaban a gyermek a sajat vilagat rajzolta. Feltehetoen itt is. Temabeirast nemigen talaltam
- ugy tunik, a nok hagyomanyos ismereteit, a kezimunkazast itt is fontosnak tartottak, mert ez is bekeriilt az orarendbe.
Evtizedeken at zavartalanul folyt az elet ebben a kis iskolaban. 1945
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utan azonban sajnalatos valtozas tortent. Az 1948/1949-es naploban az
iskola elnevezese mellett mar ez all: Allami delszlav-tannyelvii nepiskola. Majd 1950-ben meg is sziintettek, bezartak. Indokot is talaltak ra: K i csi a tanuloi letszam, nem eleg korszerii. Mindezt Molnar Dezso, az
Eszakpest Varmegye Tankeriileti Foigazgatosaganak foigazgatoja altal
1950. Jan. 22-en kiildott leirat alapjan tudjuk. Eszerint a hatosag „a szakositott oktatds biztositdsa erdekeben a pomdzi dllami delszldv tanitdsu
szerb nyelvii nepiskoldt dltaldnos iskoldvd fejlesztette. Ugyanitt iskolai
kollegiumot nyit meg. " Febr. 1-en a szentendrei iskolat a pomazi iskolara „dtruhdzzdk". ,A szentendrei iskola tovdbbi fenntartdsa feleslegesse
vdlik. " Az ekkor itt tanulo 14 diakbol 11-et at is helyeztek. A foigazgato a tovabbiakrol is intezkedett. Kerte, hogy a felszerelesrol /butor,
szemlelteto eszkozok, tanszerek, konyvtar, irattar, anyakonyv/ jegyzokonyvet vegyenek fel. A foigazgato leiratat kisse talanyosan igy fejezte
be: „ Ertesitjiik az igazgatd kartdrsat, hogy az iskola epiiletenek tovdbbi
iskola celra vald felhaszndldsdrdl intezkedem." Igy ert veget egy tobb
szaz evig miikodo felekezeti iskola tortenete.
Az iskola igazgatoi, tanarai Szofrics Pal es a Pest Megyei Levehar
adatai alapjan.
IGAZGATOK

Prokovics Prokop lelkesz
Kasztra Janos
Belanovics Janos
Papaneskovics Jeftimije
Belgradi Pal
Nedics Janos lelkesz
Rimszki Peter lelkesz
Ignyatovics Janos
Radubicky Andras
Pacsariz Janos
Csupics Komel
Csampragh Istvan
Osztoics Istvanne
Kxunity Domotor

(1780(1797(1798 (1820(1836(1858 (1868(1871 (1878(1899(1907(1907 (1920(194?193

TANITOK

Miloszavlyevics Mihaly
Maximo vies Gyorgy
Popovics Mozes
Becskereszki Janos
Joszifovics Simon
Sztojesics Gyorgy
Lazics Zsigmond
Jelenics Aron
Vlahovics Xenofon
Pavlovics Lazar
Sztojanovics Konstantin
Meszarovics Miklos
Arszenovics Dome
Vujics Joakim
Nedics Janos
Jovanovics Zsivko
Vujkovics Janos
Jankovits Miklos

(1788 - ig)
(1793 - ig)
(1794 - ig)
( 1 7 9 4 - ig)
( 1 7 9 9 - ig)
(1799 - ig)
(1799 - ig)
( 1 8 0 0 - ig)
(1801 - ig)
(1803)
(1803)
(1804)
(1808)
(1811)
(1812)
(1812)
(1812)

Arszenijevics Vazul (1813)
(1814)
Nerics Miklos
Damnyanovics Vazul (1815)
Ilics Elek
(1826)
Joszifovics Gyorgy (1829)
(1844)
Vujics Janos
Andrics Radoszlav (1858)
Masztanovics Vazul (1859)
Rimszki Mark
(1860)
Milics Czvetko
(1864)
Csupics Kornel
(1868)
Berics Peter
(1871)
Kocsoba Elek
(1872)
Jovanocsics Katalin (1901)
Marija Osztoits
/Osztoics Istvanne/ (1920-)
Gality Vukoszlav
Golub Jelena
(1934)
Margaritovits Olga
/dr. Tamoczy Gyorgyne/
(1941-)

Az iskolak igazgatoi, tanarai, az oktatast segito tankonyvirok kozul
nehanyukrol tobbet is tudunk. Eletrajzuk olvashato meg a Szentendrei
Arckepcsamok I I . c. konyvben
Arsenievics Vazul /Baja, 1793. - Szentendre, 1845./
1813-t61 tanito a szerb nepiskolaban. Az 1817-es tanev kezdeten mondott beszedet Budan kiadtak szerb nyelven is. /Petho Nemeth Erika - G .
Sin Edit: Irok^ koltok Szentendren, 138.p./
Atanackovics Platon /Zombor, 1788. jun. 29. - Novi Sad, 1867. apr. 9.1
gorogkeleti piispok. Pappa szentelese utan, 18I2-t61 1817-ig Szentendren, majd Zomborban tanar. 1839-t61 budai puspok. Tankonyveket, biblia-magyarazatokat, alkalmi egyhazi beszedeket, enekeket publikalt
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szerb nyelven. /Petho Nemeth Erika- G. Sin Edit: Irok, koltok Szentendren, 138.p./
Csupics ^omeZ/Dunapentele, 1843. apr. 7. - Szentendre, 1907. apr. 22./
gorogkeleti szerb esperes plebanos, budai egyhazmegyei szentszeki
iilnok. A gimnaziumot Budan es Karlocan vegezte, a papnoveldet Ungvaron. Palyaja: lelkesz Bacsalmas, Szentendre /1880-1907/. Tanitokepzot is vegzett. Tudomanyos munkai: A kecskemeti gorog egyhaz es
templom tortenete, Szentendre varos tortenete. Ismeretek kisebb rapszodiai, lirai es hoskoltemenyei. Het gyermeket nevelt. Temeteserol, mely
„a videk es Szentendre varos nagy reszvetele mellett tortent" a helyi lap
is beszamolt.
/Szent-Endre es Videke Hirlapja, 1907. apr. 27./
Damjanovics VAZMZ/Szentendre, 1793. jan. 2. - 1830. aug. 23./
A szentendrei szerb alapiskola (elemi iskola) tanitoja. Munkai: Oda I .
Sandor orosz carhoz, 1814, Mitologia, 1917. /Petho Nemeth Erika - G.
Sin Edit: Irok, koltok Szentendren, 142.p./
Dorits Peter n - \9Q1.1
rola csak annyit tudunk, hogy 1907. jiin. 12-en, Peter-Pal napjan delelott tizenegy orakor a helyi Szaborna (piispoki) temetoben tanitvanyai
„halab6r' emlekkeresztet emeltek szamara. A kereszt felszentelesekor a
„nagyszamii kozonseg" elott, Hrincsarovics Sandor iigyvedjelolt /feltehetoen egy regi kedves tanitvany/ mondott beszedet. /Szent-Endre es Videke Hirlapja, 1907. jiil. 1.1
Margaritovits Olga dr. Tamoczy Gyorgyne /Szazhalombatta,1918.
marc. 13. - 2004. apr. 28./
edesapja, M. Komel gorogkeleti lelkesz. A Szentendrehez tobbszaz
eve kotodo szerb Margaritovics csalad tagja akkor epp Szazhalombattan
teljesitett szolgalatot. A szerb „lelkecskem" szo alapjan Dusika becenevet viselo Olga Budapesten vegezte a Szent Orsolya rendi romai katolikus Tanitokepzot. 1941. apr. 1-je ota tanitott, tobb helyen is. Az indulaskor meg Szazhalombattan, majd meg ebben az evben Szentendrere keriilt. A nepiskola atszervezesekor ot is Pomazra helyeztek. Egyike volt a
szerb elemi nepiskola utolso tanarainak. Majd az allamositaskor vissza-
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jott a varosba es itt tanitott nyugdijazasaig, 1975-ig a Fiii-, majd Ralcoczi liti Altalanos iskolaban. Hosszas palyafutasa reven tanitotta a fel varost. Szerb nyelvtudasa reven 1950 utan orosz tanarra neveztek ki. Emellett gyakorlati ismeretek tanitott a lanyoknak: siitni, fozni, varrni, kezimunkazni. / Mate Gyorgy -Gajan Eva: A Margaritovies csalad = Szentendrei Polgar, 1994. szept., csaladi kozles /
Osztoics Istvanne dr. ozv. 11 - I I
A gorogkeleti iskola igazgatonoje. A tanitokepzot 1899-ben Zomborban vegezte. Miikodeset Szazhalombattan kezdte, ahol huszonegy evig
tanitott. 1920. ota helyben elemi iskolai igazgatono. Nehai ferje Komaromban penziigyi segedtitkar volt, a haboniban mint fohadnagy az orosz
es roman fronton harcolt, hosi halalt halt. /Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye ismertetoje es cimtara 1931-1932./
Szofrics Pal /Szentendre, 1857. aug. 23. - Belgrad, 1924./
tanar. A Gorog utca es a Duna-part sarkan alio balkonos hazban sziiletett (Gorog u. 6.) Apja, Lazar kereskedo voh, anyja Bobics Ilona egy
Szerbiabol bevandoroU kereskedo leanya. Sz.P. elemi iskolait Szentendren, a gimnaziumot, az egyetemet Pesten vegezte, majd evekig Szentendren tanitott. Az 1900-as evek elejen Szerbiaba koltozott. Loznicaban,
Nisben, Belgradban tanitott. Nyarait altalaban sziilovarosaban toltotte. A
tanitas mellett irt is. Foleg neprajzi es tortenelmi munkakat, de miiforditoi es irodalmi munkai is jelentek meg. Szamunkra a legjelentosebb muve egy a varosrol szolo monografia: Momentumok Szentendre varos
multjabol es jelenebol, Nis, 1903. A szerb nyelvii konyvbol itt a varosban kivonatos magyarra leforditast keszitett Csampragh Istvan gorogkeleti esperes, piispoki titkar. A kezirat megtalalhato a Ferenczy Miizeumban es a Pest Megyei Konyvtarban is. A konyv feldolgozza a varos tortenetet a romai kortol a szerzo koraig. Ebbol vettiik a szerb elemi nepiskola kezdeti eletere vonatkozo - maig legteljesebb - adatokat is. Az emlitett munka 2004-ben megjelent magyarul is. A varos multjat oly szeretettel orzo tanarrol a kesoi utodok is megemlekeztek. 1958-ban utcat neveztek el rola. Kesei lakohazukat /Alkotmany u. 5., Szofrity haz/ a miiemlekek soraban tartjak szamon. /Petho Nemeth Erika - G. Sin Edit:
Irok, koltok Szentendren, 117.p./
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Terzin Lazar /Szentendre, 1880. - Novi Sad, 1965./
tanito, a Budai Pravoszlav Piispokseg egyhazi iskolainak feliigyelqje.
Mint ilyen sokat tett a varos oktatasiigyeert is. 1928-ban mint virilist, a
legtobb adot fizeto polgart tartottak szamon. 1948-ban Novi Sadra koltozott, s a Magyar Szonal dolgozott ujsagirokent.
Vujics Joakim /Baja, 1772. szept. 9. - Belgrad, 1847. szept. 8./
a szerb szinjatszas romantikus, kalandos alakja. Iskolait Pozsonyban
vegezte. Feltehetoen itt ertek az elso szinhazi benyomasok. Ezutan ellatogatott Olaszorszagba, az antik kultura bolcsqjebe. Triesztben latott
hozza a szindarabok forditasahoz. Kesobb Pestre, majd Zemunba ment.
Ezutan lijra Pestre /1806-1809/. Innen Szentendrere jott, ahol nem egeszen negy evet toltott /1809-1813/. Jotterol es ittleterol egykori tanitvanya, Jakov Ignjatovics iro (a szerbek Jokaija) visszaemlekezesebol elethii kepet alkothatunk. Vujicsot „...a szentendreiek meghivtdk, hogy legyen tandr ndluk. ...a kiilddttsegben apdm es Maksimovic is reszt vett...
Vujics a szentendrei elsd latiniskola professzora lett. Didkjaibdl es mesterlegenyekbdl tedtrumi tdrsulatot alakitott, s veliik egyiitt az iskola szdIdjdban eljdtszotta a Fernandd es Jarikdt. Mindamellett szepen, jdl telt
az elete, s mint sziiletett szinesz, viddmam elt, es igaz nepbardtkent
viselkedett... Tdrsasdgban viddm trefamester, szinhdzat jdtszott: komedidsnak, bohdcnak neveztek. No de d sem maradt adds. Vujicsicsne
mindezt Idtta es nem tdrte ferje viselkedeset. Kesdbb az asszonyt megismertem en is, mogorva termeszetu feherszemely volt, egyebkent jd gazdaasszony, de drdkke otthon iilt, mint az istencsapdsa, es Idgatta az orrdt. Ilyen feleseg Joakim Vujics oldaldn !
Az ilyesmi persze naponta civakoddst kelt, csak azert is! Vujics nem
vdltoztatta meg a termeszetet, az asszony szerencsetlennek erezte magdt,
a ferfi ketszeresen annak. Egy reggel futdtuzkent terjedt el a vdrosban:
Vujics vildggd ment! Fakepnel hagyta a feleseget, professzorsdgdt, s a
vdrost is, es megint nekivdgott a nagyvildgnak. Tdvozdsa is komikus volt.
Odahaza, mieldtt elment volna, nagy komedidt rendezett, de olyat, hogy
arrdl csak az dreg szentendreiek tudndnak meselnU... "
/Petho Nemeth Erika-G. Sin Edit: Irok, koltok Szentendren, 133134.p./
Balint Piroska, a Szabadkai Nepszinhaz dramaturgja szerint Vujics
szentendrei eveit a szerb szinjatszas szempontjabol meghatarozonak tar197

totta. Ez ido alatt keszitette el Kocebue darabjainak forditasat, es itt irta
sajat darabjat, a Krestalicat, amelyet 1813. aug. 13-an Pesten a Rondellaban mutattak be. A magyar szinhazban szerb nyelven, szerb ajkii kozonseg elott bemutatott darabnak nagy sikere volt. A szerzo az eloadas
tiszta bevetelet harom egyenlo reszre osztotta. Egy reszet a szentendrei
tanitokepzo, egyet a magyar szinjatszo-tarsulat, egyet a resztvevok kaptak meg. E Szentendren sziiletett szinmu bemutatasatol szamitjak a szerb
nyelvii nemzeti szinjatszas kezdeteit. Vujics az iskolabol valo tavozasa
utan sok helyen megfordult. Jart Kragujevacon, Temesvaron, Pancsovan,
Aradon. Vandorlasai soran azonban gyakran visszatert Szentendrere
amely hosszu, hosszu evek folyaman fo otthonava, es „megpihen6" helyeve valt. Itt kapcsolatba keriilt a varosban szinten gyakran megfordulo
nyelvmiivelovel, nyelviijitoval, Vuk Karadzsiccsal is, bar 6 nem ertekelte sokra annak munkajat. Osszetiizesre is sor keriilt kozottiik.
Vujics Joakim tevekenysegenek jelentosege, hogy forditasaival, sokszinti repertoarjaval, sajat darabjaival nepszeriisitette a szinhazat, mint a
nemzeti kultura alapintezmenyet. Kalandos eletet a Zivotoopisanije
(1833) c. oneletrajzaban irta meg. A dramairo tobb mint masfel evszazad
utan visszatert Szentendrere. 1979-ben a Szabadkai Nepszinhaz szerbhorvat tarsulata a Pest Megyei Konyvtar szinhaztermeben bemutatta
Dobrivoje Ilics: Joakim c. darabjat, amely az 6 sokszinti eletet mutatta
be.
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Az 1793-ban emelt iskola 2005-ben, az
emeleti ablakok mellett a tudomdny
embiemdi a toll es a konyv

A szerb gimndzium ertesitojenek cimoldala
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S Z E R B TANITOKEPZO
S R P S K A PREPARANDIJA
/I8I2^1816/

A varos elso felsofokii iskolajanak tortenetevel ketten foglalkoztak. Itt
helyben Jaksics Ivan szerb pravoszlav esperes popa egy tanulmanyaban,
amely az 1993-as szerb kalendariumban (Srpski kalender) jelent meg.
Bovebb adatokat egy Zomborban megjelent konyv: Dve stotina godina
obrazovanja ucitelja u Somboru 1778-1978 /Ketszaz ev a Zombori tanarkepzes tortenetebol 1778-1978/ cimu konyv egyik tanulmanyabol:
/Gavrilovity, Nikola: A szentendrei tanitokepzo 1812-1816/ ismerhetiink
meg. Ennek roviditett magyar valtozatat Boda Zoltan keszitette el szamunkra.
„A 19. szazad kiiszoben, a tokes gazdasagi viszonyok kovetkezteben
sziiksegesse valt az oktatasi rendszer reformja. A katolikus es az unitarius iskolakat kovetve a Habsburg birodalom kormanya hozzalatott az elavult ortodox (gorogkeleti) szerb es roman iskolak reformjahoz. Ezek a
tortenelmi Magyarorszag es a Katonai Hatarorvidek teriileten voltak talalhatok. Mivel a karlocai ortodox puspokseggel folytatott targyalasok
nem hoztak meg az eredmenyt, a becsi kormany ugy dontott, hogy az ortodox iskolarendszer atszervezesevel egy vilagi szemelyt fog megbizni.
A valasztas a tekintelyes budai szerb Uros Nesztorovics-ra, a Magyar Udvari Kancellaria tagjara esett, aki korabban a megsziint Illir Udvari Kancellariaban is tevekenykedett. Miutan I . Ferenc csaszar a szerb, roman es
a gorog iskolak fofeliigyelqjenek nevezte ki, az uralkodo azzal bizta meg
Nesztorovicsot, hogy minel elo'bb teremtse meg a teriileti oktatasi-nevelesi intezeteket. Tovabba, merje fel, milyen allapotban vannak, tegyen
javaslatokat a tovabbi fejlesztesiiket illetoen, valamint azt is merlegelje,
mikent lehet penzugyi forrasokat eloallitani az iskolak letrehozasa es
fenntartasa celjabol.
Az 1810-ben megjelent elso hivatalos latogatas soran Uros Neszto201

rovics a szerb es roman iskolakat a bacskai, szeremsegi es bansagi korzetekben nagyon rossz allapotban talalta. Az 1810. dee. 29-i feliigyeloi
jelentesbe nemcsak reszlete beszamolot irt, hanem a szerb es roman iskolak kapcsan foganatosithato legrovidebb hataridejii intezkedeseket is
megfogalmazott, mert „az orszdg csak igy kaphat jd, erkdlcsileg helyes
magatartdsu es tisztesseges polgdrokat... "
Nesztorovics ezutan is kiildott az allami adminisztracionak gyakorlati
megoldasokat tartalmazo javaslatokat. Az 1811. febr. 5-en a Magyar Udvari Kancellariahoz cimzett leveleben azt kerte, hogy az ortodox egyhazi iskolak tanitoinak kikepzesehez Magyarorszagon hozzanak letre 3
preparandiat /tanitokepzot/. A szerbek reszere Szentendren, a romanok
reszere Oaradon, a gorogok reszere pedig Pesten. I . Ferenc csaszar elfogadta az elkepzelest. Uros Nesztorovics a becsi konviktus igazgatojaval
es a kormany tanacsosaval, Langgal rovid ido alatt ki is dolgozta a tervet, es mar jiin. 6-an elo is terjesztette. Nesztorovicsnak a magyarorszagi ortodox tanitokepzok megalapitasarol es szervezeti felepiteserol szolo tervet vegleges formajaban 1812. szept. 17-en fogadtak el. A terv eloirta, hogy a szerbek es romanok nemzeti es vallasi hagyomanyait figyelembe veve, a tanitok kikepzeseben mind szakmai, mind pedig erkolcsi
kepzese kello hangsulyt kapjon. Tanitonak csak a birodalom alattvaloi
jelentkezhettek, akik megfelelo erkolcsi magatartasuak es kifogastalanul
egeszsegesek voltak, es akik elvegeztek valamilyen iskolat. A preparandiaban a kepzes 15 honapig tartott, amely 3 tanfolyamra (szemeszterre)
oszlott. A nagy iskolai sziinet szept. l-tol okt. 31-ig tartott.
Nesztorovics kidolgozott egy tervezetet a tanitok fizeteset biztosito
alapitvany letrehozasaval kapcsolatban is. Az anyagiakat a Magyarorszagon es a Hatarorvideken miikodo valamennyi ortodox templom es
egyhazkozseg hivoi az un. Harmadik perselybe tett onkentes adomanyok
formajaban biztositottak volna. A penz gyujtesevel a ket „szindikus", az
egyhazkozsegek tagjai korebol szarmazo szemelyek lettek volna megbizva, akihez meg hozzarendeltek volna egy-egy becsiiletes varosi polgart vagy falusi lakost. A helyi iskolaigazgatok es a helyi parokiak eloljaroi minden honapban jelentest kiildtek a penztar pillanatnyi helyzeterol. A hatekony penzbegyiijtes erdekeben a harom tanitokepzo Szentendren, Oaradon, Pesten szekeld kozpontjaiba fokuratorokat neveztek ki,
akik a konyveloi munkaval voltak megbizva.
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EPiJLET

Ami a szerb tanitolcepzo elhelyezeset illeti, Nesztorovics meg 1810.
evi latogatasa soran azt latta, hogy erre a legmegfelelobb felteteleket Szentendre tudja biztositani. A helyi elemi iskola (Glava normalna skola) epiileteben volt harom nagy tagas tanterem, amelyekben - a helyi eloljarosag igerete szerint azok ingyen es allando hasznalattal - meg lehetett
szervezni a tanitok kepzeset.
TANAROK

Az iskola tanari allasainak betoltesere 1812. szeptembereben palyazatot hirdettek. A palyazat megjelent a Pesti egyetemen. Emellett
Nesztorovics megkerte az ortodox puspokseget, hogy korleveleikben tajekoztassak a nyilvanossagot a palyazatrol. Azt szerette volna, ha olyan
tanarok is jelentkeznek, akik mar gyakorlo pedagoguskent dolgoztak
Magyarorszag varosainak nagyobb iskolaiban. A palyazati bizottsag elnoke Uros Nesztorovics volt, tagjai az iskolakorzetek igazgatoi: Grigorije Gersics a szeremsegi-szlavon-horvat, Georgij Petrovics, a budai es
Mojsej Arsics, a karan-sebesi korzet igazgatoja. Vegiil a preparandiaba
a kovetkezo szemelyek palyaztak tanari allasra:
Pavle Atanackovics, lelkesz es zombori professzor
Petar Veselinovics,
a nagykikindai korzet irodatisztje (kancellista)
Jovan Balaicki,
nagy bee skereki tanito, vegzett jogasz
Joakim Vujics,
iro, szentendrei tanito
Jakov Zivkovics,
elso eves orvostan hallgato Pestrol
Dimitrije Isailovies, karlocai gimnazium tanara
Dimitrije Atanackovics, a filozofiai tanulmanyok doktora, karlocai
professzor
Kozma Josics,
zombori szarmazasii es Pesten dolgozo tanitd
A meghallgatason vegiil csak az elso ot szemely jelent meg. A palyazaton a kovetkezo tantargyakbol kellett szamot adni: Pedagogia, Modszertan, szerb (vagy roman) nyelvtan (grammatika), nemzeti stilus (irasbeli
dolgozatok nemzeti nyelven ), aritmetika. Mivel a jeloltek tudasa gyenge volt, Nesztorovics kenytelen volt tanarjeldlteket a palyazaton kiviil is
keresni. Ezert arra kerte a csaszart, tegye lehetove, hogy olyan szemelyeket kerhessen fel, akikrol kdztudottan jo referenciak leteztek.
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Nesztorovics a Icovetkezo szemelyeket ajanlotta:
Pavle Atanackovics
Dimitrije Isailovies
Dimitrije Atanackovics
A tobbi jelolt ugyan kiilonbozo szintii tudast mutatott kiilonbozo tantargyakbol, s bar voltak kiemelkedo teljesitmenyek, Uros Nesztorovics
megis elvetette a kinevezestiket. Kozben meg nehany jelolttel probalkozott, de kiilonbozo okok miatt elmaradt Lukian Musicki, Arsenije
Jovanovics Sakabenta es Ksenofont Vlahovics kinevezese is. Nem kis
bonyodalmak utan az 1812. december 1-i csaszari dekretummal kineveztek a tanari kart a kovetkezo felallasban:
igazgato, egyben kiralyi tanacsos es a szerb, roman es gorog nemzeti
iskolak fo feliigyelqje: Uros Nesztrorovics
senior =
Kozma Josics a preparandia oktatasi tanacsanak dekanja (15 honapra
kinevezve)
professzorok es hittanarok:
Pavle Atanackovics, lelkesz, a pedagogia, a modszertan es a Magyar
Kiralysag tortenetenek professzora
Kozma Josics, a grammatika es az egyhazi szlav nyelv tanara
Vasilije Bulics, az aritmetika tanara
Az oktatast harom ciklusban, harom tanfolyamban (szerbiil: tecaj) zajlottak volna. Az oktatas meginditasat 1812. nov. 1-re terveztek. A foiskola unnepi megnyitasara vegiil 1812. nov. 3-an (az lij naptar szerint 15en), vasarnap keriilt sor. A megnyitot ortodox istentisztelet elozte meg.
A csaszarnak megirt jelentesbol megtudhato, hogy Uros Nesztorovics,
mint a harom tanitokepzo fofeliigyeloje alkalmi beszedet tartott latin es
szerb nyelven, amelyben koszonetet mondott a csaszamak es a jelenlevoket a Habsburgok iranti husegre kerte fel. A tanitas tenylegesen masnap, november 4-en (az lij naptar szerint 16-an), hetfon vette kezdetet.
Az iskola belso szervezeti felepitese a kor nemet iskolaira emlekeztet.
A preparandia elen a tantestulet allt (szerbul: Nastavnicko vece: Consessus litteratus, amit archiv szerb nyelven igy mondanak: ucsebnoje
zaszjedanija). Az iskola vilagi jellegii volt, s az egyhazi joghatosag nem
rendelkezett azzal a joggal, hogy beavatkozzon a beliigyeibe.
A tanterv teljesitesen tulmenoen a tanarok kotelessege volt feltigyelni
azt, hogy a diakok idoben erkezzenek, oltozetiik tiszta es rendes legyen.
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Peldas magaviseletre sarkaltak oket, hogy a kiilonbozo eloljaroknak
megadjak a nekik jaro tiszteletet, s a legfontosabbkent azt, hogy az uralkodo es a haza iranyaba feltetlen hiiseget taniisitsanak. A fegyelmi eloirasok betartasan, a betegseg ideje alatti segelynyujtason es a hittan teren
nyujtott feladatokon kiviil a tanarok feladata volt az erkolcsi oktatas is a
gorogkeleti vallas szellemeben. Tanari munkajukrol, a diakok tanulmanyi elomenetelerol es erkolcsi oktatasarol valamennyi kateheta (hittanar)
rendszeresen kiildott havi jelentest a fofeliigyelonek. A diakok a tantargyakbol es magaviseletbol a kovetkezo osztalyzatokat kaptak: eminens,
classis Liae. A tanarok munkajanak es a diakok tudasanak ellendrzese
vegett a preparandiaban a kovetkezo vizsgak zajlottak:
a) havi vizsgak (examen menstruale) - egy belso kollokvium
b) haromhavi vizsgak (examen trimestrale) - nyilvanossag jelenlete
elott a diakokat tanulmanyi sikereik nyoman osztalyoztak es errol ertesiilt a fofeliigyelo
c) szemeszteri vizsgak (examen semastrale) - minden, ot honapig tarto tanfolyam (iskolai felev, szemeszter) vegen az egyhazi es vilagi fomeltosagok (budai piispok, a megyei es varosi eloljarok, a kivalasztott
polgarok) jelenleteben zajlott a vizsga, amelyen a fofeliigyelo elnokolt.
A vizsgak marciusban es szeptemberben kb. tiz napig tartottak.
A diakok oneltartok voltak. Vagy ha munkaviszonyban alltak, akkor
koltsegeiket a kozsegeik fedeztek. A fizetes termeszetben es nemi keszpenzben tortent. Maganhazaknal voltak elhelyezve, ahol a szallast es az
elelmezest elerheto aron kaphattak. Nyolc szegeny szarmazasti, nagy tavolsagrol erkezo es gyengen oltozott diak ellatasarol, valamint magan
oktatasi orakon valo reszvetelrol Uros Nesztorovics intezkedett. A diakok egy resze konviktusban (diakotthon) lakott, amelynek elen kurator
szerepeben Pavle Atanackovics tanar es a helyi iskola igazgatoja,
Jeftimije Popaneskovics allt. A konviktust onkentes adomanyok, valamint joerzesii polgarok kiilon adomanyaibol szarmazo penzek reven lattak el, es tartottak fenn. A diakok egeszsegerol a varosi fizikus, dr.
Dimitrije Petrovics orvos gondoskodott. Orvosi szolgaltatasait dijmentesen kinalta fel a preparandianak, viszont az orvossagok eloallitasi koltsegeit a diakok, vagy a Tanitokepzo tantestulete allta.
A diakok fegyelme - itt sem - voh mindig peldas. A tantestuleti tanacs
gyakran csak azert iilesezett, hogy a kihagasokat megvizsgalja, es a
sziikseges fegyelmi biinteto intezkedeseket kihirdesse. A leggyakoribb
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kihagasok a kovetkezok voltak: orakrol valo igazolatlan tavoUet, illemtelen viselkedes az iskolan kiviil, a tobbi diakra valo negativ hatas, oszszetiizes a helyseg polgaraival vagy a karhatalmi erokkel, a magan elszallasolas koltsegeinek ki nem fizetese, nagymertekil eladosodas a helyi kereskedoknel es maganvallalkozoknal kapott kolcsonok miatt, lopasok es tolvajlasok stb. A kiszabhato biintetesek a kovetkezok voltak: osztalyfonoki vagy tantestiileti megrovo, 24 orai iskolai fogsag (carceres
scolasticus), nehany napi fogsag a varosi bortonben, az iskolabol valo eltanacsolas es a varosbol valo kiutasitas.
Az 1813. november 1-en indulo tanevben a preparandianak harminc
diakja es negy tanara volt. A diakok szama azonban idovel csokkent.
1816-ban mindossze tiz diak maradt a zaro evben. A tanitas latin nyelven es a 19-ik szazad elejen gyakorlatban levo nyelven, a szerb egyhazi
szlav nyelven (slaveno-srpski) folyt. A tankonyvek azonosak voltak Magyarorszag tobbi hasonlo tanintezeteben hasznalt kiadvanyokhoz.
latin nyelv: Gedicke: Latinisches Lesebuch fiir Anfanger, Berlin, 1797,
Compre: Latinische Chrestomatie fiir mittlere Klassen, Berlin 1976 (I-II)
nemet nyelv. Adelung: Deutsche Grammatik fiir Schiiler, Deutsche
Sprachlehre fiir Schiiler der I I I und I V classe der Normal und
Hauptschulen in den K . K . Staaten, Wien
magyar nyelv: Abecedarium (fakultativ)
pedagogia es modszertan. Niemayer: Grundsatze der Erziehung und
des Unterrichts, 1796, Padagogisches Handbuch fiir Schulmanner und
Erzieher, 1790, Forderungen an Lehrer der Deutschen Schulen, Anleitungen zu schrifthschen Autsatzen
foldrajz: Solarics: Geographia universalis (a magyarorszagi megyekre
vonatkozo adatokkal), Geopgraphia cum productis Naturae et Artis
tortenelem: Historia Regni Hungariae (a szerbek tortenetenek teteleivel, az 1690. evi Csarnojevics vezette attelepiiles utan es a csaszari kivaltsagokkal: Dissertatio de gente Serbica, 1790.)
aritmetika: Jozef Grigely: Mathesis Hadaliana
hitoktatas: a Biblia 6- es Uj szovetsege, imakonyvek (Tipil), Tumacenja nedeljnih i praznicnij jevandeja (magyarul: Vasamapi es iinnepi
evangeliumok magyarazata) A katihetika modszertana MuUer, Greffe,
Niemeyer, Henke, Giftschtitz, Socher es mas szerzok nemet nyelvi! mi3vei alapjan zajlott.
szepiras (kaligrafia): Zaharije Orfelin: Kaligrafija
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A tanitasban a legnagyobb hangsulyt a pedagogiara es a modszertanra
fektettek. Jovan Beric-tyel egyiitt Uros Nesztorovics a harom preparandia reszere kidolgozta a kovetkezo szerb nyelvfl kezikonyvet: Peda-gogija i Metodika, libo rukovodstvo k nauci vospitanija i nastavlenija (ez
1817-ben jelent meg a budai Egyetemi nyomda gondozasaban). Nesztorovics valojaban Niemayer modszeret alkalmazta. Fontos mozzanat
volt, amikor Nesztorovics javaslatara a tanfolyam idotartama tizenot honaprol ket evre modosult. A szentendrei preparandia 1814. november 13-i
donteset az uralkodo 1815. marcius U - i dekretumaval hagyta jova.
A tanitokepzo fo anyagi forrasai a harmadik templomi perselybol es a
polgarok onkentes adomanyaibol szarmazo penzek voltak. A Karlocan
szekelo Nemzeti iskolai alap vezetosegenek 1813. marcius 28-i jelenteseben az olvashato, hogy 1812-ben a kovetkezo osszeg folyt be: 24 452
forint onkentes adomanyokbol es 9872 forint a harmadik templomi perselybol. A preparandia kiadasainak legnagyobb reszet a tanarok fizetese
tette ki. Az 1811. szeptember 13-an kiadott 11.193-as szamu csaszari
rendelet ertelmeben egy professzor evente 800 forintnyi fizetest kapott,
a katehetak (hittanarok) pedig 500 forintot.
A kiilso latszat ellenere a Tanitokepzo eleteben koran belso bajok jelentkeztek. Tanitokepzo a kezdetektol kivaltotta a Hatarorvidek, es a magyarorszagi videki szerb lakossag csendes vagy egyre erosebb hangti
elegedetlenseget. Ezek mar jeleztek, hogy az iskola nem lesz hosszu eletii. A legnagyobb elegedetlenseget az valtotta ki, hogy a tanintezmeny
meglehetosen tavol esett a tortenelmi Magyarorszagon es a Hatarorvideken elo szerb lakossag nagy tombjetol. A nagy tavolsagon kiviil gondot
okozott az elelmiszerek dragulasa is, ami miatt az onkentes adomanyok
idovel megcsappantak. Az iskola fogyo eszkozokben es a ftitesre szolgalo fahianyban szenvedett. A diakok szama is allandoan csokkent. Az
1815-1816. evi tanfolyamnak mar csak tizennegy hallgatoja volt. Ebbol
pedig mindossze negy az lij tanulo. Ezzel szemben az Oaradon miikodo,
ugyancsak 1812 ota mukodo roman preparandiaban ketszaz diak reszesiilt oktatasban. Az az intezmeny evrol evre felfele ivelt.
A szentendrei tanitokepzo tovabbi miikodesevel kapcsolatos negativ
allaspontot eloszor Stevan Stratimirovics karlocai metropolita es az ot
kovetd papsag kepviselte. A kezded tartozkodo magatartast kesdbb birosagi pereskedes is bonyolitotta, amelybe a Magyar Udvari Kancellarianak es a becsi udvarnak is be kellett avatkoznia. A szentendrei iskolanak
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idovel a korzeti iskolaigazgatok is hatat forditottak. A preparandia tanarait es a vegzos diakokat folyamatosan zaklattak es leneztek. A tanari
munka hatraltatasaban es kollegai becsmerleseben legmesszebb
Georgije Petrovics, a budai iskolakeriilet igazgatoja ment el. A tamadasok es a sokasodo kellemetlensegek miatt Nesztorovics azon gondolkodott, hogy a preparandiat athelyezi Szentendrerol egy sokkal megfelelobb helysegbe, valahol az „als6 vegeken" („dnojni krajevi"), ahol ehhez
a varoshoz hasonlo, vagy meg jobb feltetelek vannak az iskola zavartalan miikodesehez.
Miutan Zombor szabad kiralyi varos eloljarosaga igeretet adott
Nesztorovicsnak, hogy ingyen biztosit epiiletet az iskola szamara es azt
maga fogja eltartani, a fofeliigyelo a Magyar Helytartotanacshoz fordult.
1816. februar 21-i levelenek kisereteben Nesztorovics egy peticiot kiildott a hatosagi szervhez. A szerb nep es a klerus, a korzeti feliigyelok es
maguk a szentendrei diakok hangulatat tiikrozo peticio elolvasasa utan a
Helytartotanacs az iigyet a becsi udvar ele terjesztette. Elotte
Nesztorovicsnak ki kellett vizsgalnia a szentendrei kozosseg hangulatat
is. Mivel ok erezheto kozombosseget es erdektelenseget mutatattak az
iskola irant, a Helytartotanacs azt javasolta az uralkodonak, hogy ott
sziintesse be az iskola miikodeset es azt helyeztesse at Zomborba. Az
1816. majus 17-i keltezesil 6318-as csaszari dekretummal a Magyar
Helytartotanacs ugyanazon ev Junius 11-en a szerb preparandiat Szentendrerol athelyezte Zomborba. Nesztorovics intezkedesei utan ezek a
dontesek elhangzottak a Hatarorseg es a videk valamennyi szerb ortodox
egyhazkozsegeben is. Zomborban pedig november 18-an megkezdodott
a tanitas. Az iskola eltartasa cimen tovabbra is nagyon szamitottak a harmadik perselyben osszegyult penzre.
Pavle Atanackovics az Uros Nesztorovicsnak 1816. szeptember 18-an
kiildott levelebol az a szomoru teny tudodott ki, hogy mig Szentendren
a tavozasakor sok kellemetlenseget kellett atelnie, addig a zombori polgarok oriasi lelkesedest taniisitottak a preparandia megnyitasa kapcsan.
Ott a jogutod iskola zavartalanul mtikodik maig.
1987-ben a szerb tanitokepzo 175 eves evfordulojat a varosban nagyszabasu iinnepseggel koszontottek. A Szentendrei Szerb Kulturalis Egyesiilet es a Magyarorszagi Delszlavok Demokratikus Szovetsege okt. 3-an
a szentendrei varoshaza disztermeben tanacskozas zajlott. A rendezvenyen megjelentek Jaksity Ivan esperes, Lasztity Lyubomir a Miiszaki
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Egyetem docense, dr. Meszaros Istvan az E L T E nevelestorteneti intezetenek tanara, dr. Pot Istvan az E L T E szlavisztikai tanszekenek ny. docense, Radasin Vladimir a Novi Sad-i tanitokepzo intezet ny. igazgatoja,
Szimis Milosne Csoban Bojana kozepiskolai tanar, valamint Vujicsics
Sztojan az MTA levelezo tagja. Az esemenyrol az orszagos es helyi sajto is kozolt cikkeket.Az eloadasokat kovetden a jelenlevdk megjelentek a Ferenczy Muzeumnal, es annak falan megkoszoruztak az egykori iskola emlektablajat.
Koszontdt mondott Mandity Marin, a Magyarorszagi Delszlavok demokratikus Szovetsegenek fdtitkara. Az evfordulot meg egy esemennyel
tettek emlekezetesse. November 2-an a szerbek altal emelt egyik templom, a Pozsarevacska templom kozeleben, a Biikkos-patak mellett levd
kis, korabban nevtelen temek a varos a Vuk Karadzsics ter nevet adta. A
jeles nyelvujito gyakran megfordult egykor a tanitokepzdben. Az avatasnal emlekbeszedet mondott Vujicsics D. Sztojan irodalomtdrtenesz.''
Az itt tanitok, az iskolat tamogatok nemelyikenek eleterdl bdvebb ismereteink is vannak.
Karadzsics, Vuk Stefanovics /1787 - 1864/
iro, nyelvujito, irodalomkritikus. A szerb irodalomtudomany es kultiira neves alakja. A modem irodalmi nyelv es a cirill betiis helyesiras reformatora. Az elsd szerb szotar (Srpski rjecsnik) megalkotoja. Munkassaga idejen gyakran megfordult Szentendren az itt mtikodo szerb iskola,
es a tanitokepzo tanarainal, akik baratai, tamogatoi voltak.
/Szentendrei Arckepcsamok I I . /
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Az iskola legnevezetesebb didkja
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IZRAELITA E L E M I NEPISKOLA
/1861 - 1945 /
A ZSIDOK MAGYARORSZAGON

Magyarorszagra a zsidok nagyobb szamban eloszor Konyves Kalman
71070-1116/ idejen vandoroltak be Nemetorszagbol. Kesdbb IV. Bela
71206-12707 mar kivaltsagokat is adott nekik. Nagy Lajos 71506-15267
ugyan kiiizte dket az orszagbol, de a mohacsi vesz 715267 utan ketszeres
ado megfizetese mellett lijra visszakoltozhettek. Maria Terezia 71741-7
idejen ugyan kismertekben korlatoztak a jogaikat 7nemet nevet tartoztak
felvenni7, de I I . Jozsef 1781. majus 13.-i rendelete ujabb kedvezmenyt
jelentett szamukra. Mig korabban a zsidok a kiralyi varosokbol ki voltak
tiltva, ekkortol joguk volt betelepedni oda. Megkaptak a sajat nyelvii istentisztelet, az iskolaallitas, a szabad ipari foglalkozas es kereskedelem
jogat is. 1894-tdl tomegesen elismertek a keresztenyekkel kotott hazassagukat. A teljes emancipaciot vegiil az 1895. X L I I . tc. biztositotta szamukra.
Az

OKTATASROL

Bar Meszaros Istvan szerint a nevelestorteneti forrasok, hivatalos jelentesek az 1760-as evekig nem tartalmaztak adatokat zsido iskolakra
vonatkozoan, megis teljes bizonyossaggal allithato, hogy a tehetosebb
zsido kozossegek tanitot tartottak, akik a gyermekeket a heber nyelvii
szdvegek olvasasara, irasra, szamolasra, eneklesre, vallasi ritualis ismeretekre oktattak. Erre IV. Bela 1251-es kivaltsaglevele adta meg a torvenyes alapot. A zsidok e privilegium szerint „a kiraly vedelme" alatt alltak, vallasukat akadaly nelkiil gyakorolhattak. Szabadon gondoskodhattak gyermekeik oktatasarol-neveleserdl. Egymas kozotti peres ugyeikben a zsido biro 7index iudeorum/ volt az illetekes.' A forrasok arrol tanuskodnak, hogy a zsidok felve az asszimilaciotol, amig tehettek, csak
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sajat iskolaba kiildtek a gyermekeiket. Kereszteny iskolaban elvetve talaljuk oket.
A zsido hitvallasuaknal hat eves korban /helyenkent harom eves korban/ kezdodott meg a ketfokti kepzes: bet-szefer „k6nyvhaz" es bet-talmud „tanhaz". Ezek osszefoglalo nepies neve: heder „szoba". Ezen iskolakra epiilt a foiskola, a jesiva. A leghiresebb jesiva Pozsonyban miikodott, legtovabb pedig a paksi allt fenn / 1956/. Az elso, vilagi ismereteket
is nyujto, izraelita hitkozsegek altal fenntartott, allamilag ehsmert iskolak Maria Terezia es I I . Jozsef idejen letesiiltek Magyarorszagon. Az
1848-1849-es forradalomban valo reszveteliik miatt Haynau a zsidosagot 2,3 millio hadisarcra itelte, amely osszeget kesobb „iskolaalap" celjara forditottak. Ezt arra is hasznaltak, hogy minden kozigazgatasi teriileten elemi iskolat letesitettek. A magyarorszagi es erdelyi izraelitak az
1868-1869-ben tartott egyetemes gyiilestikon magukra nezve is elfogadtak Eotvos Jozsef kultuszminiszter uj oktatasi szabalyzatat. Ezutan az izraelita elemi iskolak is kovettek a magyar nepiskolai torvenyt. A tananyag elsdsorban a „polgari" igenyeknek megfeleloen praktikus ismereteket foglalta magaba. Emellett ugyan tovabbra is alaposan foglalkoztak
a heber nyelvvel, valamint a vallaserkolcsi ismeretekkel. A tanitas nyelve altalaban nemet volt, a reformkortol egyre inkabb magyar. Az
1897/98-as tanev adatai szerint Magyarorszagon 3 ovoda, 513 elemi iskola, 9 polgari iskola, 1 tanitdkepzd, 1 realiskola volt az izraelitak gondozasaban.'
A ZSIDOK

SZENTENDREN

Annak, hogy a varosban a zsiddk a rendeletek ellenere is kesdn jelentek meg, elsdsorban gazdasagi okai lehettek. A szerb es gdrdg kereskeddk nem neztek jd szemmel a konkurenciat. Amikor azonban a varos a
Zichy csalad birtokaba kerult - dk tekintelyes Budai es a Dunakanyart
atdleld birtokukon szivesen lattak dket - hamarosan megjelentek Szentendren is. Dr. Katona Gyulane Szentendrey Katalin kutatasaibdl tudjuk,
hogy a canonica visitatio /feliigyeleti latogatas/ eldszdr 1822-ben tartott
szamon a varosban izraelita vallasu zsiddkat. Akkor a szamuk minddszsze hat fd volt. Kesdbb szamuk egyre ndtt. A statisztikak szerint a kdvetkezdkepp alakult a varosban a zsidd szarmazasii allampolgarok szama^
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1822
1870-ben
1930-ban
1943-ban

Szentendre
6
152
221
231

Izbeg

4
11
11

A Magyar Zsido lexikon szerint / 1929/ a varosban elo zsido hitkozsegrol a kovetkezoket tudhatjuk meg: „ Szentendre, rendezett tandcsu vdros
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vdrmegyeben. 5877 lakos. A szentendrei (kongresszusi) hitkdzseg - mint a leveltdri adatokbdl kitiinik - 1849-ben alakult meg. A hitkdzseg eldljdrdja Polldk Vilmos, Steiner Farkas es Neumann Jdzsef kereskedok voltak. Templomot nem epitett a hitkdzseg, csupdn egy magdnhdzat vdsdrolt az 1850-es evekben, melyet azutdn templomszerden dtalakitottak. 1861-tdl a hitkdzseg egytaneros elemi iskoldt
letesitett, amelynek jelenleg Tolnai Jeno a tanitdja. A hitkdzseg egyetlen
intezmenye a Chevra Kadisa /zsido szeretetegylet a szegenyek es arvak
tamogatasara/, melynek Zinner Adolf a jelenlegi elndke. A hitkdzseg tagjai kdzUl a mdltban eldkeld tdrsadalmi pozicidt tdltdtt be nehai Weisz Armin vdrmegyei tisztifdorvos, aki 30 evig volt a hitkdzseg es az iskolaszek
elndke. A hitkdzseg 7500 pengds evi kdltsegvetessel dolgozik, melynek
nagy reszet szocidlis es fdantrdp celokra forditja. Anyakonyvi teruletehez Visegrdd, Tdtfalu, Lednyfalu, Pomdz, Pdcsmegyer es Szentmonostor
/Szigetmonostor/^oz^^'ge^ tartoznak. A hitkdzseg lelekszdma 200, a csaIddok szdma 73, addt 75-en fizetnek. Foglalkozds szerint: 3 gazddlkodd,
1 tanitd, 42 kereskedo, 1 iigyved, 1 kdztisztviseld, 2 nagyiparos, 1 orvos,
3 magdntisztviseld, 1 vdllalkozd, 6 iparos, 1 merndk, 6 magdnzd es 4
egyeb. A hitkdzseg jelenlegi vezetdsege: Goldberger Samu elndk. Heller
Ldszld alelndk, Perlusz Aladdr penztdros, Lang Mihdly gondnok, Oblatt
Jdzsef iskolaszeki elndk, Kozma Igndc ellendr es Tolnai Jeno jegyzo. A
rabbidllds evek dta betdltetlen. " Egy regi kepeslap /1919/ taniisaga szerint az itt elt zsido kereskedok foleg a varos kozpontjaban, a Fo teren az
egykori szerb kereskedohazakban nyitottak meg, es miikodtettek boltjaikat.'
A forrasokbol tudjuk meg, hogy halottaik eltemeteserol az „Izraelita
Temetkezesi Egylet" gondoskodott. Temetojuket a Szamarhegyen a r.k.
es ref. temeto mellett nyithattak meg. Ma mar nem mtikodik. 1933-t61 Izraelita Kultiir Egyesiiletet szerveztek. Tagok szama ekkor hatvan fo volt.
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Elnoke: Rosenzweig Samu sornagykereskedo. Majd jottek a nehez evek.
Az 1938-as varosi ujsagbol tudjuk, hogy itt is megindult a zsidok iilddzese. A helyi iparosok es kereskedok arra hivtak fel a lakosok figyelmet,
hogy „a nehezen megszerzett penzt ne a zsiddkhoz vigyek." Majd megkezdodott a meg kemenyebb iildozes. 1944-ben a varos polgarmestere
„a vdros 57 zsidd csalddjdt 18 zsiddhdzba kdltdztette ossze a Fd ter es a
Duna-partot dsszekdtd kis utcdba. Innen aztan litnak inditottak oket
Auschwitzba, vagy mas halaltaborokba. Tobben ott leltek halalukat.
1945 utan a nehany eletben maradt zsido polgar koziil kevesen tertek
haza vegleg Szentendrere. Aki tehette, szetszorodott a nagyvilagban. A
helyi kozosseg egy ideig meg miikodott. Elnokiik Hermann Erno volt
/ma az Amerikai Egyesiih AUamokban el/. 1949. jiil. 17.-en a hitkozseg
„emlekbizottsaga" a pusztulas otodik evfordulojara imahazuk falan emlektablat allitott fel a nevek soraval. Kesobb ezt a tablat elvittek a fovarosba, a hitfelekezet kozpontjaba, az ujpesti zsinagogaba. A zsidok is elmentek Szentendrerol. Imahazukat is eladtak. A varosba azota bekoltozott zsidoknak helyi egyhazi szervezettik evtizedekig nem volt. Az egykor megszunt temetonek azonban az 1980-as evekben akadt egy gondviseloje az 197l-tol a varosban elo ujsagiro, Kertesz Peter szemelyeben.
Eloszor rendbehozatta a sirok komyeket, majd 2002-ben Javor Piroska
helyi festomiivesz tervei alapjan a MAZSIHISZ es a varos tamogatasaval. Pap Lajos kofarago es koszobrasz mester elkeszitette a felujitott kerites fokapujat. Kertesz Peter 1996-ban megkezdte a hitkozseg megszervezeset is.
Az 1990-as evek vegen az egykor itt elt izraelitakra emlekezve jelentos esemeny tortent a varosban. Az Amerikaban elo, de egykor Szentendren lako sornagykereskedo, Szanto Gyorgy tervbe vette, hogy sziilei
egykori lakohazaban /Hunyadi u. 4. sz./ zsido imahazat es muzeumot letesit. A terv veghezvitelet halala megakadalyozta. Fia, Andras azonban
teljesitette edesapja vegakaratat. Az egykor a varosban elt Vas Miklos
hitkozsegi elnok, a Fischer csalad es masok ma Magyarorszagon elo utodainak szellemi es anyagi segitsegevel, a MAZSIHISZ tamogatasaval
Asboth Kristof tervei alapjan megkezdtek a munkat. A csalad egykori lakohazanak udvaran, a regi mosokonyhaban, egy apro, 20 nm-es hazikoban 1998. majus 17-en /5758. Ijar 17./ delelott tiz orakor sor kerult az elso istentiszteletre. Toth Emil, az Orszagos Rabbikepzo Intezet fokantora
ajkarol felhangzott az enek: Sma Jiszroel /Hald Izrael/. A rokonok, isme214

rosok, vendegek, a helyi egyhazak lelkeszei, a varos polgarmestere, a
vallasi es vilagi kozelet tobb resztvevoje, helyi es orszagos lapok lijsagiroi, a varos polgarai elott iinnepi beszedet mondott Schweitzer Jozsef
fdrabbi. Fischer Laszlo, maga is csaladtag felolvasta az Alapito Okiratot,
melyben tobbek kozott ez all: „ Szolgalja e haz a mdrtirok orok emleket,
valamint a zsidd hit gyakorldsdnak lehetdseget Szentendren." Ezutan
Zoltai Gusztav a toraszekrenyben elhelyezte a toratekercset es az okiratot. A varos het nagy temploma mellett meghuzodo kicsiny zsido templom es muzeum mestergerendas mennyezeten a halvany kek egen festett
aranycsillagok. Ket vitrinben emlektargyak, relikviak lathatok Szanto
Gyorgy hagyatekabol. Egy fenykep a Fo terrdl, bejelolve az itt eld zsidok hazai. A csaladi kepek mellett egy 1936-ban kesziilt kis csoportkep,
amelyen az iskola a fdvarosi Allatkertbe kirandulni ment kis diakjai lathatok. Koziiliik csak egyetlen kislany elte tul Auschwitzot. A masik kepet, amelyen a kis iskola diakjai lathatok a varosban ma is eld egykori
diak, Falk Bela adomanyozta a mtizeum szamara. Kinn a homlokzaton
heber nyelvu felirat. 1945 utan az orszagban ez az elsd zsido imahaz,
melyet az itt eld izraelitak emeltek. Benn a kertben a keritesen emlektablak. A kisebbeken az adomanyozok, tamogatok neve. A nagyobbon a varosrol es kornyekerdl (Leanyfalu, Pdcsmegyer, Szigetmonostor,
Tahitdtfalu, Visegrad) elhurcolt es martirhalalt halt 153 zsidd polgar neve. E z a tabla az ujpesti zsinagdga falan levd, mara mar megkopott eredeti tabla hiteles masolata.' Az esemenyrdl az Uj Elet cimii egyhazi lap
is beszamolt. Az imahaz es muzeum azdta egy tajekoztatdt is adott ki.
Az imahaz jelenleg csak miizeumkent tizemel. Hetente keddtdl 11-17
draig. A rabbinatus a megnyitaskor hangot adott annak is, szeretnek, ha
a kis zsinagdga kdzdsseg-szervezd hatasii lenne.
Az EPIILET

Mint tudjuk az izraelita hitkdzseg a varosban nem emelt zsinagdgat.
1861-ben megvette egy helyi szdld- es gyiimdlcstermeld hazat, melyben
az 1950-es evektdl a Szolgaltato Ipari Szovetkezet, a SZISZ mtikdddtt
/Petdfi u. 4. sz./. Itt alakitottak ki az imahazat es iskolat. Amikor az
1990-es evek vegen a budapesti Lauder Javne Zsidd Kdzdssegi Ovoda,
Alt., Kdzep- es Szakkdzepiskola judaisztikai kutatdcsoportjanak diakjai
a varosban jartak, meg talaltak valakit, aki emlekezni tudott az egykori
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iskolara. Ugyan nem helyi lakos voh. Boros Istvan Pomazrol jart at ide
a zsido iskolaba. O meg meg is tudta mutatni a hazat, iskolat es beszelt
annak elrendezeserol. A zsinagoga es iskola mellett a volt gazdasagi
mellekepiiletet atalakitottak eloimadkozo kantorlakassa. Hasonlokepp a
gazdasagi epulet mellett volt a ritualis vagoda. Ide hoztak a kiilonbozo
baromfifeleket, es a kantor, aki egyben sakter is volt, vegezte a ritualis
vagast. A SZISZ az 1980-as evekben megsziint. Az altala hasznalt epiileteket szetbontottak. Az izraelitak altal iskolanak, a szovetkezet altal
raktamak hasznalt resz 2000. elejen magantulajdonba keriilt. Mielott az
lij tulajdonos azt atepitette volna, meg szerencsere alkalom nyilt egy orvendetes esemenyre. Kertesz Peter szervezeseben 2004. apr. 18-an, a holocaust 60. evfordulojan az egykori iskola falan emlektablat helyeztek el.
Az emlektabla elott beszedet mondott Schweitzer Jozsef forabbi, es
Miakich Gabor, Szentendre varos polgarmestere. Az emlektabla szovege:
,,1861 es 1944 kozott itt volt a szentendrei zsido iskola
es zsinagoga
A holokauszt 60. evfordulojan a varosbol elhurcolt es
elpusztitott 149 martirra emlekeziink.
2004. apr. 16.
Szentendre varos onkormanyzata
Magyarorszagi Zsido Hitkozsegek Szovetsege"
Bar a helyiek visszaemlekezese szerint nem mindenki pusztult el, akit
egykor elvittek. Tobben visszatertek a varosba, vagy kiilfoldre mentek.
OKTATAS

Miutan a hitfelekezet irattara eltiint, az iskola mukodeserol, a tanarokrol keveset tudunk. Amit ismeriink azt a zsido lexikonbol, a kepviselotestiileti iratokbol, es a helyi sajto cikkeibol tudjuk.
1900-ban a varos lakoinak szama 4822. Vallasi megoszlasuk szazalekokban a kovetkezo:"
gorogkeleti
romai katolikus
reformatus

13%
75 %
5%

izraelita
evangelikus
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5%
2%

A kulonbozo iskolakba jaro diakok szama kisse kesobb 1X9151:
rom. kat. elemi fiuiskola:
rom. kat. elemi leanyiskola
ref. fiu- es leanyiskola, elemi
g. kel. fiu- es leanyiskola, elemi
izr. fiu- es leanyiskola, elemi
allami fiu- es leanyisk., elemi
ref. polgari fiti- es leanyiskola
rom. kat. leany polgari iskola
iparos- es kereskedelmi tanonc
ismetlo iskola

178
150
48
15
15
127
219
26
79
125

A szamok tekinteteben az izraelita iskola a kisebbek kdze tartozott, de
a varos eppugy tamogatta, mint a tdbbi felekezeti iskolat. Mar a kezdetekrdl vannak adataink. „Az 1880-i evben a sinterhdz mellett levdbirtoktesten a r. k., a ref. iskolan tul az izraelita iskola csekely terjedelmu fdldet kapott, hogy a kerteszet es gazdasdg egyes dgait gyakorolhassdk" tudjuk meg a kepviseldtestiilet jegyzdkdnyvebdl.' Ez az iskola is alsdfoku, elemi nepiskola volt. A hat-tizenket eves koriiak szamara adott oktatast. Aki tovabb szeretett volna tanulni, az vagy helyben valamely mas
felekezet altal mukddtetett polgari iskolaban, vagy mas varosban folytathatta a tanulast. Bar az iskolat a hitkdzseg tartotta fenn, dk is tamogatast,
tandijat kertek. 1905-ben a helyi sajto igy tuddsitott errdl: „A szentendrei izraelita elemi nepiskoldban az 1905/6-os iskolaevi beiratdsok szept.
1,3 es 4-ik napjdn deleldtt 8-11-ig eszkdzdltetnek. Evi tandij 20 korona,
beiratdsi dij 2 korona. Ndvendekek - korldtolt szdmban - valldskUldnbseg nelkiil felvetetnek, ha nyugtdval igazoljdk, hogy a hitkdzseg penztdrdndl legaldbb a szeptember havi tandijat es a 2 korona beiratdsi dijat
kifizettek. Tandij elengedeseert jelen hd 31-ig lehet az iskolaszek elndksegehez irdsban folyamodni Az eldadds szeptember 5-en reggel nyolc
drakor veszi kezdetet. "* Mint latjuk, ez az iskola is dkumenikus volt, befogadott mas vallasiiakat is. Am termeszetes, hogy zdmeben a helyi zsidd csaladok /Fried, Griinfeld, Griinwald, Perlusz, Weisz stb./ gyermekei
jartak ide. Bar Krausz Editet rokonai a rdmai katolikus Erseki Leanyiskolaba irattak be. /lasd ott/ A kis izraelita iskola termeszetesen egy tantermes, egy taneros osztatlan nepiskola volt. Az egy tanitd foglalkozott
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minden osztallyal, mint az orszag tobbi elemi nepiskolajaban. A tantargyak is hasonloak voltak: iras, olvasas, hittan, illetve itt a heber nyelv.
Az iskola eppugy mint a tobbi iskola, idonkent segelyt kert a varostol
is. Egyik kervenyiikre a kepviselo-testiilet igy valaszolt: „ A kepviselotestuleti kdzgyiiles elhatdrozza, hogy a szentendrei izraelita hitkdzseget
iskolai fenntartds cimen egyszer s mindenkorra dt millid korona segelyben reszesitl Tekintettel arra, hogy a vdrosban levd dsszes felekezeti iskoldk hoi dllandd, hoi egyszer s mindenkorra szdld segelyben reszesiilnek, es arra, hogy legutdbb a ref. Polgdri iskola is tekintelyes segelyben
reszesiilt, az egyenld elbdnds ervenel fogva a kert segelyt megadni kellett.
Az izraelita iskola a magyar tannyelvet es tanmenetet kovette. Az iskolai iinnepek eseteben is. 1904-ben marcius 15.-et peldaul kovetkezokepp tettek iinnepelyesse: „A szepen diszitett tanterem zsufoldsig megtelt
az Unnepld sokasdggal. Beszedet mondott dr Szekely Aron ugyved es
Weisz Antal tanitd. A beszedet hazafias dalok egesz sora kovette. A feny es unnep a himnusz es a szdzat eleneklesevel ert veget.Az
evzaro
vizsgara ide is, mint a tobbi felekezeti iskolaba mindig vizsgabizottsag
erkezett, amely ertekelte a tanulok eredmenyet. Ugyanebben az evben
majus 20-an az iskolaban „a vizsgdn mint meghivott vendeg, reszt vett
Vidovich Ferenc kir jdrdsbird, aki tdbb izben intezeti kerdeseket a ndvendekekhez, akik ertelmes, talpraesett feleleteikkel, kuldndsen a szdmtanban vald jdrtassdggal jelet adtdk annak, hogy a tanitds jd kezekben
van leteve."" Az itt tanulok szamtanban es az eletben valo jartassagat tanusitja az a kis anekdota is, amit ugyancsak a helyi sajto kozolt le. „ A
tanitd kivondsra oktatja a tanuldkat. Kdzben az egyiket megkerdezi Mondd csak-, fiam, ha nekem van negy fdlerem, s abbdl kettot a melletted Uldfmnak, kettot neked adok, akkor nekem mi marad? Akkor a tanitd ur nagyon szegeny lesz -feleli derus arccal a kis nebuld. "'^
Az iskola tortenetet kutatva a lauderes diakok raakadtak egy mai viszszaemlekezore is. Falk Bela igy meselt csaladjarol es az iskolarol. A Falk
csalad a Felvideket es Erdelyt bejarva a miilt szazadban szobafestokent
kerult a varosba. Ide a zsido edesapa felesegnek egy kereszteny obudai
svab lanyt hozott. Miutan az apa reverzalist nem adott, a lanyok a „zardaba a kedves ndverekhez" jartak, a kis Bela pedig a zsido iskolaba. Otthon egy ideig a csalad koser konyhan is elt. Apa es fiii rendszeresen reszt
vettek a varosi hitfelekezet vallasi iinnepein.
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Falk Bela, aki az 1930-as evekben volt gyerek, nemreg igy emlekezett
az egykori iskolajara: „ „A zsidd iskoldban egy dldott jd ember volt a tanitdnk, a Tolnai. Utdna jdtt a Lindenfeld. De nem csak zsidd gyerekek
jdrtak velunk. Orzdk ma is egy feny kepet, a szelen egy szerb fiu dll, beldle pap lett. Aztdn volt ket testver, egyforma ruhdba jdrtak, a Szamosi
Sods Csaba ket fia. Katolikus csaldd volt.... Tolnai tanitd engem elsdben,
mdsodikban tanitott. Az volt az erdekes, hogy az edesanydm beiratott engem az dvoddba. De csak egy dvoda volt, a kedves ndvereke, oda jdrtam.
De nekem nem tetszett. Panaszkodtam otthon, erre begurult anydm es azt
mondta: ...Nem mesz tdbbet dvoddba! Igy hdt elvittek az iskoldba. Ot
eves voltam, meg nem iskolakdteles. Azt mondta anydmnak a Tolnai tanitd: „Hagyja itt a gyereket, felvesszdk. " Eros gyerek voltam, igy keriiltem iskoldba.
A tanitds nyolckor kezdodott, es delig vagy egyig tartott. A negy osztdly egyutt volt, nem volt kuldn elsd, mdsodik, harmadik. Egy tanterem
volt, es ugy tanultunk, hogy amig az egyik osztdlynak valami irdst feladott Tolnai, a mdsikkal foglalkozott. Nem volt kdnnyu a tanitdnak ezt
vegigcsindlni. Minden Unnep is meg lett tartva az iskoldban.
Tolnai tanitd ur nagyon szerette a gyerekeket. Velem kapcsolatban az
volt, hogy tavasszal kezdtunk iskoldba jdrni, es en elcsavarogtam. Ahol
laktunk azzal szemben volt egy kioszkszeru, elhagyott hdz, amit nem
haszndltak mdr A tdskdm oda eldugtam es lementem a patakba, meg
mindenfele. A tanitd ur meg erdekldddtt ndlunk, mi van Beldval? Mondtak, elment az iskoldba. Na, ez a csirkefogd csavarog. KUldtek a ndveremet utdnam, hogy keressen. Meg apdmndl volt akkor egy tanuld is, egy
inas. Zavarta biciklivel: „Eredj, keresd azt a kdlkdt, hoi van!" Meg voltak ijedve. Persze megtaldltak a patakban. Szaladtam fdl a tdltesre, az
inas meg le a biciklirdl, fdlhozta utdnam, ott ujra felszdllt, en meg vissza
le a tdltesre. Futottam vegig a Duna-parton. Jdttek utdnam. VegUl az
apdm kapott el, lent a patak torkolatdndl. Rdm kidltott:" Allsz meg rdgtdn!" Persze, hogy megdlltam, nem mertem tovdbb szaladni. „Eredj kisfiam be az iskoldba ". Aztdn kerdezte a Tolnai tanitd ur, hogy hdt mi van?
A tdbla mdge vitt egy szeket, oda leUlt, es maga ele vett: Na, mi van?"
Mondom neki: „ Tanitd bdcsi, nekem ilyenkor tavasszal menni kell, Ugy
erzem, hogy menni kell!" „Na jdl van fiacskdm, majd megyUnk!". Ugyhogy akkor dsszepakolt bennUnket, az egesz iskoldt, vitt ki minket a postds strandra, meg mindenfele, hogy legyUnk egy kicsit kint. A szUleimnek
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meg azt mondta: „Ne bdntsdk ezt a gyereket, ez a tavasz vardzsa, majd
elmulik."
Kesdbb dj tanitd keriilt oda, a Lindenfeld. 6 szigoru volt. Fiatalember
volt meg akkon Olyan tenyereseket kaptam, hogy megedzdddtt a tenyerem. Szdmtan, olvasds meg hittan is volt, meg heben A heber nagyon nehezen ment nekem. Kijdrtam mind a negy osztdlyt, utdna polgdriba keriiltem. Szemben a zsidd iskoldval, ahol most a Fdldhivatal van, volt a
reformdtus polgdri A polgdriban nekem mindig lyukas drdm volt, amikor a tdbbieknek hittan. Nekem aztdn delutdn kellett kuldn hittanra jdrnom a zsidd iskoldba. Sot, meg az inasiskoldbdl is kellett hittanra jdrnom. A polgdri negy, az inasiskola hdrom eves volt.'^
AII. vilaghaboru idejen a nagy veszteseget megert helyi hitkozseg egy
ideig meg miikodott, de az iskolat nem inditottak ujra. Bar ha meginditottak, akkor sem lett volna jovoje, mert az 1948-ban a X X X I I I . tc. alapjan Magyarorszag valamennyi felekezeti iskolajat - koztiik az izraelitakat is - allamositottak.
TANITOK

TolnaiJeno
Weisz Antal
Tolnai Sandor
Lidenfeld Andor

(1861)
(1904)
(193?)
(193?)

A hitkdzseg es az iskolaszek elndke: dr. Weisz Armin - alorvos, virilis kepviselo volt. A szentendrei hitkdzseg legmagasabb pozicidt betdlto tagja, varmegyei tiszti foorvos harminc evig volt a hitkdzseg elndke.
1944-ben koncentracids taborba vittek, de visszatert. Hamvait Budapesten a Farkasreti temetoben helyeztek drdk nyugalomra.
? ,
Ovari /Oblott/ Jdzsef, dr., a masik zsidd orvos a reformatus polgari iskolaban tanitott es dolgozott. Bovebben lasd ott!
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A zsido temeto kapujdnali felavatdsa

221

Reszlet az Emlekhdz

kidllitdsdbdl

A kidllitds egyik tdrldja

111

Az iskola tanuloi 193]-ben, kozepen Tolnai tanito ur, a didkok kdzul Falk Bela
maradt a vdrosban - alsd sor harmadik fiirtds kisfiu

A L L A M I ISKOLAK

A z ALLAMOSITAS

MAGYARORSZAGON

Mint az elozoekbol kitiint, az oktatas es neveles iigye a magyar allamisag kiepulesetol evszazadokon at az egyhaz, a kulonbozo felekezetek
privilegiuma es kotelessege volt. Ok voltak az also- kozep- es felsofokii
iskolak fenntartoi es iranyitoi. Ezt egyhazkormanyzati torvenyek is megerositettek. Az iskolak egyhazi iranyitasat Europaban eloszor az abszolutista allamok igyekeztek megtomi. A X V I I I . szazadban a felvilagosodas hatasara megnovekedett az iskolatigyben az allam befolyasanak
szandeka es igenye. A jezsuita rend feloszlatasa 71773/ meginditotta az
iskolarendszer fokozatos allami ellenorzeset. Az elso, majd a masodik
oktatasi torveny 7Ratio Educationis 1777, 18067 reven Magyarorszagon
is meginduU az oktatas atszervezese, allami feltigyelete. Elso lepeskent
a vilagnezeti elkotelezettsegtol mentes vallasismeretek bevezeteset
kezdtek meg. Majd a szabadon valasztott hittan oktatasat. A hittant ezen
tiil csak a tanoran kiviil lehetett tartani. A torekvesek ellenere azonban az
egyhaz iranyitasa, befolyasa az oktatasban meg evszazadokon at donto
volt.
Magyarorszagon ketszer zajlott le allamositast kiserlet. Eloszor 1919ben a tanacshatalom probalta meg a felekezeti iskolak teljes felszamolasat, megsztinteteset. Ezt azonban az ido rovidsege miatt nem tudtak veghez vinni. Torekveseik egy resze azert eljutott Szentendrere is. Lasd az
Erseki Leanyiskolaknal es a gorogkeleti szerb iskolanal. Masodszorra
1945, a kommunizmus elore torese tette lehetove az allamositast. E z a
torekves teljes volt, es nekik sikerult atalakitani egy evezred oktatasi
rendszeret. A Magyar Kommunista Part 7MKP7 mar 1944-ben kiadott
koznevelesi programja felvazolta a kesobbi idokre szolo politikai, tarsadalmi es gazdasagi iranyelveket. „A mienk a fold, mienk a gydr, minek az
iskola" jelszo mogott 1945 utan kezdetet vehette az allami iskolarendszer kialakitasa. Az adatok szerint a I I . vilaghaborii utan az egyhazaktol
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az allam 6505 iskolat es tanulootthont /ebb61 4774 nepiskola/, 29 tanitokepzot es liceumot, illetve 98 gimnaziumot vett at. Egy ideig azonban a
korabbi torvenyek ertelmeben meg miikodtek az egyhazi iskolak is.
1946-t61 azonban orszagszerte megindult a hare ezen iskolak megsziintetese, illetve allamositasa erdekeben. Minden teren felvettek a harcot az
„egyhdzi reakcio" ellen. E torekves jellemzo esete a rendorgyilkossaggal megvadolt pap esete, a pocspetri tigy volt.
Az egyhazi iskolak iildozese kozben 1947-ben a katolikus sztiloknek
orszagos tiltakozasukkal meg sikeriilt elerniiik, hogy az akkor meg Vallas- es Kozoktatasiigyi miniszter, Ortutay Gyula torvenyben ismerje el a
hittan oktatasanak lehetoseget a kotelezo orak soraban. Igaz, ez csak az
utolso ora lehetett, vagy delutan kellett megtartani. Az oktatasat pedig az
allam ellenorizte. 1948. Junius 16-an a magyar orszaggyules aztan befejezte az tij torekveseket. Az 1948. evi X X X I I I . tc. torvenybe iktatta a teljes allamositast. Intezkedett a nem allami iskolak vagyontargyanak
/ellenszolgaltatas nelktili/ atvetelerol, illetve az egyhazi iskolakban mukodo pedagogusok, szemelyzet allami szolgalatba valo atvetelerol. Ezzel
„homogenizaltak" az iskolakat. Magyarorszagon minden oktatasi intezmeny az allame lett.
Ezutan minden iskolaban csakis a Kommunista Part, a Magyar Szocialista Munkaspart /MSZMP/ vezetoi altal megszabott, allami kozponti
taniigyi elvek /tanterv, tankonyv/ ervenyesiilhettek. A kovetelmenyek
teljesiteset szigoriian ellenoriztek es szamon kertek. S mik voltak ezek a
kovetelmenyek? Szovjet mintara az egyhazi reakcio megutaltatasa, kiszoritasa. A korabbi negy elemi es nyolc osztalyos gimnazium helyett a
szovjet mintajti nyolc osztalyos altalanos iskola bevezetese. A z
MSZMP-nek sikerult megvalositania „az egyseges iskola, egyseges oktatds-neveles, egyseges iskolai mozgalom " elvet. Az allam es az egyhaz
teljes szetvalasara az 1949/1950-es tanev soran keriilt sor. Ekkor sziint
meg a Vallas- es Kozoktatasugyi Miniszterium es alakult meg a Nepmiivelesi Miniszterium /1949. jiil. 7./, majd a Kozoktatasiigyi Miniszterium
/1951. maj. 19./. Az lij nevelesi elv a kovetkezo lett. „cel, hogy a tanuld
ifjusdgot nepkdztdrsasdgunk dntudatos, fegyelmezett dllampolgdraivd, a
dolgozd nep hdseges fiaivd, a szocializmus epitdjeve nevelje."' Alapvetd torveny lett, hogy az „ uj politikai rendszer, a szocializmus megbizhatd epitdit kepezze marxista-leninista szellemben." 1949-ben ugyancsak
szovjet mintara megalakult az altalanos ifjusagi mozgalom: az littord226

szervezet. Celja a 10-14 evesek felkeszitese az „ifjukommunista" eletre.
A Revai Jozsef litmutatasara eptilo kulturalis es oktatasi elet zavartalanul
folyt egeszen 1989-ig.
Ekkor megtortent a korabbi szocialista-kommunista allamrendszer
osszeomlasa. Az lij magyar orszaggyiiles elismerte, hogy „az dllami iskolamonopdlium - amely az dvoddstdl az egyetemista doktoranduszig
mindenkire kdtelezdve tette a materialista-ateista vildgnezetet - ellentetben dll a magyar kormdny dltal is aldirt, az alapvetd szabadsdgjogokat
hazdnkban is garantdld nemzetkozi egyezmenyekkel. Az lij politikai
rendszerrel uj korszak kezdodott a kozoktatas-politikaban is. Az 1993ban, majd 1995-ben megalkotott torvenyek lehetove tettek, hogy a kiilonbozo vallasi felekezetek ujra megkezdhessek oktato-nevelo munkajukat, visszakerhessek egykori iskolajukat. Visszakaphassak az eredeti iskolat, vagy cserebe erte karpotlast kerhessenek. Az egyhazak mellett lijra mas iskolafenntartok is jelentkezhettek /egyesiiletek, civil szervezetek, intezmenyek/. Az allam kezeben a korabbinal sokkal kevesebb iskola maradt. Ezek fenntartasa se kozponti, allami feladat lett mar. Az onkormanyzatok visszakaptak sajat iskolafenntarto jogukat es kotelesseguket. Az allami iskolafenntartas monopoUuma nem csupan jogilag, de
gyakorlatilag is megsziint. A rendszervaltas utan a tanterv az alapelvekben ugyan egyseges /NAT/ lett, ugyanakkor sokszinti iskolarendszer
kezdhette el uj eletet.
Az

ALLAMOSITAS

SZENTENDREN

A tortenelmi valtozasok termeszetesen nem keriiltek el Szentendret
sem. 1948-ban mind a negy felekezet iskolait allamositottak. A romai
katolikus iskolak /fiu- es leanyiskola/ tovabbra is iskolakent miikodtek,
a masik harom iskola epiiletet azonban mas celokra adtak at. A Jokai reformatus Polgari iskola es Lorantffy Zsuzsanna fiti- es Leanyintematus
/Kossuth L . u. 5 . S Z . / epuletet megkapta a Foldhivatal, amely 2004-ig ott
miikodott. Mellette tobb szocialis lakast is kialakitottak benne. Illetve
idonkent kiilonbozo boltok, partok kaptak ott helyet. Az iskola masik reszen felepitettek a Moricz Zsigmond gimnaziumot. Ma Petzelt Jozsef
szakkepzo iskola. A kozeli izraelita iskola /Petofi Sandor u./ epiiletet a
varos egyik elso ipari szovetkezete, a Szentendrei Szolgaltato es Ipari
Szovetkezet /SZISZ/ kapta meg. Ma a haz reszben magantulajdonban
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van. A gorogkeleti szerb iskolaban 1951-ben megnyilt a Ferenczy Miizeum.
Az allam altal atvett es a varos tulajdonaban levo tobbi iskolaban
/izbegi, rom. kat. gimnazium/ aztan a „felszabadulas" utan megkezdodott a helyreallitas. Termeszetesen a kor szellemeben tarsadalmi munkaban. Errol a tanacsi jegyzokonyv igy tudositott: „ Szentendre vdros hat
iskoldjdban 46 tantermet hoztak rendbe. A tdrsadalmi munka felbecsult
erteke 32.450 Ft-ot tett ki. Szeptember 1-re valamennyi iskoldnk kijavitva, tisztdn kimeszelve, tiszta levegdvel dllt a tanuldifjusdg rendelkezesere. A helyi dnkormdnyzat a kdzigazgatds es az MDP kdzbenjdrdsdra
60.000 Ft segelyt utalt ki a gimndzium dtalakitdsi munkdlataira, melybdl
a volt csenddrsegi epuletet alakitottdk dt gimndzium celjaira.
Majd a politikai, gazdasagi elet atszervezese mellett megkezdodott az
oktato-nevelo munka helyi atszervezese is. Szentendre elso Vegrehajto
Bizottsagi elnoke /kesobb tanacselnok/, Gadorosi Ferenc a kovetkezo
szavakkal kezdett hozza a varosigazgatashoz: „ Mindenekeldtt a Szovjetunid pelddjdt kell kdvetnunk. "* Ennek jegyeben meg kellett keresni az
ellenseget itt is, ami termeszeten a varosban is jelen levo egyhaz, a „klerikdlis reakcid " volt. A varosban ugyan nem tortentek kirivo esemenyek,
de a helyi politika figyelt. 1946. majus 26-an bermalasra Szentendrere
vartak Mindszenthy Jozsef hercegprimast. A Vegrehajto Bizottsagnak
donteni kellett. Ez a kovetkezokepp zajlott le: „Dr Berecz Arpdd azt inditvdnyozta, a Bizottsdg titkos szavazdssal ddntsdn afelett, hogy reszt vegyenek-e a hercegprimds fogaddsdn vagy sem. Elndk ennek elddnteset
nyilt szavazdsnak teszi fel, melynek eredmenyekent a Bizottsdg 6.5
ardnyban kimondja, hogy a fogaddson reszt nem vesz.Tehat
nem alltak az egyhaz melle. Az uj tanacstagok termeszetesen mindenre figyeltek, es felfogasuk szerint cselekedtek. 1951. majus 2-an ezt jegyeztek be
a jegyzokonyvbe: „A klerikdlis reakcid az dvodds es 1. osztdlyos gyermekeket elsd dldozdsra igyekszik bevonm. Ennek ellensulyozdsdra filmeldaddsok es matinek szervezeset vegeztiik. ""
1947-ben a varosban megalakult az elso littoro szervezet /Izbegi iskola/. A varos ettol kezdve az ifjusagi szervezetet is a politika szolgalataba
allitotta. 1952-ben Izbegen a regi futballpalyan rendezett gyiilesen a tanacselnok „felolvassa ket uttdrdpajtdsnak a szuleihez irt levelet, melyben a gyermekek kerik szuleiket, hogy teljesitsek beaddsi es addfizetesi
kdtelezettsegiiket."'' A nepmuvelodesi eloado azt a feladatot kapta, hogy
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„szervezze meg az littordket es pedagogusokat kulturmusor csepldgep
melletti tartdsdra. Majd lassan minden allami iskola megkezdte miikodeset, sajat profiljanak kialakitasat.
ALTALANOS HELYZET/1945-1975/

A varos altalanos iskolainak alakulasa /Bajcsy-Zsilinszky liti, Rakoczi
liti, Izbegi/ a Pest megyei Statisztikai Evkonyv szerint az evek soran a
kovetkezo: „a letszdm, illetve tanteremdllomdnya: 1965-ben 1562, 1970
-ben 1229, 1973-ban 1225 volt a tanuldk szdma. 1965-ben 34 tanteremben 46 tanuldcsoport, 1970-ben 36 tanteremben 43 csoport, 1973-ban
szinten 33 teremben 44 tanuldcsoport mukdddtt. 1970-ben 4, 1973-ban
5 eldirdsnak meg nemfeleld sziiksegtanterem volt a vdrosban. 1970-ben
is, 73-ban is 37 tanuld jutott egy tanteremre. A Statisztikai Evkdnyvek
adatai szerint e teren a Pest megyei vdrosok kdzul Szentendren a legroszszabb a helyzet. Az elmult 30 evben minddssze negy uj dltaldnos iskolai
tanterem epiilt a vdrosban. 1964-ben hosszas huzavona utdn kezdtek
meg a Lenin uti iskola nagy tantermenek a felepiteset. 1965 vegen adtdk
dt rendeltetesenek az uj iskolaepiiletet. Ekkor rdterhettek az egymuszakos oktatdsra az izbegi iskoldban.
A vdros tdbbi dltaldnos iskoldjdban azonban vdltozatlanul fenndll a
krdnikus tanteremhidny. Az 1974-75-ds tanevben a nagy letszdm miatt eggyel tdbb elsd osztdlyt kellett nyitni, mint az eldzd evekben. Csaknem
megoldhatatlannak tunt ennek az egy tanuldcsoportnak az elhelyezese.
„ Fokozza a nehezsegeket a dinamikus vdrosfejlesztes es az iskolahdldzat
fejletlensege kozotti ellentmondds. Meg a IV. dteves tervben ket uj lakdtelep epiil fel. A vdrosfejlesztes es a nepessegpolitikai hatdrozat vdrhatd hatdsdra a gyermekletszdm a jelenlegi 1200-rdl 2200-ra emelkedik majd.
Az alsdfoku oktatds fejleszteset ugy kell megoldanunk, hogy pdtoljuk az
elmult evtizedek elmaraddsdt es kielegitsuk a jelen es jdvd igenyeit.
A vdros alsdfoku oktatdsdnak fejlesztesere irdnyuld 1974. mdjus 6-dn
kelt intezkedesi terv szerint 1985-ig egy 16 tantermes dltaldnos iskoldt
alakitanak ki a jelenlegi gimndzium epuleteben, a Felszabadulds lakdtelepenfelepUl egy dj 16 tantermes iskola, 8 teremmel bdviil a Bajcsy-Zsilinszky uti Altaldnos iskola, kesdbb pedig sor keriil a Lenin uti dltaldnos
iskola 8 tanteremmel vald bovitesere. E terv szerint 1985-ig az oktatdspolitikai hatdrozat dlldsfoglaldsainak megfeleloen megszunik az iskoldk
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zsufoltsdga, a vdltakozd tanitds. Valamennyi iskoldnk rendelkezik majd
tornateremmel es megfelelo szertdrhelyisegekkel.
Az iskoldk epUletei, felszereltsegi adottsdgaindl lenyegesen kedvezdbben alakult a pedagdgusletszdm. 1965-ben 37 tandr es 31 tanitd dolgozott a vdrosban. Egy tanerdre 23 gyerek jutott. 1970-ben 41 tandr es 31
tanitd volt Szentendren, egy pedagdgusra 17 tanuld jutott. 1973-ban 45
tandr es 28 tanitd dolgozott, 16-ra csdkkent az egy tanerdre esd gyerekek szdma.
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B A J C S Y - Z S I L I N S Z K Y U T I ALTALANOS I S K O L A
S Z E N T E N D R E I ALTALANOS L E A N Y I S K O L A
/1948 - 1979/
Szentendre, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.sz.
A felekezeti iskolak allamositasa megteremtette az orszagosan egyseges alapfokii kepzes felteteleit Szentendren is. Az egyik allamositott iskola az itt miikodo rom. kat. Erseki Leanyiskolak volt. Ez tovabbra is iskola maradt. A politikai valtas elso jelekent csak az iskola nevet valtoztattak meg. Kikiiszobolve a vallasra utalo megnevezest, az iskola arrol az
utcarol kapta a nevet, amelyben miikodott. Igaz, az utca nevet is alig nehany evvel korabban valtoztattak meg. Az egykori Maria Terezia utcat amelyben a romai katolikus plebaniahivatal es az egyhaz iskolaja miikodott - 1945-ben neveztek el a kisgazda part politikusarol, az antifasiszta
Bajcsy-Zsilinszky Endrerol.
Az iskola eleterol a Rakoczi liti Altalanos Iskola irattaraban megorzott
Torzskonyvekbol, G. Sin Edit kutatasaibol, visszaemlekezesekbol es
Lontai Gyorgyne, korabban Huzsvari Jozsefne Nemeth Erzsebet igazgato, illetve Herczogh Janosne igazgatohelyettes kiegeszito megjegyzesei
reven tudunk kepet adni.
A z EPtJLET - MUKODES

1945 utan az apacak, az irgalmasrendi noverek egy ideig meg benn
maradtak az eredetileg szamukra 1890-ben emelt epiiletben. Az iskola
nyugati szarnyan a kesobbi napkozi es tornaterem helyen. Vezetesiikkel
ot osztalyban 1948-ig folyt itt az oktatas. Veglegesen 1950-ben hagytak
el egykori iskolajukat. Addig az lij allami iskola indulo osztalyai mas
epiiletben kaptak helyet.
Az apacak tavozasa utan aztan mind a tizenhat osztaly bekoltozott a
nagy, de feliijitasra szorulo eptiletbe. Kezdetben - a vegleges allami is231

kolarendszer kialakitasaig - ennek az iskolanak az igazgatasa ala kerult
az osszes allamositott egyhazi iskola. Igy a reformatus Jokai Polgari iskola, a korabban a Templomdombom, akkor mar az Alkotmany uton levo
romai katolikus Fiuiskola. Sot ennek az iskolanak az igazgatasa ala keriil
ket ovoda is: a korabban az irgalmas noverek altal ugyanebben az epiiletben miikodtetett varosi ovoda, ekkor I . sz. Kozponti ovoda es a Vasiiti villasoron levo I I . sz. ovoda. Miutan a varosban ez volt a legnagyobb, eredetileg is iskola celjara emelt epulet, az allami iskolak indulasakor nehany evre az altalanos iskola mellett otthont kellett adnia mas iskolaknak
is. 1955. szeptemberetdl 1958-ig az egy human- es egy real osztallyal, 52
tanuloval es 5 tanarral beindulo Allami Altalanos Gimnazium is itt kezdett miikodni. A Torzskonyv szerint az 1960-ban indulo Ipari Tovabbkepzo iskola 23 tanuloval szinten itt kapott helyet. Az ipariskola igazgatosagilag ugyan a szomszedos Rakoczi Ferenc liti Altalanos Iskolahoz tatozott, de az ott jegyzett harom tanara: dr. Demeter Laszlone, Egner
Kalmanne, Gal Katalin a Bajcsy-Zsilinszky liti iskola tanarai voltak. Az
epiiletet kesobb az evek soran aztan tobbszor bovitettek, atepitettek.
E L E T AZ ISKOLABAN

Az indulaskor a Bajcsy-Zsilinszky liti Altalanos Iskolaban, kovetve az
egykori Erseki Leanyiskolat, tovabbra is csak a lanyok tanultak. Az A l kotmany titon pedig a fiuk. A tanitas kezdetben deleldtt es delutan folyt.
Csak 1953-ban sikeriilt ezt megsziintetni. Ekkor ,A lednyiskola igazgatdja oromet fejezi ki, hogy a delutdni tanitds megszdnik es felajdnlja,
hogy az iskoldban levd minden felesleges padot es szeket dtadnak afiuiskoldban az uj tantermek reszere. "' A nemek kozotti megkiilonboztetes
viszont egy ideig meg megmaradt. A koedukalast az 1962-ben meghirdetett iskolareform nyoman kezdte meg a varos. A tanacsi VB-tiles jegyzdkdnyve szerint a kdvetkezdkepp. „ az 1962/63-as tanevben a meg nemenkent kuldn mukddd dltaldnos iskoldkban a koedukdldst meg kell kezdeni es az alsd negy osztdlyban az oktatd-neveld munkdt vegyes osztdlyokban kell vegezni Igy a ket iskola teljes koedukdldsdt dt ev miilva kell
befejezni" ^
Az induld iskola tanuldinak letszama 4-500, a tanarok szama 25-28 fd.
A Bajcsy-Zsilinszky titi Altalanos Iskola az oktatasban a kezdetektdl
fontos szerepet kapott. Az alsdtagozatos oktatas, a magyar, tdrtenelem,
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testneveles tantargyakbol, valamint az iskolai konyvtari foglalkozasok
teren bazisiskolakent miikodott. A konyvtarat az 1969-t61 itt tanito,
konyvtar szakot is vegzett Perjessy Bamabasne alakitotta ki es iranyitotta. Az indulaskor az iskolanak ugyan mar voltak kdnyvei, de nem sok.
Az 1958/1959-es tanevben a Torzskonyv szerint az allomany a kovetkezo: ifjusagi konyv 126, a neveloket segiti 323 konyv. Ezt a kis allomanyt
fejlesztette fel a konyvtarvezeto. Az 1974/75-os statisztika szerint az allomany mar igy mutat: ifjusagi konyv: 1583 kotet, neveloi kdnyvek szama 1600 kdtet. Ez meg mindig nem sok, de szerencsere a varosban mtikdddtt mar egy jdl felszerelt gyermekkdnyvtar is. Az 1975-tdl itt helyet
kapd Pest Megyei Mtivelodesi Kozpont es Kdnyvtar Gyermekkdnyvtara. Az iskolai kdnyvtar igy elsdsorban valdban baziskdnyvtarkent, peldakent szolgal a varos es a jaras mas iskolai szamara.'
Az iskola pedagdgusainak jd munkajat dicseri, hogy kiserleti jelleggel
megkezdtek itt az elsd es masodik osztalyban a komplex matematika, elsd osztalyban a rajz, dtddik osztalyban a komplex fdldrajz es bioldgia,
nyolcadik osztalyban az allampolgari ismeretek, a felsdtagozat valamenynyi osztalyaban a csaladi neveles cimii tantargyak tanitasat. Az iskola
reszt vett a tankdnyvek kiprdbalasaban.
A kiemelt feladok megoldasat es az oktatdmunka eredmenyesseget
prdbaltak segiteni az iskolaban lassan meginduld szakkdrdk. Az allamositas utan az iskolakban megsziint a valaszthatd idegen nyelv oktatasa.
1949- ben az orszagos rendelet kdtelezdve tette az orosz nyelv oktatasat.
A rendeletet kovetve itt is megjelent az iij nyelv. Ennek megszeretteteset
is szakkdrdkben prdbaltak erdsiteni. Az 1960-as evektdl a Tdrzskdnyv
szerint a kdvetkezd szakkdrdk mfikddtek az iskolaban: babszakkdr, ndtafa, vizisport kor, kemia es orosz szakkdr. Kesdbb ezek szama bdviilt es
egyre inkabb tantargycentrikus lett.
A napkdzi otthon kiepitese teren is ez az iskola kapta a kozponti szerepet. Itt jdtt letre a varosban az elsd napkdzis csoport. Az alsd- es felsdtagozatos gyerekekbdl, mintegy 40 fd. Itt kezdtek el eldszdr ebedet is
fdzni a gyerekeknek, meg 1948-ban. A szervezett napkdzi foglalkoztatas
1950- ben valt altalanossa a varos iskolaiban. Ekkortol atjartak ide ebedelni a Rakdczi liti fiuiskola napkdzisei is. 1974-1975-ben a napkdzisek
szama mar 116 fd.
A napkdzi mellett az iskola meg egy specialis nevelesi feladatot is felvallalt. Igaz, ezt nem kdzponti utasitasra. A pedagogusok az indulasnal
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tapasztaltak, hogy tobb osztalyban is vannak olyan tanulok, akik csak
nehezsegekkel birkoznak meg a tananyag elsajatitasaval. Angyal Zoltan
igazgatonak az 6 keresiikre sikeriilt elernie, hogy ktilon csoportot indithattak a hatranyos helyzetu tanulok reszere. 1953-ban ez a kisegito osztaly atkeriilt a Rakoczi uti Altalanos Iskolaba, majd 1988-t61 onallo iskola lett. Mindenesetre az igazgatonak nagy szerepe volt abban, hogy
Szentendren elindulhatott a gyogypedagogiai oktatas. Lasd. Barczy
Gusztav Alt. Isk.
Hamarosan az uttoroszervezet is megalakult az iskolaban. Bar ebben
az izbegi Altalanos iskola megelozte a Bajcsy-Zsilinszky utiakat. Lasd
ott!. Termeszetesen eloszor a leanyiskola uttorocsapata is az utca es az
iskola nevet viselte. A 118. szamu Bajcsy-Zsilinszky Endre uttorocsapat
az indulastol izgalmas es valtozatos mozgalmi eletet igyekezett biztositani a pajtasok szamara. Jol jelzi ezt az a torekves, ahogy az iskola igazgatoja szeretett volna szamukra megszerezni egy dobot. Az 1950. szept.
22-i tanacsiilesi jegyzokonyv az esetet az alabbiakban rogzitette: „Angyal Zoltdn igazgatd keri, hogy a vdros a tulajdondban levd dob tulajdonjogdt az uttdrdcsapatra ruhdzza dt. Uttdrd Unnepsegeink szebbe, Unnepelyesebbe tetelehez nagy szUkseg lenne a dobra. Hatdrozat... A dobot a vdros tovdbbra is tulajdondnak tekinti, azonban azt haszndlatra az
uttdrdcsapatnak ajdndekozza. "* Az uttorok szama a kezdetben kicsi
volt, majd egyre gyarapodott. Az 1965/1966-as tanevben mar kozeledett
a teljes szervezettsegig. Ekkor a kisdobosok, uttorok szama 417 fo. Az
iskola littorovezetoje az 1970-es evek elejetol az itt magyar nyelvet es
irodalmat tanito Kovacs Arpadne lett, akit kesobb a varos uttorocsapatainak a vezetojeve neveztek ki. Az evek soran az itteni uttorok is gyakran
jartak az orszagot, kirandultak. 1977. nyaran peldaul Lakitelek-Toserdoben taboroztak.
Kozben jelentos valtozas allt be az iskola eleteben. Az 1968-1969-es
tanevtol az iskolaban megkezdodott a zenetagozatos oktatas. A tagozatos osztalyokban intenziv enekoktatas folyt. Az iskola nagykorusa varosszerte ismertte valt. Szamtalan varosi es megyei intezmenyen adtak
szinvonalas miisort. 197l-tol tobb izben szerepeltek a radioban is az
„Enekl6 Ifjusag" cimii orszagos vetelkedo kereteben. Az iskola kamarakorusa tobb alkalommal gyozott orszagos versenyen. Az eneket az 1959tol itt tanito Monoki Laszlone fokozatosan a megyei es orszagos zenei
elet kiemelkedo alakja lett. Kezdetben mint korusvezeto, majd mint
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szakfeliigyelo, mint zenei tankonyvek szerkesztoje, iroja szolgalta az oktatas iigyet. A tanamonek 1986-ban a varos Pro Urbe Szentendre dijjal
koszonte meg faradhatatlan munkajat.'
Az alapfokii altalanos kepzes mellett ez az iskola felvallalt meg egy
varosi speeialis oktatasi feladatot is. 1956-ban es 1964-t61 1972-ig itt
miikodott a felnottek szamara tartott dolgozok iskolaja.
1979-ben az lij nagy altalanos iskola (Felszabadulas lakotelepi Alt.
Isk.) megnyitasaval az iskolai korzethatarokban valtozas allt be. A belvarosi szomszedos, illetve kozeli iskolakat /Bajcsy-Zsilinszky liti, Rakoczi Ferenc liti, Alkotmany liti/ a Varosi Tanacs osszevonta es azok Kozponti Iskola neven miikodtek tovabb. Lasd ott!
A Bajcsy-Zsilinszky liti Altalanos Iskolaban tanito pedagogusok szama az evek soran igen valtozo volt. A kozeli telepiilesek es a fovaros
tobb pedagogusnak biztositottak helyet az allasvaltoztatashoz. Emellett
a varosban miikodo tobb altalanos iskola is jo lehetoseg volt a cserere.
No, meg az atszervezes kotelezove is tette azt. Ebbol adodik, hogy egyegy pedagogus neve tobb iskolanal is megtalalhato. Az itt tanito pedagogusok nevenek osszeallitasaban az iskola Torzskovei voltak segitsegiinkre.
TANULOI LETSZAM

1948/1949
400?

1958/59
455

1964/65
542

TANARI K A R
IGAZGATOK,

HELYETTESEK

Angyal Zoltan magyar, tortenelem/1949-1962/
Mathe Sandor
Podani Istvan mat. fiz.
/1962-1964/
ig.h. Kocsis Erzsebet
BikadiJozsef
/1964-1972/
ig.h. Gal Katalin
ig.h. Perjessy Bamabasne
Monoki Laszlone megb. ig. enek-zene /1972/
ig. h. Hoos Ermone
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1974/1975
463

Huzsvari Jozsefne kesobb Lontai Gyorgyne /1973-1979/
ig.h. Herczogh Janosne
Lorincz Andrasne
Monoki Laszlone
Haness Laszlone
dr. Nagy Sandome
TANITOK

Angyal Zoltanne
Baja Beata
Bardoczi Arpadne
Bartha Tibor
Biri Istvanne

i

71949-195377
71966-19677
/1975- /
1119707
71967 - 7

Daroczi Lajosne 71972-7
ozv. Doczy Imrene 71948-1952/
Elekes Istvanne
Geffert Anna

/1948-19497
71959-19657

Gundmm Maria

71949-19577

Haness Laszlone

71973- 7

Hell Istvanne

71951-19667

Herczogh Janosne 71969 - 7
Kelemen Andrasne 71979 - 7
Kerekes Melinda 71966-7
Keresztury Laszlone 71948-19707
Korbely Janosne 71963-7
Lauko Zoltan
Laszky Antalne

71974-19947
71948-19537
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Maries Gyulane 71975-7
Mocsay Gyorgy 71975-7
Mocsay Gyorgyne 7 ? -7
Palfi Maria
Porpaczy Istvanne
71961-19777
Rado Maria
7 7 - 19567
dr. Soproni Sandome
71963-19697
Stoltz Denesne 71957-7
Szekely Lajosne
71948-19637
Szentklaray Marton
71948-19667
Szvoboda Maria Erzsebet
71967-7
Tatrai Kalmanne
71948-19777
Toth Istvanne 71965 - 7
Tury Karolyne 71970-19757
Ujhelyi Albertne
71960-19667
Varadi Katalin 71970-19717
dr. Veghelyi Tibome
71948-19707
Vigh Oszkame71958 - 7

TANAROK

magyar
Balogh Albertne
magy, orosz Marek Paine
Mathe Sandor foldr. term.rajz
Balogh Laszlone rajz
Mathe Sandome
enek
Banfi Antalne
biologia
napkozi
Bindorfer Gyorgyne testneveles Mihalyi Istvanne
rajz
Boros Lajos
magyar, latin Molnar Bertalan
Monoki Laszlone
enek, zene
Daday Jozsefne
mat. fizika
dr. Demeter Laszlone magy. tort. Moricz Jozsefne biol, rajz,techn.
dr. Mesko Karolyne testneveles
Egner Kalmanne foldr. tort.
Mocsai Gyorgyne magyar, orosz
Estok Ferencne
dr. Nagy Sandome magyar
Fabian Magdolna magy. tort.
Pasztor Janosne
napkozi
Fitos Szilveszterne
Perjessy Bamabasne tort., konyvtar
Ftiles Marta
enek
Racz Gizella
testneveles
Gal Katalin
mat., fizika
Rdzsas Imre
testneveles
Goltl Belane
testneveles
Ruttkai Imrene
marx.len. tort,
Gyore Maria
orosz nyelv
dr. Ruzsak Arpadne foldr. termr.
Hanak Odonne
foldr.,biol.
Hollos Karoly
gyakorlati
mat., fiz.
Sandli Gizella
Hollos Magdolna
Somogyi Jozsefne
Hoos Ernone
biol., foldr.
foldr., rajz
dr. Horn Belane
mat. , fizika Szabo Lilla
dr. Szabo Sandome testneveles
Horvath Tibor
magyar
Huszti Istvanne
elovilag, foldr. Szenttamasy Maria tort., foldrajz
dr. Kiss Ferenc magy., orosz. pszich.Szilagyi Lajosne
rajz
Kocsis Erzsebet
mat., kemia Szosz Jeno
rajz
Szosz Jenone
Koncz Janosne
magy., tort.
dr. Vargedo Lajosne
Kosztolanyi Istvanne kemia
enek, zene
Wolf Peteme
Kovacs Arpadne
magyar
matematika
Zsoldos Etelka
mat. fizika
Kovacs Gyorgyi
enek
Kovacs Lajos
gyogyped.
Koves Agnes
magy., orosz
Kun Peterne
Lender Laszlone magy., orosz
magy.-tdrt.
Lukacs Jozsef
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Az igazgatok rovid eletrajzat az iskola Torzskonyvebol, a Szentendrei
Arckepcsamok I I . c. konyvbol es csaladi kozlesbol allitottuk ossze.
Angyal Zoltdn /Papa, 1914. maj. 26. - /
Magyar-tortenelem szakos tanar. Szentendrere Budapestrol koltozott
1948-ban 6 lett az elso allami, akkor meg fiuiskola igazgatoja. /194853/. Sokat tett a varosi oktatasiigy meginditasaert. Felesege tanarnokent
dolgozott ugyanitt. 2005. oktobereben kilencvenegy evesen Miakich Gabor polgarmester urtol meg atvehette 70 eves pedagogiai oklevelenek
megszerzeseert adomanyozott mbin oklevelet.
Podani Istvdn /Szarvas, 1912. jan. 28. - Bp. 1986. jun. 15./
Matematika-fizika szakos tanar. Tanari oklevelet az Apaczai Csere Janos Foiskolan szerezte. A varosba polgari iskola tanarakent keriilt. Majd
tobb allami altalanos iskola igazgatojakent dolgozott. Rakoczy liti
/1952-1962/, Bajcsy-Zsilinszky uti /1962-1967/, Lenin uti /1967-1971/.
Innen visszahivtak a Rakoczi liti iskolaba /1971-1974/. Majd nyugdijba
vonult. Feleseges, Gal Katalin ugyancsak matematika-fizika tanarkent
dolgozott a Rakoczi uti iskolaban.
Bikddi Jdz^ef/Szentetenya, 1927. szept. 2. - ?/
Tortenelem, orosz szakos tanar. Diplomajat Budapesten a Lenin Intezetben /1953/ es az Eotvos Lorant Tudomanyegyetemen szerezte. Igazgatokent 1964-1972 kozott dolgozott az iskolaban. Ezutan atiranyitottak
a varosban mukodo Kossuth Lajos Katonai Foiskolara.
Monoki Ldszldne /Csanytelek, 1929. jan. 1 4 . - /
Enek-zene tanar. Diplomajat a Miasszonyunkrol elnevezett Szegeny
Iskolanoverek Tanitokepzo Intezeteben vegezte Szegeden /1943-1948/.
Ezutan tanitott Ruzsajarason, Pomazon. Szentendren a Bajcsy-Zsilinszky liti Ah. Iskolaban 1959-ben kezdte meg az oktatast. 1990-ig egy munkahelyen dolgozott. Kozben szakfeliigyelo volt, reszt vett a Nemzeti
Tankonyvkiado munkajaban. Az altala vezetett iskolai enekkar szamtalan sikeres hangversenyt adott. 1987-ben munkajat a varos PRO U R B E
S Z E N T E N D R E dijjal koszonte neg.
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Huzsvari Jozsefne Nemeth Erzsebet, kesdbb Lontai Gydrgyne
/Sarbogard, 1944. jan. 3. - /
Magyar-tortenelem szakos tanar. A Pecsi Tanarkepzo Foiskolan szerzett diplomat /1967/. Palyaja: tanar. Sarbogard, Szigetmonostor, Budakalasz. A tanitas mellett 1969-1973 kozott szakfelugyelo. A varosba kertilve eloszor a Bajcsy-Zsilinszky liti Altalanos igazgatoja /1973-1979/.
Ezutan megbiztak a Kozponti Altalanos Iskola vezetesevel. / 1979-1989/.
Majd egy evig meg igazgatokent vezette a Bajcsy-Zsilinszky liti iskolat.
Korengedmennyel nyugdijba ment. Mellette a Barcsay Jeno Alt. Iskolaban tanitott /1990-2002/. Palyajat Budakalaszon folytatta, ahol 2002-t61
mai napig a Szentistvantelepi Alt. Iskola igazgatohelyettese.

Ebben, az irgalmas noverek szdmdra epitett iskoldban kezdte meg a miikodeset az uj
dllami iskola
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Osztdlykep 1955-bol az iskola udvardn
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B A R C Z I GUSZTAV ALTALANOS I S K O L A
KISEGITO ISKOLA
K O V A C S L A S Z L O U T I ALTALANOS I S K O L A
71951-2005/
2000 Szentendre,
Kovacs Laszlo u. 3. sz.
Tel.: (26) 310-060
Honlap: www.szbarczigusztav-sulinet.hu
„Legmagasztosabb emberi vonds a gyengebb vedelme"
/Barczi Gusztav/
A GYOGYPEDAGOGIA EUROPABAN ES

MAGYARORSZAGON

A fogyatekos szemelyekkel valo ktilon intezmenyes foglalkozas a felvilagosodas korara nyiihk vissza. A X V I I I - X I X . szazadban Europaban
es Magyarorszagon is kezdetben azonban csak azoknak szerveztek, epitettek ktilon otthonokat, intezmenyeket, akiknek fogyatekossaga felttino
volt: siketnemak, vakok, gyengeelmejuek. Az iskolakotelezettseg megjelenese utan, amikor az iskolakban egysegesen sorra jelentek meg a korkoteles tanulok, az ertelmi fogyatekosok jelenlete nyilvanvalova tette,
hogy az 6 oktatasukkal jelentkezo problemat ktilon kell megoldani. Az
orvosok es pedagogusok kezdetektol szorgalmaztak ezen - az ep emberektol eltero - szemelyekkel kapcsolatos kitaszito banasmod megsztinteteset. Pestalozzi (1764-1827) svajci pedagogus volt az egyik kezdemenyezoje annak a felfogasnak, amely a neveles es kepzes sziiksegesseget
minden gyermekre - beleertve a szellemileg fogyatekosokat is - kiterjeszteni kivanta. A gyermekek patologiai hibait javitani probalo nevelest,
a gyogyito nevelest 186l-tol kezdik gyogypedagogia newel illetni.
Europaban az elsd kisegito, alsofokii gyogypedagogiai iskola 1867ben alakult meg Drezdaban. Magyarorszagon az 1868-as Nepoktatasi
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torveny meg azt javasolta, hogy a fogyatekosokat mentsek fel az oktatas
alol. 1873-t61 azonban allami feladatta tettek ezen tanulok oktatasat is. A
gyogypedagogia elnevezes Magyarorszagon az 1880-as evekben jelent
meg, es maig fenn is maradt. Kezdetben ez egyertelmiien az ertelmi fogyatekosok oktatasara vonatkozott. Kesobb egysegesen gyogypedagogia
feladatnak tekintettek a siketnemak, vakok, gyengeelmejiaek mellett a
gyengetehetsegiiek, dadogok es hebegok oktatasat, neveleset is. A veliik
foglalkozo kepzes Magyarorszagon az 1900-as evek elejen indult meg.
Hazai szorgalmazoi koziil kiemelkednek Szenes Adolf, Roboz Jozsef,
Berkes Janos, Eltes Matyas. Eloszor az 1921. evi X X X . torvenycikk terjesztette ki a tankotelezettseget a seriilt gyermekek szamara is. Egyertelmiien 1925-t61 kiiloniilt el a hatranyos gyermekkel valo foglalkozas orvosi es pedagogiai jellege. Egy korabbi kutatotol azt is megtudhatjuk, a
megyenkben ekkor mi volt a helyzet.
Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye
1922
128
a tanulok szama
9
nevelok szama

1929

118
10

1935
127

11

Az ezen gyermekekkel valo foglalkozas specialis pedagogiai kepzest
igenyel, ezert a torveny megjelenese utan hamarosan megkezdodott a
gyogypedagogia tanarkepzes is. Kezdetben az ilyen iskolakban, intezmenyekben tanito pedagogusok ktilon tanfolyamot vegeztek, majd 1900ban Vacott megnyilt a ket eves tartalmii Gyogypedagogiai Tanfolyam,
melyet 1904-ben Budapestre helyeztek. A tanfolyam 1906-t61 Gyogypedagogiai Tanitokepzokent miikodott tovabb. 1922-t61 pedig Gyogypedagogiai Tanarkepzo, 1928-t61 Gyogypedagogiai Tanarkepzo Foiskolakent
kepezte a leendo pedagogusokat. A hazai gyogypedagogiai kepzesnek
kiemelkedo szemelye Barczi Gusztav (1890-1964) Levan szerzett tanitoi oklevelet (1910), majd Budapesten elvegezte a Pazmany Peter Tudomanyegyetem orvosi szakat, es specialis oklevelet is szerzett (fiill-orrgegeszet, 1921.). Kutato orvoskent is dolgozott. Fo tevekenyseget azonban az oktatas jelentette. 1913-1942 kozott hosszabb-rovidebb ideig kiilonbozo gyogypedagogiai intezetekben: vakok, stiketek, nagyothallok,
gyengeelmejtiek, hibasbeszediiek stb. dolgozott, tanitott. 1934-t61 tanitott a foiskolan. 1942-1963 kozott a nagyhiru iskola igazgatoja volt.
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Tobb egyesiilet tagja, es sokat publikalt. Munkassagat 1953-ban Kossuth-dijjal ismertek el. 1975-t61 az 6 nevet viseli a Gyogypedagogiai Tanarkepzo Foiskola.
A I I . vilaghaboru utan a megvaltozott politikai viszonyok, az lij, nyole
osztalyos altalanos iskolak megszervezese soran szerencsere nem felejtkeztek el a fogyatekos gyerekekrol. Az 1946-os tanterv bevezetese utan
lehetoseg nyilt ra, hogy a bentlakasos intezmenyek mellett a gyenge kepessegti /tobbszor ismetlo/ tanulokat kis letszamu osztalyokban helyezzek el. A megyeben elsokent Nagykoroson szerveztek gyogypedagogiai
osztalyokat (1947). Ezt kovette Cegled (1948), majd Szentendre (1951).
Onallo gyogypedagogiai intezet is alakult a megyeben. A kozeli Csobanka - Margitligeten (1950). Az 1951. evi 15. sz. torvenyerejti rendelet
mar konkretan intezkedett a fogyatekosok oktatasarol. Rendszabalyaval
nagy lendiiletet adott ezen specialis iskolahalozat, a „kisegit6 iskola" kiepitesenek. A munka Barczi Gusztav tudatos es lelkes szervezeseben valosult meg.
Kezdetben a kisegito iskolak nevelesi programja nem a hazai, magas
szintii mddszereket folytatta, hanem az orosz-szovjet deflektoldgiat, a
pavlovi nervizmus mddszeret kovette. Az egeszsegiigy fejlodeset es az
oktatasi program valtozasat kdvetve az evek soran aztan valtozott ezen
iskolak nevelesi programja is. Az atszervezes 1961-ben kezddddtt meg.
A fogyatekossag siilyossaga szerint kezdtek szetvalasztani az ertelmi fogyatekos gyermekeket. A gyermekpszicholdgia fejlddese, illetve a korrekcids es kompenzacids szemlelet megindulasa a terminoldgia tovabbi
valtozasat eredmenyezte. A fogyatekosokrdl vald gondoskodas egyik
latvanyos eredmenye volt, hogy az 1970-es evek vegere orszagosan kieptilt a gydgypedagdgiai iskolai haldzat. A legtobb megyeben a gydgypedagdgiai nevelest szolgalva bentlakasos neveldotthonok is mukddtek.
Pest megye Csobankan epitette ki az ertelmileg seriilt gyermekek szamara a megyei gondozast.
Az ertelmi fogyatekossag (oligrofenia) kuldnbdzd sulyossagii allapotot takar. Csdkkentertelmtiseget, kiildnbdzd /sziilesi/ seriilest. Ezek lehetnek iddlegesek, vagy maradanddk. Az iskolakba keriild diak lehet
enyhen seriilt (debilis), kdzepesen seriilt (imbecillis). Amidta szdba keriilt az ertelmi fogyatekosok kepzese, a pedagdgusok azt szerettek volna,
hogy „csak ilyen" gyerekek keriiljenek az iskolaba. Sokaig azonban ez
nem igy volt. A kivalasztas, az attelepites, az athelyezes - ahogyan a kii245

lonbozo idokben neveztek - az idok soran termeszetesen sokat valtozott.
Kezdetben minden iskola maga dontotte el, hogy milyen kriteriumok
alapjan helyezteti at a gyerekeket. A csobankai intezet megalakulasa
utan az ugyeket ott dontottek el. Az intezet igazgatoja, helyettese, a megyei tanacs gyogypedagogiai foeloadoja hozta meg a hatarozatot. A vizsgalatra a sziilok es a pedagogusok a gyermeket is elvittek. Itt dolt el a
szentendrei kisegito iskolaba keriilo gyerekek sorsa is.
A 15/1989 MM. sz. rendelet foglalkozott e terulet oktatasi rendjevel.
Ekkor kerult sor az iskolak nevenek megvaltoztatasara is. Ettol kezdve hogy a hatranyos megkulonboztetest vegleg megszuntessek - az iskolak
neve nem kisegito iskola, hanem a „normalis iskolakkal" azonos, altalanos iskola lett. Feladata azonban tovabbra is a 6-16 eves enyhen ertelmi
fogyatekos gyermekek nevelese, oktatasa maradt.
GYOGYPEDAGOGIAI

OKTATAS

SZENTENDREN

Az ertelmileg seriilt gyerekek oktatasi rendszerenek kialakulasarol, a
helyi iskola nevelesi programjarol Hejjas Janosne „Mult, jelen. Jovo?"
cimi! irasabol, Diosi Gabor: A gyogypedagogiai neveles Pest megyeben
c. konyvebol, Stary Kalman gyogypedagogus szakdolgozatabol, valamint a helyi sajto cikkeibol kaphatunk hiteles kepet.
KISEGITO ISKOLA

j

/1951-1988/
Az ertelmileg seriilt gyermekek szervezett oktatasa a varosban csak
1951-ben indult meg. Korabban az ilyen nevelest igenylo gyermekeket a
csalad vagy maganiskolakban, vagy a fovarosban, illetve a Vacott miikodo speciaUs iskolaban helyezte el. Az Erseki Leanyiskolak allamositasaval (1948) beindulo Bajcsy-Zsilinszky uti Altalanos Iskola neveloiben vetodott fel eloszor a gondolat, hogy a tanulasban a tarsaitol lenyegesen lemaradt tanulokkal ktilon kellene foglalkozni. Angyal Zoltan
igazgato partfogolta a kezdemenyezest. Am miutan az iskola „laikus"
volt a temaban, a tankeriileti foigazgatosaghoz fordult, es sikeriilt elernie, hogy 1951-ben egy kisletszamii osztallyal megkezdodhessen az oktatas. A munkat kesobb a kovetkezo igazgato, dr. Kormoczi Laszlone segitette tovabb.
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EPULET

A kis letszamra es arra valo tekintettel, hogy kiilon iskolara nines igeny,
az evtizedek soran a Kisegito iskola igen mostoha koriilmenyek kozott
dolgozott. Az indulaskor az ugyancsak allamositott reformatus polgari iskola /Kossuth L . u. 5.SZ./ egyik terme adott helyet szamukra. Majd amikor a ket lij allamositott iskola a Bajcsy-ZsiHnszky liti leanyiskola es a
Rakoczi liti fiuiskola 1953-ban kozos igazgatas ala keriilt, a Rakoczi liti
iskolaban kaptak lehetoseget a tanitasra. 1960-ban atkeriiltek az akkor
felujitott regi fiiiiskolaba, az Alkotmany liti iskolakent ismert, az akkor az
alsosoknak otthont ado iskolaba. Kesobb a zsiifoltsag miatt kiszorultak
innen is. Miutan a Zeneiskola kikoltozott a korabban szamukra az Aprilis 4. /ma Kovacs Laszlo/ utcaban vasarolt Somorjai hazbol, a kisegito
osztalyok ott kaptak helyet. Am az az epiilet romos volt es alig hasznalhato. A falak peneszesek, a padlo dohos. Az osztalyokat tivegajtoval valasztottak el egymastol. Az epiilet feliijitasra szorult, amit a Varosi Tanacs
1977-ben el is kezdett. A munkak alatt a sertilt gyermekek lijra visszakoltozhettek az Alkotmany liti iskolaba. Ekkor ott mar ket tanterem allt a
rendelkezesiikre. De azt is csak ligy tudtak kialakitani, hogy egy tantermet kettevalasztottak. Majd 1980-ban tijra koltoztek, vissza a Kovacs
Laszlo litra. A mar valamivel jobb allapotban levo eptiletbe.
BERENDEZES, ELLATOTTSAG

Az 1950-es evekben minimalis felszereltseggel indult az iskola. Hat
paddal, egy haromlabii tablaval egy szekkel es egy meterruddal kezdte
meg miikodeset. A biitorzatuk kesobb is „szedett-vedett" voh. Azt kaptak
meg, amik epp kimaradtak a kiilonbozo osztalyokbol. Az ide valo padokat, eszkozoket az iskola tanarai ligy „vadasztak ossze a padlastol a pinceig." A megszerzett terkepek kopottak voltak, a merleg hianyos. Tankonyv valasztasara nem volt lehetoseg, hiszen a tanulok szamara osztalyonkent egyetlen konyv allt rendelkezesre. A pedagogusok keszitettek a
munkaftizeteket, az osszevont osztalyokban az onallo munkavegzeshez
felhasznalhato feladatlapot. 6k csinaltak meg szinte valamennyi szemleltetoeszkozt es a dekoracios anyagot. A targyi feltetelek meg az 1980-as
evekben is alig megfeleloek. Csak akkor indult meg a szemlelteto eszkozok gyarapodasa, amikor lekoltozhettek a Kovacs Laszlo litra.
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BEISKOLAZAS,

KORZETHATAR

Magyarorszagon a fogyatekos populacio aranya 2,3 %. Kezdetben
gondot jelentett, hogy kik is keriiljenek ebbe az iskolaba. Eloszor egyertelmii volt, hogy a hatranyos helyzettiek, veszelyeztetettek. De kik is
azok? Az altalanos iskolak igazgatoi pusztan az eredmenyek ttikreben
probaltak tanuloikat fogyatekosnak vagy epnek minositeni. Ennek alapjan ide keriiltek az anyanyelviiket nem jol beszelo, retardalt, pszeudodebil stb. gyerekek. Mellettiik ide keriiltek termeszetesen a cigany gyerekek is. E csaladok nem tartottak fontosnak, hogy a lanyok is tanuljanak.
A fiukat is csak azert kuldtek iskolaba, hogy majd az autovezeteshez jogositvanyt tudjanak szerezni. Ezen tiil ide keriiltek a „problemas" gyerekek, a tarsaikhoz nehezen alkalmazkodok. E valogatas soran sok ep-ertelmfi gyerek is bekeriilt a kisegito osztalyokba, ami nehezitette az egyseges oktatast. Kesobb az iskolakbol valo athelyezest a Gyamhatosaggal
kozosen az „athelyez6 bizottsag" vegezte el.
Az iskolaba nemcsak a varosi gyerekek keriiltek be. A beiskolazasi
korzet viszonylag nagy volt. A tanitvanyok mintegy 20 %-a a kornyezo
telepiilesekrol jart be: Dunabogdany, Csobanka, Pomaz, Tahitotfalu,
Szentendrei sziget, pilisi falvak. Szerencsere a kozlekedesi feltetelek
jok. Hevvel, busszal mindenhonnan be lehetett ide jami. Az indulasnal
ugyan voltak nehezsegek. A csaladok nehezmenyeztek, ha gyerekeiket
ide helyeztek at. Amig nem ismertek meg az iskola munkajat, gyakran
jartak be panaszra a Varosi Tanacsra.
OKTATO, NEVELO MUNKA

Az elso kisletszamu csoportban osszevontan 1-4. osztalyban folyt az
oktatas. Meg szakkepzett nevelok nelkiil. Az elso szaktanar, Sziklai Bela 1953-ban keriilt az iskolaba. 6 keszitette el az elso specialis tantervet
is. Majd evtizedekig egy osszevont csoportban vegeztek a tanarok az oktatast. A tanuloletszam fokozatos novekedese aztan sziiksegesse tette a
kettes / I . - 3.O., 2-4.o., 5-6, 7-8.0./ majd, harmas osszevont csoport kialakitast. Sot alakult ki negyes osszevonas is /felsotagozat/. Ilyen osszevont osztalyokban folyt a tanitas 1975-ig. Ekkor megkezdhettek az elso
onallo osztaly beinditasat. Majd az eredmenyesebb foglalkozas celjabol
az osszevont helyett sorra kialakitottak az onallo csoportokat. 1972-ben
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meg mindig esak harom, 1974-tdl negy, 1983-t61 ot, majd hat tanuloesoportban folyt az oktatas. A tanulocsoportban levok szama: onallo csoport
9-11 fo, osszevont csoport 13-15 fo. A tanitando targyak kozott termeszetesen elsodleges feladat a kozismereti targyak oktatasa volt. Am mellettiik nagyobb hangsulyt kapott a munkaval valo es a munkara valo neveles. Ezt jelzi, hogy a szamolas tantargy nem volt a tovabbjutas, a magasabb osztalyba lepes feltetele.
Az iskola a programjaival mindig kapcsolodott ahhoz az anyaiskolahoz, amelyben miikodott. 1969-ben itt is megindult a napkozis ellatas.
Termeszetesen itt is osszevont csoportban. Eldszor egy neveld, majd
1982-tdl ket neveld vezetesevel. A mas mozgasi es kozlesi szokasokkal
rendelkezd gyerekek ugyan az iskola fegyelmezett, szabalyos tinnepeit
„zavartak", azon nincsenek is jelen, de ugyanazokat igyekeztek a sajat
kereteiken beliil megtartani. /Aprilis 4, November 7, Harom Tavasz./ Uttordk, kisdobosok is voltak az iskolaban, ligy 12-14 fd. Uttoroavatast is
tartottak. Szamukra elsdsorban a jatekos programok voltak az atelhetdk.
A pedagogusok igyekeztek kulturalis elmenyeket is nyujtani a tanuloknak. Elvittek dket a Gyermekkonyvtarba, a Zeneiskola egy-egy hangversenyere. Maguk is rajzoltak, zeneltek. Kulturalis musorokat, esteket rendeztek: Telapo, Karacsony, Farsangi klubdelutan, stb. Megprobalkoztak
a nyari taboroztatassal is, de akkoriban ezt a csaladok erdeklddese, vagy
anyagi helyzete miatt nemigen tudtak megoldani. A kirandulasokkal mar
nagyobb sikert ertek el. A pilisi setak soran a termeszet megismerese,
megszerettetese mellett turisztikai szakkor is alakult az iskolaban az
1970-es evekben. A nevelesi eel mellett pedagogiai eredmenye is volt a
probalkozasnak. A gyerekek a termeszetes kornyezetben jobban feloldodtak. Igen nagy sikert arattak a tanarok altal szervezett es rendezett
versenyek, vetelkeddk.
A kor szokasahoz hiven ez az iskola is igyekezett kapcsolatot epiteni a
varosi intezmenyekkel, szervezetekkel. Ez anyagi segitseget is jelentett, de
leginkabb az egyiittelest, az elfogadast erdsitette. Az evtizedek alatt a kdvetkezd intezmenyekkel, iskolakkal alltak kapcsolatban: MHSZ es Munkasdrseg, Kossuth Lajos Katonai Foiskola, MSZMP, Jdzsef Attila MiiveIddesi Haz, Varosgazdalkodasi Vallalat, Papirgyar, Cementgyar, SZISZ,
Kocsigyar, Epitestudomanyi Intezet, Pedagogus Partalapszervezet, Varosi
Uttdrdelndkseg, Gyermekkdnyvtar, Varosi Tisztiorvosi Hivatal, Hazafias
Nepfront, Zeneiskola, Mdricz Zsigmond Gimnazium, Szakmunkaskepzd.
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SZEMELYI ALLOMANY,

ELLATOTTSAG

Ez a kezdetekben komoly gondot jelentett az iskolavezetesnek. Szaktanar az indulasnal nem volt. Az elso, a mar emlitett Sziklai Bela 1953ban kezdett itt dolgozni. Igaz, a letszam is kicsi volt. A m epp a specialis
kepzes, a kiscsoportokra valo bontas igenyelte volna a sajatos tantesttiletet. Az 1972/73-as tanevben ugyan a tanarok szama mar negy, de ebbol csak egy volt gyogypedagogusi kepesitesi!. Mellettiik penz hijan
meg kellett elegedni a nyugdijas es kepesites nelktili, illetve szaktanitokkal. 1980/81-ben a tanarok szama 6-ra emelkedett, 1985-ben elerte a 10
fot. Ezzel megvalosuh a teljes szakos ellatottsag. Miikodtetni lehetett a
4 onallo es a 2 osszevont tanulocsoportot, illetve a ket napkozit.
A TANULOLETSZAM

1951
10

ALAKULASA

1972/73
47

1987/88
60
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K O V A C S L A S Z L O U T I ALTALANOS I S K O L A
B A R C Z I GUSZTAV ALTALANOS I S K O L A
/1988- 2005/
EPOLET - ISKOLATORTENET

Az iskola eleteben 1988-ban nagy valtozas allt be. A Kozponti Iskolabol elsokent kivalva, onallo igazgatasu intezmenykent kezdhette meg a
mtikddeset. E z evtdl - a tobbi altalanos iskolahoz hasonloan az utcarol
elnevezve - Kovdcs Ldszld uti Altaldnos Iskola neven mukodott tovabb.
Elsokent az iskolanak otthont ado epiiletet kellett kisse rendbehozni. K i sebb atalakitassal negy lij tanteremmel sikeriilt bdviteni az iskolat. Az
epiilet azonban 1996-ban ujra katasztrofalis helyzetbe keriilt. A falak, a
tetd megroggyant. A meg hasznalhato termekben ket osztalyt kellett elhelyezni, hogy az oktatast folytathassak. Az eletveszelyesse valo epuletbdl ki kellett koltoztetni az osztalyokat a G E S Z Pannonia liti epiiletenek
irodaiba. Itt ket evig, a korabbinal is mostohabb koriilmenyek kozott miikodott az iskola. Majd a varos akkori polgarmestere, Kallay Peter es a
kepviseld-testiilet dontese, valamint Hejjas Janosne igazgato lobbizasa,
iskolaepitd szervezkedese nyoman megindult az iskola atepitese, bdvitese. 1998-ban lijabb hat tantermes szamnyal bdviilt az epiilet. Igy ma tiz
tagas, vilagos, igenyesen kialakitott tanterem varja a diakokat. Az oromteli esemenyrdl, az itt tanulo diakokrol a helyi iijsag is beszamolt ,Mit
tehetunk erted?" c. cikkeben.' Ugyancsak egy meltato oromteli ujsagcikk ,,Egy iskola, amely tdbb anndl" rogziti a kovetkezd esemenyt.
2000. majus 17-en az itt folyo oktatdmunka elismeresekent az iskola felvehette a nagy neveld, Barczi Gusztav nevet. A nevadast, az emlektabla
avatast majus 18-an szakmai nap kdvette. A nyilt nap fdvedndkseget a
Kezenfogva Alapitvany kuratdriumi elndke, Gdncz Arpadne vallalta.
Vedndki tisztseget vallalt meg, es idds kora ellenere a rendezvenyen szemelyesen megjelent Barczi Melitta /B.Gusztav leanya/, valamint
Miakich Gabor a varos polgarmestere. Az eldadasokkal, mddszertani be251

mutatokkal teli rendezvenyen megjelentek meg Nagy Gyongyi Maria, az
Oktatasi Miniszterium fotanacsosa, dr. Mesterhazi Zsuzsanna, az E L T E
Barczi Gusztav Tanarkepzo Foiskolai Kar foigazgatoja es tobb tanara.
Jelen voltak az orszagban a Barczi Gusztav nevet viselo intezmenyek
igazgatoi, gyogypedagogusai, illetve a varos vezetoi.^ Az iskolaavatas
oromteli napjarol a Kozveles c. ujsag is hirt adott.'
2003-ban ujabb valtozas allt be az iskola eletebe. Ekkor a penzzavarral ktiszkodo varos valamennyi nem kotelezo feladatat - igy a szegregalt
gyogypedagogiai ellatasat is - atadta a Pest megyei Onkormanyzatnak.
Igaz, ez az iskolat csak annyiban erintette, hogy a finanszirozast ezentul
Pest megye vallalta. A hely es a program maradt. A valtozast azzal is indokoltak, hogy a tanulok nagy resze ugysem szentendrei. Valoban, a
csobankai intezmeny megsziinte utan Budapest es Visegrad kozott valamennyi telepiiles ertelmi fogyatekos gyermeke szamara csak a szentendrei az egyetlen felvevo intezmeny. A diakok 40 %-a a vonzaskorzet tizenket teleptilesebol jar be ma is az iskolaba. A tanulokat a Tanulasi Kepesseget Vizsgalo Szakertoi es Rehabilitacios Bizottsag szakvelemenye
alapjan veszik fel.
NEVELESI PROGRAM

j

A szentendrei specialis iskola szakmai fejlodesenek ugrasszeni megindulasa a 90-es evek elejere teheto. Ennek oka volt a kozoktatas atfogo
reformjanak megindulasa, mely a gyogypedagogiat sem keriilte el. A
kezdeti egyseges oktatasbol fokozatosan kialakult egy specialis gyogypedagogiai oktatasi modell. A tantesttilet osszeteteleben is kedvezo valtozas allt be. Megfelelo lett a szakosellatottsag. Ekkor inditotta el az iskola a tanulasban akadalyozott tanulok kepzese mellett az ertelmileg
akadalyozottak integralt oktatasat. Megkezdodott a gyogytorna, az alapozo terapia, a tantargycsoportos oktatasi forma, a teljes korti logopediai ellatas, a specialis reszkepessegfejleszto program. Tobb lij tanitasi-tanulasi eljaras is ekkor keriilt bevezetesre. Bekapcsolodtak tobb orszagos
pedagogiai kiserletbe, megyei szintii szakmai programba. A Barczi
Gusztav Tanarkepzo Foiskola hallgatoit rendszeresen fogadtak tanitasi
gyakorlatra.
Az iskola pedagogiai programjat az iskola igazgatonoje, Hejjas
Janosne igy ismerteti: „A nevelo-oktato munka sordn mindazon erteke252

ket, magatartds- es viselkedesnormdkat kdzvetitjuk, melyek tradiciondlisan drdk humdn ertekek, kiemelten gondozva azokat, amelyek elsajdtitdsa es gyakorldsa csdkkentheti a tanuldk serulesebdl adddd hdtrdnyait,
eljuttatva dket sajdt fejlddesi lehetdsegeik maximumdra. Ezzel - korldtaikat is figyelembe veve - kepesse vdlhatnak a harmonikus, egeszseges,
kulturdlt eletvitelre, a mikro- es makrokdrnyezetbe tdrtend beilleszkedesre ". Az iskola miikodeset a sertilt gyermekek kiilonleges gondozasi igenyere epiilo fejlesztesi program vezerli. Szellemiseget meghatarozza ennek a jognak a kiszolgalasa, tovabba az a sziiksegspecifikus szakellatas,
mely massagukhoz keresi meg a fejlesztesi lehetosegeket. Egyeniesitett
fejlesztessel a tanulok eselyegyenloseget kivanjak biztositani.
Az intezmeny tevekenyseget, pedagogiai programjat, helyi tantervet
meghatarozza az a teny, hogy sertilt gyermekeket fogad. A sziikseges nevelesi tobbletszolgaltatasokkal, optimalis banasmoddal segitik a tanulasi akadalyozottsag, az ertelmi fogyatekossag miatt nehezebben nevelheto tanulok fejlodeset. Az iskola a tankotelezettseg idotartamara a sulyos
fogyatekos tanuloknak reszleges fejleszto foglalkozasokat biztosit. Az
ertelmi fogyatekossag melle tarsulo reszkepesseg-zavar tiineteit mutato
gyermekek szamara terapias kepessegfejlesztest vegez. Habilitacios es
rehabilitacios celii foglalkozasokat biztosit a sulyos tanulasi, beilleszkedesi es magatartasi zavarok hattereben meghuzodo hiperaktivitas
es/vagy figyelemzavar ellensulyozasara. Az olvasas-iras tanitasahoz a
Meixner-fele modszert alkalmazzak. A soroban gyogypedagogiai adaptaciojat felhasznaljak a matematika oktatasaban. A Lepesrol-lepesre
program alkalmazasaval a kepessegek es keszsegek fejleszteset biztositjak. A hagyomanyos ertelemben vett napkozit felvaltotta a tanulok valasztasan alapulo delutani programblokk.
Pedagogiai programjuk egyik specialis eleme a seriilt tanuldk fejlesztese a zenei neveles kiildnbdzd, egymast segitd eszkdztaraval, dsszekapcsolva az enek-zene targyat, es a hangszeres oktatast. Komplex zenei nevelesi programjukat szakkepzett zeneiskolai tanarok kdzremtikddesevel
valdsitjak meg.
Az iskola gazdag tevekenysegrendszert kinal, melyben minden tanuld
sikerelmenyhez jut. Onbizalmat epit, hogy az ismeretek elsajatitasa, a tanulas elmenyforrast, a felfedezes drdmet jelentse a gyermekek szamara.
A kuldnbdzd szakkdri foglalkozasok a kepessegek kibontakozasat, a tehetseggondozast szolgaljak. A nepi kismestersegek /fazekassag, szdves.
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nemezeles stb./ tanitasat - a jol felszerelt mtihelyben - kepzett szakoktatok segitsegevel vegzik.
Ifjusagi klubot szerveznek a csavargas megelozese celjabol. A roma
tanulok integraciojat specialis programmal tamogatjak. A Sziiloklub letrehozasaval segitseget kivannak nyujtani a seriilt gyermekeket nevelo
csaladoknak. A foglalkozasokat szakemberek vezetik, a temakorok oszszeallitasa a sziilok igenyei alapjan tortenik. Anyagi- es termeszetbeni
tamogatast nytijtanak az olyan csaladoknak, melyek szocialis helyzete
ezt indokoltta teszi. A hetvegi szabadidos programok, rendszeresen szervezett taborozasok, kirandulasok teszik valtozatossa, tartalmassa a tanulok szabadidejenek eltolteset.
Az iskola vezetese mindent megtesz az iskola fejleszteseert. Meg
1993-ban letrehoztak „Az ertelmi fogyatekos gyermekek oktatasaert, neveleseert" Alapitvanyt, melynek celja a tanulok teljesebb gyermeki elethez valo hozzasegitese. Az eredmenyes palyazati tevekenysegen kiviil
igyekeznek felkutatni belfoldi es kiilfoldi tamogatokat. A rendszeresen
erkezo adomanyok, az oktatastechnikai eszkozok, foglalkozasi anyagok,
hangszerek jelentos mertekben segitik a tanulok ellatasat. Tiz szamitogepet a Magyarorszagon is mtikodo lovagrend, a Kerekasztal Egyesiilet
hozott el az iskolaba." A Szentendrerol elszarmazott egykori ferences diak, a Nemetorszagban elo dr. Kovacs Gyula professzor es baratai hoszszu evek ota tamogatjak adomanyaikkal az iskolat.
A dinamikus szakmai fejlodes, a szerteagazo gyogypedagogia tevekenyseg, a szinvonalas oktatast-nevelest vegzo pedagogiai kozosseg
munkajanak eredmenyesseget jelzi, hogy a tanulok a megyei es orszagos
szintu specialis tanulmanyi, kulturalis es sportrendezvenyeken kiemelkedo eredmenyeket ernek el. Az itt tanito nevelok igyekeznek a tanuloknak olyan tudast adni, hogy emberi ertekekkel gazdagodva hagyjak el az
iskolat. Ezzel kepesse teszik oket a teljes emberi eletre es nagyban segitik a sikeres tarsadalmi beilleszkedest. Az evtizedek alatti magasszintii
gyogypedagogiai munka eredmenyekent az intezmeny szakmai megbecsiilest, orszagos szintii ismertseget szerzett. S hogy az eredmenyeket a
helyiek is lassak, az iskola minden ev majus 21-e es 23-a kozott megrendezi a Barczi Napok programsorozatat. A rendezveny igen nagy sikerrel
zajlik a gyerekek, sziilok, pedagogusok es vendegek koreben.' Az iskola altal 2000-ben alapitott pedagogiai kittintetes, a „Barczi Gusztav Diszoklevel" atadasara a nevado evfordulojan keriil sor.
i
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Az emlitett technikai haladas mellett az iskola mas teren is megprobalt
tovabb lepni. A kikeriilo tanulok tovabbtanulasi lehetosegei korlatozottak. Mivel a varosban nem all rendelkezesre szamukra megfelelo specialis kozepiskola, igy Esztergom, Vac vagy Budapest szakiskolaiba jarnak be naponta a tanulok. A kollegiumi elhelyezest anyagiak, vagy
egyeb ok miatt csak keves csalad tudja vallalni. A hosszii utazas soran
viszont szamtalan veszelynek vannak kiteve a gyermekek befolyasolhatosaguk, fejletlenebb kritikai erzekiik miatt. Ezert az iskola meg 1997ben tervbe vette a tiz evfolyamos oktatast, ennek megfeleloen elkeszitette palyaorientacios programjat. A kesobbi torvenymodosits azonban
megsziintette ezt a fajta altalanos iskolai kepzest. Lehetosegiik lett volna
meg a tankotelezettseg idotartamara eso 9-10. evfolyamban mukodtetett
helyi szakiskolai kepzesre, de ezt penzhiany miatt a fenntarto onkormanyzat nem tudta vallalni.
Az iskola fejlesztesi torekvese tobbcelu intezmennye torteno atalakulas; Egyseges Gyogypedagogiai Modszertani Intezet letrehozasa. Az oktatasi alapfunkciok mellett olyan szolgaltatasok biztositasa, amelyek direkt modon is elosegitik a sajatos nevelesi igenyu es az ep intellektusu
gyermekek egyiittneveleset. A tevekenysegi kor bovitesevel, a szakmai
feladatok szeleskorij felvallalasaval a mai kor kovetelmenyeinek kivan
megfelelni.
TANTESTULET

Alakulasa az iskolavaltasokat kovetoen a kezdetektol igen valtozatos.
Az iskola vezeteset eloszor a kozos igazgatok, majd a megbizott igazgato vegezte. Tizenot eve az orvos edesapatol orokolt hivatastudattal indulo, gyogypedagogiai tanari, majd kozoktatasi vezeto vegzettseggel rendelkezo Hejjas Janosne all az iskola elen. Tobb evtizedes munkassaga,
kiemelkedo iskolaigazgatoi miakodese elismereseiil 2002-ben a Magyar
Kultura Napjan az oktatasi minisztertol megkapta az Eltes Matyas-dijat,
amelyrol a helyi lap is orommel szamolt be.*
Az itt dolgozo tanarok kezdetben vagy fokozatosan szereztek meg a
gyogypedagogiai oktatasban nelkiilozhetetlen ismereteket, vagy mar
egyertelmuen a Gyogypedagogiai Foiskolarol jottek. Nagyreszuk evek
Ota itt van az iskolaban. A pedagogusok sokat tesznek azert, hogy tudasukat folyamatosan gyarapitsak, hogy az iskola pedagogiai celkitilzesei255

nek megfelelo ismereteket szerezzenek. Nehanyan koziiliik tobb diplomaval is rendelkeznek. A varosban az evtizedek soran a kovetkezok vallaltak az oktatas e nehezebb, nagyobb torodest, szeretetet igenylo am talan szebb munkajat.
IGAZGATOK

Angyal Zoltan
/I948-•1953/ /Bajcsy-Zsilinszky uti alt. Isk./
Jenei Jeno
/1953-•1968/ /Rakoczi uti Alt. Isk. /
/1968-•1972/ /ugyanott/
Jaszai Bela
Podani Istvan
/1972-•1974/ /ugyanott/
/I974-•1979/ /ugyanott/
Sandor Laszlo
Huzsvarine Nemeth Erzsebet /1979-1988/ /Kozponti Alt. Isk./
Hejjas Janosne meg biz. ig. /1988-1989/ /Kovacs Laszlo liti Alt. Isk./
Selmeczi Laszlo
/1989-1990/ /ugyanott/
Kadarne Monori Eva megbiz. ig. /1990-1991, ugyanott./
Hejjas Janosne
/199I - /
/Kovacs Laszlo uti Alt. Isk.,
Barczi Gusztav Alt. Isk./
Az iskola igazgatoi koziil csak azokat mutatjuk be, akik a mar onallova valo iskola igazgatoikent miikodtek. A fenntarto igazgatok eletrajzat
a megfelelo iskolanal ismertettiik.
Kdddrne Monori Eva /Szentendre, 1951. szept. 15. - /
1980-ban szerezte diplomajat a Barczi Gusztav Gyogypedagogiai Tanarkepzo Foiskolan. Szakjai: oligophren ped.-pszichopedagogia.
Ugyanebben az evben kezdett el dolgozni a Kozponti Altalanos Iskolaban, mint napkozi vezeto, majd tanar a Kovacs Laszlo utcai Iskolaban.
1990-ben megbizott igazgato ugyanott.
Hejjas Jdnosne Regos Katalin I Koszeg, 1949. jiin. 18. - /
A Gyogypedagogiai Tanarkepzo Foiskolan oligophren ped., logopedia
es szurdoped. diplomat szerzett /1971/. Majd a debreceni Kossuth Lajos
Tud. Egyetemen kozoktatas vezetoi szakot vegzett /1999/. A varosba keriilve eloszor tanar a Rakoczi uti Alt. Iskolaban /1974-/, majd a Kovacs
Laszlo liti iskolaban. Ugyanitt igazgato /1988-/ 2002-ben megkapta az
Eltes Matyas Dijat.
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TANAROK A K E Z D E T E K T O L 1988-IG

Darvas Ilona
Donat Klara
Hejjas Janosne
Ibranyi Erzsebet

/1964-1970/
/I968-1971/
/1974-/
/1974-1989/

dr. Mesko Karolyne

/1955 - /

Orosz Karolyne
/1957-?/
Repassy Maria Magdolna
/1957-1962/
Sandor Laszlone
/1976-1989/
Kilar Ilona
11 - ?/
Konya Magdolna /1976-1977/ Stary Kalman
/1972-1989/
Kover Gabriella
/1971-1976/ Szecsey Peter
/1969-/
Koves Agnes
/1953-I955/ Szecsey Peteme
/1969-/
Leitereg Andrasne /I958 -1990/ Sziklai Bela
/1953 - II
Lengyel Csabane /1968 - /
Trizner Agnes
/1989-1991/

TANAROK

1988-2005

Almasi Margit
Balogh Katalin
Bella Gyorgyne
Bors Ilona
Des Magdolna
Dombovari Peter
Floidl Andrea
Fogarasine Pazdera Anna
Cuban Jozsefne
Gyuraki Katalin
Horvath Jozsefne
Iski Zsolt
Kadarne Monori Eva
Lovass Emone

Lukacs Tibome
Nagy Gyorgyne
Polyakne Bodo Klara
Revesz Jozsefne
Rohaly Maria
Szody Zsoltne
Tarkanyi Lilla
Themeszne Magyar Katalin
Toth Agnes
Toth Erzsebet
Toth Peter
S. Varadi Aniko
Varadi Judit
Varga Gyongyi
Veress Ildiko
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B A R C S A Y JENO ALTALANOS I S K O L A
F E L S Z A B A D U L A S L A K O T E L E P I ALTALANOS I S K O L A
/I979 - 2005/
2000 Szentendre,
Kalvaria ut 18. sz.
Tel.: (26) 310-984
Honlap: www.barcsay-iskola.hu
„A tanulo ne gondolatokat, hanem gondolkozni tanuljon;
ne hordozzdk, hanem vezessek, hogy a jovdben maga is
Ugyesen tudjon jdrni."
/Kant/
Az iskola torteneterol, az itt folyo oktato-nevelo munkarol kepet kaphatunk az iskola ket kiadvanyabol: 20 eviink - Barcsay Jeno Altaldnos
Iskola (1999), BIG - Barcsay Iskola Galeria (1994-2004), az igazgatono
es a tantestulet kozlesei alapjan , illetve egy diak, Lukacs Rita palyazati
munkajabol, valamint a helyi es orszagos sajto cikkeibol.
A KORNYEK

A varoskozponttol Pomaz fele mintegy 2 km-re a „felszabadulas" harmincadik evfordulojara /1975/ egy uj, tobbszintes panelhazakbol alio
mintegy 5000 lakot befogado modem lakotelep, a Felszabadulas lakotelep epiilt ki. 1991-ben valtozott a nev. Azota a telep Piispokmajor lakotelepkent ismert. Meg az 1980-as evekben a doboz haztombok mellett
felepiilt a kisebb lepteku', ugynevezett angol hazak sora. Az 1990-es
evek vegetol pedig a lakotelep kore sorra emeltek az igenyesebb, kertvarosi hangulatot araszto csaladi hazakat. Az ezeket osszekoto ut neve:
Smolnyica setany is a valtozast jelzi. Az epitkezesek alapjan latszik,
hogy a komyeket bizonyos szocialis kiilonbseg jellemzi. Az adagosnal
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nagyobb itt a hatranyos helyzetii /nagycsalados, munJcanelkiili, elvalt
szul6]<y gyerekek szama. Igy ertheto, hogy az iskolaba - egy, a pedagogusok altal osszeallitott felmeres szerint - erezhetoen kiilonbozo erdeklodesii, eltero ertelmi kepessegu, valtozatos erzelmi, testi fejlettsegil,
kulturaltsagu, motivaltsagu gyerekek kertilnek. A pedagogusoknak ezert
„ rendkivul nehez, embert probdlo feladatot kell megoldani, egyszerre
kell programmal rendelkezni a tehetsegesek gondozdsdra, es afejlodesi
hdtrdnnyal kiizdok, az alacsony tanuldsi motivdltsdggal rendelkezok eselyeinek javitdsdra."
F E L S Z A B A D U L A S L A K O T E L E P I ALTALANOS I S K O L A

1977-ben sziiletett meg a dontes, hogy a lakasok melle iskolat is kell
epiteni. A belvarosi iskolak ekkor mar olyan zsufoltak voltak, hogy ott
rakenyszeriiltek a ketmiiszakos tanitasra. A varos hamarosan el is kezdte az epitkezest, es rovid ido alatt felhuztak az elso falakat. A kor szokasaihoz hiien termeszetesen tarsadalmi munkaban. Az iskola atadasarol a
Pest Megyei Hirlap Szentendre melleklete igy szamolt be: ,,1979. szeptember 3-dn megnyilt a Felszabadulds Lakotelepi Altaldnos Iskola. Mdrcius Ota a pdrtbizottsdg szervezte az alvdllakozdkat es a 4000 tdrsadalmi munkaora szakmunkdt, 2500 munkaora segedmunkdt. Az alapozdstol
az dtaddsig mintegy 13.500 tdrsadalmi munkaordt dolgoztak itt gydri
szocialista brigddok, gimnazistdk, katonai foiskoldsok, szovjet katondk."
Akkor meg itt volt a szovjet laktanya.' A varos az iskola atadasat is igyekezett evfordulohoz kotni. 1979-ben a gyermekev adott melle jo keretet.
Az iskola falan elhelyezett tablara fel is keriilt: E P U L T 1979-BEN A
N E M Z E T K O Z I G Y E R M E K E V B E N . Eredetileg ugyan 24 tanteremre
terveztek, de ekkor csak 16 tanterem kesziilt el. A beiratkozott mintegy
664 tanulo szamara ez kezdetben eleg is volt. A letszam azonban a nyitas utani evekben fokozatosan nott. Az 1980-as evek kozepere mar megduplazodott.
664 H E L Y E T T 1129 KISDIAK

Az iskola tervezqje gyermekszereto, korszerii iskolat almodott papirra. A koltsegek miatt azonban ezt is, azt is lefaragtak a tervbol. A diakok
szama pedig a vartnal nagyobb mertekben nott. E z az iskola mar „na260

gyobb az embed leptekunel" mondja az igazgato az ujsagirononek 1988ban. A zsiifoltsagbol fakado koriilmenyek szinte iparszeriive tettek az
oktato-nevelo munkat, a tanar-diak kapcsolatot. Pedig a lakotelepi gyerekek szamara kiilonosen fontos lett volna az iskolai kozosseg, es a zsiifolt otthon utan az iskolai kenyelem. De a helyzet egyre romlott. Kezdetben negy miihely segitette az oktatomunkat, ebbol ekkorra mar csak ketto maradt. Ket szertarbol tanterem lett. A zsibongokat levalasztottak,
ezekbol is tantermeket epitettek. A kezdetben szakszerCen berendezett
iskolai konyvtar atkoltozott az igazgatoi irodaba, majd az igazgatoi iroda az egyik helyettesi szobaba keriilt, es a ket helyettes osszekoltozott.
Az littoroszobabol is tanterem lett. Gondor Eva tanitond panaszolta,
hogy ezidaig „meg eredetileg tanteremnek epitett helyisegben nem is
tanitott.'"- Az ebedlo is egyre zsufoltabb lett. Azt is 600 tanulora terveztek, de most mar dupla mennyisegri asztai, szek van benne. A tomaterembe be sem jutottak az also tagozatosak, ok a kozlekeddben, a koves
aulaban vagy az udvaron tomaztak. Felsoben egyszerre ket osztalynak
tartottak meg a foglalkozast a tomateremben. Az orvosi szoba megszunt.
A foldszinti tanaribol is tantermek lettek. Nem volt hely, ahol az iskola
hetven pedagogusa le tudott volna iilni, hogy megbeszelje az oktatasi
problemakat. Negy tanulocsoport meg igy sem fert be az iskolaba. Mar
az indulas utan felmeriilt a valto miiszak visszaallitasa is. A vezetoseg
azonban ezt nem helyeselte, mert az visszaeses lett volna. Kiilonben is a
napkozis foglalkozasok ezt lehetetlenne tettek. Pedig itt arra is egetd
sziikseg volt. A gondot vegiil iigy oldottak meg, hogy a kozeli ovodaban
es a gimnaziumban is helyeztek el osztalyokat.
A MAMUTISKOLA TOVABB BOVLIL?

Teszi fel a kerdest az lijsagiro 1989-ben. A helyzet tarthatatlansagat a
varosvezetes is felismerte, de penz hijan megoldast meg nem talalt. Ket
altemativa meruit fel. Vagy a tetdter beepitese, vagy egy uj nyolc osztalyos iskola epitese. Miutan vegiil a varosnak sikeriilt penzt szereznie
/negy millio forintot/ megsziiletett a terv. Megis lesz satortetd, kozh az
oromhirt a helyi sajto.' Ugyan lij tomaterem nem epiilt, de a tetdter hejszerkezetet feliijitottak es nehany belsd helyiseget rendbe tudtak hozni.
A kiilsd komyezet is valtozott. Az 1990-ben az iskolaba latogato masik
ujsagiro a Pest Megyei Hirlap hasabjain mar igy mutatta be az iskolat:
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„ Szentendre egyik lankds reszere, a Szeles dombra epiilt a nagymeretij.
lakotelepi iskola. Kicsit hangulatosabb a szokvdnyos kockaepiileteknel.
Eldtte tdgas elopark teriil el, amelyet aforgalmas Lukdcs fiverek utja zdr
le." A komyezeti valtozast gazdasagi valtozas is kovette. Az iskola igazgatoja, Szekeres Laszlo kozben bekeriilt a varoshazara, a Muvelodesi
Osztaly vezetoje lett. Sajat korabbi rossz tapasztalataira tekintettel sikeriilt elemie, hogy az iskolak onalloan gazdalkodhassanak a penziikkel.
Elsokent a varosban a Felszabadulas Lakotelepi Iskola tehette ezt meg."
1991. szeptemberere felepiilt az lij tornaszoba. Az iskola tanuloinak szama az evek soran azonban tovabb nott. Egyre inkabb elengedhetetlen lett
a bovites. 2004-ben vegre erre is sor keriilhetett. Ekkor „ a varosban a
Barcsay iskoldban van a legnagyobb epitkezes" tudjuk meg a helyi lijsagbol. Megkezdtek az epiilet teljes rekonstrukciojat. Emellett az iskola
uj epiiletszamnyal is boviilt, ahol szaktantermek, iij tantermek es a konyvtar kaptak helyet. A sportpalyat is feliijitottak. Az epitkezes alatt az oktatast zavartalanul folyt. A tanulok csak annyit ereztek, hogy az udvar leszOkiilt. A tanarok meg azt, hogy jobban kell figyelni a gyerekekre. Az
epitkezes befejezeset elorelathatolag ket evre terveztek. Eszerint a
2006/2007-es tanevet mar ebben az lij, kibovitett epiiletben kezdheti meg
az iskola. Az epitkezes lassusaga ellenere 2006. januarjaban az elkesziilt
egyik blokkot mar atvehette az iskola.
OKTATAS, N E V E L E S , PEDAGOGIAI PROGRAMOK

Az allamositas utan az iskolak - a korabbi egyhazi, magan, onkormanyzati iskolakhoz kepest - teljesen elvesztettek fiiggetlensegiiket. Az
iskolakkal kizarolag az allam rendelkezett. A kozpont hatarozta meg az
oktatas-neveles-kepzes celjat es tartalmat. A kozos tan tervek, nevelesi
programok, direktivak, tankonyvek - a kozos iranyitas, miniszteriumi,
megyei, varosi, jarasi tanacsszervek - egysegesse tettek az iskolak arcat.
Nem volt kivetel ez alol a Felszabadulas lakotelepi iskola sem. A visszaemlekezesek es keziratos iskolatorteneti feldolgozas szerint az indulo iskola elso napjaiban meg nem volt tanitas. A kicsik es nagy ok egyiitt takaritottak, szepitettek az iskolat. Megalakultak az orsok es a rajok, valamint a Ligeti Karoly Uttorocsapat. A tanitas a tobbi altalanos iskolahoz
hasonloan a kotelezo orarend es tanterv alapjan folyt.
A kisdobosok es littorok elete is olyan volt itt, mint a tobbi iskolaban.
262

Szeptember 29-en megiinnepeltek a Fegyveres Erok Napjat, november
7-en a Nagy Oktoberi Szocialista Forradalom evfordulojat, aprilis 4-en
miisorral koszontottek a „felszabadulas"-t. Ilyenkor a kivalo uttorok es
kisdobosok kitiintetest kaptak. Majus elsejen Szentendre iskolai a Dunaparton kozosen vonultak fel, egeszen a Pap-szigetig. A gyerekek mar januartol keszitettek a dekoraciot, hogy a felvonulason az szebb legyen a
tobbi iskolaenal. Majus 1-je, a munka tinnepe lijra alkalom volt arra,
hogy az iskolak egyiitt iinnepeljenek. Az iskolai elet „ legfontosabb esemenye" a korabeli littdro napld szerint majus vegen, Junius elejen a kisdobos- es uttoroavatas volt itt is. A kisdobosok nyakkenddjet az uttorok,
az iittoroket a szovjet laktanya miiszaki katonai, vagy az itt miikodo Kossuth Lajos Katonai Foiskola hallgatoi kotottek fel. A tanevzaro iinnepelyen kivalo tanulmanyi eredmenyiikert es kivalo uttordmunkajukert a tanulok Ligeti-ermet kaptak.
Hamarosan ezutan az iskola is megkezdte egyeni arculata, sajat programja kialakitasat. A nagy ter, az aula lehetdve tette a kedves Mikulas
napi rendezvenyek es a nagy fenydfa melletti drdmteli karacsonyi iinnepeket, valamint a nyolcadikosok biicsuztatasa eldtt a „bolond ballagast."
A nemetiil tanulok vezettek be a Marton napi lampas felvonulast, az angolosok minden evben megtartjak a Halloween napjukat. A tanev vegi
„Babel tomya" cimii musoros rendezvenyen mutatjak be a diakok, mennyit fejlddtek az adott tanevben nyelvtudasbol. Hagyomanya van mar az
elsd osztalyosok kdszdntesenek, az otodikesek „csibeavat6janak", a
nyolcadikosok meghatd bucsuztatdjanak, a marcius 15-i mu'soroknak, az
oktober 6-i, 23-i megemlekezeseknek, a Fold napi rendezvenyeknek, az
automentes napon tartott kerekparos tiiraknak, a tanulmanyi kirandulasoknak, az erdei iskolai programoknak, a sokfele nyari tabornak, es a
csellengd gyerekek reszere szervezett nyari „Vakaci6 Akcid" programoknak. Eld testvervarosi kapcsolata van az intezmenynek Kezdivasarhely Nagy Mozes Liceumaval.
A szabadidd hasznos eltolteset biztositjak a delutani szakkori es tdmegsport foglalkozasok. Nepszerii az „ Ejszakai pingpong ", ami Faragd
Sandor, a „pingpong doki" dtlete alapjan indult be az iskolaban. Pentekenkent kesd ejszakaba nyulo jatekkal, sportolassal tolthetik el az estet
csavargas helyett a fiatalok. Az alsds osztalyokban napkozi, felsdben tanuldszobai elhelyezest minden jelentkezdnek biztosit az iskola. Itt keszitik el a gyerekek a masnapi lecket, es az dnalld tanulashoz is segitseget
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kapnak. A napi haromszori etkezes minden igenylo reszere biztositott.
Jol miikodik a diakonkormanyzat es a sziiloi munkakozosseg. 1991-ben
jelent meg „Szia!" cimmel az elso iskolaujsag, melybol azota is evente
2-3 szam lat napvilagot. 1993-t61 mukodik az iskolaradio, ami igy jelentkezik be: Barcsay radio, Szentendre. Az iskola helyiseget ad az egyhazaknak hittanorak megtartasara.
Az itt tanito pedagogusok oktato-nevelo munkajukat tekintve igenyesek. Eloszor meg a TTUSZ-ra (Tudomanyos-Technikai Uttoroszemle)
keszitettek fel tanitvanyaikat, majd egyre komoly abb kovetelmenyek ele
allitottak a diakokat, akik a varosi, jarasi, megyei, orszagos es nemzetkozi tanulmanyi, kulturalis es sportversenyekrol sorra hoztak haza az ertekes dijakat. 1991-ben a tehetseges tanulok gondozasat, fejleszteset
szolgalo alternativ programot vezetett be a tantestiilet. 1997-t61 - a varosban egyediil - ketevente kisletszamu osztalyt indit az iskola olyan
kisdiakok szamara, akiknek - szakvelemenyben megallapitott - reszkepesseg zavaraik vannak. Tobbsegiik ket ev alatt fel tud zarkozni tarsaikhoz. Kidolgoztak es alkalmazzak a gyermekkozpontiisag elvenek megfelelo „Ovodab61 az iskolaba valo atmenet" programjukat, mellyel az iskolakezdest segitik. Alapozo mozgasterapiat alkalmaznak, mellyel megalapozzak a tanulashoz sziikseges alapkeszsegek kialakulasat. Meixner
bazisiskolakent miikodnek.
Az idegen nyelv tanulasat a harmadik osztalyban kezdhetik meg a
gyerekek angol es nemet nyelvbol. A hatekonysag erdekeben az iskola
torekszik a kiscsoportos nyelvoktatasra. A lehetosegekhez kepest nyelvgyakorlas es mas nepek kulturajanak megismerese celjabol szerveznek
angol es nemet nyelvteriiletekre kirandulasokat. Kiemelkedo sikere volt
az iskolanak 1993-ban, amikor a Mi nemetek es keleti szomszedaink cimmel Nemetorszagban meghirdetett palyazatot, vele 6500 markas fodijat
es egy nemetorszagi utazast nyert a 7.a osztaly. (Felkeszito tanarok:
Molnar Katalin, Demeter Zsuzsanna, Kadi Gaborne, Siito Mehnda).
Hagyomany az intezmenyben, hogy elsotol negyedikig egyiitt marad az
osztalykozosseg. Otodik osztalytol lij program veszi kezdetet. Kepessegek szerinti bontas alapjan ujjaszervezodnek az osztalyok: emelt szintu
es normal osztalyokra valo tagozodas tortenik. A sziilok igenye es a tantestiilet dontese alapjan emelt szinten is tanitjak otodiktol nyolcadik osztalyig a matematikai es az idegen nyelveket, valamint otodik es hatodik
osztalyban a termeszetismeretet. Az igy kialakitott osztalyokban biztosi264

tani tudjak a diakok egyenisegenek es adottsaganak legmegfelelobb utemu haladast. Az eroszakmenetes kommunikacio fokozatos terhoditasa
az iskolai neveles fontos eszkoze.
1987-ben Demeter Zsuzsanna tanitono elnokletevel kezdte meg mukodeset az iskolaban a Vasgyuro Diaksport Egyesiilet. 1989-t61 Vig Zoltan tanar lir az elnok. Az 1995-ben hivatalosan is bejegyzett iskolai
sportegyesiilet legnepszeriibb es legeredmenyesebb sportagai a kosarlabda, a labdariigas, az atletika, a roplabda, az asztalitenisz es a termeszetjaras. Az evkozi es nyari taborozasok soran a gyerekek megszereztek a Gyermek Kek-Tiira hat tajegysegi jelvenyet, vegigeveztek a Duna
teljes magyarorszagi szakaszat, es kerekparral bebarangoltak az orszag
legszebb tajait.
A komyezeti neveles az iskolaban nem elkiilonult tantargykent jelentkezik, hanem beepiil minden tantargyba. A gyerekek kutato, figyelo, termeszetovo munkajanak szintere a varos, a kornyezo vizek, retek, hegyek. Erdeklodesiik, munkajuk gyiimolcse egy igenyes, nyomtatasban
megjelent konyvecske: Szentendre es kornyeke orom es bdnat terkepe,
melyet Banfalvi Antalne es Demeter Zsuzsanna tanamok segitsegevel
allitottak ossze. Tobb osztaly vett reszt „drdkbefogaddsi akciokban",
amikor allatkerti allatoknak, szentendrei faknak, patakszakaszoknak,
szobroknak lettek boldog „sziilei". Ket osztaly bekapcsolodott az Europai Levegoszennyezettsegi Projektbe. Mertek az eso savassagat, es elkeszitettek a komyezet zuzmoterkepet. A „Hal6zat az elovizekert" mozgalom tagjaikent rendszeresen vizsgaltak a Piispok-forras vizet. Eveken at
meteorologiai meroallomast miikodtettek az iskolaban Kellar Janos
okometeorologus segitsegevel. Kiemelkedo eredmenyt ertek el a 7. osztalyosok 1998-ban, amikor megnyertek a K O R N Y E Z E T - E P I T E S Z E T O R O K S E G cimij orszagos palyazatot. Az iskola programjaihoz a sok sikeres palyazat, es az 1994-ben letrehozott Barcsay Alapitvany nyujt segitseget.
Az iskola tobb pedagogusanak jelent meg a komyezeti nevelessel kapcsolatos munkaja az Erdei Iskola Alapitvany, az Oktatasi Miniszterium,
illetve a Nemzeti Tankonyvkiado gondozasaban: A fdk vildga /2001.
Banfalvi Antalne, Demeter Zsuzsanna, Dulai Terez, dr. Toth Belane/,
IvdvizUnk tortenete /2004. Banfalvi Antalne/, Keresd a fa szellemet!
/2004. Banfalvi Antalne, Sores Marianna/.
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B A R C S A Y JENO ALTALANOS I S K O L A
K U L T U R A L I S KOZPONT

Az iskola eleteben a legnagyobb valtozast az 1992-es ev hozta. A lakotelep utan az iskola is nevet szeretett volna valtoztatni. Kerestek a
megfelelo szemelyt. A tantestulet valasztasa vegiil a Szentendrehez oly
erosen kotodo, es a magyar miiveszetben meghatarozo szerepet jatszo
Kossuth-dijas festomiiveszre, Barcsay Jenore esett (1900-1988). Az
igazgatono, Torbane Ballago Zsuzsanna a valasztast igy indokolta: „ Intezmenyiink tdvol esik a varos kulturalis verkeringesetol, ezert az iskolavezetes ugy hatdrozott, kulturdlis centrumot hoz letre az iskola kereten
belUl. A nevvdlasztdst tobb dolog is indokolja. Iddtdllo nevre volt szUksegUnk, amely politikamentes es pelddt szolgdl a tanuloifjusdg szdmdra.
Termeszetesen sokat szdmit a Barcsay Muzeum lete, ahol kozvetlen kapcsolat alakul ki a muveszi alkotdsok es a szemlelodo tanulok kozott. " A
nevfelvetelt 1992. januar 21-re, a mester sziiletesnapjanak kozelebe idozitettek. A nevvaltozas nagy mozgast inditott meg az iskolaban. Meglodult a diakok es tanarok fantaziaja. Mar abban az evben Barcsay-kupa
newel illettek az evtizedek ota zajlo, 11-12 evesek diakoknak rendezett
oszi kispalyas-labdarugo merkozeseket. 1993 januarjatol pedig Barcsaynapok cimmel sokiranyu kulturalis munkat osszefogo rendezvenysorozatba kezdenek /rajz-, fotopalyazat, szindarabok bemutatasa, alkotonapok meghivott szentendrei festokkel, keramikusokkal, orszagosan ismert
irok, koltok vendegiil latasa, stb./ Az iskolaev indulasakor oszi tarlatot,
kiallitasokat rendeztek, amelyekre helyi es orszagosan ismert miiveszeket hivtak meg. Igy az iskola nemcsak nevelesi-oktatasi feladatokat lat
el, hanem miivelodesi, kozossegi es sportkozpontkent is szolgal. Hezagpotlo szerepet tdlt be a varostol kisse tavol eso lakotelep kulturalis eleteben.
Kivulrol az iskola tovabbra is egy szokvanyos lakotelepi iskola.
Ugyanakkor a nevfelveteltol kezdve az iskola falain beliil „ eleven erovel
jelen van a nevado mester szelleme. " 1994-ben ujabb nagy esemeny kovetkezett. Megnyilt a B I G - Barcsay Iskola Galeria. Az otletrol es az iskolagaleria megnyitasrol a Pest Megyei Hirlap es a helyi ujsag is beszamolt. A galeriaavato kiallitas a Szentendrehez oly erosen kotodo, Kossuth-dijas festo, Deim Pal munkassagat mutatta be. Amegnyito beszedet
Paskandi Geza fro mondta. A galeria nyitasat a helyi miiveszettortene266

szek is jo otletnek tartottak. 6k es az itt elo muveszek is teljes szivvel tamogattak es tamogatjak. A szervezdmunka nagyreszet Marvanyine Gondor Eva tanitond vallalta. Az iskola igenyesseget es a tamogatok dnzetlenseget, segitdkeszseget jelzi, hogy a kiallitasokra - mint mas komoly
galeriakban - szep meghivdkkal invitaljak a nagyerdemut. Kataldgust is
keszitenek. Az evek soran szamtalan igenyes kiallitas szerzett elmenyt
az itt tanulo diakoknak es a lakdtelepen eld felndtteknek. A teljesseg igenye nelkiil nezziik, kiket latott eddig vendegiil az iskola. Orszagosan is
ismert nevek: Jankovich Marcell filmrendezd. Gross Arnold festd, Keresztes Dora textilmiivesz, a tobb telepiileshez (Gdddlld, Szentendre) es
tobb miifajhoz (festes, babkeszites, textil) kdtddd Remsey-csalad. Mellettiik persze felsorolhatatlanul sok helyi muvesz. A regiek: Komiss Dezsd, Szanto Piroska, Szanthd Imre, Balogh Lasszld, Gy. Molnar Istvan,
Kosza Sipos Laszlo, Csikszentmihalyi Robert, Meszaros Dezsd, Regos
Istvan, Regds Anna, az lijak: Lois Viktor, Aknay Janos, a Vajda Lajos
Studio muveszei. Az evtizedek soran itt kiallito miiveszek nevsoranak
ismertetesere itt most nines eleg helyiink. Precizen es szepen megtette
azt az iskola az emlitett igenyes kiadvanyaban: B I G (2004) Nagy drdm,
hogy a Galeriaban az ebbdl az iskolabdl indulo, mara muvessze valt alkotdkat is bemutathattak A huszondteves Alma Matert 72003/ az d muveik bemutatasaval koszdnthette az iskola. Lathatdk voltak itt az iparmiivessze, fotomuvessze valt testverek Csikszentmihalyi Reka, Sara, Berta,
Marton, tovabba Gy. Molnar Emese, Asszonyi Zsofi, Hajdu Bea es Gabor, Aknay Csaba, Fromann Richard munkai.' Remeljuk, ezen ertekteremtd igyekezet es munka nem tilnik el nyomtalanul. Tovabb el a tanitvanyokban es majdani gyermekeikben.
A BIG-hez kapcsolodva lehetdseg van a tarsmiiveszetek apolasara is.
A Suli-szinhaz kereten beliil Santha Belane vezetesevel miikddik babszakkor, arnyszinhaz es Kertesz Kata vezetesevel szinjatszd csoport. A
csoportok havi rendszeresseggel mutatkoznak be. A B I G kiallitasok
megnyitasakor is dk adjak a miisort. 1995-ben meg egy miiveszeti ag
miivelesere nyilt lehetdseguk az itt tanulo diakoknak. Az akkor indulo
tanevben az iskolaban megnyilt a Vujicsics Tihamer Zeneiskola kihelyezett tagozata. Amellett, hogy az itt tanulo diakokbdl miivelt, zeneszeretd felndttek lesznek, gyakran fellepnek a kuldnbdzd rendezvenyeken.
Reszt vesznek a versenyeken, az arra meltokat zenei palyara iranyitjak.
2001-tdl a Szia! cimC lap folytatasakent megindult az iskola uj lapja
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Barcsay sok Lapja cimmel. A technikailag is komolyabb lijsag foszerkesztoje Tothne Vojtek Eva tanamo. A szerkesztosegi bizottsagban pedig tovabbra is ott vannak a diakok. A 2003-2004-es tanevtol ujabb lehetoseg nyilt a muveszeti oktatas fejlesztesere. Az iskolaban mukodik a
Fedics Mihaly Alapfoku Muveszeti iskola kihelyezett tagozata Birone
Bogdan Valeria vezetesevel. Igy biztositani tudjak, hogy a tanuloik az
onkormanyzat altal tamogatott szakkori munkan tul allandd muveszeti
kepzesben reszesiilhetnek.
A K I K R E BUSZKEK

Az iskola mar indulasakor igyekezett kiilon figyelni a tehetseges ndvendekeire. Tamogatasuk, neveld munkajuk eredmenye, hogy a diakjaik hamarosan nemcsak a helyi, de orszagos megmerettetesekrol is sorra
hoztak a j6 eredmenyeket. A felkeszitd tanarok nevet ()-ben kozoljiik.
Kiemelkedo eredmenyek
1981.
Orosz nyelvi csapatverseny-orszagos dontdbe jutott (1981):
Pallanek Andrea, Pinter Eva,Szurmai Janos (Molnar Katalin)
Matematika verseny - orszagos 6. h.:
Leitereg Andras (Margaritovics Ivanne)
1982.
Teli uttdrd-olimpia, szanko - orszagos ddntd 9. h.:
Kindner Tamas (Bodola Katalin)
Voroskeresztes csapatverseny - orszagos ddntd 3. h.:
Cseri Gabor, Kolek Zsolt, Kovacs Andras, Pongracz Ildiko
(Bodony Jozsefne)
1984.
Termeszetjardk csapatversenye - orszagos ddntd 11. h.:
Banfalvi Koppany, Dohan Gergely, Feher Andras, Hejjas Tamas,
Kauer Jozsef, Kiss Barnabas, Kovacs Miklos,
Marvanykdvi Istvan, Orban Imre, Pallanek Istvan,
Perjessy Barnabas (Banfalvi Antalne)
1985.
Uttdrd ohmpia, orszagos ddntd, asztalitenisz 4. h.:
Heim Laszlo (Bodola Katalin)
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1986.
Uttoro olimpia, otproba - orszagos donto:
Babszki Robert, Borbely Gyula, Hegykozi Janos, Rappai Peter,
Szabo Tamas (Bodola Katalin)
1987.
Uttoro olimpia, otproba- orszagos donto:
Banfalvi Koppany, Borbely Gyula, Hegykozi Janos,
Horvath Szilveszter, Kussinszky Kornel, Takacs Istvan
(Bodola Katalin)
Uttoro Olimpia, tajekozodasi futas - orszagos donto:
Szabo Eszter (Banfalvi Antalne)
Teli uttoro olimpia, szanko - orszagos donto: 2. h.:
Banfalvi Koppany (Vigne Gyorkds Katalin)
1988.
Termeszetjarok csapatvers. - orszagos donto: 4. h. :
Banfalvi Zsofia, Csikszentmihalyi Marton, Fiistos Katalin,
Gerlai Boglarka, Hoka Laszlo, Jaszai Tibor, Laczko Izabella,
Mehes Bela, Toth Andras, Toth Katalin (Banfalvi Antalne)
1989.
Nemet nemzetisegi nyelv verseny, orszagos donto 1. h..
Kadi Marianna (Kadi Gaborne)
1990.
Diakolimpia, sakk - orszagos verseny 3. h.:
Mincsovics Miklos
1991.
Diakolimpia, sakk csapatvers. Orszagos donto 1. h.:
Budavari Csaba, Mincsovics Gergely, Mincsovics Miklos
Kemia verseny - orszagos donto 8. h.:
Nagy Gergely (Tothne Vojtek Eva)
Nemzetkozi helytorteneti vetelkedo (Nemetorszag es keleti
szomszedaink) 1. h. :
7.a. oszt.
1992.
Fizika verseny - orszagos donto:
Nagy Gergely (dr. Marsal Tamasne)
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1995.
Diakolimpia, labdarugas - orszagos donto 3. h.:
Bobak Attila, Botos Ferenc, Dikacz Peter, Gacsalyi Robert,
Korsos Miklos, Kosztan Csaba, Mezei Kalman, Namcsok Bela,
Nyetz Gabor, Salanki Balazs, Sziacs Roland,Turi Gabor
(Vig Zoltan)
1996.
Amfiteatrum Kupa matematika verseny 2. h.:
Kovacs Gabor (Banfalvi Antalne)
1997.
Zrinyi Ilona matematika verseny - orszagos donto:
Kauderer David (Banfalvi Antalne)
1998.
Komplex matematika verseny - orszagos, 8. h.:
8. o. Haromfos csapata (dr. Marsal Tamasne)
K O R N Y E Z T - E P I T E S Z E T - OROKSEG'98" - orszagos palyazat 1. h.:
7. a. oszt. (Banfalvi Antalne)
1999.
Nemzetkozi rajzverseny - dijazott:
Hanak Csilla (Galambos Jozsef)
2000.
Meseiro verseny - orszagos 1. h.:
Griill Anna (Pinter Iren Krisztina)
Foldrajz verseny - orszagos 1. h.:
Bende Orsolya (Demeter Zsuzsanna)
Nemet verseny - orszagos 7. h.:
Kovacs Barbara (Kadi Gaborne)
2001.
Tortenelem verseny - orszagos donto 1. h.:
Feher Anna, Hegedus Timea, Kallos Judit (Biro Laszlone,
Demeter Zsuzsanna, Kadi Gaborne, Osztrogonaczne Fecz Eva)
Szamitastechnikai verseny - orszagos donto:
Gyorffy Daniel (Rozsa Andrea)
P E N T E L Nemzetkozi Rajzverseny 3. h.
Rryjak Rudolf (Galambos Jozsef)
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2002.
Zrinyi Ilona matematika verseny -orszagos donto,
Maknics Anita (Tothne Vojtek Eva)
Madarak es Fak Napja - csaladi verseny - orszagos donto 11. h.:
Koren csalad: Bence, Zoltan, Matyas (Aranyne Papp Ibolya,
Gerlai Peteme)
Technika verseny - orszagos donto 7. h.:
Magyar Balazs, Tirpak Peter, Vido Daniel (Hornyak Istvanne)
2003.
Szep magyar beszed - orszagos 3. h.:
Kallos Judit (Biro Laszlone)
Kaan Karoly termeszet- es komyezetismereti verseny - orszagos donto:
Koren Zoltan (Gerlai Peter)
Curie kemia verseny - orszagos donto:
Maknics Anita (Tothne Vojtek Eva)
Abakusz matematika verseny - orszagos 2. h.:
Maknics Anita (Tothne Vojtek Eva)
2004.
„Gyermekek egy szebb iinnepert" - orszagos 1. h.:
7. d. oszt. (Rozsa Andrea, Demeter Zsuzsanna)
Minden iskola kiilon figyeli es biiszke orommel nyugtazza a nala eveket eltoltott novendekei eredmenyeit, sikereit. A huszonot ev alatt akadtak ilyenek szep szammal ebben az iskolaban is. Neviiket felsorolni szinte lehetetlenseg. Azok koziil, akik az iskolaban tanultak, alljon itt izelitotil csak nehanyuk neve: Fenyo Laszlo Liszt Ferenc-dijas gordonkamiivesz 1992-ben a sevillai vilagkiallitason negy tarsaval egyiitt kepviselte
a magyar kulturat. Leitereg Andras meg altalanos iskolas koraban 16.0.1
nyert az orszagos matematikaversenyen, gimnazistakent pedig a Fizika
Europa Bajnoksag 4. helyezettje lett. Torok Zoltan termeszetfilmes az
European Wildlife Film Festival komyezeti temaju valogatasanal
Cyanide Blues cimu filmjet 2002-ben a legjobb harom koze szavaztak.
Banfalvi Koppany epiteszkent palyazatot nyert, es az 6 terve alapjan
epiilt meg Budapesten az Erzsebet teri Kulturalis Kozpont. Meszaros
Erikat pedig mint a barceloniai olimpia aranyermeset ismerte meg a vilag. Mellettiik ott allnak a mar emlitett kepzomiivessze lett tanitvanyok,
az irassal probalkozo Szurmai Janos, vagy a T v munkatarsakent dolgo271

z6 Topics Judit, Geczi Szilvia. De folytathatnank a sort annak a sok tanitvanynak a nevevel, akik mar valamely kiilfoldi egyetemen szerzik
vagy szereztek meg a diploma] ukat.
TANULOI LETSZAM
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Az indulas utan a letszam emelkedesevel kiiszkodo iskola helyzete kesobb stabilizalodott. Uj iskolak kezdtek meg a mtikodesiiket, valtozott a
korzethatar. Megallt a lakotelep lakossaganak novekedese. Igy a letszam
tekinteteben szinte visszaallt az eredeti allapot.
Az elmiilt evek alatt a pedagogus kozosseg stabilizalodott. A nyugdijazasok es a szereny merteku fluktuacio kovetkezteben a tapasztalt pedagogusok es a dinamikus fiatalok arany a javult, ami egy jol miikodo pedagogiai miihely kialakulasat eredmenyezte. 1997-ben Szentendre varos
Onkormanyzata kimagaslo teljesitmenyeert a Barcsay Jeno Altalanos Iskola kollektivajat Pedagogiai Dfjban reszesitette. Az utobbi idoben tobb
tanitvany pedagoguskent tert vissza az inzemenybe. Igy szamithatnak arra, hogy a kialakitott ertekrend atoroklodik a tantestiilet uj generaciojara. A szakos ellatottsag evek ota 100 %-os
IGAZGATOK

Ujhelyi Albertne
71979- 1981/
Korcsog Edit
/1981 - 1983/
dr. Solymos Rezsone
/1983 - 1987/
Szekeres Laszlo
/1987 - 1989/
Torbane Ballago Zsuzsanna /1989 - /
TANITOK ES NAPKOZIS N E V E L O K

/1979-2000/

Almasi Arpadne
/1984 - 1989/
Andras Edit
/1993/
Angyalne Jednakovits Agnes /1991 - 1994/
Antalne Papp Erzsebet
/1985 - 1988/
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Aranyne Papp Ibolya
/1979 Benyak Jeno
/1982- 1987/
Bereine Gulyas Melinda /2003 Bessenyei Ferenc
/I981/
Biczak Orsolya
/1995 - 1996/
Bihon Gy ozone
71998/
Bomemisza Balazsne
/1981 - 1984/
Boszornienyi Gyorgy
/ 1 9 8 2 - 1988/
Budavari Miklosne
/1996 - 1998/
Csako Tamara
/ 1 9 9 2 - 2000/
Csefalvy Zoltan
/1982/
Csirke Endrene
/I998 Csizmadiane Meszaros Judit /1998 - 2003/
Demeter Agnes
/ 1 9 7 9 - 1996, 2 0 0 4 - /
Doboss Eszter
/1992Dukaine Teszarik Erzsebet /1997 Farkas Katalin
/ 1 9 8 3 - 1984/
Farkasne Szabo Judit
/ 1 9 9 8 - 1999/
Fejes Imrene
/ 1 9 8 0 - 1991/
Ferge Lajosne
/ 1 9 7 9 - 1983/
Fibi Zoltan
/ 1 9 9 2 - 1994/
Ficzere Noemi
/2001/
Forintos Robert
/I985 - 1987/
Gacsalyi Laszlone
/1984Galambos Jozsef
/1988 Galne Nagy Erika
/1979-86, 1992- 1994/
Gulyasne Bocsa Ildiko
/2003 Hann Judit
71985 - 1988/
dr. Hann Ferencne
/ 1 9 7 9 - 1996/
Harasztosi Erika
71986- 1988/
Herczog Janosne
/ 1 9 9 8 - 1999/
Hoos Emone
71979 - 1993/
Horvath Adrienn
/2002 - 2004/
Horvath Istvanne
71981 - 1996/
Horvath Rita
/1988 - 1990/
Horvath Tibor
72001/
Inczedyne Szamedli Ildiko /200I/
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Jaszai Belane
/ 1 9 7 9 - 19867
Juhasz Tibome
/ 1 9 7 9 - 19897
Kaczander Eva
/1995 - 19967
Kecskes Maria
71987/
Kelemen Andras
719837
Kerekes Melinda
71998 - 20027
Kertesz Susanna
71999 - 20007
Kerteszne Ikvai Eniko
71996- 19977
Kiss Gabriella
71996 Kiss Ildiko
71982 - 19857
Kissne Gere Rozsa
71980- 19837
Kolozs Janosne
71979 - 19927
Kolozsvari Mariann
71982- 1984, 1987Konya Maria
71979 - 19867
Kovacs Mihalyne
71985 - 19877
Kozak Sylvia
71983 - 19977
Kozma Anett
72001 - 20027
Kruppane Szucs Maria
71988 - 19897
Ladanyi Monika
71993 - 19977
Laszlok Andrasne
71979 - 19877
Liszkai Agnes
71989 Maries Gyulane
71983 - 19887
Marvanyine Gondor Eva 71985 Medveczky Imre
71986- 19897
Mehringer Tibome
71984- 19897
Melich Krisztina
72000 Melis Eva
71985 - 20007
Menner Monika
71989- 19907
Meszaros Ildiko
71985 - 19867
Meszaros Lajosne
719987
Dr. Miklosvarine TolgyesiLivia 720007
Mikos Laszlone
71979- 20007
Mizsanyine Kovacs Judit 71994 Molnar Bertalanne
71979 - 19897
Molnar Gusztav
71979 - 19827
Molnar Lajos
719967
Molname Kneifel Ibolya 71986 - 19907
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Nagy Antalne
71984 - 19937
Nagy Katalin
71979 - 19807
Nagy Marianna
71996 - 19997
Nagy Zoltan
71981 - 19847
Nagyne Andrasi Gyongyi 71979 - 20057
Nagyne Babies Eva
71981 - 19827
Nagyne Toth Andrea
71990Nehez Laszlo Csabane
719957
Nemesne Varay Marianna 71985 - 19867
Nemeth Katalin
71987 Nemeti Sandome
71997 - 19987
Neumann Etelka
71980 Onody Lorantne
71983 - 19877
Orban Edit
71980- 19817
Orban Imrene
71983 - 19997
Palmaine Vass Zsuzsanna 71980 - 19817
Panczel Attila
71981 - 19827
Papp Tibor
71993 Papp Tiborne
71991 Peter Peter
71994- 19977
Pinter Iren Krisztina
71979 Platthy Ivanne
71979- 1981, 2000-20017
Remenyi Andrea
71987 - 19907
Ronkovics Milan
719957
dr. Rozgonyi Tamasne
71980 - 19817
Rozsa Mariann
72000 Sakszne Zachar Zsuzsanna 719827
Sandor Laszlo
71979 - 1982,1987 - 19887
Santha Belane
71998 Schinkovits Lajosne
71979 - 19927
Simonne Balazs Andrea 71989 - 19997
dr. Simonne Kovacs Maria 71996 Slichoczkine Szarka Irma 71985 - 19917
dr. Solymos Rezs6ne
71979 - 19877
Stickelne Ugrai Edit
71991 Szabo Agnes
71995 Szabo Gabome
71997 275
1^

Szabo Judit
71982 - 19887
Szabo Katalin
71979 - 19847
Szabo Marta
71993 - 19967
Szabo Zita
71987 - 19887
Szabone Arvai Andrea
72001 Szamedline Csorgo Marta 71987 - 19887
Szebeni Martonne
71996 Szikra Andrea
71990 - 19917
dr. Szilagyi Laszlone
71990 - 19917
Szoke Gyulane
71985 - 19907
Dr. Sziak Odonne
71980 - 19837
Tanito Lajosne
71993 - 19947
Tasine Varga Ilona
71984 - 19867
Thaly Borbala
719957
Thibane Toth Rita
71997 - 19987
Torbane Ballago Zsuzsanna 71979 Toth Jozsefne
71981 - 19877
Toth Jozsefne
71997dr. Toth Belane
71982 - 19967
Torok Zoltan
71995 - 19967
Trizner Agnes
71992 - 19967
Ujhelyi Albertne
71979 - 19817
Vamagy Csaba
71982 - 19967
Vassne Balazs Gyorgyi
71984 - 19877
Veres Istvan
71988 - 19967
Viplak Katalin
71985 - 19867
Voros Viola
71999 - 20007
Vukics Rita
72000 Webeme Mikecz Maria
71984 - 19927
TANAROK

Adok Marietta
Albertne Czekmany Ilona
Aleva Gyorgy
Arany Zsofia
Bakos Eszter

angol
technika
technika
angol
angol
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72004 71985 - 19877
719887
72004 - 20057
72000 -

Balla Maria
nemet
/1992-- 1994/
Banfalvi Antalne
mat.musz.ism. /1979 Banfalvi Judit
/2005 Banfi Katalin
/2005 Banlaki Peterne
magy., tort.
/1985 -- 1989/
B aranyai Imre
technika
/1988- 1989/
Bardosi Zsuzsanna
mat.,techn
/1980- 1986/
Barnas Laszlo
technika
/1989- 1990/
Bartfai Zsuzsanna
nemet
/1987- 1990/
Bedd Szilvia
nem.,konyvt. /1991 - 1999/
Belezney Gizella
angol
/2001 Bendzsay Reka
testn.,biol.
/2004 - 2005/
Bernathne Iflinger Terezia mat.,fiz
/1986Bihonka Judit
logopedus
/2004 Biro Laszlone
magyar
/1985 - 2004/
Birone Bagdan Valeria
mat., enek
/1993 Bodola Katalin
testneveles
/1979 - 2005/
Bodony Jozsefne
foldr.,biol.
/ 1 9 8 0 - 1988/
Bokome Forro Agnes
enek,zene
/1997 - 1998/
Csala Ildiko
angol
/ 1 9 9 8 - 1999
Cserhati Eszter
angol
/ 1 9 9 6 - 1999/
Cstiros Miklosne
szam.techn.
/1998 - 2000/
Demeter Zsuzsanna
foldr., rajz
/1987Des Magdolna
magyar
/ 1 9 8 9 - 1992/
Dohajov Janosne
foldr., angol /2002 - 2004/
Dulai Terezia
kem., biol.
/1991 - 2000/
Dudas Gyongyi Erika
orosz
/ 1 9 8 0 - 1988/
Eperjesine Borbas Borbala magy., fran. / 1 9 8 6 - 1996/
Erdei Laszlone
magyar
/ 1 9 7 9 - 1985, 1993-1994/
Erdelyi Maria
enek, zene
/ 1 9 7 9 - 1981/
Faczan Katalin
nemet
/ 1 9 8 4 - 1989/
Frohmann Richard
rajz
/ 1 9 9 8 - 2001/
Garamhegyi Gezane
magyar
/2002 - 2004/
Gergely Laszlo
technika
/ 1 9 8 7 - 1988/
Gergely Piroska
nemet
/1979 Geriai Peter
magy., tort.,testn. /1979-1989/
Gerlai Peterne
foldr., bilol.
/1981277

Gonczi Janos
testneveles
/ 1 9 7 9 - 1982/
Gyulay Mihalyne
mat., fiz.
/ 1 9 8 0 - 1986/
Hornyak Istvanne
techn., foldr. /1996 - 2005/
Iszaly Gyorgy
tort., techn.
/1990 - 1997/
Juhaszne Sinoros Szabo Csilla angol
/1999 Kadi Gaborne
enek,zene
/1979Kakasi Eniko
matematika
/ 1 9 9 4 - 1996/
Kalacska Dora
gyors, gepiras /1992 - 1993/
Karsaine Kiss Zsuzsa
magyar
/1981 - 1989/
Kertesz Gyulane
konyvtaros
/ 1 9 9 0 - 0998/
Kineses Agota
angol
/2003 - 2004/
Kiss Zoltan
enek
/1985 - 1987/
Kiss Istvanne
technika
/ 1 9 7 9 - 1980/
Klabacsek Gyulane
orosz
/1988 - 1996/
Knirsch Gyorgyi
angol
/1999 Koncz Istvan
biol., kemia / 1 9 7 9 - 1984/
Korcsog Edit
magy., tort.
/1981 - 1983/
Kovacsics Iren
/ 1 9 8 0 - 1982/
Korosi Andrea
angol
/1994 - 1996/
Kucserak Magdolna
fiz., kemia
/1984Kungl Sandor
testneveles
/ 1 9 8 2 - 1983/
LabanczInna
/ 1 9 8 7 - 1989/
dr. Lady Jozsefne
foldr., biol.
/2001 Lazar Eniko
enek
/1979 - 1996/
Lengyel Laszlo
technika
/ 1 9 9 0 - 1991/
Lontaine Nemeth Erzsebet magy.,tort.
/ 1 9 9 6 - 2003/
Lukacs Sandorne
techn.
/ 1 9 8 0 - 1985/
Margaritovits Ivanne
mat., fiz.
/1979 - 1992/
Markoltne Szonyi Gabriella rajz
/1979 - 1985/
dr. Marsal Tamasne
mat., fiz.
/1979Marton Zsuzsanna
/1981 - 1982/
Megan Maria
magy., orosz / 1 9 8 0 - 2004/
Meszaros Julianna
technika
/1987 - 1988/
Miakich Gabor ifj.
tort., magyar /2004 Molnar Katalin
orosz, nemet /1979 Nagy Gyorgy Gabor
technika
/ 1 9 8 9 - 1990/
Nagy Katalin
angol
71997/
278

Nagyne Babies Eva
orosz
Neder Ildiko
nemet, biol.
Nagy Zoltan
Nemesne Varay Marianna
Nemeth Sandor
technika
Nemoda Attila
rajz
Nyisztor Gergelyne
angol
Nyitrai Szilvia
Orendi Eva
nemet
Osztrogonaczne Fecz Eva magy., tort.
Penzias Agnes
logop.
Peter Peter
mat., fiz.
Pinter Krisztina
Plezeme Illes Zsuzsanna nemet
Popradi Laszlo
magy., tdrt.
Popradi Laszlone
foldr., tdrt.
Racz Ibolya
tdrt.
Redo Daniel
angol
Reparszky Laszlone
magyar
Rozsa Andrea
szam.techn.
Samu Mihalyne
magyar
Sandor Judit
kdnyvtar
Sandor Laszlone
magyar, tdrt.
Sods Istvan
bioldgia
Sdres Marianna
magyar,tdrt.
Strobl Janosne
nemet
Szabo Maria
kemia, biol.
Szarka Szilvia
testneveles
Szebeledi Gabome
magyar
Szekeres Laszlo
mat., techn.
Szel Karoly
rajz
dr. Szikra Dezsdne
foldr., rajz
Szoboszlay Adrienne
angol
Tarczy Andrea
orosz
Tasnadi Andras
technika
Toth Enikd
angol
dr. P Toth Belane
nemet
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/1981 - 1982/
/2002 - 2003/
/1981 - 1984/
/1985 - 1986/
/ 1 9 9 2 - 1993/
/1997/
/1996/1983 - 1984/
/2001 - 2004/
/1988/1988 - 2004/
/1994- 1997/
/2001 / 1 9 9 8 - 2001/
/1979- 1994, 1996-1998/
/ 1 9 7 9 - 1987/
/1986- 1994/
/ 1 9 9 6 - 1997/
/1987 - 1988/
/2000 / 1 9 8 9 - 1991/
71982/
/ 1 9 7 9 - 1989/
/ 1 9 8 9 - 1990/
/1999 / 1 9 8 2 - 1990/
/1993 - 1994/
/2003 /2004 /1987 - 1993/
/1993 - 1998/
/1984- 1993/
/1994- 1998
/1993 - 1994/
/ 1 9 8 6 - 1987/
/2004 /1984/

Tothne Vojtek E v a
Vamagy Sandome
Vassne Balazs Gyorgyi
Vegso Ildiko
Vicsotka Mihalyne
Vig Zoltan
Vigne Gyorkos Katalin,
Zold Andrasne

kemia, mat.
foldr., biol
kemia
konyvtar
magy.,orosz
biol.,testnev.
biol.testnev.
magy., tort.

/I988 /1982 -1995/ /1997 -2001/
/1984 - 1987/
/1998 - 1999/
/1979 - 1985/
/1988/1986 /1979 - 1980/

A diakok mellett munkajuk eredmenyekent a pedagogusok koziil is
tobben nyertek el kiilonbozo kitiintetest, elismerest.
Szolgdlati Erdemerem
Miniszteri Dicseret
(1985)
Molnar Katalin
(1985)
Erdei Laszlone
(1987)
Nagyne Andrasi Gyongyi (1986) Sandor Laszlone
(1988)
dr. Hann Ferencne (1986)
Bodonyi Jozsefne
(1988)
Torok Maria Judit (1987)
Juhasz Tiborne
(1989)
Acs Mihalyne
(1987)
Molnar Bertalanne
(1991)
Torbane Ballago Zsuzsanna (1987)Popradi Laszlo
(1991)
Aranyne Papp Ibolya (1988)
Samu Mihalyne
Bernathne Iflinger Terez (1988)
Horvath Istvanne (1988)
Santha Belane
(1988)
Mayer Attilane
(1989)
dr. Toth Belane
(1991)
Kadi Gabome
(1991)
Gerlai Peteme
(1991)
Kivalo Munkdert
Margaritovits Ivanne (1985)
Sandor Laszlone
(1986)
Varnagy Sandome (1987)
dr. Toth Belane
(1987)
Banfalvi Antalne
(1988)

Szentendre vdros kozmUvelodeseert
Megan Maria
(1984)
Marvanyine Gondor Eva (1992)
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Az ev tanitoja
dr. Toth Belane

(1996)

„Szegenyekert es elesettekert"
dr. Hann Ferencne (1996)
Arany Katedra Emlekplakett
Torbane Ballago Zsuzsanna (2002)
Kiskunhalasi Arany Csipke Dij
Hornyak Istvanne (2003)
Polgdrmesteri-igazgatoi dicseret
Acs Mihalyne
(1997)
Bernathne Iflinger Terez (1997)
Dulai Terez
(1997)
Gacsalyi Laszlone (1997)
Mayer Attilane
(1997)
Marvanyine Gondor Eva (1997)
Szabone Klement Borbala (1997)
Szentendre vdros Testnevelesi es Sport Dija
Vig Zoltan
(2004)
Ujhelyi Albertne eletrajzat lasd az Izbegi Iskolanal
Korcsog Edit
Magyar szakos tanar a Rakoczi liti Altalanos Iskolaban. Az 1970-es
evekben a Varosi Uttoro Elnokseg vezetoje. Ujhelyi Albertne tavozasa
utan 1981-1983 kozott 6t biztak meg az iskola vezetesevel, majd palyat
valtoztatott.
dr. Solymos Rezsone
Tanitono. Erdomernok ferjevel 1961-ben telepedett le a varosban.
1962-t61 az Izbegi Altalanos iskolaban tanitott. Majd 1979-ben az iskola igazgatojaval, Ujhelyi Albertneval atjott az lij iskolaba. Itt igazgatohelyetteskent dolgozott. 1983-1987 kozott mint igazgato vezette az iskolat.
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Szekeres Laszlo
Az iskolaban 1987-1989 kozott igazgato. Innen 1993. jiin. 30-t61 a
Varosi Tanacs Miivelodesi Osztalyara hivtak osztalyvezetonek. Innen
iranyitotta tovabb a varos oktatasiigyet.
Torbane Ballago Zsuzsanna
Tanitoi oklevelet a Jaszberenyi Tanitokepzo Foiskolan szerezte
/1978/. Palyaja, tanitono: Tapiogyorgye /1974-1975/. Majd ferje Szentendrere keriil dolgozni az akkor itt nyflo Pest Megyei Miivelodesi Kozpont es Konyvtarba. Ballago Zsuzsanna is a varosban allt munkaba. Tanitono a Bajcsy-Zsilinszky liti Alt. Iskolaban /1975-1979/, ezutan a Felszabadulas /ma Barcsay Jeno/ Alt. Iskolaban. Ugyanitt igazgato /1989/Szentendrei Arckepcsamok I . /

Az iskola 2005-ben
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Barcsay nap Szdnthd Imre festomuvesszel 1998-ban
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Ora a termeszettudomdnyi szaktanteremben 2001-ben

A tantestulet 2004-ben
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I Z B E G I ALTALANOS I S K O L A
SZENTENDRE-IZBEGI A L L A M I E L E M I NEPISKOLA
L E N I N U T I ALTALANOS I S K O L A
71902-2005/
2000 Szentendre, Maria u. 2.
Tel.: (26) 312-071
Honlap: www.izbegisuli.hu
2002-ben fennallasanak 100. evfordulojat koszontve az iskola tantestiilete nagyszabasu iinnepseget rendezett. Az elso elemistol a nyugdijas
pedagogusig mindenki keszult, mindenki oriilt. Az iskola a rendezvenyek, tiazijatek mellett az onkormanyzat es egy nyomdasz sziilo tamogatasaval megjelentetett egy igenyes kivitelii, nagyobb lelegzetia. 111 oldalas, kepekkel gazdagon illusztralt konyvet is Szdzeves az Izbegi Iskola
(1902-2002) cimmel. A tovabbiakban ennek roviditett valtozatat olvashatjak. Jelenleg azt az anyagot kiegeszitettiik meg az iskola altal kiadott
2003-2004-es evkonyv adataival.
I Z B E G - F A L U A VAROSBAN

A Szentendretol 2-3 km-re, a varos legnagyobb patakja, a Biikkos-patak menten a kozepkorban kialakult telepiiles, Izbeg ,,1766 tdjdn bekebeleztetett Szentendrehez. " A kis falu azonban meg ezutan is sokaig ragaszkodott onallosagahoz. Sajat kozigazgatassal rendelkezett, kiilon birot tartott. Kesobb azonban a jogallasa egyre bizonytalanabb lett. A varos az iratokban eloszeretettel nevezte Izbeget Szentendre „kiilvarosanak". 1925-ben a varos IV. keriiletekent tartottak szamon. Az egysegesitesi torekvesek mellett a forrasok es visszaemlekezesek szerint azonban
a kis telepiiles mindig kulon eletet elt es el. Masok itt az eletfeltetelek es
maskent alakult az intezmenyek - igy az iskola - sorsa is. Tavol a varostol csendes, „videkies" komyezetben zajlik itt az oktatas ma is.
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SZENTENDRE-IZBEGI A L L A M I ELEMI NEPISKOLA

(1902-1945)
1868, a tankotelezettseg bevezetese utan benn a varosban sorra alakultak az iskolak. Alapitojuk es fenntartojuk az egyhazak voltak: romai katolikus, gorogkeleti, reformatus, izraelita. Lasd egyhazi iskolak! A foldmuvelesbol elo faluban, Izbegen nem volt olyan nagy egyhazi kozosseg,
amely vallalta volna az iskolafenntartas feladatat. A hivek szentmisere innen bejartak Szentendrere. A varos kepviselotestiilete pedig iigy velte,
hogy „a keves gyerekre valo tekintettel" nines sziikseg itt iskolara. Valoban kevesebb volt itt a nepesseg. Mig benn a varosban 3501 fo elt,
Izbegen csak 428-an laktak. De az 6 gyermekeiknek is tanulni kellett. A
megoldast vegiil megis az onkormanyzat vallalta. A megyei tanfeliigyelo
intezkedesei reven onkormanyzati tamogatassal 1902-ben miikodni kezdett itt egy iskola, a Szentendre-Izbegi Allami Nepiskola. Egy allami fenntartasii nepiskola, a varos elso es sokaig egyetlen allami iskolaja.
Az

EPiJLET

Uj iskola epitesere termeszetesen a varos nem vallalkozott. Ehelyett
lakast bereltek, kettot is. Egyet az also elemistaknak ( I . -II.o.), egyet a
felso elemistaknak (III-IV. o.). A ket berlakas kisebb atalakitassal ma is
all. Uj tulajdonosaik neve szerint: Krachler haz /Jobbagy u. l.sz./, Jambor haz /Jobbagy u. 5.sz./ Az epiilet beosztasat az iskola egykori tanuloja, kesobbi lakoja, Krachler Agoston elmondasa alapjan rekonstrualni is
tudjuk. Erdemes felidezni ezt az iskolatorteneti erdekesseget. Az indulo
nepiskolak orszagszerte egyben tanitoi lakasok is voltak. Izbegen ez a
kovetkezokbol allt. A tanitoi lakasban volt ket szoba, konyha, eleskamra, pince, faskamra, arnyekszek es 1.5 kh kert. Az egyik szobaban tanultak az also elemibe jarok. A fenti hazban is ott lakott a tanitono, es oda
jartak a tanulni a nagyobb diakok. Az egykori fenykepen e lakas es iskola elott ulnek a mezitlabas diakok. Oldalukon az elsd igazgato tanito es
novere all. Uj, dnalld, csak iskola celjara hasznalando epuletet Izbegen
eldszdr 1923-ban emelt a varos. A felsd Izbegi, akkor mar Szent Laszlo
liton. Igaz meg ott is helyet kapott a tanitd. Az iskola mellett a varos felepitett egy dvodat is. Az iskolaepulet atepitesekkel, bdvitessel ma is all,
es szolgalja az oktatast.
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E L E T A NEPISKOLABAN

Igazan nagy orom, hogy nemcsak a konyvekbol, de szemelyes visszaemlekezesek, es helyi forrasok alapjan idezhetjuk fel egy mar csak az iskolatorteneti szakirodalombol ismert iskolafajta, a nepiskola mindennapi eletet. Az indulo iskola tanuloinak letszama 87 fo. Bar az iskola nem
felekezeti iskola volt, rogzitettek a tanulok vallasi megoszlasat is: Eszerint romai katolikus 76, gorogkeleti 8, evangelikus, reformatus 2, izraelita 1 fo. Az iskolanak a Pest Megyei Leveltarban orzott Anyakonyvi,
Elomeneteh es mulasztasi naploja alapjan megtudhatjuk a tanulok anyanyelv szerinti megoszlasat is. Magyar 18, nemet 16, tot /szlovak/ 45,
szerb 8 tanulo. Az iskolaba kilatogato helyi ujsag riportere reven pedig
kepet kapunk az oktatasrol. „Tapasztaltuk, hogy a felekezeti es vildgi neveles nagyon is osszeegyeztetheto, melyet Schidlo Bertalan igazgato alkalmaz. Ldttuk, hogy a gyermekek jol fegyelmezettek, szorgalmasak,
orommel mennek iskoldba.... A Idtogatdsunkkor „Dicsertessek a Jezus
Krisztus". „J6 napot kivdnok"-kal illo feldlldssal koszontottek. Az egyik
osztdly ban a tanerd beteg volt, helyette az igazgato foglalkozott a gyerekekkel, s az d osztdlydt pedig jol fegyelmezett nagyobb fiiik dirigdltdk,
egeszen helyesen, modszeresen. A tanitdst imddsdggal kezdik, azzal vegzik, dehogy tudni kdzdttuk, hogy nem felekezeti iskoldban tanulnak. "
Es mit tanultak szaz evvel ezelott egy nepiskola diakjai? Arra nezve is
vannak forrasaink. Az oktatas celja ekkor a nepiskolai torveny szerint az
volt, hogy: „a tanulot valldsos alapon erkolcsos polgdrrd nevelje... hazafias szellemben dltaldnos muveltseghez juttassa es a kesobbi felsdbb
tanulmdnyokhoz sziikseges szellemi munkara kepesse tegye." Az also
elemiben a kotelezo tananyag a kovetkezo: olvasas, iras, szamolas, enekles, valamint a kiilonbozo temaju olvasmanyokat tartalmazo olvasokonyv feldolgozasa. Hittanra a tanulok bejartak a varosba. A felso elemiben, a I I I . osztalytol az emlitett targyakhoz kapcsolodott meg az anyanyelv, a magyar nyelvtan, fogalmazas. Masreszt azok a gyerekek, akik a
gimnaziumba tartottak, itt kezdtek el a latin nyelv tanulasat. Miutan a latinosok a I I I . osztaly elvegzese utan atmentek a gimnaziumba, a IV. osztaly a kiilonbozo „polgdri" foglalkozasra kesziilo gyermekeke volt.
Azoke, akik „magokat a kezmiivessegre, mas mestersegre vagy gazdalkodasra adtak." Vagyis iparosok, kereskedok, foldmiivesek lettek. A IV.
osztalytol a kotelezo tantargyak a kovetkezok voltak: szamtan, mertan.
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mechanika, termeszettan, rajzolas, polgari epiteszet, foldmertan, termeszetrajz, foldrajz, polgari jogok es kotelessegek, magyar es nemet nyelv,
fogalmazas, testgyakorlas. Az alapismereteken kiviil a szamtan azon
agazatait is oktattak, amelyek „a kereskedesben, a penzugyekben es nagyobb muhelyekben hasznosak es haszndlatosak. " Emellett rendelet irta
elo, hogy a gyermekeket tanitani kell a kezimunkara es a „hazi gazddlkodds" elemeire is /haztartasi ismeretek/. A tananyagot a torveny ertelmeben iigy kellett beosztani, hogy az a „ testgyakorlaton es mezdgazdasdgi gyakorlaton „ kiviil hetenkent 21, legfeljebb 28 orat vegyen igenybe. Az elemi nepiskolaban a tanitas „egyhuzamos", azaz mindennapi
volt. Szemben az ismetlo iskolaval, ahol hetente csak ket napot toltottek
az iskolaban a tanulok. A tanitast reggel nyolc orakor kezdtek, kiveve a
teli honapokat. Oktober 15-t61 marcius vegeig kilenc orara kellett bemenni.
Izbegen is, mint szerte az orszag nepiskolaiban a tanulok nagy, harmas
padokban iiltek, es palatablara irtak. Tornaterem hijan az „egzecirplaccon" futottak, ugraltak, sorakoztak. Kezdetben delelott es delutan folyt a
tanitas. Eloszor 1912-ben vetette fel a gondolatot az igazgato, Schidlo
Bertalan hogy a tanulok csak delelott jarjanak iskolaba. Hisz tavolrol, littalan, kiepiteden hatarbol, foldekrol indultak litnak a nebulok. Kiscipoben, vagy mezitlab, mint Mora Ferenc kisdiakjai. 1915-ben a varos gytijtest is rendezett az izbegi gyerekek „felruhazasara." Az lij iskolaban
1923 utan mar javult a helyzet. Fiizetek keriiltek padra es toll - igaz nehany paca meg a falra. Szemlelteto eszkozoket /foldgomb, csontvaz/ es
konyvet kaptak. Az iskola jobban bekapcsolodott a varos eletebe. 1928ban mar ok is ott voltak a Madarak es fak napjan a Sztaravodanal /Oregpatak/ a kozos varosi iskolai kirandulason. Sot kesobb a lelkes tanamo
/majd igazgatono/ Kovacs Roza meg Budapestre is bevitte az izgatott
gyerekeket.
Miutan temploma ekkor meg nem volt a falunak a hitoktatast a Szentendren szolgalo kaplanok es hitoktatok tartottak az orarend kereteben.
ISMETLO ISKOLA

Az iskola itt is torodott azokkal a tanulokkal akik elvegeztek az elemi
iskolat, de nem tanultak tovabb. A taniigyi torveny szamukra 15 eves korig kotelezo ve tette az ismetlo iskolaba valo jarast. Itt a fiiikat, mint le288

endo foldmuveseket a mezogazdasagi ismeretekre /gyiimolcstermeles,
szologazdasag, foldmuveles/, a lanyokat, mint leendo gazdaasszonyokat
a haztartasi tudnivalok megismeresehez igyekeztek hozzajuttatni. A tanulok az iskolaba csak hetvegen jartak, kisebb oraszamban. A tanarok
ugyanazok voltak, akik az elemi iskolaban mar tanitottak oket. Mellettiik az iskola torodott az imi-olvani nem tudo felnottekkel is. Kiilon foglalkozasokon oket is igyekeztek eljuttatni az elemi ismeretekhez.
Termeszetesen kinn a faluban a nepiskola a tanitas mellett igyekezett
kulturalis missziot is teljesiteni. Az iskolaigazgato mukodtette - a diakok hordtak szet - a postat. A kozosseg osszetartasaert Dalardat szerveztek, iskolai eloadasokat tartottak. Az iskola szervezeseben Izbeg emelt a
varosban elsokent Hdsi emlektablat az I . vilaghaboruban elesett hosdk
emlekere.
TANULOI

LETSZAM

1902
87

1910
103

1925
124

1935
181

1945
244

TANTESTULET
IGAZGAT6K

Schidlo Bertalan /I902-1924/
Csiszer Jozsef
/1924-1928/
Horvath Karoly
/1928-1931/
Czotter Aladar
/1931-1943/
/1943/ nehany honapig
Kovacs Jozsef
/1943-1944/
Kovacs Denes
Apati Bakarovics Bela /1945/ nehany honapig
Az igazgatok koziil haromnak az eleterdl vannak adataink.
Schidlo Bertalan /Sziget g.? , 1866. - Ape, 1928./
Sziiletesenek pontos helye nem ismert. Eletenek elsd szakaszardl is
keveset tudunk. Sziilei a Ndgrad megyei Apera kdltdztek. Schidlo Bertalan innen jott tanitani Szentendrere 1898-ban. Eldszdr a Szentendrei
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Romai Katolikus Nepiskola tanitoja volt. Innen palyazta es nyerte meg
1902-ben az izbegi tanitoi allast. Nyugdijazasakor, 1934-ben visszatert
Apera. Az ottani temetoben alussza orok allmat.
Czotter Aladar I Tab, 1893. - Bp., 1960. okt. 25./
Kozepiskolait Csurgon, a tanitokepzot Esztergomban vegezte. Nos:
Kubicsek Rozalia, gyermeke: Marta. A palyat 1912-ben kezdte Tengoddn, majd Balatonszarszon tevekenykedett. 1931 ota a Szentendre-Izbegi allami iskola igazgatoja. Szamos helyi egyesiilet tagja.
Apdti Abkarovics Bela /Ermihalyfalva, 1888. dec. 15. - Szentendre,
1957/
festomiivesz, Ferenczy Karoly, Thorma Janos es Reti Istvan tanitvanya a foiskolan es Nagybanyan. Az ottani mCveszesoport tagjakent jott
Szentendrere 1929-ben. 1930-1934 kozott talalkozunk a kiallitasokon
szentendrei temaju kepeivel. 1945-ben 6t biztak meg az iskola vezetesevel.
OSZTALYTANIT6K

Barcsay Endre
/1945-- /
Laczka Angela
/1919-/
Czotter Aladar
/1928--1931/ Lamne Majertsek Mariska / 1904- /
Engelmayer Etelka /1942--1944/ Lang Tivadame Szabo Erzsebet
/1931-1943/
Fojtenyi Maria
/1931--1945/ Radanyi Lovass Erzsebet
/1921-1931/
Holczer Jozsefne /1920- /
NagyVilma
/1910-/
Kekessy Margit
/1935--1943 / Pavel Tamasne
/1929-1945/
Kodak Ilona
/1915--1920/ Reisenberger Gusztavne
/1913-1918/
Kovacs Jozsef
/1942--1943/ Schernhardt /Szentklaray/ Olga
/1942-1945/
Kovacs Roza
/1928--1945/ Simon Istvanne
/1919/
Koszegi Lajos
/1928-- /
dr. Toth Istvanne Kalapos Maria
/1928-/
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L E N I N UTI ALTALANOS ISKOLA - I Z B E G I ALTALANOS ISKOLA

(1945-2005)
Az EPULET

Az lij rend, a valtozas egyelore a regi epiiletben erte az iskolat. A hely
azonban egyre szukosebb lett. A diakok a szomszed kocsigyar termeibe,
sot a vegyesboltba szorultak. 1961-ben az igazgato, Pavel Tamasne vetette fel eloszor a bovites gondolatat. 1965-ben varosi tamogatassal a
Maria utcaban fel is epiil egy uj, egyemeletes, 10 tantermes, modem iskola. Persze a tanitas tovabbra is folyt a regi /felso/ iskolaban is. Ide a kicsik, alsosok jartak. Az lijat a felsdsok kaptak meg. Azonban lassan a kicsiknek atadott felsd iskola is „kicsi" lett. Az elsdsdk kaptak meg egy tavoli iskolat is. Oket az dvoda utan a „nagyok zsivajatol" tavol az Anna
utcaban /22.sz./ mvikddd egykori panzidban, a Kisban hazban prdbaltak
„betdrni", beszoktatni a tanulas vilagaba. Am az iskola az evek soran
Izbeg bdviild lakossagat tekintve egyre szorosabb lett. A tantermek zsufoltak. Ezert lijra bdviteni kellett. 1998-ban a Maria uti iskola also vegeben, a Biikkds-patak partjan lij, emeletes, modern epiiletet vehetett at az
iskola. Itt kapott helyet a konyha, az etterem, az iskolai kdnyvtar es a ktiIdnbdzd szertarak, szaktantermek. Ahhoz azonban, hogy evtizedek utan
a gyerekek vegre fedett tornatermet kapjanak - ne az utcakon, tereken
futva tartsak meg a tornaorat - meg egy helyseget kellett felhuzni. Az lij
iskola melletti lijat. 2002. febmar 1-en vegre atadtak az lij tomatermet is.
Igy ugyan vegre minden tanulo, taneszkdz helyhez jutott, de meg szetszdrtabban. A varosban egyediil ebben az iskolaban lepnek be harom utcaban dt kuldnbdzd epiiletbe a gyerekek es a tanarok.
Az ISKOLA N E V E I

A 1945 utan, az oktatasiigy atalakitasa csak reszben erintette az iskolat. AUamositani nem lehetett, nem kellett. Csupan az lij nev - Szentendre-Izbe g Allami Altaldnos Iskola - iolQzte, hogy nem a regi rendet kiszolgalo elemi nepiskola mar, hanem altalanos alapmiiveltseget add altalanos iskola lett. Alapvetd kovetelmeny lett itt is, hogy az iskola „az iij
politikai rendszer, a szocializmus megbizhato epitdit kepezze, materialista-ateista szellemben ". Ennek erdekeben megszuntettek a hittan oktata291

sat es 1947-ben megalakitottak a varosban az elso littoroszervezetet,
amely az evek soran tobb nevet is viselt: Petofi Sandor, Vasvari Pal,
Mathiasz Jozsef. 1973-t61 a neve Bem Jozsef. A csapat evtizedeken at a
varos kulturalis es mozgalmi rendezvenyeinek legaktivabb tagja volt.
Kozben az iskola neve ujra megvaltozott. Hasonloan a benti varosi iskolakhoz, ez az iskola is megkapta annak az utcanak a nevet, amelyben
mukodott. Ezert Lenin uti Altaldnos Iskola lett. A nevadas valoszinuleg
egybeesett az utcanevadas idejevel. Az egykori felso Izbegi, majd Szent
Laszlo ut is az 1950-es evek elejen vette fel a nagy ideologus nevet. Az
lij nev jol egybeesett a nevelesi programmal is. Aztan - az orszag mas
altalanos iskolaihoz hasonloan - otven evig szep egyhangusagban folyt
itt is az oktato munka. Majd jott 1989, a rendszervaltas eve. Orszagszerte iskolak sora kapta vissza az onallosagat. 1991-ben lecsereltek az iskola utcajanak nevet is. A Lenin litbol Szentlaszloi lit lett. 1994-ben a
szentendrei onkormanyzat dontese alapjan az izbegi iskola is onallo koltsegvetessel gazdalkodo onallo jogi szemely lett. A pecsetjere is iij nev
keriilt fel: Izbegi Altaldnos Iskola. Vegre a neveben is vallalhatta hovatartozasat. A regi kis falu neve igy megmaradhat az litokor szamara is.
OKTAT6, NEVEL6 M U N K A

Szerencsere a tavoli kis iskola 1948-ban, az oktatasiigy atszervezesekor kiesett a figyelembol. Igy ide nem hoztak az iij ideologiat koveto uj
igazgatot. Kezdetben a regi, itt dolgozo neptanitok vegeztek az oktatast.
A magyar szakos igazgatono, Kovacs Roza Vorosmarty Mihaly gondolatait kovette: „M/ dolgunk a vildgon? KUzdeni erdnk szerint a legnemesebbekert.". Az itt marado, vagy ide keriilo pedagogusok a legjobb kepessegiik szerint oktatattak a diakokat, akik koze egyre tobben keriiltek
be a mashonnan jottek. A fovarosbol, vagy az orszag mas videkerol kitelepitett sziilok gyermekei. Azonban mig a varosi iskolak eredmenyeit,
munkajat a varos es a sajto rendszeresen kovette, ertekelte, addig a „falusi rokone" kevesbe keriilt a nyilvanossag ele. Holott ok is eljutottak
megyei, sot orszagos versenyekre. Szerepeltek a radioban, bemutatot tartottak fovarosi intezmenyekben. Csak errol keves szo esett. Az emlitett
evfordulos emlekkonyv hosszan es reszletesen bemutatta a teljesitmenyt,
megnevezte az eredmenyesen szereplo diakokat, pedagogusokat. Itt alljon csak ketto: 1948-ban egy orszagos vetelkedon Tomcsanyi Zsuzsan292

na masodik helyezest ert el. Itt jart iskolaba, itt futotta vegig az utcakat
tomaoran Holba Zoltan a kesobbi hosszutavfuto Ifjiisagi Europa-bajnoksag 71987/ es tobb vilagbajnoksag: Munchen 719937, Las Vegas 71996199871, helyezettje.
Az evek soran volt ket sajat oktatasi program, amellyel az izbegi iskola kiilonbozott, kitunt a varos tobbi iskolai koziil. 1969-ben Deri Gyorgy
kezdemenyezesere a kedvezo foldrajzi fekvest 7patakpart, fak7 es a kor
szokasat /tarsadalmi munka/ kihasznalva a Biikkos-patak partjan, az iskola also reszen felepitette a PARKTABOR-t, amely evtizedeken at kitOno nyari elfoglaltsagot biztositott heteken at az izbegi es a varosi diakoknak. Az itt zajlo Olvaso- es Kepzomiiveszeti tabort evtizedeken at a
Gyermekkonyvtarral kozosen rendezte meg az iskola. A hangulatos taborba szivesen jottek ki jeles gyermekirok, helyi ipar- es festomtlveszek.
A tabori alkotokedvnek tobb emlitesre melto eredmenye is lett. Egy
konyv: Szentendrei minimesek /1979/, egy Pecsett I . helyezest kapo
/1981/ irodalmi szinpad: Karinthy Szinpad. Minden evben erdekes es
vonzo kiallitas mutatta be az itt sziiletett szep alkotasok sorat. A tabor
1989 utan egy ideig - ha nehez koriilmenyek kozott is - meg folytatodott, az egykori diak, taborozo, kesobbi tanamo Schindler Erika vezetesevel. Majd tamogato hijan a tabor lassan az enyeszete lett.
Ugyancsak itt kezdtek el es ma is egyediil itt miikodik a varosban iskolaotthon. Itt van ra lehetdseg es itt szervezdddtt ra oktatasi program,
hogy biztositsak a kisebb diakok (l-4.o.) szamara a hosszabb benntartdzkodast. Ebed utan a pedagogusok megosztva segitik a leekeirast, a masnapra valo kesziilest, es szervezik a gyerekek kulturalis programjat. Nehany eve a Vujicsics Tihamer Zeneiskola kihelyezett tagozata bdviti a kinalatot. Az iskola ezzel is segiteni probal novendekeinek. A zeneiskola
megkdzelitese a tavolsag miatt nehezseget okozna a diakok szamara. A
miiveszeti neveles mellett az iskola nem hanyagolta el a technikai nevelest sem. Lepest tart a korral. Mar evekkel ezeldtt sikerult szamitogepet
szerezniiik, nyemiiik. Igy itt is megkezdhettek a modem, szamitogepes
oktatast. Nem maradnak el a nyelvtanulas teren sem. Az orosz nyelv
megsziinte utan Izbegen is tobb nyelv koziil valaszthatnak a diakok es
sziildk /angol, nemet/.
Erdemes meg megemliteni a kesdbb orszagosan is olyan ismertte valt
komyezetismereti nevelest. Krizsovenszky Lajosne kezdemenyezesere no meg az ebben az iskolaban leginkabb kdzeli termeszet ihletesere 293

megindult a termeszetjaras, a komyezetismereti neveles. Ennek kovetkezmenye a sok alkoto, gyujtogetd kirandulas, az ezt bemutato kiallitas,
es sok vetelkedo. Az iskola kiemelt feladatanak tekinti a komyezeti nevelest. Az adottsagok kedvezoek, es a tantestulet szeretne minel tobbet
megtenni, hogy az iskola valodi Z O L D I S K O L A lehessen. Celjuk, hogy
csatlakozzanak a Magyarorszagi Okoiskola-halozatba.
Az iskolak allamositasaval 1948-t61 itt is megszunt a hitoktatas. Miutan ekkortol mar van temploma Izbegnek, a mindenkor itt szolgalo papok Pogonyi Tibor, Bokor Istvan, Gyiire Istvan a lelkeszlakasban folytattak a hitoktatast. A gyerekek szivesen jartak oda, mert a hittanora mellett foeizhattak az atyaval, vagy kirandulni mentek. A rendszervaltas
71989/ utan hivatalosan itt is ujraindulhatott a hittan oktatasa. A hittan
orak egy reszet a falu temploma mellett a plebania egyik termeben, illetve az iskolaban tartottak meg. A plebanosok: Mravcsik Istvan, dr.
Hankovszky Bela munkajat vilagi hitoktatok segitettek: Piszkator Ildiko,
Horvath Anette, Feher Monika. Nagy valtozas volt e teren, hogy a romai
katolikusok mellett megkezdte miikodeset egy reformatus hitoktato is:
dr. Bartha Gabome Timar Judit, az egyik helyi orvos felesege. 2002-t61
az izbegi Szent Andras templom uj plebanosa, Fajcsak Tibor atya vette
at a hitoktatast. Miutan 6 a teljes idejet itt Izbegen a hivei kozott tolti,
nem szorul vilagi segitsegre. A hittanorakat az iskolaban es a plebanian
tartja. A templomszepitesben es a hitelet elmelyiteseben szep eredmenyeket elert plebanos ur szerint a hittan oktatasa teren egyre tobb munka var rajuk. Az elmiilt otven ev hitellenes szemlelete, es az iijabb, szamtalan technikai, szellemi kinalat miatt nehez a gyerekeket az egyhaz orok
lelkisegehez visszaszoktatni. Ennek ellenere egyre tobb diak vallal ministrans szolgalatot a miseken az atya mellett. 2003-t61 a reformatus hitoktatas teren is valtozas allt be. Ettol kezdve Veszelka Tamas lelkesz lir
vegzi itt az oktatoi, lelkigondozoi munkat.
2001-tdl Lurko cimmel az iskola sajat lijsagot ad ki. Szerkesztd bizottsagaban ott vannak a diakok is. Temaik termeszetesen az iskola orome,
gondja, vidam pillanatai. 2004-ben jott az otlet, hogy a tobbi iskolahoz
hasonloan az izbegi iskola is adjon ki evkonyvet. Benne diakok es tanarok rogzitettek irasban es kepben, mi tortent az iskolaban. Illetve azt,
hogy hogyan erzik itt magukat. Versek es irodalmi alkotasok is helyet
kaptak benne.
Az elol emlitett konyv csak 2002-ig mutatta be az iskola eletet. 2003294

ban lij igazgato, Stomp Ferencne vette at az iskola iranyitasat. Ekkortol
nemcsak az oktatasi program frissUlt fel, de a szabadidos tevekenysegek
is. 2004-ben a Szentendre varost es intezmenyeit szamitogepen ismerteto intemetes anyagban magat az iskola igy mutatja be.
„Gyermekeink a magyarsag holnapjat fogjak epiteni
de azt nem epithetik a levegobe,
hanem a tegnap, a tegnapelott az oseink altal osszehordott kovekben."
/Kodaly Zoltan/
„Iskolankat 1902-ben alapftottak. Ez a patinas 102 eves iskola es nevelokozossege mindig is fontosnak tartotta az ertekek megorzeset es tanitvanyainak magas szinvonalu kepzeset. Nevelo es oktato munkankat is
ezen celok elerese hatja at. Komyezetiink, ahol mi eliink, dolgozunk, a
Biikkds patak kozeleben nyugodt, zold ovezetben talalhato. Igy sok lehetosegiink adodik a komyezeti neveles tudatos kibontakoztatasara, gyakorlasara.
Az also tagozatos kepessegfejleszto, tehetseggondozo program miikodik iskolaotthonos keretben, kettanitos rendszerben. Harmadik osztalytol az angol, illetve a nemet nyelv oktatasat kinaljuk. Otodik osztalytol
bevezettuk az emeltszintii angol nyelv oktatasat, ill. 7.8. osztalytol nivocsoportos bontast matematikabol. A szabadido hasznos, kulturalt eltoltesere szemelyisegfejleszto un. Jatszohaz programot hoztunk letre, melynek kereten beliil pentek delutanonkent hagyomanyorzo, kezmiives,
sport, irodalmi, zenei, nepzenei foglalkozasok koziil valaszthatnak gyerekeink. Iskolank falai kozott zeneiskola es miiveszeti iskola miikodik
delutanonkent. Tehetseges tanuloink munkaibol gyakran rendeziink kepzomiiveszeti kiallitast, illetve zenei hangversenyekkel orvendeztetjiik
meg a hallgatosagot. Az eredmenyesseg merese a mindsegiranyitasi
programmal folyamatos. Az intezmenyben diakonkormanyzat miikodik
a torveny altal meghatarozott jogokkal.
A kotelezo tanulasi idon tul ingyenes szolgaltatasokat nyujt az iskola
a raszomloknak:
fejleszto foglalkozasok
delutani iigyelet
szakkori, sportolasi lehetdseg
kdnyvtari szolgaltatast, jatszdhazi programot
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teriteses szolgaltatasok:
zenei oktatas (a zeneiskola miikodese az iskolaban)
muveszeti oktatas (muveszeti iskola miikodese az iskolaban)
napkozi, menzai etkeztetes
erdei iskola
tanulmanyi kirandulasok
Az iskolas evek alatt megismertetjiik tanitvanyainkkal a helytortenet,
a nep- es honismeret legfobb tudnivaloit. Fontosnak tartjuk, hogy a felnovekvo nemzedek megismerje Izbeg, Szentendre es hazank miiltjat, fejlodeset, ertekeit. A feladatot tantargyi integraeio kereteben vegezziik, kiegeszito szabadidos programokkal, setakkal, tanulmanyi kirandulasokkal.
Diaksportkor (DSK): a sportesoportok foglalkozasait a testnevelo tanar es a koUegak szervezik a tanulok erdeklodese, igenyei alapjan. A tanulok reszvetele onkentes. A legkiilonbozobb foglalkozasokat latogathatjak: labdarugas, kosarlabda, kezilabda, karate.
Hagyomannya valt az iskolaban, hogy evente megrendezik a Kihivds
Napjat, illetve az Egeszsegnevelesi Het-et, amelynek kereteben eloadokat hivnak meg, akik a legkiilonbozobb temaban /taplalkozas, mentalhigiene, dohanyzas, drog, alkohol, kozmetika/ tartanak ismertterjeszto
foglalkozasokat. Emellett prevencios sziirovizsgalatokat is tartanak diakok, tanarok, sziilok koreben (talp, gerine, allergia, szem, stb.)
Hagyomanyaink, szabadidos programjaink: osztalykirandulasok, erdei iskolak, szinhaz- miizeumlatogatasok, D O K (diakonkormanyzat) rendezvenyek, iskolaujsag, tinnepeink, komyezetvedelem, varosi vetelkedokon valo reszvetel, nepi hagyomanyok felelevenitese, alapitvanyi
nap.
Tovabbi felteteleink: a pedagogiai program, a helyi tanterv megvalositasahoz rendelkezesre all: 19 tanterem, szertar (az epiiletben), 2 szaktanterem, 4 csoportterem, 1 tomaterem (oltozovel, szertarral, vizesblokkal, orvosi szobaval), iskolai konyvtar, 1 etterem es melegito konyha."
Az evek soran termeszetesen ennek a tavoli iskolanak a diakjai is eljutottak a kiilonbozo versenyekre. A kedvezobb koriilmenyek kozott miikodo varosi iskolak diakjai mellett sehol sem vallottak szegyent. Sorra
hoztak haza ok is a dijakat. Balogh Laszlone tanitvanyai az 1970-es evekben az orszagos rajz versenyeken is szep eredmenyt ertek el. Rongy-kollazsaikat Budapesten kiallitason is bemutattak. Zold Andras tanitvanyai
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a Magyar Radio tortenelmi jatekaban szerepeltek. Az emlitett evkonyvben az iskola a legfrissebb eredmenyeket rogzitette. Most itt mi is kozoljuk a 2003-as ev kulonbdzo vetelkedoin, palyazatain, versenyein elert diaksikereket.
Europai Gyermekrajzpdlydzat
Porubek Lilla 6. a.
1 .dij
Kormos Krisztina 5. b.
2.dij
Katona Eszter 6. b.
3.dij
TOMI orszdgos rajzpdlydzat
Az 5. es 6. osztalyos rajzfakultaeios
tanulok munkai vettek reszt
Somodi Ldszld helyi rajzverseny
Helyezettek
Vanyak Dora 1. a.
Labus Lili 3. b.
Kormos Krisztina 5. b.
Vdrosi rajzverseny
Merza Jiilia 4. a.

3.hely

Szabadteri Neprajzi Muzeum „Remekir6-kepremek"
Kopeesni Fanni 6. b.
Kormos Krisztina 5. b.
3. hely
Vdrosi nepdalverseny
Borsody Anna 3.a.
Kun Edua 4.b.
Zold Piszke nepdalkor
Petrezselyem nepdalkor

c. pdlydzat

Arany fiilemule-dij Ezust fokozat
Arany fokozat
Eziist fokozat

Teriileti nepdalverseny (Pomaz)
Petrezselyem nepdalkor
Bronz minosites
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Vdrosi szolfezsverseny
Szilagyi Akos 4. b.

l.hely

VIII. Orszdgos Zeneiskolai KUrtverseny
kiildndij
Molnar Oliver 6. b.
Vdrosi versmondoverseny
Elsd helyezest ertek el
Kezdi Klementina 3. b.
Mezei Matyas 4. c.
Szatmari Bence 4. b.
Fogarasi Flora 2. b.
Teriileti versmondoverseny
Eszes Viktdria 2.b.
Zrinyi Ilona matematika verseny
Sardi Gabor 4. c.
21. helyezes
Papp Rdbert 6.b.
36. helyezes
Orszdgos Nemet Nyelvi verseny
Jambor Geza I.e.
10. hely
Komplex megyei tanulmdnyi verseny
Som Roxana 4.b.
5. hely
Kinizsi vdrosi futdverseny
B arany ai Anett 5. b.
Horvath Evelin 4.b.
Erdelyi Laszlo 4.c.

1. hely
2. hely
2. hely

Orszdgos karate verseny
Beinschroth Dora 4.b.
Klein Zsnaett 3.b.

l.hely
4.hely
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Nyuszi Kupa vdrosi liszoverseny
Helyezettek
Vomberg Fanni 1. b.
KoUar Benjamin 3.b.
Zsengeller Peter 4.c.
Szenei Gabor 3. b.
Erdelyi Laszlo 4. c.
Anonymus Kupa sakk-verseny
Puskas Zsolt 2. a.
1. hely
Korosztdlyos Magyar Bajnoksdg
Puskas Zsolt 2. a.
3. hely
Maraton orszdgos kajak
Soos Peter

1 .hely

RSG Didkolimpia
Som Roxana 4.b.

1. hely

Judo orszdgos
Szakacs Zsolt 4. b.

l.hely

Didkolimpia korcsoportonkent
I-ll. (fiu) kispalyas labdarugo
A) bajnoksag
Korzeti
1. hely
B ) teremlabdariigo bajnoksag
korzeti
1. hely
megyei teriileti
1. hely
megyei
3. hely
in. korcsoport (fiii)
kispalyas labdarugo bajnoksag
korzeti
2. hely
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kezilabda oszi bajnoksag
korzeti
1. hely
I I I . korcsoport (lany)
kezilabda oszi bajnoksag
2. hely
IV. korcsoport
nagypalyas oszi bajnoksag
varosi
2. hely
teremlabdariigas
korzeti
1. hely
megyei teriileti
2. hely
kezilabda
korzeti
2. hely
asztalitenisz
korzeti
Erdei Tamas 6. b.
l.hely
Kata Levente
2. hely
TANTESTiJLET

A varos egyik leghosszabb ideje miikodo altalanos iskolajaban az evtizedek alatt igen sok nevelo probalta meg szepre es jora oktatni a gyermekeket. A szakmaszeretet es varostortenet iigy kivanja, hogy itt is rogzitsiik mindnyajuk nevet. Ezert a tantestiilet nevsora kisse bore sikeriilt.
IGAZGATOK

Barcsay Endre
71946-1949/
Kovacs Roza
/1949-1961/
Pavel Tamasne
/1961-1963/
ig.h. Pfeil Margit
Pefeil Margit
/1964/
Hell Istvanne
/1964-1966/
ig.h. Pfeil Margit
Podani Istvan
/1966-1971/
ig.h. Ujhelyi Albertne

Nagy Dezsone /1979-1990/
ig. h. Pizag Janosne
Szabone Ujvari Julianna
Komivesne Csabai Marta
Haness Laszlo /1990-1998/
ig.h. Koczo Gyorgyne
Pozsonyi Paine
Platthy Ivanne
Varkuti Ilona
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Ujhelyi Albertne 71971-1979/
ig.h. Csemovszki Jozsefne
dr. Solymos Rezsone
Zold Andrasne

Varkuti Ilona
71998-20037
ig.h. Bartha Gabome
Deri Gyorgyne
Stomp Ferencne 72003- 7
ig. h. Fune Paljanos Tiinde
Szabone Csuhai Piroska

Barcsay Endre 7Sarkeresztur, 1893. marc. 25. - Szentendre, 1976. aug.
19.7
A tanitokepzot Maramarosszigeten vegezte 719127. Szentendrere 1922ben keriilt. A varosba nosiilt. Leanya ma is itt el. A belvarosban 7F6 ter7
regi csaladi hazukban o iizemelteti a Regimodi Vendeglot. B . E . hamvai
a Sztaravodai uti iij koztemetoben nyugszanak.
Kovdcs Roza 7Temesvar, 1890. okt. 11. - Szentendre, 1986. jul.7
A tanitokepzot Kalocsan vegezte. A csalad 1920-ban telepiilt at Romaniabol. K.R. Bp.-en elvegezte az iparrajz iskolat is. 1928-t61 a Szentendre-Izbegi A l l . Nepiskola tanitoja. 1945 utan a Lenin Alt. Isk. tanara,
majd igazgatoja. Hamvait a Hegyi temeto egyik sirja orzi.
Hell Istvdne Krachler Eva /Szentendre, 1932. apr. 4 . - 7
A nagyszamii Krachler csalad tagjai mind Izbeghez kotodnek. K . Eva
tanulmanyait az orsolya rend tanitokepzojeben kezdte Esztergomban,
majd a fovarosban az Ady Endre Tanitokepzoben fejezte be 719517. Palyajat Tahitotfalun kezdte, majd tanitott a Vasvari Pal Rendortiszti iskolan Budaorson, es az altalanos iskolaban Pomazon. Szentendren tobb altalanos iskolaban 7Alkotmany liti, Bajcsy-Zsilinszky uti, Rakoczi uti7.
1964-ben megbiztak a Lenin liti iskola vezetesevel.
Podani Istvan 7Szarvas, 1912. jan. 28. - Bp. 1986. jiin. 15.7
Az Apaczai Csere Janos Ped. F6isk.-an szerzett tanitoi, majd Miskolcon mat., fizika tanari diplomat. 1952-1962 kozott a Rakoczi liti, 19621966 kozott a Bajcsy-Zsihnszky liti, 1967-1971 kozott a Lenin liti alt.
Isk. igazgatoja. Ezutan visszahivtak a Rakoczi liti iskolaba. Emellett
megbiztak az indulo Szakmunkaskepzo iskola igazgatasaval is. Sirja a
szamarhegyi temeto r. k. reszeben all.
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Ujhelyi Albertne Czeigler Sarolta /Bp. 1942. jan. 13. - /
A tanitokepzot Bp.-en /1960/, a ped. szakot ugyanitt vegezte / E L T E ,
1970/. Palyajat Szentendren a Bajcsy-Zsilinszky uti Alt. Iskolaban. ui.
ig. /1971-1979/. Majd a Felszabadulas /ma Piispokmajor/ lakotelepen
megnyilt uj iskola igazgatasaval biztak meg. Innen visszatert a fovarosba. A I I I . ker. Keve utcai Alt. Iskolaban folytatta munkajat.
Nagy Dezsdne Zilahi Erzsebet /Patroha, 1935. dec. 7. - /
A tanitoi diplomat Kisvardan szerezte /1955/. Palyaja: tanitono
/Tiiristvandi, Patroha, Tiszaderzs, Tiszaszolos, Kartal/. Szentendren eloszor a Rakoczi liti Alt. Iskolaban tanitott /1973-1978/. Ugyanitt ig.h.
/1978-1979/. Ezutan a Lenin liti Alt. Isk. vezetesevel biztak meg /19791990/.
Haness Laszlo /Monor, 1942. nov. 20. - Bp. 1998. szept. 25./
Tanito /1961/, majd testneveles-foldrajz szakos tanari diplomat szerzett /1967/. Ped. szak /Bp.ELTE, 1975./ Tanito: Vasad-Halmoshaza,
Ecser. Szentendren a Varosi Tanacs. Miiv. Osztajanak vezetoje /19721980/. Makd Bp.-en a Pedagogusok Szakszerv.-en dolgozott. 1989-ben
visszahivtak Szentendrere. Ettol kezdve halalaig a Lenin uti Alt. Isk.
igazgatoja. Hamvai a Sztaravodai koztemetoben nyugszanak.
Varkuti Ilona /Kecskemet, 1956. apr. 1. - /
A peesi tanarkepzon magyar-orosz szakos tanari diplomat szerzett
/1980/. Kozoktatasvezetoit a Kossuth Lajos Tud. Egyetemen /Debrecen,
1999/ Tanar: Fiile, Nagymaros, Szentendre Felszabadulas Itp.-i Alt. Isk.
/1981-1987/, Lenin uti Alt. Isk. Ugyanitt megbizott, majd kinevezett
igazgato/1997-2003/.
Stomp Ferencne /Ahaujszanto, 1962. apr. 3. - /
A Bessenyei Gyorgy Tanarkepzo Foiskolan szerzett biol.-technika
szakos diplomat /1986/. Tanar: Longlet Waldemar Alt Isk. Bp. /19861993/, Nemet Nemz. Isk., Pomaz /1993-1999/, Izbegi Alt. Isk. /1999- /
Ugyanitt kinevezett igazgato/2003 - /
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TANITOK, NAPKOZI

Balogh Aniko
71974-1975/
Baranyaine Nemeth Szilvia /1993 - /
Bartha Gabome
/1989-/
Borissza Odonne
Breszka Edit
/2003 - /
Bunkoczi Tunde
/2001 - /
Csorba Laszlone
/1959 - ? /
Deri Gyorgyne Franyo Eva/1971 - /
Dudas Istvan
/2004 - /
dr. Fay Adolfne
Fodi Andrea
/1993 - /
Fulop Ferencne
/1994-2000/
Fune Paljanos Tunde
/1986 - /
Galambos Peter
Gallai Zsofia
/2001 - /
Gergely Piroska
71978-1979/
Hangonyine Szabo Maria
dr.Hann Ferencne
/1978-1979/
Herczenik Gyulane
Hetenyi Judit
/1991-2000/
Hideg Ilona kisdobosvez.
Horvath Gyorgyi
Horvath Zsuzsanna
/1975/
Horvathne Nagy Margit
/1995 - /
Jancso Katalin
/1991-/
Jaszai Belane
/1965-1970/
Kadar Boglarka
/2001- /
Kadame Kiss Monika
/2004 - /
Kenderei Ildiko
/2003 - /
Kerteszne Ikvai Eniko
11991 -1
Kezdi Krisztina
/1998-/
Kiss Ilona napkozi
/1962-?/
Koczo Gyorgyne
l\911 -1
Kozma Anett
/2003 - /
Komivesne Hoffmann Ildiko /2002 - /
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/1980-/
Krizsovenszky Lajosne
71979-1992/
Kurdies Istvanne
Ladanyi Iszaly Monika
Lenart Gyulane
Liptak Mihalyne
/1994 - /
Maczo Mihalyne
/1961-1962/
Markolt Vilmosne
/1959 - ?/
Mihaly Istvanne
/1946 - ? /
Nagy Istvanne
/1972/
dr. Naszadi Jozsefne
/1972-1973/
Nemeth Eva
/1957/
Nemet Franciska napkozi
Niczingeme Cseresznye Edit /1992 - /
Nyarine Jolsvai Aniko
/1998 - /
Nyiro Istvanne napkozi
Orosz Karolyne
/1957/
Orlei Elememe
/1954-1958/
6ze Lajosne
/I979 Paljanos Erika
/1989-/
Pizag Janosne
/1979-I996/
Podanine Gaal Ilona
Prohaszka Tibome
/1952-1970/
Retei Lajosne
/I976-1992/
Roska Peterne
/1957-1961/
Sipos Maria
/2000 - /
dr. Solymos Rezsone
/1962-1979/
Stoltz Denesne
/1956/
Szabo Agnes
/1997 - /
Szabo Maria
Szabone Stelkovics Eva /2000 - /
Szentmiklossy Zoltanne
/1997-/
Tarkanyi Lilla
/2000 - /
Toth Istvanne
/1964/
Toth Marianna
/1977-1992/
Trefflerne Molnar Gabriella/ 2000 - /
Zentai Lajosne
/1970-1973/
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TANAROK

Almasi Margit
gyogypedagogus
Balogh Laszlone Balazs Judit magy.,orosz,rajz 71965-1974/
Balla Mihaly
magyar, orosz
Barcsay Endre
71945-19467 71950-19557
Bartha Gaborne
nemet
Bartok Zsuzsanna
?
Bendzsay Reka
testneveles
72001 - 7
Bindorffer Gyorgy
pohtechnika
71959-19817
Bodola Katalin
testneveles
71977-19797
Bomemisza Balazsne
tortenelem, magyar
Brezanoczy Ferenc
matematika, fizika
71974-19807
Budai Judit
orosz, magyar
71961 - II
Csak Laszlone
orosz
71963-19677
Csapo Magdolna
mat., fizika
Csaszar Csaba
technika
Csemovszki Jozsefne
orosz
Csesznakne Nagy Katalin kem., mat., szamtechn. 7 1993 - 7
Csordas Eniko
magyar., tort.
72003 - 7
Debreczeni Laszlo
719627
technika
dr. Demeter Laszlone
71947-19507
magyar, tort,
Deri Gyorgy
71962-19987
enek-zene, techn.
Dombovari Tibor
71989-19917
rajz
Domolki Janosne
71965 - ?7
orosz
Drobnine Feher Sarolta
71995
-7
mat., fizika
Elsik Vilmosne
szlovak
Erdei Laszlone
magyar
Fabianne Oszko Hajnalka
Farkas Erzsebet
719657
Feher Marta
71979-19967
Ferenczine Vilagosi Maria szlovak
Fojtenyi Maria
71969-19897
Fridli Jeno
mat., fizika
71945-19497
Gaal Ilona Podanine
Gacsalyine Gerstmayer Anna tortenelem
71945-19497
Gajdar Laszlone
mat., fizika
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dr. Gelleri Emilne
Gonezi Janosne
Gyorbiro Karoly
Hajdune Balint Agnes
Halasz Gyulane
Haness Laszlo
Hegyi Fiistos Ilona
Herber Agota
Hollos Karoly
Horvat Elemer
Horvath Jozsefne
Horvath Tibome
Iszaly Gyorgy
Jambor Csilla
Juhasz Barbara
Juhasz Imre
Juhasz Imrene
Kekos Mariann
dr. Katai Peteme
Katonane Herr Valeria
Kenderesi Ildiko
Kiss Zoltan
Kolozs Janosne
Konez Istvan
Koren Istvanne
Kovacs Roza
Kozma Peteme
Komivesne Csabai Marta
Kurdies Erika
Kuzma Judit,
Laczkone Pluhar Judit
Ladi Mihaly
Ladi Mihalyne
Lender Laszlone
Lovasz Jozsefne
Majnekne Horvath Katalin
Malatinszky Gyulane

magyar, nemet
biologia
nemet-franeia

testneveles
oraado, szakkorvez.
magyar, konyvtar
pohtechnika
enek
foldrajz, rajz
magyar
tortenelem
enek-zene

71954-1955/
71957/
/1975/
/1946-1955/
/1989/
/1993-/
/1962-1967/
/1962/
/1962/
/1997-/
/2001-?/
/1999/

matemetika
matematika, technika
biologia, testneveles
magyar, tortenelem /I964-1969/
nemet
tanc
/2003-/
tortenelem
/1977-1979/
biologia
/1977-1979/
magyar, rajz
enek-zene
mat., kemia, nemet
magyar, nepmviv.
orosz, szlovak
mat., techn.
matematika, fizika
matematika, fizika
magyar, orosz
magyar
tort., angol
biologia, kemai
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/1947-1949/
71945-1949/
/1951-1981/
/1981-1985/
/2001-/
/2000-/
/1959-1961/
/1958-?/
/I965-1972/
/1997-/
/1966-I969/

Malinak Tiinde
angol
/2004-/
Mathe Sandome
enek
71954-1955/
Meszaros Janos
testneveles
71989-19937
Metzne Galamb Katalin
testnev., teehn.
71987-7
Miko Beata
biol., foldr.
719817
Milan Szabolcs
inf., mat.
72004-7
Molnar Imre
719647
Molnar Katalin
orosz
Muszbek Istvanne
Nagy Belane
biologia, kemia
71970-77
Nagy Dezso
testneveles
71989-7
Nagy Katalin
magyar, nemet
72001-7
Nagy Zsuzsanna
mat., fizika
Nemeth Ildiko
angol, tortenelem, magyar
Novak Attila
testneveles
72004-7
Oravecz Vilmosne
71948-19507
Paline Szappanos Zsuzsanna magyar
71979-19897
Papp Tibor
fizika
Pasztor Janosne
magyar, tort,
71945-19637
Pavel Tamasne
fiz., kemia
72004-7
Peesy Geza
matematika
71994-19977
Pentek Sandorne
termeszetrajz, foldrajz71954-19647
Pfeil Margit
magyar
719947
Popradi Laszlo
tortenelem, foldrajz 71987-19957
Popradi Laszlone
biologia, technika
71979-20007
Pozsonyi Paine
Ranody Edit
Rudolf Maria
nemet
magyar, rajz 71980-19887 71990-19957
Saros Maria
71946-19507
Schatter 7Szilvanyi7 Maria
71946-19557
Senhardt 7Szentklaray701ga
enek
72003-7
Sera Anna
71959-7
Siklossy Imrene
matematika, angol
71995-20007
Simon Anita
Simon Karolyne
71945-77
Sindefeld Andor
71970-19777
Stefancsik Ferencne
magyar, tort.
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matematika, rajz
Steffler Ildiko
Stomp Ferencne
biol., foldrajz, techn.
Szabadi Miklos
Szabo Imre
tort., testneveles
mat., kemia
Szabone Csuhai Piroska
magyar, enek
Szabone Tegzes Orsoly
Szabone IJjvari Julianna biol., foldrajz
orosz
Szekely Lajos
Szekely Lajosne
Szentklaray Marton
Szilagyi Lajosne
Szocs Denes
Tamasine Kovacs Aniko term.ism., rajz
Tardy Ilona
orosz, angol
Tibane Toth Rita
Toth Istvan
nemet
Toth Krisztina
foldrajz, nemet
Urmos Marta Laszky Antalne
Varkuti Ilona,
magyar, orosz
Vigh Oszkar
testneveles
Virag Ferenc
testneveles
Virag Ferencne
magyar, angol, orosz
Visky E v a
testneveles, foldrajz
Zold Andras
testneveles
Zold Andrasne
magy., tort.
HITTAN TANAR

/1974-?/
/1999-/
71954-1955/
71980-1983/
/1980-/
/1998-/
/1983-/
/1959-?/
/1959-?/
/1959-/

/2000- •/
/1991- 1995/
/2000- 2001/
/1982- 1989/
/2000- •/
/1945- •1949/
/1991- •/
/1966- 1972/
/1982- 1985/
/1982- •1985/
/1964- 1989/
/1970- 1979/
/1970- 1979/

HITOKTATO

Pogonyi Tibor
/1949-1968/r.k.
Bokor Istvan
/1968-1970/r.k.
Gergely Dezso
/1970-1971/r.k.
Beltovszky Laszlo /1971-1976/ r.k.
Gyure Istvan
/1976-1987/ r.k.
Mravcsik Istvan
/1987-1996/r.k.
dr. Hankovszky Bela /1996-2002/ r.k.
Fajcsak Tibor
/2002-/r.k.
Veszelka Tamas
/2003-/ ref.
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dr. Barthane Timar Judit ref.
Feher Monika r. k.
Horvath Anett r. k.
Piszkator Ildiko r.k.

Tunderorszdg - iskolai eloadds 1959-ben

Ballagds a 80-as evekben
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Olvasotdbor - a Kirdlyno a konyv szerzoje

Rendezveny az udvaron
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KOZPONTI ALTALANOS I S K O L A
/1979-1989/
Szentendre,
Bajcsy-Zsilinszky u. 4.,
Rakoczi Ferenc u. 6.,
Alkotmany u. 12.
A z EPULET

A Felszabadulas lakotelepi iskola megnyitasat /1979/ a varosi oktatasiigy nagyaranyu atszervezese elozte meg. Leginkabb at kellett szabni a
korzethatarokat. A kozeli Izbeg diakjainak egy reszet is az iij iskolaba
iranyitottak. Athoztak onnan az igazgatonot, Ujhelyi Albertnet is. Az ott
keletkezett hianyt azzal potoltak, hogy Pilisszendaszlorol athoztak oda a
felso tagozatos diakokat. A belvarosi ket iskola tanuloinak egy resze is
az uj iskolaban kapott helyet. Igy a Bajcsy-Zsilinszky es a Rakoczi uti
iskola megcsappant letszama uj koncepciora vart. Ekkor kezdtek el megjelenni a cikkek es tanulmanyok a kozpontositas, a mamutiskolak elonyeirol. A Pest Megyei Tanacs Miivelodesi Osztalya is e nezetet tartotta
egyediil iidvozitonek. Az ideologiat tett kovette. Kozponti iskola neven
egyesitettek a ket iskolat. A hatarozatot azzal is indokoltak, hogy az iskolak alig nehany meterre vannak egymastol. Az egyesiteskor a ket iskola tanuloinak letszama a statisztika szerint 851 fo. Ebbol 407 leany. A
tanulocsoportok szama 31, a pedagogusoke 84. Am az egyre boviilo varosban nem csokkent, hanem nott a tanulok letszama. Ezert a belvarosi
iskolakat is boviteni kellett.
EPULET

A ket iskola harom epulete megmaradt, csak a diakokat osztottak el benne. Az alsosok a Bajcsy-Zsilinszky liti es az Alkotmany iiti iskolaban
313

kaptak helyet. A felsosok a Rakoezi uton. A hatarozat szerint ok iij epiiletszamnyal gazdagodtak. 1980. szeptembereben mar nyolc lij tanterem
varja a tanulokat, tudjuk meg a Pest Megyei Hirlap egyik cikkebol.' E k kor epiilt fel az iskola belso udvaran a sportolast segito tanmedence is.
Ez idoben epiilt meg lij szamy a Kovacs Laszlo liton levo Kisegito Iskola szamara is.
OKTATO, NEVELO MUNKA

Az egyesitett tantestulet pedig ekozben nekilatott kidolgozni az iij iskola „kozos-sajat" programjat. Lenn a Bajcsy-Zsilinszky liton mar eredmenyesen mukodott az enek-zene tagozat. Idokozben a Rakoczi liton levo iskola is talalt maganak egy sajat programot. A sport fokozott oktatasat tiiztek ki celul. E teren egy varatlan idds mecenasa is akadt a varosnak. 1980-ban Kovacs Lajos budapesti kertesz es vallalkozo, „ szocialista milliomos" 600 000 Ft-bol Alapitvanyt letesitett Szentendren azzal a
kikotessel, hogy azt a diakok egeszsegi nevelesere, a seriilt gyerekek
„gy6gyiiszasara" kell forditani.^ Ezzel tovabb tamogattak az uszodai oktatast. Meg ez evben „ testnevelesi tagozatos osztalyokat inditottak a
Kozponti Iskoldban" tudjuk meg a helyi sajtobol.' A ket evvel kesobbi
helyzetrol pedig a megyei ujsag, a Pest megyei Hirlap tudosit.'' Tornadra
a medenceben cimu cikke mar az orvendetes eredmenyrol szamol be.
Megtudhatjuk, hogy a 12 x 8 meteres medence attetszo tiszta vizeben
nincsenek kihasznalatlan percek. Az uszodanak jol felszerelt, tussoloja,
oltozoje is van. A testnevelo tanar mellett ket uszomester is segiti a munkat. Ekkor keriilt az iskolaba 71985/ testnevelo tanamak - a Kossuth Lajos Katonai Foiskolarol - Hajdii Gabor. Az uszoda ugyan elsosorban tanuszodakent miikodott, delelott az iskola diakjai tartottak itt a tomaorat,
am delutan este nyolcig barki bejohetett ide liszni. Jottek is az ovodakbol, a varos mas altalanos iskolaibol. Sot fogadtak diakokat Pomazrol is.
Mas kozsegbol is lett volna ra igeny, de az uszoda befogadokepessege
veges volt. A sziildk is csak nezhettek csemeteiket a vizben.
Amellett hogy az iskolaban helyet adtak a gydgyiiszasnak, a nehezen
mozgd, vagy szivbeteg, asztmas, mozgasseriilt gyerekeknek, aktivabb,
hatekonyabb lett itt a sportoktatas is. A Rakoczi liti iskola sporttagozatos
iskola lett. Rendszeresse valt a tehetsegkutatas. Hoztak is a jd eredme314

nyeket. Az alsosok pedig fenn a Templomdombon, az Alkotmany liti iskolaban sajat profiljuknak megfeleloen iigyeskedtek, miivelodtek,
kezmtaveskedtek. Kiviilrol iigy tiint az elet szepen folyik tovabb. A tanar
tanit, a diak tanul, az elet szep es zavartalan. Az lijsagcikkekbol azt is
tudjuk, hogy az osszevont iskolak diakjai kozos kirandulasokra jartak, a
Pilisben es a Hradokban. „Forditott napot" tartottak es kozos Telapo-iinnepet rendeztek. Megalakitottak a termeszetjaro szakrajt es miikodott a
sokfele szakkor.
Az osszevonas eveben az igazgatono tamogatasaval az iskolaban megindult a szerb, valamint a nemet nemzetisegi nyelvoktatas. Itt indult meg
eloszor az egesz varos tanuloit ellato iskolafogaszat dr. Letzner Rozsa
kezdemenyezesere es iranyitasaval.
A Rakoczi iiti iskola magaval hozta a korabban mar az Alkotmany
liton elhelyezett Kisegito iskolat is. Az iskola ugyan a kozos helyen dolgozott, de az evek soran fokozatosan kialakult a nezet, hogy hatekonyabb lenne az oktatas, ha kiilon helyen, kiilon igazgatas alatt, kiilon tantestiilettel miikodhetne. 1988-ban ezt vegre sikerult is elernitik. 6k iitottek az elso rest a nagy mamutiskolan. Lasd Barczy Gusztav Alt. Isk.
Az oktatas - kiviilrol iigy tiint - rendben folyt tovabb. Csak a pedagogusok ereztek bent, hogy a kozpontositasban idokozben „elveszett" a
szemely. Egy „kozpontositott" tanar, dr. Beregnyei Jozsefne - azota egy
masik iskola /Templomdombi/ igazgatoja - igy idezi fel az itt toltott eveket: ,,1988-ban mdr olyan sokan voltunk a Kozponti iskoldban, hogy a
gyerekeket ruhdjuk szine alapjdn szdlitottuk, es ha az ebedldben rendszeresen taldlkoztunk egy szdmunkra ismeretlen pedagogussal, egyre valoszinubbe vdlt, hogy kollegdk vagyunk, csak nem ismerjUk egymdst. Ezert
egyre erosebben jelentkezett az igeny, hogy a mamutiskoldbol tobb emberleptekU intezmeny alakuljon.
Majd jott 1989, a rendszervaltas eve, amely orszagszerte megpezsditette az oktatasiigyet. Visszakapva eptileteiket - vagy csak penzbeli karpotlast erte - sorra alakultak meg az egyhazi iskolak. Megtorve a nyolc
osztalyos allami iskolai rendet, lijra lehetoseget kaptak a kozos altalanos
iskolak es gimnaziumok /6+6 o.l A pedagogusok altal kidolgozott, civil
kozossegek reven tamogatott specialis programmal lehetoseget kaptak
mtikodesiikhoz az alternativ iskolak /miiveszeti, komyezetvedelmi, keszsegfejleszto, kettannyelvu stb./ Mindez termeszetesen erintette Szentendrei is. Itt is megkezdodott az atrendezodes. Az iskolak kerestek he315

lyiiket, feladatukat, lehetosegeiket. A lapok szerint „Iskolahaboru" diilt a
varosban. Mar 1989. mareiusaban olvashatjuk az egyik helyi iijsag cikkeben a kerdest: Egy iskola vagy harom T Valoban az egykor ket iskolabol osszevont Kozponti Iskolabdl az iij lehetdseg szerint harom iskola
is kialakulhatott. A Bajcsy-Zsilinszky liton a romai katolikus egyhaz fokozatosan visszakapta az altala epitett egykori iskolajat. Ott indult be a
Szent Andras Altalanos Iskola. Lasd Egyhazi iskolak! Az Alkotmany
liton levd iskola Templomdombi Altalanos Iskola neven a keszsegfejlesztes, a kdmyezetvedelem fellegvara lett. A Rakoczi iiti iskola pedig
megprdbalkozott a kdzds gimnaziumi oktatassal.
Az esemenyek termeszetesen nem zajlottak csendben. Cikkek sora jelent meg pro es kontra a helyi, sdt orszagos lapokban is. Vicsotka Mihaly
lijsagiro ezt a megyei lijsagban igy rogzitette: ,Afolyamatban szdmos erdekes elemre figyelhetUnk fel. Tobbek kozott a pedagogusok tevekeny
reszvetelere jovojiik alakitdsdban. A vitdkon reszt vettek, erveltek es
gyoztek. Ez az uj, orvendetes, eddig nem kivdnt, inkdbb csak szavakban
deklardlt szereplehetoseg immdr valdsdgkent jelent meg.... emellett soha ennyi lakos nem hallatta a szavdt a kozoktatds kerdeseirol, ugyanakkor a nezetutkoztetesekkor a legfontosabb ervkent az esett latba: mikent
lesz jobb a gyerekeknek?" ' A helyi allamigazgatas pedig kovette az esemenyeket. A korabbiakkal ellentetben nem tiltott, csak koordinalt. A varosi dnkormanyzat Muvelddesi Osztalya hosszas vita es egyeztetes utan
vegiil elfogadta „az emberleptekii" iskolakoncepcidt. Az 1990-es evek
elejen magsziint a Kdzponti Alt. Iskola es kialakuhak az lij iskolak. Az
dnkormanyzat a lehetdseghez kepest biztositotta az iskolak indulasat, es
igyekszik biztositani maig az dnalld kdltsegvetest.
TANTESTULET

1979-ben az osszevonas nehez munkajat a varosi tanacs a kinevezett
igazgatora, Huzsvarine Nemeth Erzsebetre bizta. Valoban nehez volt a
dolga. Osszehangolni a ket iskola pedagogiai programjat es dsszeszoktatni a ket iskola tantestuletet. E z egyreszt sikeriilt is. De alig tiz ev utan,
1989-ben jdtt egy lijabb nagy valtozas, a rendszervaltas. A koncepcidvaltas nagy valtozast eredmenyezett a tantestiilet eleteben is. Voltak, akik
atkeriiltek az iij, Felszabadulas lakdtelepi iskolaba, vagy Izbegre mentek
tanitani. Akadt, aki nem vallalta az atallast es a varosbdl is elment a fd316

varosba, vagy a kornyezo falvakba. Az evtizedek soraban igy egy
tanar nevevel tobb iskolanal is talalkozunk.
TANTESTULET

ig. Huzsvari Jozsefne Nemeth Erzsebet 71979-1989/
ig. h,. also tagozat
Herczog Janosne
felso tagozat
Haness Laszlone
Perjessy Bamabasne
Hajdii Gabor
napkozi
dr. Nagy Sandome
kisegito
Hejjas Janosne ,
A tanitok es tanarok az osszevont ket iskola pedagogusai voltak.

Az iskola uj szdrnya az uszoddval 1985-ben
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Cselgdncsosok a tornateremben
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I I . R A K O C Z I F E R E N C ALTALANOS I S K O L A ES GIMNAZIUM
ALLAMI ALTALANOS

FIUISKOLA,

R A K O C Z I U T I ALTALANOS I S K O L A
R A K O C Z I U T I , A L K O T M A N Y U T I ALTALANOS I S K O L A
/1948 - 2 0 0 5 /
2000 Szentendre,
Rakoczi Ferenc u. 6.
Tel.: (26) 311-238, (26) 500-239
Honlap: www.rakoczi.tag.hu
„Hajt az ido gyorsan - rendes utja eljdr,
Ha felUlUnk felvesz, ha maradunk, nem var
Vdltozik a vildg: gyengUl ami erds.
Es eros lesz, ami gyenge volt azeldtt. "
/Arany Janos/
A L L A M I ALTALANOS FIUISKOLA
RAKOCZI UTI ALTALANOS ISKOLA - ALKOTMANY UTI ALTALANOS ISKOLA

/1948-1979/
Az

EPULET

Ezerkilencszaznegyvenotig negy egyhazi felekezet /romai katolikus,
gorog katolikus, reformatus, izraelita/ tartott fenn iskolat Szentendren a
tankoteles hat-tizenhat eves tanulok szamara. Az allamositas /1948/ utan
az ott tanulok ket allami iskolaban folytattak tanulmanyaikat. A lanyok
az, Erseki Leanyiskolak tanuloi a Bajcsy-Zsilinszky liton, a fiiik az A l lami Altalanos Fiuiskola neven a korabban iskola celjara epitett es hasznalt a rom. kat. egyhaz altal emelt, a Templomdombon levo iskolaban.
Majd 1950-ben elfoglalhattak uj otthonukat a Rakoczi Ferenc utcaban. A
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X I X . szazad vegen emelt ketszintes, tagabb haz korabban is kozossegeknek adott otthont. Itt talalkoztak, beszelgettek, tervezgettek a ferfi tarsas
elet szervezetei, a Kaszino, az 1910-ben alakult Szentendrei Keriileti K i valtsagos Kereskedelmi Tarsulat, a Polgari kor /1928- / es a Szent Andras Ceh tagjai. Itt mukodott egy ideig a Tanoneiskola, a Leventeotthon,
majd a Romai katolikus Egyhazkozsegi Gimnazium /1935-1947/. Az 6
kikoltozesiik a esendorlaktanyaba /ma Ferences Gimnazium, Apriliy L a jos ter 2.1 adta meg a lehetoseget a fiiiknak az ide valo bekoltozesre. Az
ide attelepitett iskola szamara kisse atepitettek az epuletet. Sziikseg is
volt a tantermekre, mert egyre tobb gyereknek kellett helyet adni. Sot ebben az epiiletben kapott helyet az egyre onallosodo Kisegito iskola egy
osztalyba csufolt csoportja is. Ugyancsak itt kapott helyet az 1950-es
evekben az „allamilag engedelyezett" zeneiskola. Majd 1960-ban rendbehoztak az elhagyott Templomdombi fiuiskolat. Az akkor mar Alkotmany litnak hivott utcaba keriiltek az alsosok, es a Kisegito Iskola. Igy
esett meg, hogy az egy iskola ket neven is szerepelt: Rakoczi uti, Rakoczi uti es Alkotmany iiti Altalanos Iskola. Ujabb, nagyobb bovitesre
1980-ban kerult sor. Ekkor nyolc lij tantermet alakitottak itt ki. Meg
ugyanebben az evben egy uszodaval lett gazdagabb az iskola... Lasd Kozponti Iskola. 1992 utan, amikor az iskola atalakult hat-i-hat osztalyos altalanos iskola es gimnaziumma a megnovekedett osztalyok elhelyezesere
lijabb tantermekre lett sziikseg. Ekkor keriilt sor a tetoter beepitesere.
OKTATAS -

NEVELES

Az iskola az indulaskor, 1948-ban a Bajcsy-Zsilinszky iiti leanyiskolaval egy kozos igazgatasban kezdte meg a miikodeset. 1953-ban a ket
iskola elvalt egymastol. Ekkor itt tizenhat tanulocsoport volt es huszonharom nevelo. A Torzskonyv szerint az 1955/56-os tanevben a letszam
540 fo es meg mind fiii. A koedukalasra csak kesdbb tertek at /1962/. A
Bajcsy-Zsihnszky iiti iskolabdl atvettek a hatranyos helyzetii, ertelmileg
seriilt gyermekekkel foglalkozo osztalyt, amely kesdbb Kisegitd Iskola
neven meg evekig az iskola reszekent miikodott. Az az iskola 1988-ban
dnalld lett es ma Barczy Gusztav nev alatt ismert. A hatranyos helyzetiiek oktatasat lasd ott! Az allamositas, a hitoktatas „hivatalos" megszuntetese utan nehany evig az iskola meg helyet adott a tisztelendd atya altal vezetett hitoktatasnak is. Erre mintegy tiz-hiisz gyermek jelentkezett.
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Majd az orszagosan egyseges alapfoku kepzesnek megfelelden itt is
megkezddddtt a tanitas. Bevezettek a kdtelezd orosz nyelv oktatasat.
Ipari gyakorlatokat, tecnikai foglalkozasokat is tartottak. A Bajesy-Zsilinszky uti iskola utan itt is lehetdve tettek a napkdzi otthonos foglalkozast. Egy ideig meg atjartak a diakok oda, a lanyokhoz, majd 1955-tdl
sajat napkdzijiik lett.
Aztan itt is megalakult az uttdrdcsapat, amely kezdetben a Petdfi Sandor nevet vette fel. Majd az egyik pedagogus, Rethey Prikkel Lajos javaslatara 1964-ben ezt felcsereltek a Szentendrehez jobban kdtddd, Jokai Mdr regenye /Rab Raby/ altal orszagosan is ismert Raby Matyas nevere. A nevadasnak megadtak a mddjat. Sikerult a varos tamogatasaval
egy portreszobrot is keszittetni. Az itt eld jeles szobrasz, Szamosi Sods
Vilmos keszitette azt el. Unnepelyes atadasardl is gondoskodtak. A szobrot elhelyeztek az iskola folyosdjan. A csapat mozgalmi munkaja is figyelemremeltd volt. „aktiv reszt vdllal a tdrsadalmi munkaban, szoros
kapcsolatban dll az iskoldt patrondlo Uzemekkel. Kiilon emlitest erdemelnek a szinvonalas csapatiinnepsegek, az littoro szaktdrgyi versenyeken, a torna- es kezilabdaversenyeken elert szep eredmenyek. A csapat
szdmos emlekezetes tdborozdst, akaddlyversenyt rendezett. Tobb izben
tdboroztak a Balaton partjdn es eljutottak Lengyelorszdgba is. Letrehoztdk a Szentendrei-szigeten a vizitelepet. A Magyar Rddio dltal rendezett
Hajdsinas kerestetik c. orszdgos vetelkedon a csapat az elso hdrom kozott szerepelt 1969-ben."'
Kozben emelkedett a tanuldk szama. 1970-ben mar 614 fd. A mozgalmi elet mellett igen eredmenyes volt az itt folyo oktatd munka is. Az iskolaban bevezettek a komplex matematika oktatasat. Az elsd es dtddik
osztalyokban a kiserleti matematikai tanterv alapjan oktattak Az elsd
osztalyokban a termeszetismeret es a rajz tantargyakban is folytak kiserletek. Az iskola bazisiskola lett. Itt bonyolitottak le a jarasi tovabbkepzeseket. 1979-ig folyt a bekes es eredmenyes neveles, oktatas. Ekkor
azonban a „hatekonyabb neveldmunka" erdekeben, no meg az eldzd evben megnyilt Felszabadulas lakdtelepi Altalanos Iskola megnyitasaval
atalakitott kdrzethatarok, a tanuloi letszam atalakulasaval felvetdddtt a
kdzpontositas gondolata. Igy a belvarosban maradt ket iskolat: BajcsyZsilinszky liti, Rakdezi iiti Kdzponti Iskola neven egyesitsek. Tovabbi
mukddesiiket lasd ott!
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TANTESTULET

IGAZGATOK

Mathe Sandor
/1954-1963/
JeneiJeno
71963-1968/
ig.h. Hamori Gyorgyne 719537
Podani Istvan 71953-19607
Foris Elekne 71955-19567
Kocsis Erzsebet 71960-19667
Jaszai Bela
71968-19727
ig.h. Elek Sandome 71966-19727
Podani Istvan
71972-19747
ig.h. Lender Laszlone 71972-19797
Gal Katalin
71972-19797
Sandor Laszlo
71974-19797
ig.h. Nagy Dezs6ne 71978-18797
Sziacs Tibor 71978-19797
TANITOK -

NAPKOZI

Angyal Zoltanne
David Sandome
Erdelyi Ferencne
Ficker Maria
Gebora Laszlone
Hell Istvanne
Horvath Laszlone
Hupek Erzsebet
Jaszai Belane
Karacsony Imre
Katonane Herr Valeria
Kerekes Pal
Kiszner Sarolta
Korenchy Jozsefne
Kovacs Laszlone
Kurdies Istvan

Orlei Elememe
6ze Lajosne
dr. Palos Gyorgyne
Papp Istvanne
Pasztor Janosne
Pizag Janosne
dr. Platthy Ivanne
Podani Istvanne
Polyak Magdolna
Remenyi Tamasne
Retei Lajosne
Rozsas Imrene
Sarkany Istvanne
Sebok Ferencne
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Lovass Emone
Marjolt Vilmosne
Nagy Dezsone
Nyiro Istvanne

Semsey Jozsef
Sinkovics Lajosne
dr. Soproni Sandome
Stoltz Denesne
Szentklaray Marton
SzCcs Tiborne
dr. Szuk Odonne
Terhes Lenke
Torbane Ballago Zsuzsanna
Trizner Agnes
Zambo Belane
Zaszlavik Jenone
Zsille Andrasne

TANAROK

mat.fiz.
Abaffy Belane
Angyal Zoltanne magy.tort.
mat.fiz.
Balazs Imrene
testneveles
Bella Gyorgyne
gyak.
Boda Istvanne
Bognar Paine
foldr.biol.
magy.tort.
Cseke Laszlone
Csigene Vamay Judit nemet
Dancsok Eva
Deme Katalin
Denes Sandome
Dranucz Istvan
Elek Sandome
Erdei Laszlone
Fabian Magdolna
Gal Katalin
Gyarmati Jozsefne
Hajdu Gaborne
Hamori Gyulane
Kiss Jozsefne

mat.fiz.
mat.fiz.rajz
testnev.
magy.tort.
foldr.biol.
magyar
magy.tort.
mat.fiz.
szakfelii.
mat.testnev.
enek

mat.fiz.
Malicsko Laszlo
Margaritovies Ivanne mat.fiz.
foldr.biol.
Markus Ildiko
magy.orosz
Matyofalvi Judit
dr. Medveczky Imrene magy.tort.
szakfel.
Mosoni Arpad
magy.orosz
Nikodem Ferenc
orosz
Pataki Gyorgyi
testneveles
Pernyeszi Istvan
testneveles
Petrovits Istvan
foldr.biol.
Pfeil Margit
mat.fiz.
Podani Istvan
mijiszaki ism.
Poor Laszlo
Popradi Laszlo
tort.
foldr.rajz
Rajos Sandor
mat.fiz.
Rakosi Ilona
Retei Lajos
foldr.biol. csapvez,
Sala Erzsebet
Sandly Gabriella
Sandor Laszlone
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magy.tort.
mat.fiz.
tort.foldr.

Koncz Janosne
Leitereg Andrasne
Lender Laszlone
Lengyel Csabane
Lengyel Lajosne
Lovass Ernone
Lovas Jozsef

magy.tort.
gyogyped.
magyar
gyogyped.
magy.orosz
gyogyped.
magy.tort.

Lukacs Jozsefne
Lupkovics Arpad

magy.tort.
ped.log.lelt.

Sebok Ferenc
biol.rajz
dr. Solymos Oliver ped.,muv.tort.
Stary Kalman
gyogyped.
Szecsei Peter
Sziva Ferencne
Szosz Jeno
dr. Sziik Odonne
Szilcs Tibor
Tamoczy Gyorgyne
Terhes Lajosne
Toth Pal
Toth Paine

gyogyped.
biol.
rajz
rajz
mat.fiz.
orosz
magy.tort.
kemia
magy.orosz

Az igazgatok eletrajzat az iskolai Torzskonyv es csaladi visszaemlekezes alapjan kozoljiik.
Mathe Sandor I Marosuj var, 1918. nov. 9. - ? /
Foldr., term.rajz tanar. Diplomajat 1938-ban szerezte. Szentendrere
enek szakos felesegevel /Petho Margit/ Budapestrol erkezett. Az iskola
igazgatojakent 1954-1963 kozott dolgozott. Innen a Lenin iiti Alt. Iskolaba ment tanitani.
Jenei Jeno /Bp. 1915. marc. 27. - /
A Tanitokepzot Nagykoroson vegezte 11931/. A varosban 1953-t61
kezdett dolgozni. Ettol az evtol 1968-ig a Rakoczi iiti Alt. Iskola igazgatoja. Eletenek tovabbi alakulasat nem ismerjuk.
Jdszai Bela /Bp. 1919. febr. 1.-7/
Tortenelem, nepmiavelo szakos tanar. Diplomajat 1938-ban szerezte.
Szentendren a Rakoczi iiti Alt. Iskola igazgatojakent dolgozott rovid ideig /I968-1972/. Felesege ugyanitt tanitono volt. A varosbol Budapestre
ment tanitani.
Podani Istvdn eletrajzat lasd a Bajcsy-Zsilinszky Endre es az Izbegi
Iskolanal
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Sandor Ldszld /Kecskemet, 1929. jiil. 21. - Bp. 1992. febr. 3.1
Biologia, testneveles szakos tanar. Diplomajat a szegedi Juhasz Gyula Tanarkepzo Foiskolan szerezte /1952/. Palyaja, tanar: Kiskoros, Gyal.
Ugyanitt szakfeliigyelo, igazgato. Csaladjaval az 1970-es evekben telepedett le Szentendren. Igazgatonak hivtak a Rakoczi uti Alt. Iskolaba.
Annak elen allt 1974-1979 kozott. Ekkor tanarno felesegevel az indulo
Felszabadulas lakotelei /ma Barcsay Jeno/ Altalanos iskolaba mentek tanitani. Nyugdijazasaig ott dolgozott /1989/. Hamvai a Sztaravodai iiti
koztemetoben nyugszanak.
Az iskola egyik kivalo es szeretett tanararol tobbet is tudunk.
Szdsz Jeno/mi.

- 2001. dec.

31./

Edesapja kantortanitd volt Pecsvaradon. Felesege Gallasz Magdolna
ugyancsak rajztanar. A johangu Jeno nem tudott donteni, melyik muveszeti agat valassza. Vegiil a Kepzdmiiv. Foiskolara jelentkezett, ahol
Glatz Oszkar es Burckhardt Rezsd tanitvanya lett. Az ugyancsak Rudnay
novendek felesege a helyi ref. polgari iskolaban kapott allast. 6 1948, az
allamositas utan a Bajcsy-Zsilinszky uti Alt. Iskolaban tanitott tovabb.
R. Jeno a Rakoczi iiti, akkor meg fiuiskolaban kezdett el tanitani. Keziik
alol sorra keriiltek ki a miiveszetre erzekeny diakok. Koziiliik tobben
maig a miiveszethez kotodnek: Czweiber Ferenc festd restaurator,
Paljanos Ervin szobrasz, Szmetana Agnes uvegmiivesz, Sziraki Agnes,
Vincze Ottd festd lett. A tanar ur festett is. Kiildndsen az akvarellezest
szerette. Olajra nem volt penze. 1960-tdl rendszeresen jelentek meg rajzai a Pest Megyei Hirlap hasabjain. 1959-tdl felesegevel egyiitt reszt vett
a Szentendrei Tarlatokon Banovszky Miklds, Deli Antal, Deim Pal,
Remsey Ivan, Szanthd Imre festdmiivesz mellett. Lassan azonban elcsdndesiilt kdriildttiik a vilag. A tanar ur felesege utan csendben tavozott.
Tiszteldi, tanitvanyai azonban nem felejtettek el. 2002-ben megrendeztek a posztumusz kiallitasat. 2003. okt. 10-en az iskola /ma I I . Rakdezi Ferenc Alt. Isk. es Gimn./ Arany Janos utcai bejaratanal a falon emlektablat avattak a tiszteletere. A tablat a tanitvany, Paljanos Ervin keszitette. 6 a masodik miivesztanar, akinek nevet emlektabla drzi. Ugyanezen iskola Rakdezi F. utcai falan Banati Sverak Jdzsef festdmiivesz neve olvashatd. 6 az 1945 eldtt itt mukodo Rom. Kat. Egyhazkozsegi
Gimn. diakjait tanitotta.
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II.

RAKOCZI FERENC ALTALANOS ISKOLA ES GIMNAZIUM

/I992- 2005/
A rendszervaltas, Hej Rakoczi...!
1989- ben megvaltozott a tarsadalmi rendszer. Ezzel egyiitt valtozott
az oktatasi koncepcio. E z erintette a helyi iskolak, koztiik a Rakoczi iiti
iskola eletet is. A nagy atalakulas euforikus orome vel, gondjaival a kezdetektol szamtalan lijsagcikk es az iskola harom evkonyve is foglalkozik: Rakoczi kronika 1992, A II. Rakoczi Ferenc Altaldnos Iskola es
Gimnazium Jubileumi evkonyv 1900-2000, 2002-2003.
Az

EPiJLET

A rendszervaltas utan megkezdodott a mamutintezmeny, a Kozponti
Iskola szetvalasa. A korabban ket iskolabol egyesitett iskolabol azonban
nem is ketto, hanem negy iskola lett: a I I . Rakoczi Ferenc Alt. Iskola es
Gimn., a Szent Andras Alt. Isk. es a Templomdombi Alt. Iskola. A kisegito iskola, ma Barczi Gusztav Alt. Isk. mar korabban kivalt /1988/. A
profilvaltas atepitesekkel is jart. A 6-1-6 osztalyos oktatasra valo atteres
miatt a Rakoczi iiti iskolaban 24 osztalynak kellett tantermet biztositani.
Ezert az epiilet felso reszet ujabb tantermekkel kellett boviteni. 2003-ra
az epitkezesek, bovitesek eredmenye a kovetkezo lett. Az oktatasra hasznalt helyisegek szama:
tanterem:
25
tanari munkaszoba, szertar: 10
sziiksegtanterem:
2
tornaszoba:
1
szaktanterem:
5
tomaterem:
1
szakcsop. kisterem: 5
uszoda:
1
ISKOLATORTENET

1990- ben az itt maradt iskola tantestiilete meg csak iigy dontott /kis
valtozas/, hogy az iskola az utca elnevezest elhagyva vegye fel I I . Rakoczi Ferenc, a nagy fejdelem nevet. Ezzel is kotodve a tortenelmi miilthoz
es biztatast varva a nagy egyeniseg szellemisegetol. A nevvaltozast igyekeztek emlekezetesse tenni. Megsziilettek az iskola jelkepei: A Rakoczi
szobor, a Rakoczi emlekerem, es a Rakoczi napok. A Rakoczi szobrot az
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egykori tanitvany, az azota miivesztanarra, szobrassza lett Paljanos Ervin keszitett el. Az 6 otlete es felajanlasa volt a Rakoczi emlekerem,
amelyet minden evben azok a vegzos tanulok kapnak meg, akik tanulmanyi idejiik alatt peldasan viselkedtek, kivaloan tanultak, szaktargyi
vagy sportversenyeken kiemelkedo eredmenyt ertek el. A ket napos Rakoczi-napok egyik napja a kultura jegyeben telik el. Az elso napon szinpadi eloadasok, vetelkedo, kirakodo vasar vartak a diakokat es az erdekIddoket. A masodik nap sportjatekokkal, bemutatokkal, tanar-diak merkozesekkel, neves sportolok vendeglatasaval telt.
KOZEPISKOLA LESZUNK - A

GIMNAZIUM

Az okori gorog testgyakorlas szinterebol (giimnaszion) kialakult gimnazium az evszazadok soran igen kiilonbozo idotartamu es tantargyi felosztasu iskolatipus volt. Az 1848 utan az elemi iskolara epiilo negy osztalyos algimnaziumot ujabb negy osztalyos fogimnaziummal lehetett kiegesziteni. A diak igy juthatott el az erettsegiig. Majd kesobb ismertte
valt a 6 osztalyos iskolara epiilo 6 osztalyos oktatas. E rendszer eledt fel
a rendszervaltas utan.
Az iskola tantestiilete felmerte, hogy Szentendren az altalanos iskolat
vegzett tanulok tovabbtanulasi lehetosegei igen korlatozottak. A Moricz
Zsigmond Gimnazium es a Szakmunkaskepzo Intezet korzeti, a Ferences Gimnazium orszagos beiskolazasii. A kornyezo varosok /Bp., Vac/
felveteh kapacitasa is veges. A nepidemokracia iskolarendszererol pedig
kideriilt, hogy az elavult, nem igazan kepes a tenyleges valtozasra. A
megvaltozott tarsadalmi-gazdasagi viszonyok kozott a varos iskolai
(tantestiiletek, pedagogusok) kerestek a helyiiket. Terveztek a valtoztatast.
1991-ben ezen iskola tantestiilete is atertekelte a lehetosegeket. 6k a
felelesztett regi 6-i-6-os felmeno oktatasi rendszert valasztottak. Budapesten a Toldy Gimnaziumban mar miikodott ez a modell. Bementek hat
oda es felkertek az ott e tipusii oktatasi rendszeret kidolgozo Ordogh Erzsebetet, hogy segitsen nekik is. Az iskola iittoro szerepet es nagy kiizdelmet vallalt magara e dontessel. 1992-ben megkezdtek az e rendszerben valo oktatast, de meg a tanarok is feltek. „A tantestulet egyik resze
szivesen belevdgott, de az alapfokon tanitok es a fdiskoldt vegzettek megremiiltek. Egy ev alatt sikeriilt meggyozni oket, sziikseg lesz a munkdjuk327

ra " emlekszik vissza az igazgato.^ A sziilok sem tudtak, mit varhatnak
ettol az uj iskolatol, ezert tajekoztatni kellett oket. Ezt az Uj Szentendrei
Hirlap hasabjain tettek meg. Felhivast inteztek a varos lakoihoz, es programot ismertettek a kovetkezokepp:
6 +6
Kedves hatodikos gyerekek ! Kedves sziilok !
1993. szeptembereben ujabb ket osztaly indult a 6 osztalyos gimnaziumban. Iskolankba azok a tanulok jelentkezhetnek, akik most vegzik az
altalanos iskola 6. osztalyat - kdzoltek.
Az lijreal kozepiskolaba olyan gyerekek jelentkezeset varjuk, akik
nem akarnak tul koran es esetleg hibasan donteni arrol, hogy „mi leszek,
ha nagy leszek?". Szeretnek tanulni, kivanesiak, es sok mindent szeretnenek kiprobalni. Akik a tantargyak mellett sokfajta olyan tudast is szeretnenek megszerezni, amivel majd a „nagybetLis eletbe" sikeresen lehet
belepni es abban boldogulni. Ennek a kozepiskolanak ugyanis az a legfobb celkitiizese, hogy minden diakja a maximalis tudast szerezhesse
meg maganak, aminek megszerzesere 6 egyenileg kepes. Mi tehat megprobalunk egy „testre szabott" iskolat csinalni diakjaink szamara, veliik
es sziileikkel ebben szorosan egyiittmiikodve.
MILYEN LESZ E Z A KOZEPISKOLA?

„R6viden olyan 6 osztalyos iskola, amely tobboldaliian alkalmazhato
tudast tesz hozzaferhetove diakjai szamara. A rendszer lenyege egy minden diak szamara kotelezo egyseges es egy differencialt egyeni kepzes
egymas melletti megvalositasa. A kotelezo kepzes minden diak szamara
biztositja annak a lehetoseget, hogy az ismeretek egy bizonyos mennyiseget mind a real, mind a human targyak teren elsajatitsa. Ezek megfelelnek a kozepiskolai alapismereteknek es a tanulmanyokat gimnaziumi
erettsegi vizsga zarja.
A szervezes rugalmas, a resztvevokhoz es a tanulnivalok jellegehez
igazodo. Az egyeni differencialt kepzes elozmeny nelkiili a magyar oktatasban. A differencialt kepzesben meghatarozott idore es feladatra lehet bekapcsolodni a harmadik evfolyamtol, es ha kideriil, hogy a valasztas nem volt szerencses, akkor a diaknak nem kell kenyszerpalyan maradni. Jellegzetessege, hogy tartalmai nem egyszer es mindenkorra meghatarozottak. Nem szakmai profil felvallalasarol van szo, hanem arrol.
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hogy az iskola felmeri sajat belso es kiilsd feltetelrendszeret, az ebbdl
adddd lehetdsegeket es a diakok, sziildk elvarasait, igenyeit.
Ez a kepzes: 1. valamilyen kepzettseg megszerzesere nyujt alkalmat
(ez lehet alapfoku szakkepesites, vagy szakmai reszkepzes, de belefer a
keretbe a miiveszeti tanulmanyok vegzese is. 2. Felkeszit arra, hogy sikeres felveteli vizsgat tehessen a tanuld barmely szakiranyultsagii felsdoktatasi intezmenybe."
A cikk meg arrol is tajekoztatta a sziildket, hogy az iij iskolaba felvetelizhet barki, aki legalabb 4-es, jd atlagos tanuld. A felvetelnel irasbeU
vizsgat kellett tenni. Az atalakulassal egy kis belsd szervezest kellett vegezni az oktatasi programban is. Egyik sajnalatos kdvetkezmeny az volt,
hogy csdkkenteni kellett a sporttagozat idejet. Ettdl kezdve ez csak az
1-6. osztalyban miikdddtt.
KUZDELEM A LETERT

Ezen tiil meg kellett meg ktizdeni egy kis nehezseggel is. Az dnkormanyzat nem volt felkesziilve egy iijabb iskola nyitasara, finanszirozasara. Mas iskolakban is gond volt a pedagogus allashelyekkel. A kepviseldk egy resze nem is ertette, nem is erezte at az iigy jelentdseget. Az
oszd meg es uralkodj elve alapjan a sziildket es a tdbbi kdzepiskolai is
igyekeztek elleniik hangolni. Ennek kdvetkezteben csdkkent is a letszam. A felsd harom evfolyamban dssze kellett vonni a parhuzamos osztalyokat. Szoba keriilt, hogy megsziintetik a 6-l-6-os oktatast. A Szentendre es Videke c. lap tenykent kdzdlte is: Megszunik a 6+6 a Rdkocziban.^ Ennek kivedesere azonban tdbben is dsszefogtak. A tanarok mellett termeszetesen a diakok is. Megalakitottak es hatekonyan miikddtettek a G E L - t (Gimnaziumi Erdekvedelmi Liga). A pedagdgusok a
DMSP-ben (Diakmozgalmat Segito Pedagdgusok) kdreben harcoltak. A
sziildk es partfogdk pedig alairast gyiijtdttek es meg az utcai tiintetestdl
sem riadtak vissza. Kihivtak a radidt, televizidt. A vegzes ennek ellenere 1996. marc. 26-an megsziiletett: valoban megszuntetik az lij oktatasi
format. A kiizdelem azert meg egy ideig folyt tovabb. Kdvesstik most az
esemenyeket a helyi sajtdban megjelent lijsagcimek alapjan. Az elsd
drdmteli dolog: Visszavontdk a torvenyserto hatdrozatot. Marad a 6+6 a
Rdkoczibarf Ezutan: Beirathatjdk a gyerekeket a Rdkocziba, kdzli a masik lijsag.' Majd ujabb hatarozat sziiletett. Mdsodszor is „nem" a 6+6329

osra.'' A pedagogusok, sziildk es tanuldk azonban kiizddttek tovabb.
Eredmeny: Birosdg dont a harmadszor is torvenyserto hatdrozatrol.
Majd jdn A kezdet (sikeres) vegeJ Maradt tehat az iskola, bar ezt a tenyt
csak az 1998. szept. 1-i datummal kiallitott Alapitd okirat tette veglegesse.
OKTATO MUNKA, NEVELESI

PROGRAM

Az lij iskolaban mvikddd ket oktatasi program /human es real/ kidolgozasat, iranyitasat ket munkakozosseg vegezte es vegzi. Mindez vegig
kdvethetd az iskola jubileumi evkonyve alapjan. A 12 evfolyamos iskola pedagdgia celjara vonatkozo legfrissebb megfogalmazas az Interneten
a varos Honlapjan olvashatd.
A 12 evfolyamos iskola alaprendeltetese olyan alapkepzes vegzese,
melynek soran a diakok alkalmassa valnak gimnaziumi tanulmanyokra,
tovabba hogy a tanuldk felkesziiljenek az erettsegire, egyetemi fdiskolai
tovabbtanulasra vagy erettsegihez kdtdtt szakma tanulasara, illetve a
munkaba allasra.
i
1-4. evfolyam. Az elsd iskolai evek egesz eletre meghatarozzak a tanulashoz, a kdzdsseghez, az egesz kdmyezethez vald viszonyt. Ezert arra torekszenek, hogy a kisiskolasok iskolai tevekenysegei megfeleljenek
a gyermek fejlettsegenek, mozgas-cselekves es psziches igenyeinek.
Ezeken az evfolyamokon egytanitds rendszerben folyik az oktatas.
5-6. evfolyam Mindenre kiterjedd, magas szinvonalu, differencialt altalanos kepzest kivanunk megvaldsitani, figyelmet forditva egyreszt a
tehetseggondozasra, masreszt az dnhibajukon kiviil lemaraddk, hatranyos helyzetiiek, tanulasi kudarcokkal kuszkdddk segitesere.
7-12. evfolyam. Az altalanos miiveltseget megalapozd, az erettsegi
vizsgara es a felsdfokii tanulmanyok megkezdesere, valamint munkaba
allasra felkeszitd neveles folyik.
REALOKTATAS

Az e teren tortent oktatomunkat Kiss-Mate Agnes igy mutatja be: „A
real munkakdzdsseg arra torekszik, hogy magas szinvonalii differencialt
altalanos kepzest valdsitson meg. Kiemelt figyelmet forditunk egyreszt
a tehetseggondozasra, masreszt az dnhibajukon kiviil lemaradd, illetve a
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hatranyos helyzetu diakokra. Lehetoseg szerint reszt vesziink a kiilonbozo tanulmanyi versenyeken. Hangsulyt fektetiink arra, hogy olyan szinvonalas altalanos termeszettudomanyos miiveltseget alapozo oktatas valosuljon meg, amely az erettsegire es a felsofoku iskolai tanulmanyok
megkezdesere is felkeszit. Ezt a eelt szolgalja a nivobontas matematikabol 5-8. osztalyba, kiallitasok, vetelkedok, feladatmegoldo versenyek
szervezese"
Terveikbol a teljesseg igenye nelkiil a kovetkezo programok erdemeltek emlitest: Latogatas a Paksi Atomeromtiben, az Eszak Budai Vizmiivek Regionalis telepen. Miikodott az iskolaban elsosegelynyiijto, csecsemogondozo, asvanygyiijto szakkor. 1999-ben beindult egy sajat szervezesii okologiai tabor. Munkajuk eredmenye az iskola kore iiltetett, mara
mar nagyra nott fak sora.
Osszessegeben az iskola „szeretne olyan termeszetbarat oktatast megvalositani es termeszettudomanyos szemleletet kialakitani, hogy a tanulok megfelelo tajekozottsagot szerezhessenek az elo szervezet, az elettelen komyezet mint dinamikusan valtozo okologiai rendszerrol, hogy elsajatithassak az egeszsegvedo magatartast, szokasrendszert, hogy realisan lassak az emberiseg es onmaguk helyet a vilagban." Maig jol miikddik a kdmyezeti nevelest segitd Z O L D HET.
Humanoktatas
Az e teren vegzendd es vegzett munkat a human munkakdzdsseg a kdvetkezdkben ismerteti: „a gimnazium megalakulasa ota ket fontos feladatot latunk el: egyreszt az 5-6. osztalyban alapozd, eldkeszitd kepzest,
masreszt 7-12. osztalyban a gimnaziumi tananyag oktatasat, illetve a felkeszitest az erettsegi irasbeli es szdbeli vizsgaira. Mindket feladatkdrben
kiemelt szerepii a felzarkdztatas es a tehetseggondozas."
A hatosztalyos gimnaziumi forma elvileg lehetdseget nyiijt a hagyomanyos negyeves gimnaziumi tananyag lassabb, alaposabb tanitasara is,
de ahol lehetdseg van, es ahol megfeleld tankonyv all a rendelkezesre a
hatosztalyos formahoz, ott azt hasznaljak, hogy a tanuldk eletkori sajatossagaihoz igazodhassanak. A tantargyi kereteken kiviil szakkdrdket inditanak, versenyeket rendeznek. Resztvesznek a helyi, megyei es orszagos megmeretteteseken.
A human oktatd es neveld munkat segiti az iskolai kdnyvtar. A korabbi kdnyvtari allomanyt a kibdviilt feladatok megoldasat segitendd felfrissitettek. A Nemzeti alaptanterv informatika nevii miiveltsegi programja
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megkoveteli, hogy a tanulok dokumentumok kozotti eligazodasa minel
teljesebb, minel alaposabb legyen. A konyvtar munkajaval ezt segiti.
Ugyancsak a human oktatast segiti a megvaltozott nyelvoktatasi rendszer. 1989-ben orszagszerte megszCnt a kotelezo orosz nyelvi oktatas.
Megjelentek a valaszthato iij nyelvek. A I I . Rakoczi Ferenc Alt. Iskola
majd 1992-t61 Gimnazium a kovetkezo nyelvek elsajatitasat tette lehetdve: angol, francia, nemet, orosz kezdo es halado szinten.
A testneveles, a sport az iskola eleteben mindig kiemelkedo szerepet
jatszott. 1992-t61 ugyan mar csak 1. osztalytol 6. osztalyig miikodik a
sporttagozat A parhuzamos osztalyok egyikeben emelt szintia testneveles
folyik. Ehhez a lehetosegek adottak: Az iskola tomateremmel, tomaszobaval, konditeremmel es tanuszodaval rendelkezik. Az uszoda lehetoseget nyiijt, hogy az 1-4. evfolyam osszes diakja liszasokatasban reszesiiljon.
A testneveles tagozatos osztalyokba felvetelivel keriilnek a gyerekek
es emelt oraszamban foglalkoznak a kiilonbozo sportagak mozgasanyagaval. A delelotti testneveles orakat delutan valamelyik valasztott sportag edzesen folytatjak. A 7. evfolyamtol a tagozat szerepet a kiilonbozo
sportagakat osszefogo Farkasvar D S E /Diaksport Egyesiilet/ kereten beliil miikodo edzesek veszik at. Az emelt szintu testneveles velejaroja a
kiilonbozo szintri sportversenyeken valo rendszeres reszvetel, a sajat
rendezesii, iskolaknak meghirdetett uszoverseny. A tagozat az evek soran szamos szep sikert aratott. A legeredmenyesebb a fiii kezilabda oktatas, melynek celja a varos NB Il-es ferfi kezilabda csapatanak utanpotlas nevelese. A sporteredmenyek kozott kell megemliteni az evtizedeken
at az iskolaban miikodo sakk-szakkor munkajat.
Az

ELSO

ERETTSEGI

Az elsd erettsegire az iskolaban az 1997/1998-as tanevben kerult sor.
Az erre a nagy vizsgara eljutd tanuldk szama 22 fd. Erettsegi atlag 4,29.
Kitiind bizonyitvanyt vihetett haza 5, jelest 4 tanuld. Termeszetesen innen
is jelentkeztek felsdbb iskolakba a tanuldk. Fdiskolara, egyetemre bejutott 10 fd. Az elert eredmenyekkel tizenkettedik az orszagos ranglistan a
szentendrei Rakdezi. A zardertekezlet jegyzdkdnyvebe beirt sorok igazoljak az iskola kitartasat, az itt folyd munka magas szinvonalat. Reszlet a
jegyzdkdnyvbdl. „ Biiszke lehet a fenntarto onkormanyzat es az intezmeny
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arra, ahol ilyen szakmai kvalitdssal, emberseggel, munkdjukhoz kello
aldzattal igazodd kollegdk tanitanak. Ugy velem, hogy az eredmenyek
igazoltdk, van helye a gimnaziumi oktatdsnak az intezmenyben.
NEMZETKOZI

KAPCSOLATOK

Az evek soran a nyelvoktatas es a pedagogiai munka erdsitese celjabol az iskola kiilonbozo europai iskolakkal alakitott ki kapcsolatot. Franciaorszagban Saint-Mercell varos egyik iskolaja lett a tarsuk. Nemetorszagban Szentendre testvervarosa Wertheim. A Rakoczinak az itt miikodo egyik iskola, a Bestenheid-i Hauptschuleval alakult ki jo kapcsolatuk.
A kapcsolatot igen sokoldaluan apoljak. Diakok es tanarok leveleznek,
kirandulasok soran meglatogatjak egymast. Kozos sportrendezvenyeken
vesznek reszt.
AKIKRE

BUSZKEK

Az atgondolt oktataspolitika, a megvaltozott helyzet tanartol es diaktol igen nagy erdfeszitest kovetelt. A kezdeti idegenkedes, bizonytalansag utan lassan kialakult a rend, es sorra sziilettek a jo eredmenyek. A diakok a helyi, megyei es orszagos versenyekrol sorra hoztak haza a dijakat. Helyhiany miatt mi most csak az utobbi evek 72001-2003/ eredmenyeit kozoljiik.
Kazinczy szep magyar beszed megyei fordulo
Faludi Laura 8. a.
2. h.
Miskolczi Zsuzsanna 8.b.
3. h.
Bod Peter konyvtarhasznalati verseny
Pajer Lilla 5.-6. o. kategoria
1. h.
orszagos kat.
7. h.
Reisinger David 9-10.O.
Trieber Veronika 9-10.O.

1. h.
4. h.

Trieber Enikd'11-12.O.

4. h.

Zrinyi Ilona matematikaverseny megyei
Varszegi Kristdf 7.o.
7. h.
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Bozi Veronika 7.o.
Siili Balazs Marton 7.0.
Harman csapatban

10. h.
22. h.
3. h.

Kovaes Margit Miiv. Kozp. - Gyor festeszet
Pacsika Mate lO.o.
l.h.
„Az en parlamentem" - orszagos miiv.p.
Rudolf Annamaria fotoit kiallitottak
Megyei EU-Rajzpalyazat
Szoghy Viktoria jutalmazott
Kurue vilag - rajzpalyazat Skanzen
Zsohar Kata 2. b.
2. h.
Somodi Laszlo rajzverseny - varosi
rajz
Pasztor Norbert 1. a. 3.h.
Bandli Luea
3. b.
Debreceni Reka 4.a.
grafika
Nemeth Normann 5.a. 1 .h.
Pacsika Mate lO.b. 2.h.
DeakEdina
12.b. 3.h.
festeszet
Balazs Katalin l l . b . 2.h.
szobraszat Demeter Anett 2.a. 1 .h.
Karate Szovetseg Magyar Bajnoksag
kumite Leitner Daniel L b . 2.h.
Miincheni Nemzetkozi Uszoverseny
200 m. 100 m. baton
Wagner Rudolf 4. b.
7.h.
Pest megyei uszoverseny
4x50 m fiii gyorsvalto
Wagner Rudolf, Korcsog Balazs, Somogyi Bence, Bodnar Daniel 3.h.
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Teriileti eselgancs - Leanyfalu
2. siilyesoport:
Meszaros Janos
l.h.
10. siilyesoport:
Kadar Kristof
12. siilyesoport:
Zsigo Virag
9. siilyesoport:
2. h.
Kun Daniel
11. siilyesoport:
Kratky Rebeka
13. siilyesoport:
Siih Botond
14. siilyesoport:
Horvath Tibor
15. siilyesoport:
Simon Andras
16. siilyesoport:
Tasnadi Istvan
1. siilyesoport:
Balint Attila
3. h.
5. siilyesoport:
Suh Marton
9. siilyesoport:
Wagner Rudolf
13. siilyesoport:
Nemeth Norman
7. siilyesoport:
Papp Kristof
4. h.
11. siilyesoport:
Federies Viktoria
13. siilyesoport:
Somogyi Alex
14. siilyesoport:
Hanko Mate
2. siilyesoport:
Wagner Beata
5. h.
Karate vilagbajnoksag - 2002 - nyilt stilus
egyeni KATA Zentai Daniel 12.b. 2.h.
csapat KATA Zentai Daniel 12.b. 1 .h.
Pest megyei Diakolimpia - Sakk
korcsoportos bajnoksag
Zalan Viktor
3.h.
korcsoportosok
Zalan Nikolett
3.h.
TANTESTiJLET

71989-2005/
A gimnaziumma boviilt iskolaban az atlagosnal tobb pedagogusra volt
sziikseg. Az evek soran tobben el is mentek mas iskolaba. A jelenlegi es
volt tanarokat most egy jegyzekben kozoljiik.
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IGAZGATO:

Hajdu Gabor /1989 - /
ig.h.
Perjessy Bamabasne / 1989Kovaes Laszlone /1992- /
Molname Reskovits Zsuzsanna /2000 - /
Kiss-Mate Agnes /2001 - /
Hajdii Gdbor /Bp. 1950. dee. 12. - /
Matematika, testneveles szakos tanar. A tanitokepzo Foiskolat Szombathelyen /1976/, a Testnevelesi Egyetemet Budapesten vegezte /1980/.
1975 ota Szentendren tanit. Bajcsy-Zsilinszky uti Alt. Iskola /19751976/, Kossuth Lajos Katonai Foiskola /1976-1980/. Sportfelugyelo a
Varosi Tanacson /1980-1985/, tanar: Kozponti Alt. Isk., I I . Rakoczi Ferenc Alt. Isk. /I985- /. Ugyanitt igazgato /1989- / Felesege mat. testnevelo tanarkent dolgozik szinten. Az utobbi idoben Tamas fia is itt tanit
testneveldkent. /Bdvebben lasd Szentendrei Arckepcsamok I . /
TANITOK, NAPKOZI

Balazsne Toth Katalin
Biri Istvanne
Debreceni Ferencne
Elsik Erika
Greffne Lang Helga
Harmath Nora
Herczog Janosne
Hupek Erzsebet
Jancso Mariann
Joone Sebestyen Aniko
Kapasine Morva Orsolya
Kiss Eva
Koman Beata
Kovats Eva
Kovacs Laszlone
Meszarone Jonas Marta
Mihaly Janosne
Molnarne Karpati Klara
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Olahne Lajos Eva
Oroszne Doboczky Gabriella
Pernyeszi Istvanne
Pongor Zsuzsanna
Sebok Ferencne
Staryne Kiss Katalin
Szabo Maria I .
Szabo Tamasne
Szatura Agnes
dr. Toth Belane
dr. Zahonyne Kiss Katalin
TANAROK ALT. I S K .E S GIMNAZIUM

Balazs Imrene
matematika
Balazs Gyula
kemia, biologia
Bausserdne Orosz Ilona
magy. franc.
Czifrikne Hajdii Szilvia
testnev.
Czovekne Torok Lidia
techn.,rajz
Csatos Sandor
testnev.
Cseh Erzsebet
kem. ped.
Dancsok Eva
mat., fiz.
Elek Sandome
biol, foldr.
Elsik Erika
nemet, testnev.
Faragone Rostas Ildiko
magy.tort.
Feher Piroska
biologia
Fekete Janosne
magyar, enek
Galanfi Andrea
rajz, miiv.tort.
Geber Karoly
testnev.
Greffne Lang Helga
Grosz Katalin
magy.,tort.
Gyimesi Eva
mat.,fiz.
Gyorgyne Csurja Edit
biol., foldrajz
Hajdu Gabor
testneveles, mat.
Hajdu Tamas
testneveles
Hajdune Balint Agnes
mat.,testn.
Halasz Andrea
magyar, tort.
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Hegedus Istvan
rajz
Hegyi Miklosne
nemet
Hollo Gabor
Horvath Agnes
testneveles
Huba Csaba
szam.techn.
Jeneine Voros Margit
foldr., biol.
Kapuvari Beatrix konyvtar
Kerenyi Akos
Kerenyine Farkas Gyorgyi rajz, matematika
Kettosne Pozner Edina
tort.
Kiss-Mate Agnes foldr.,bilo.
Kiserdi Viktoria
tort., franc.
Klim Zsofia
francia
Korbelyne Olah Andrea
nemet
Korcsog Edit
magyar
Kovacs Rita
angol,tort.
Kurdies Valeria
nemet
Lanczky Zsuzsanna
magyar, konyvtar
Leitereg Judit
Molnarne Reskovits Zsuzsanna mat.fiz.
Mosoni Arpad
technika, fizika
Nagy Erzsebet I .
magyar, tort.
Nagy Erzsebet I I .
Nagy Katalin
mat., fiz.
Nagy Zsuzsanna
mat.fiz.
Nagyne Cseh Erzsebet
kemia
Nemoda Attila
rajz
Olah Csaba
nemet
Orosz Ilona
magyar, francia
Orkenyi Helen
mat.fiz.
Okrosne Bartal Eva
mat.
Paljanos Ervin
rajz, kepzomuv.
Part Gyorgy
enek
Perjessy Barnabas tortenelem
Perjessy Bamabasne
tortenelem
Pernyeszi Istvan
testneveles
Podlovics Gabriella
tort., francia
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Popradi Laszlo
foldr.
Popradi Laszlone magyar, tort.
Porosne Domoszlai Mariann
angol
Racz Istvanne
angol, orosz, ped.
Remenyi Kinga
francia
Rigo Eva
angol, tort.
Rippelne Nagy Zsuzsanna
mat., fiz.
Saghy Krisztina
mat., kemia
Safranne Gabor Judit
magy., tort.
Szabo Maria I I . biol.,
kemia
Szappanos Leventene
mat., kemia
Szirze Adrienn
biol., testnev.
Szomoru Olga
tort., enek
Szoke Bamabasne biol., kemia
Sztefanu Sztefanosz
rajz, muv.tort.
Tabori Anna
Ternai Andras
magyar, tort.
Timar Emoke
Toth Krisztina
mat., foldr.
Tothne Herpai Diana
dr. Varadi Antalne nemet, or., tort.
Vicsotka Mariann nemet
Vicsotka Mihalyne magyar, orosz
Vitalyos Ida
konyvtar, inf.
Zalan Viktor
szamitastechn.
Zaszlavik Jenone magyar, enek
Zauer Nandor
tecnika
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Az iskola Rdkoczi utcai frontja 2005-ben

Solymossy Oliver tandr Csapda c. darabjdnak gyermekszereploivel

340

1960-ban

TEMPLOMDOMBI ALTALANOS ISKOLA
/1989 -2005/
2000, Szentendre,
Alkotmany u. 12.
Tel.: (26) 300-556, fax (26) 500-275
Honlap: www.templomdomb.hu

.'

• ,:

„Az iskola dolga, hogy megtanitsa a tanulokat, hogyan kell tanulni, hogy
felkeltse a tudds irdnti vdgyat, hogy megtanitson bennUnket a jol vegzett
munka dromere, az alkotds izgalmdra, hogy megtanitson szeretni, amit
csindlok, es segitsen megtaldlni, amit csindlni szeretnek. "
/Szent-Gyorgyi Albert/
A rendszervaltas utan orszagszerte megkezdodott a korabbi oktatasi
rendszer atertekelese, felbomlasa, atszervezese. Mindez erintette Szentendret is. Itt is nyfltak iij iskolak, szervezodtek at regiek. E tarsadalmi
valtozas eredmenye a Templomdombi Altalanos Iskola. Letrejottet, tortenetet, eletet vegigkovethettiik a helyi es orszagos sajto, az internet, i l letve az iskola altal kiadott ket konyv: 10 eves a Templomdombi Altaldnos Iskola 1989-1999 - 75 eves a Templomdombi Altaldnos Iskola 19992004 nyoman.
Az E P i J L E T

A varos elso iskolait a r. katolikus egyhaz epitette, es milkodtette. Lasd
egyhazi iskolak! 1890-ben elkezdtek a fiii es leanytanulok kiilon valasztasat. A leanyok lij iskolat kaptak a belvarosban a Maria Terezia /ma
Bajcsy-Zsilinszky/ utcaban. Ott egy szep, tornacos epulet lett az ovek. A
fiiik fenn maradtak a Templomhegyen a templom melletti kis tanitolakasos iskolaban /ma Czobel Miizeum/. 6k 1912-ben kaptak lij epiiletet.
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Ugyanitt a Templomliegyen, mas neven a Templomdombon. A cim akkor Piispok, ma Alkotmany u. Az iskolat 1949-ben ugyan allamositottak,
de a nagyobb, emeletes epulet szerenesere maig az oktatast szolgalja.
1950-1989 kozott a Rakoczi uti Altalanos Iskola, majd a Kozponti Altalanos Iskola miikodott benne. A rendszervaltas utan ezt megkapta a
Templomdombi Altalanos Iskola. A korabbi kisebb javitasok utan az
epiiletben ekkor tortent az elso jelentosebb bovites. Az iskola a Komyezetvedelmi Alaptol palyazaton nyert 4 millio 230 000 Ft-t, amit a varos
kiegeszitett 6 millio Ft-al. Ebbol az osszegbol kiepitettek a tetoteret.
1997-ben ujabb palyazati es onkormanyzati tamogatassal 14 millios beruhazassal kialakitjak a Templomdombi Oktatasi Kozpontot. Az ovarosban, a kornyezo lakohazak egyiittesebe beolvado sarga epiiletben 1570
negyzetmeteren jelenleg nyolc tanterem, negy szaktanterem, egy tornaterem, egy kis konyvtar, egy tanari szoba, harom iroda, egy korszerrien
felszerelt tankonyha, es technikai helyiseg szolgalja az oktatast. A tanitas evfolyamonkent egy osztalyban folyik.
ISKOLATORTENET

Az 1980-as evek vegen, amikor lazulni latszott a politikai elet, lehetoseg nyilt ra, hogy valtoztassanak a korabbi, monolit oktatasi rendszeren
is. Orszagszerte kiilonbozo modszereket felvallalo iskolak nyfltak meg.
1989-ben Szentendren a mamutiskolava tett, ket iskolat osszefogo Kozponti Altalanos Iskolaban is megindult a bomlas. A kozponti igazgatas
alatt miikodo, tobb mint szaz pedagogust alkalmazo iskolaban is gondolkozni kezdtek a tanarok. Bar az lijsagokban megjelent cikkek „iskolahaborurol" beszeltek, azert a rendszer- es iskolavaltas bekesen zajlott le.
Igaz a korabbi ket iskolat egyesito Kozponti Altalanos Iskolabol negy iskola lett. Az iskolabol elsonek a Kisegito iskola /ma Barczy Gusztav Alt.
Isk./ valt ki, majd a Bajcsy-Zsilinszky utcaban levo egykori leanyiskolat
visszaadtak a romai katolikus egyhaznak. Ma ott miikodik a Szent Andras Altalanos Iskola. Valtozatlan sportprogrammal, illetve kisebb atalakulassal 1992-ben a Rakoczi utcaban megalakult a I I . Rakoczi Ferenc
Alt. Isk. es Gimnazium. Teljesen uj programmal jelentkezett a negyedik,
a Templomdombi Altalanos Iskola.
Meg miikodott a Kozponti Altalanos Iskola, amikor negy pedagogus:
Kosztolanyi Istvanne, Lakatos Paine, Nyvelt Erik, Zaszlavik Jeno tobb
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program osszevonasaval AValdorf, Freinet/ kidolgozott egy uj keszsegfejleszto, komyezetvedelmi oktatasi programot. Maganiskola alapitasara
ugyan nem volt lehetosegiik, es tudtak azt is, hogy a varos nem igenyei
uj iskolat, am az iij oktatasi torvenybol ismertek, hogy a varosnak minden iskolat tamogatniuk kell. Celkittlzeseikrdl a megyei iijsag is hirt
adott.' Valoban meg 1989. aprilisaban megkaptak a mtikodesi engedelyt.
A programot kidolgozo negy tanar kesobb ugyan mar mashol dolgozott,
de jott helyettuk sok-sok lij. A csaladias legkorii kis iskolaban az iskolavezetest is lij alapokra helyeztek A pedagogusokbol alakult neveldi tanacs demokratikus legkorben a sziildk es a diakonkormanyzat egyetertesevel igazgatdt valasztott. E fontos posztra a korabban itt tanitd dr.
Beregnyei Jdzsefnet jeloltek. Jd valasztasukat igazolja, hogy az iskolat
tizenot ev utan maig d iranyitja. Demokratikus volt az iskola nevenek
megvalasztasa is. Ezt a gyerekek szavaztak meg szamara. Az oktatasi
program megvaldsitasat a Sziildi Tanacs es a G Y O K (Gyermekdnkormanyzat) segiti.
OKTATASI PROGRAM

Errdl 2004-ben az iskolavezetes igy vail. „ Pedagogiai programunk es
tevekenysegUnk fo alapelve a gyermekkdzpontusdg, amelyben az empdtidt, a pozitiv kesztetest, a bizalmat, az onbizalom noveleset, a sikerhez
valo segitest, a szeretetet ertjUk. Igyeksziink mindent megtenni azert,
hogy a gyerekek szivesen jdrjanak iskoldba, jol erezzek magukat ndlunk,
kello alapossdggal elsajdtitsdk a sziikseges ismereteket, tartsdk fontosnak a tanuldst, megvaldsithassdk onmagukat.
Modszertani kulturdnk kozeppontjdban az elmenyszerU tanitds-tanulds
folyamatdt dllitottuk. A tantestiiletiink valamennyi tagja elvegezte az erdei iskolai felkeszito projectjet, a Gordon-fele tandri hatekonysdgfejlesztd treninget, a tanulds tanitdsa modszertani tanfolyamot. Fontos, hogy az
alkalmazott modszer a tanulokat pozitiv tevekenysegre kesztesse.
KepzesUnkre az eletkori sajdtossdgoknak megfelelo tananyagvdlasztds es a kevesebb-tdbb elv jellemzd. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a
munkdnk sordn gondolatainkat az a tudat vezerelje, hogy mindannyian
mdsok vagyunk, de „ahdny ember, annyifele csoddlatos vildg."'
KEPZESI

SPECIALITASOK
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KORNYEZETI NEVELES

A Duna, a Pilisi-hegyseg erdei, a varos patakjai, a kozeli visegradi Erdei Iskola mind arra osztonoztek az itt dolgozo pedagogusokat, hogy
jobban figyeljenek erre a nevelesi formara. Emellett a NAT /Nemzeti
Alaptanterv/ is kiemelt feladatnak tekintette az e teren valo oktatast.
Kezdetben az iskola pedagogusai mindent osszegyujtottek e temaban,
tudjuk meg az ujsagirotol. A projeeteket, munkafiizeteket, taneszkozoket, a szakirodalmat aztan kiegeszitettek sajat tapasztalataikkal es szaktudasukkal.- A munka nagy reszet, iranyitasat Kosztolanyi Istvanne vegezte. Torekvesiik eredmenye az iskola tetotereben kialakitott komyezetvedelmi Oktatasi Kozpont lett. Munkajuk orszagos elismerest is
nyert. 1997. szept. 28-an „NAT-nap volt Szentendren, A fel megye a
Templomdombon tanul" tudjuk meg a Pest Megyei Kurir egyik cikkebol.
A Muvelodesi es Kozoktatasi Miniszterium Szentendret jelolte ki a NAT
bevezeteset illeto tanacskozas, tovabbkepzes helyszineul.' Egy ev miilva
mar azt tudhatjuk meg, hogy Modellintezmeny cimet nyert a Templomdombi Altaldnos Iskola. Az elismerest a Soros Alapitvanytol kaptak. Az
alapitvany az egesz pedagogiai rendszer, a gyermekkozpontii neveles
eredmenyessege alapjan dontott. A dijjal egyutt jart meg 650 000 Ft is."
1999- ben Csallo Attila az iskola project koordinatora az Europai Unio
Comenius programjahoz nyiijt be Az erddes az ember cimmel egy kidolgozott programot. Ebben a testvervarosok Wertheim /Nemeto./,
Huntingdom /Anglia/ diakjait hivta fel, hogy figyeljek komyezetuk erdeit, csereljek ki velemenyeiket. A programhoz kacsolodott meg egy
norveg es egy wellsi iskola is. Az elkezdett munka soran 2000-ben a tanarok es diakok kozott szoros levelezes, meghitt baratsag alakult k i . '
2000- ben ujabb nagyobb program hazigazdaja lehetett az iskola. A
Szabadeg-Iskola konferenciat itt rendezte meg a Termeszetvedelmi Oktataskozpontok Orszagos Szovetsege, es az Erdei Iskola Alapitvany. Pest
megye es Budapest pedagogusait lattak vendegiil ez ev februarjaban.
Hordozhato laboratorium az egre nyitott tantermekben cimmel szamolt
be a talalkozorol az ujsagiro a Pest Videk cimii lapban.*^ Az esemenyt
emlitesre meltonak talalta a Kozneveles e. iijsag is.^
Eziranyii pedagogiai programjarol az iskolavezetes igy vail: „ Utkeresesilnk sordn abbol indultunk ki, hogy az iskola akkor is tanit, amikor
nem tanit. Komoly attitUdformdlo, ertekkdzvetito ero az iskola egeszenek
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mukodese, uzemelese, atmoszferdja, milidje, a benne dolgozok komyezeti ertekrendje, harmonidja. Meggyozddesiink, hogy a neveles jellemzden
tevekenyseg-orientdlt mUfaj. Igazdn sikeresse csak az elmenyekben, cselekvesekben gazdag pedagogiai modszerek alkalmazdsdval vdlhat. Celunk a komyezeti ismeretek, a komyezeti problemdk megolddsdhoz sziikseges keszsegek, a kdmyezethez fuzodo erzelmi viszonyuldsok es ertekek
pedagogiai eszkozokkel torteno formdldsa. Mindez az egesz szemelyisegre, a teljes emberre hato nevelesi folyamat, amelyet csak ugy tudunk
megvaldsitani, hogy iskolai eletUnk minden teriileten ebben a szellemben
tevekenykedUnk. „
E szemlelet jegyeben igyekeznek minden tantargyba beilleszteni a
komyezeti nevelest. A tanulok a termeszetismeret, a biologia, a kemia, a
fizika orakon a termeszettudomanyos ismereteket szerzik meg. A foldrajz oran vizsgaljak a termeszet es az ember sokiranyu kapesolatat. Az
irodalom oran a kiilonbozo miifajokban megkeresik az embemek a termeszet irant erzett csodalatat, szeretetet.
Ginterne Csorba Zsuzsanna es Mako Miklosne altal keszitett erdei iskola programjat / P U L I - expedico a Balaton kornyeken/ a KONKOMP
peldaertekilnek minositette es felvette a mintaprogramok koze. Iskolankban forgattak az „Ahol osszerakhato a vilag" cimii erdei iskola oktatofilm elso, be vezeto reszet. 2005-ben eddigi munkank elismeresekent
O K O I S K O L A cimet kaptunk az Oktatasi Miniszteriumtol.
A K I K A BEKAN IS SEGITENEK

A diakok szamara mindez a korabbi tankony vi tanulastol valo megszabadulast jelenti. A 4-8. osztalyosok szamara az iskola kidolgozta, es vegzi az Erdei iskola programot. Ez esetenkent egy vagy otnapos kirandulast jelent, amikor a diakok kiszabadulnak az iskola megszabott keretei
koziil, es hiteles komyezetben, tiirak, a szabadban folyo felfedezesek, tapintas, szaglas, megfigyeles utjan ismerkednek a termeszettel. Nem felejtkeznek meg ilyenkor a tajegyseg, torteneti, kultiirtorteneti es neprajzi felfedezeserol sem. Kozben az ismeretbovites mellett alkalom nyflik
az egeszseges eletmod biztositasara, a fizikai allokepesseg novelesere, a
psziches allapot javitasara is. A kozos elmeny nyoman megvaltozik a
kapcsolat a sziilo - tanar, tanar es diak kozott. Szamtalan kirandulasuk
soran a Pilisen tul jartak a Dunantiilon, az orsegben a Ferto to koriil, a
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Balaton menten, Kemeeen, a Matraban, az Alfoldon Keeskemet kornyeken, sot eljutottak Erdelybe is. Volt amikor biciklivel lattak neki az utnak, vagy feliiltek egy hajora a Dunan. Kalandjaikrol es elmenyeikrol
beszamolnak lijsagcikkek, vagy ok maguk az iskola altal megjelentetett,
emlitett konyvekben. Az elmenyeikrol, az iskolahoz valo kotddesrol szamolnak be az iskola altal kiadott ujsagban, a Templom egereben is.
Mindemellett gyakorlati es rendszeres munkara is nyflik alkalom. Miikodik az iskolaban a Madarasz es termeszetkutato szakkor. A tagok
munkajuk soran vizsgaljak, figyelik a Pilis, a Visegradi-hegyseg, a Duna es a patakok elovilagat. Odiikat keszitenek es helyeznek el a kijelolt
telepekre, figyelemmel kiserik a koltest. Reszt vesznek a komyezetvedelmi akeiokban. Egyik akeiojukrol Tdbori fiokaetetes eimen beszamolt
a Heti Valasz e. lap is.**
A Vilagtakaritasi Napon az iskola komyeket, egy-egy erdoreszt, vagy
patakszakaszt tesznek rendbe. A Fold Napi akadalyversenyen a programot egy aktualis temara epitik (energiatakarekossag, vizhasznalat). A
gyerekek elozetes kutatomunkat vegeznek, majd jatekos vetelkedo soran
szamot adnak felkesziiltsegiikrol. A Madarak es fak napjan stilusosan kirandulni indulnak, madarak es fak kozott toltik kellemesen az idejiiket.
MANUALIS

KESZSEGFEJLESZTES

A kepessegfejlesztes egyik fontos feladata, hogy a tanulok a mindennapi elethez sziikseges gyakorlati keszsegiiket is kialakitsak, fejleszthessek. Ezert az iskola a kiilonbozo programjai reven megismerteti a gyerekeket a faval, femmel, papirral, textillel, elelmiszerrel stb. Megismerkednek e targyakat feldolgozo eszkozokkel, targyakkal. Felelevenitik a
nepi mestersegeket - szoves, fonas, agyagozas, gyongyfiizes, mezeskalacssutes stb.
A miiveszeti nevelest kezdetben itt is a rajz oran vegeztek. Loisne Deli Gabriella tanitono azonban kevesnek erezte a „heti szokvanyos" egy
rajz orat, ezert 15-20 gyerekkel letrehozta a Vizualis miihelyt, ahova
azok a gyerekek jarnak, akik kedvet, tehetseget ereznek a rajzolas, festes, agyagozas, batikolas, kiilonfele hasznalati targyak keszitese irant. A
miihely alkotoi koziil kulonosen a rajzolok miikodtek sikerrel. Kiilonbozo palyazaton vettek reszt, es nyertek. Kiemelendoek kozuliik a PENT E L nemzetkozi rajzpalyazaton elert eredmenyek. E z egy nemzetkozi
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rajzverseny, ahol 73 orszagbol 240 000 rajz kerult a zsuri ele. A rangos
vilagversenyre a Templomdombi Iskolabol bekiildott rajzok sorsarol
Zakar Adam szamolt be a helyi iijsag hasabjain az Angyalok es tunderek
Japdnban cimu cikkeben.'' 1998-ban a Templomdombi gyerekek koziil
negyen kaptak kiilonbozo dijat. 2000-ben, amikor 32 europai nemzet
gyermekei versenyeztek, koziiliik harom szentendrei kapott dijat: Toth
Tamas, Margaritovits Tijana, Krizbai Terez. 2002-ben mar eziistot es
bronzot hoztak haza. Eziist ermet kapott: Major Anna, Krizbai Terez,
Andor Gabriella, bronzot: Csapo Gabor, Kelemen Jozsef. 2003 iijabb
nyertesei: eziist - Kugler Csilla, Stickel Orsolya. Ugyanebben az evben
itthon is nagy sikert ertek el. A Budai Rajziskola es Vizualis Kulturaert
Miiveszeti Alapitvany altal meghirdetett „Zold lit" c. palyazatra bekiildtek 1500 rajzot. Oklevelet kapott a szentendreiek kozul: Cseri Anna,
Lerant Zsofia, Andor Gabriella, Frozsi-Nanassy Luca, Kaszas Zsofia,
Botar Andras, dijat: Horvath Agnes, Sasvari Borbala es kiemelkedo
munkajaert a Templomdombi Iskola is.'"
2004-2005 P E N T E L nemzetkozi rajzpalyazat dijazottjai Etter Anna
(eziist), Csallo Andras, Lerant Zsofia es Lugosi Nina (bronz) ermet kapott.
A K A R P A T M E D E N C E I gyermekrajz biennalen Kocsis Ambrus es
Andor Gabriella dijazott lett, Cseri Anna munkajat pedig a legjobbak kozott ertekelte a zsiiri.
Az orszagos versenyeken elert sikerek 2004-2005-ben:
R E C E F I C E KOZHASZNU A L A P I T V A N Y altal szervezett konyvborito palyazaton Hunyadi Istvan 2. osztalyos es Major Anna 8. osztalyos
tanulo dijat nyert.
A K I N A R E G E N ES MA cimii es kezimunka kiallitason Major Anna,
Kaszas Zsofia, Becsei Kriszta es Csallo Andras kapott elismerest.
A szentendrei Skanzen „TUZES" palyazatan dijazott tanulok a kovetkezok:
Major Anna, Bujna Edina, Cseri Anna Flora, Andor Gabriella, Dohan
Antonia, Nyvelt Anna, Csallo Andras, Csenki Lilla, Andorka Eszter,
Major Andras, Wasilewski Laura, Horvath Agnes.
E kiemelt oktatasi programok mellett az iskola termeszetesen koveti a
NAT altal eloirt tanmenetet.
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IDEGEN NYELV OKTATASA

Az intemetes programban ezt igy rogzitik. ,y4 gyerekek angol vagy nemet nyelvet tanulnak. A nyelvvdlasztdst a sziildi igenyek es az iskola lehetdsegei hatdrozzdk meg. Celunk olyan nyelvi tudds biztositdsa, amely
megfeleld alapot ad az idegen nyelv termeszetes haszndlatdra, tovdbbd
belsd igenyt alakit ki a megszerzett tudds alkalmazdsdra bdvitesere. Az
idegen nyelv tanuldsa mdr a 3. evfolyamon indul, majd 7. es 8. evfolyamon emelt szintUve vdlik. Az angol-nemet nyelv oktatdsa csoportokban
tortenik. A kiscsoportos oktatds mereteire kialakitott nyelvi terem kdtetlenebb lehetdseget nydjt a megszokott osztdlyelrendezestdl elterd munkaformdkhoz." A nyelvoktatast segiti meg a szakkori tevekenyseg es a
diakcsere kapcsolaton kialakult baratokkal torteno levelezes levelben es
intemeten.
SPORT

A kis iskolaban kiesi a tornaterem is. Udvaruk nines, ezert jobban meg
kell szervezniiik a sporttevekenysegeket. A sziilok is belepnek otleteikkel, szervezesiikkel. Egy, a Skanzenben tortent 2 km-es gyalogturajukrol
a helyi ujsag is beszamolt. A gyerekek a hosszii gyalogutat egyiitt tettek
meg a pedagogusokkal, sziilokkel. Kinn a Skanzen szabad gyepen meg
mas sportot is ilzhettek: grundbirkozas, golyalabazas, vaskarika kergetes." A lehetosegiikhoz kepest legkedveltebb sportag a teremfoei. Az
1996/1997-es tanevben az 1-2. osztalyosok megnyertek a teremlabdariigo kupat, es ok lettek a korzet bajnokai. Tovabbi eredmenyek:
1997/98 - diakohmpia Visegradon a 3-4. o. esapat I . h.
Tavaszi bajnoksag - God - ugyanez a csapat kepviselte Szentendret
korzeti verseny - Tahitotfalu - 3-4. o. csapat I . h.
Az iskola a sport teren is kapcsolatban all a varos mas altalanos iskolaival. Reszt vesznek a kozos sportversenyeken, sot felvallaltak, hogy
evente egy alkalommal itt rendezik meg a varosi sakkversenyt. 1998-ban
16 ovodas es 51 iskolas versenyzonek adtak helyet. A tehetsegesebb diaksportoloik ott vannak a varos legkiilonbozobb egyesiileteiben, szakosztalyaiban.
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1998-2004-ig az also tagozatos gyermekek a kovetkezo sportagban
vettek reszt versenyeken:
alsds labdarugo tomakon az 1-2. -osok es a 3-4. osztalyosok egy-egy
csapattal, 90 fos letszamban. Minden tanevben a Golidtos tomak teli es
tavaszi dontoiben a ket csapat szep eredmenyeket ert el, es szerzett dicsoseget az iskolanak. Uszds: a helyi I I . Rakoczi Ferenc Alt. Iskola es
Gimnaziumban rendezett „Mikulas"-kupan es a „Nyuszi"-kupan is reszt
vettek telen es tavasszal. 15 fos csapattal. Minden alkalommal sikeriilt
egy-egy versenyszamban jo eredmenyt elemi. Sakk: mivel az iskola tornaterme kicsi, ezert nagy hangsulyt kap a szellemi torna. Az iskola folytatta, hogy minden tanevben egy vagy ket alaklommal varosi szintti
sakk-versenyt rendez. Mintegy 50-60 fo latogat el ide a varos ovodaibol
es altalanos iskolaibol. A versenyben tobbszor nyertek az otthont ado
Templomdombi iskola diakjai is.
UJSAG

Az iskola 1991. aprilis 1-en egy folyoiratot inditott utra Templom Egere cimmel. A lap valtozo rendszeresseggel jelenik meg. Felnott segitseggel, dr. Gyurcsek Istvan, Csallo Attila es Tenkesne Halasz Eniko Rita a
diakok szerkesztik. A lap naploszeriien rogziti az iskolai elet esemenyeit. Beszamol az erdei iskola tevekenysegerol, rajzokat, irasokat, hasznos
informaciokat, versenyeredmenyeket stb. kozol.
TANULOK LETSZAMA

1989
220

1999
252

2004
243

TANTESTULET

71989-2005/
IGAZGATO

dr. Beregnyei Jozsefne tanito, orosz, kozoktatasi szakerio
ig.h. Czuprak Ottone nemet, tanito, kdzokt. szakerio, kozokt. vezeto
(1992-2004)
Szendreine Fazekas Julianna (2004-)
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dr. Beregnyei Jozsefne Ordog Ibolya /Ibrany, 1956. jiin. 21. - /
tanitono. Diplomajat a nyiregyhazi Bessenyi Gyorgy Tanarkepzo Foiskolan szerezte 119111. Orosz szakot Szegeden /1984/, kozoktatas vezetoi szakot Debrecenben / K L T E / vegzett /1999/. Palyaja, tanar: Vecses,
Pomaz, Szentendre, Templomdombi Alt. Isk. /1989- /. Az Erdei Iskola
Alapitvany kuratoriumi tagja /1990- /, majd az iskola igazgatoja.
/Bovebben lasd Szentendrei Arckepcsamok I . /
TANITOK

Bajkone Turoczi Judit
Balazsne Toth Katalin
dr. Beregnyei Jozsefne
Bereznai Peterne
Bodony Jozsefne
dr. Czuprak Ottone
nemet
Csanyi Laszlone
Csikasz Rita
Gesztine Koncz Ida
Ginteme Csorba Zsuzsanna angol
Gyarmati Jozsefne
ped. kozokt. szakerto
Horvath Zoltan
Kelemen Andrasne
Kerekes Melinda
Klement Monika
Korbely Janosne
Lakatos Paine
Loisne Deli Gabriella
Nagy Szilvia
Nemeti Sandorne
Pankovics Agnes
rajz, gyogyped.
Stary Kalman
gyogypedagogia
Szigeti Agnes
M. Toth Eva
Volgyi Gabor
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TANAROK

Adam Aniko
mat., kemia
testnev., foldr. dr. Bardoczi Arpadne
Bamas Andras
enek
nemet
v
Baross Rezso
tort., magyar
Berczine Nagy Irma
francia, miiv.tort.
Berkessy Katalin
biologia
Bodony Jozsefne
Caplar Veszna
szerb nyelv
foldr.,biol.,techn.
Csallo Attila
Eredics Gabome Siito Melinda neptanc
Georgijevics Ljubinka
szerb nyelv
dr. Gyurcsekne Strupka Magdolna mat.,fiz.,szam.techn.
neptanc
Hagen Zsuzsanna
testneveles, foldrajz
Haluska Mariann
Horvathne Szabo Ibolya magy, tort.
Kardos Katalin
nemet
testneveles
Keszthelyi Attila
Kiss-Galfalvi Eva
angol, nemet
matemat., kemia
Kosztolanyi Istvanne
tarsastanc
Kozma Gabor
biol., tort.
Krizsovenszky Lajos
magyar, enek
Mako Miklosne
ped. asszisztens
Nagy Ferenc
mat., techn.
Nyvelt Erik
nemet, magyar
Orendi Eva
rajz, kezmiives fogl.
Pasztor Janosne
angol
Rozome Javor Tiinde
neptanc
Sallaine Rigo Erika
testnev.,
neptanc,nem.
Schiitz Petra
Szendreine Fazekas Juhanna testn., mat.,foldr.
testneveles
Szente Gyula
foldr., rajz,techn.
dr. Szikra Dezsone
biol., testnev.
Tamasi Dora
mat.,kem.,informat.
Tenkesne Halasz Eniko
Vorindanne Gyiire Agnes magyar, orosz
rajz
Zaszlavik Jeno
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Az iskola bejdrata 2005-ben

Az iskola Alkotmdny utcai frontja

2005-ben
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Tanevnyito az elsosdkkel 2004-ben
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KOZEPISKOLAK

MORICZ ZSIGMOND GIMNAZIUM
A L L A M I ALTALANOS GIMNAZIUM
/I955 - 2005 /
2000 Szentendre,
Kalvaria u. 16.
Tel.: (26) 310-408,310-418,
Fax.: (26) 505-426
Honlap: www.mzsg.hu
„Elitneveles es tdmegneveles egymastol el nem valaszthato szerves
egyseg kell, hogy legyen, s csak akkor ertekes az eredmeny, ha megvan
a ketto egysege."
/Kodaly Zoltan/
A varos korabban egyetlen allami gimnaziumanak tortenetet, eletet az
altaluk kiadott jubileumi emlekkonyvek, a helyi es orszagos sajto cikkei,
Szalaine Ficzere Julianna tanarno szakdolgozata, egy volt diak,
Bottlikne Karasz Aranka visszaemlekezesei alapjan, valamint az internet
nyoman ismerhetjiik meg.
Az

EPULET

Az iskola otveneves fennallasa ota harom helyen miikodott. Indulasakor egy, az altalanos iskolai oktatast szolgalo epuletben kapott helyet
/Bajcsy-Zsilinszky iiti Alt. Iskola/. Majd keresve a gimnazium szamara
emelheto epulet helyet, azt a korabban allamositott reformatus polgari
iskola kozeleben, a Romai sane utcaban talaltak meg. Az egykori iskola
oldalszarnyahoz csatlakozva tizenegy osztalyra tervezett, de vegul nyolc
tantermesre epiilt lij iskolat az 1958-1959-es tanev kezdeten adtak at.
1967-re azonban mar olyan sok tanulo jart az iskolaba, hogy ket osztalynak nem volt tanterme. Ezen az 1960-as evekben bevezetett 5+1-es tani355

tasi rendszer segitett. Eszerint a diakolcnak heti egy napot valamely
iizemben kellett tolteniiik. „...akkor van helyuk, ha mas osztdly politechnikai oktatdson van" - tajekoztatta a varosi tanacsot Marosvolgyi Lajos,
az iskola magyartanara 1967 jiiliusaban.' Emellett azonban meg a regi
polgari iskola termeit is igenybe kellett venniiik. Ezert a varos szorgalmazta az iskola boviteset. 1972-ben kozben megmozdult az epulet. Az
ott levo pincek miatt a regi epiiletszamy siillyedni kezdett es le kellett
bontani. Az ujraepiteskor nagyobb tomatermet is kaptak es szuksegmegoldaskent az ebedlo es a konyha szamara az udvaron egy fahazat hiiztak
fol. Az iskola iranti erdeklodes kozben egyre nott. A tanulok szama fokozatosan emelkedett. Az evek soran 280-r61 320 fore. Az indulas evetol ket parhuzamos osztalyban egy human es real osztalyban indult az
oktatas. 196l-tol azonban mar harom parhuzamos osztaly szamara kellett helyet biztositani. A tantermek zsufoltak voltak. Tiz ev mulva a helyzet tovabb romlott. Ekkor szazharom elso osztalyos tanulo iratkozott be
a Moricz Zsigmond Gimnaziumba, ebbol harmincat elutasitottak. Ebben
a tanevben kezdodott a tanteremigenyes fakultacios oktatas is. „Regi
muhelybol, zdldsegraktdrbol, kordbbi felvonuldsi epiiletbdl formdltunk
tantermeket. Volt itt az elmiilt honapokban fodemcsere, kiilsd-belso vakolds, kozponti-fUtes szereles. A negybdl egyre rd lehet fogni, hogy
komplett tanterem, a tobbi kis csoportoknak valo. Az iden meg ugy
ugyeskedtunk, hogy delutdnra nem kellett ordt tenniink." tudjuk meg a
Pedagogusok Lapjabol.1985-re a tanulok letszama annyira nott, hogy mar vegkepp nem fertek el az iskolaban. A Varosi Tanacs latva, hogy a bovites sem oldana
meg a helyzetet, tervbe vette egy iij epiilet emeleset. Ehhez hely a belvarosban mar nem volt, ezert kijjebb kellett vinni az iskolat a varos szivebol. Lehetoseget az epitkezesre az akkor mar letezett Felszabadulas lakotelep /ma Piispokmajor lakotelep/ melletti meg iires telek kinalt. Az
ekkor elkezdett epitkezest 52 millio forint koltsegvetessel az E L E P SZER vegezte. A kezdeti ellenkezes /kiszorulnak a varosbol/ utan mindenki orommel latta, hogy a gimnazium a forgalmas 11 -es littol tavol, viszonylag csendes, nyugodt, tiszta levegojil, kertvarosi komyezetbe keriilt. Jol megkozelitheto a HEV- es az autobuszallomasrol. Szentendre
belvarosatol gyalog maximum tiz perc alatt elerheto,
A tizenket tantermes iskolat az 1985-1986. tanev kezdetekor vehette at
az iskolavezetes. Az iskolahoz tartozik egy 47 x 24 meteres tomaterem
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is. Ez a varosban a legnagyobb tomaterem 1000 fonyi nezokozonseg
elott nemzetkozi merkozesek lejatszasara is alkalmas - adja hiriil a helyi
ujsag.' Kisebb bovitessel, udvar es kertrendezessel gazdagodott tovabb
az iskola. Az azota Vendiak Parknak nevezett kertben a negyedikesek
minden ev aprilisaban, a Fold Napjan fat ultetnek. Tobbek kozott harsfa, liliomfa, csaszarfa orzi az egykor innen tavozo diakok emleket.
ISKOLATORTENET

Korabban a varosban a kiilonbozo egyhazkozsegek miikodtettek kozepfoku iskolat: Ref. Polgari Iskola, Rom. Kat. Polgari Leanyiskola,
Rom. Kat. Egyhazkozsegi Gimnaziumi tanfolyam, kesobb Gimnazium.
/lasd egyhazi iskolak!/ 1948-ban az iij magyar kormany ezeket allamositotta. Atalakult az iskolarendszer. Az 1938-ban inditott Egyhazkozsegi
Gimnazium ugyan 1945 utan egy ideig egyhazi iskolakent miikodott, de
aztan ezt is allamositottak. 1950-ben azonban visszakapta az egyhaz, es
Ferences Gimnaziumkent miikodik maig. Lasd ott! Allami kozepiskola
azonban nem volt a varosban, ezert azt meg kellett szervezni. A kozepiskola iigyet eloszor Marko Sandor, a helyi Parasztpart vezetoje vetette
fel 1945. aug. 8-an. Szavai szerint: „Szentendren mulhatatlanul sziikseg
van allami kozepiskola letesitesere, mert Visegrddtol Csillaghegyig a tanulni vdgyd ifjusdg eddig a szentendrei elokeszito gimndziumba volt
kenytelen tanulmdnyaira eldkeszUlni, es vizsgdzni a budapesti iskoldkba
jdrtak be.
Vegiil 1955. szept. l-tol ot tanar iranyitasaval otvenket tanuloval megkezdodhetett az oktatas az allami gimnaziumban. Az iskola beiratkozasi
korzete Szentendre es a Szentendrei jaras telepiilesei voltak: Budakalasz,
Dunabogdany, Leanyfalu, Pilisszendaszlo, Pihsszentkereszt, Pomaz,
Tahitotfalu, Visegrad. Az elso igazgatot, dr. Mikulasi Belat a Pest Megyei Tanacs Miiv. Osztalya meg ez evben egy leiratban a „ legjobb tanulmdnyi eredmenyu munkds-paraszt szdrmazdsu tanulok tovdbbtanuldsra
jelentkezesere, valamint az dltaldnos gimndzium benepesitesere biztatta."
1960-ban sajat arculatat kiepitendo, az iskola nevet valasztott. Erre a
szomszedos Leanyfaluban elo, de Szentendrevel is kapcsolatban alio
Moricz Zsigmondot tartottak meltonak. A munkaiban a varost is megorokito irot a Tanacskoztarsasag idejen irt lelkes cikkei miatt 1919. au357

gusztusaban rovid ideig itt, Szentendren tartottak vizsgalati fogsagban.
A nevado iinnepen a part, a varos jeles szemelyei mellett megjelent az
iro leanya, Moricz Virag is.
Az indulasnal az iskola parhuzamos osztalyok inditasaval kezdte meg
a miikodeset. A jelentkezok szama azonban fokozatosan novekedett.
Annyira, hogy az 1960-1961-es tanevben mar harom parhuzamos osztalyt kellett inditani. Sot, volt egy ev 1962-1963, amikor negy osztalynyi
elsos keriilt felvetelre. A demografiai apaly es Budapest kozelsege miatt
a tanulok letszama az 1970-es evek kozepetol aztan lassan csokkent.
Olyannyira, hogy az 1976-1977-es tanevben lijra csak ket parhuzamos
osztalyban kezdodott a tanitas. Az 1980-as evektol az ujabb demografiai hullam miatt a tanulok szama ujra emelkedni kezdett. Az 1990-es
evektol mar meg is haladta a hatszaz fot.
Letszam
1955
52

1960
202

1970
332

1980
316

1990
653

1995
518

2005
521

OKTATO-NEVELO MUNKA

Az orszag valamennyi allami iskolajaban, azonos tantervek es elvek
alapjan kozponti iranyitassal folyt az oktatas. 1957-ben megalakult a
K I S Z /Kommunista Ifjusagi Szovetseg/ iskolai alapszervezete. Miikodni
kezdtek a kiilonbozo szakkorok: onkepzo kor, zenei, matematika, orosz
nyelvi, sportkor, delutanonkent fakultativ nyelvi szakkorok kereteben
valasztani lehetett meg a kovetkezo nyelvek koziil: angol, nemet, eszperanto. Es megszulettek az elso eredmenyek. 1958-ban es 1960-ban a Pest
megyei kozepiskolai adetikai bajnoksagon futasbol /60 m/ arany, /lOO
ml eziist, bronz, tavolugrasbol egy arany es egy bronzermet hozott el Karasz Aranka.
1960-ban az orszagos iranyelveknek megfeleloen itt is megkezdodott
a politechnikai oktatas. Az 1961-1962-es tanevtol a gimnazium vezeteset a korabban az ocsai Bolyai Janos Gimnaziumot igazgatokent vezeto
Porpaczy Istvan vette at. Kiilonfele eszkozokkel egy ideig meg folytatodott a tanulok munkara nevelese. Az 1962-ben bevezetett 5-1-1 napos
kepzes kereteben a fiuk a Szentendrei Kocsigyarban probaltak elsajatitani a lakatos munkat, a lanyok a Budakalaszi Lenfono szovomuhelyebe
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jartak. 1964-tol azonban az igazgato javaslatara megkezdodhetett a gimnaziumi oktatashoz inkabb illo praktikus oktatasi forma. Megkezdtek a
gyors- es gepiras oktatasat. A tovabb tanulni vagyokat a muszaki rajz tanulasa segitette. 1965-t61 pedig a kotelezo orosz nyelv mellett elkezdtek
az angol es nemet nyelv tanitasat. Ekkor eloszor tagozatos osztaly indulhatott matemadkabol. 1967-ben mar jelentkezett az eredmeny. Ez evben
a tanulok 55.5 %-t vettek fel valamelyik felsofoku intezmenybe. „Ezzel
az eredmennyel az orszdgban hetedik helyen dll az iskola " nyugtazta az
iskola vezetese. 1968-ban nyugallomanyba vonult az igazgato. Az iskola vezeteset Kocsordi Karoly magyar-tortenelem-tudomanyos szocializmus szakos tanar vette at.
1970-ben attertek a kabinetrendszerre. A nagyobb meretu tantermekbol szertarak lettek, es noveltek a szemlelteto eszkozok szamat. 1971ben Vig Istvan tanar vezetesevel 1.5 millios koltseggel az iskolak kozott
egyediil itt zart lancu iskolatelevizios rendszert epitettek ki. A tanulok
1972 ota ismerkednek a szamitogepes programozassal. Eziranyu munkajukat az Eotvos Lorand Tud. Egy. Gepi-Numerikus tanszeke segitette.
1979 szeptembereben az iskolaban megszu'ntek a szakositott tantervii
osztalyok es megkezdodott a fakultativ oktatas. Huszonot evvel az alapitas utan 1980-ban az iskola orvendetes hireket kozolhet eredmenyeirol. Az emlekkonyviikben a kovetkezoket kozoltek: „az /eddig/ vegzett
tobb mint 1200 tanuld koziil 457 tanulot vettek fel egyetemre, fdiskoldra. Afelvettek szdma a vegzettek szdmdnak mintegy 38 %-a.^
Az 1981-1982-es tanevtol a fakultativ tantargyesoportok a kovetkezok: magyar-tortenelem-idegen nyelv, matematika-fizika-idegen nyelv,
biologia-foldrajz-idegen nyelv, vagy nevelesi alapismeretek, magyar-angol, gepiras-nemet, szamitogepkezeloi ismeretek, postaforgalmi ismeretek. Ehhez 1984-ben ket komoly szamitogepet is kapott az iskola
/ABC80, HT10800Z/. Az emlitett nyelvek mellett, aki akarta, felvehette
meg a latin es orosz nyelvet heti ket oraban.
1985-ben az iskola az lijonnan atadott epuletben kezdte meg a mukodeset. Oktatasi strukturajaban az elkovetkezo negy evben lenyeges valtozas nem tortent. 1989-ben Kocsordi Karoly nyugallomanyba vonult. A
tantestiilet javaslatara Acsne Kovacs Ildiko magyar-nemet szakos tanart
neveztek ki igazgatonak.
Az altalanos mviveltseg kozvetitese mellett alkalmat adott az iskola a
muveszeti kepzesre is. Mar az indulas idejen Kovacs Lajos karnagy
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/Kovacs Lorant fuvolamuvesz edesapja/ korust szervezett az iskolaban.
Az altala evtizedeken at vezetett /1955-1975/ enekkar szamtalan varosi,
megyei, sot orszagos rendezvenyen, versenyen ert el sikereket es szerzett
szep elmenyt a kozonsegnek. Gyakran leptek fel a radioban is. Mellette
Szentey Marianne enektanar vegzett elismeresre melto munkat a korusvezetesben. 1979-ben az iskola korusa elnyerte ,Az ev korusa" kitunteto elismerest. A korust kesobb evekig a kamagy ur leanya, az iskola egykori diakja es tanara, Wolfne Kovacs Zsuzsanna vezette. 1994 es 2005
kozott Mezey Erika tanamo allt a korus elen, tole Revesz Dorkas tanarno vette at a karnagyi feladatokat.
A tanulok esztetikai neveleset rajz oran kiviil eredmenyes szakkori
munkaban Somodi Laszlo rajztanar vegezte. Szinte halalaig folytatta e
munkat. Az iskola eredmenyesen foglalkozott a sport oktatasaval is. A
testnevelo tanarok a kezdetektol a kovetkezo sportagakban rendeztek iskolai bajnoksagokat: atletika (futo-, valto-, ugro-, doboszamok), szertorna, roplabda, kispalyas labdarugas, asztalitenisz, tollaslabda, kosarlabda,
siilyemeles. 1990-1994 kozott az iskolaban folyo munkanak tobb emlitesre melto eredmenye is volt. Lasd, akikre biiszkek c. fejezetet. A test
edzese, a sport oktatasa valtozatlanul fontos szerepet tolt be ma is az iskola eleteben. Az utobbi evekben a varosban egyediil ez a gimnazium
adott helyet olyan, eddig Magyarorszagon kevesse iizott, uj sportoknak,
mint a baseball es a korfball. A gimnazium korfballcsapata 2005-ben orszagos bajnoksagot nyert.
A rendszervaltas, 1989 utan itt is valtozott az oktatas strukturaja es az
iskolapolitika. Errol az igazgatohelyettes, Kun Peter irt hosszii cikket a
helyi iijsag hasabjain: Az iskolai tehetseggondozas jelene es jovdje cimmel. A korabbi tehetseggondozast 31-35 fos osztalyokban, illetve a szakkorok kereten beliil vegeztek. Az allami koltsegvetes a „ maradek elven "
alapult. Erre nem fektettek se penzt, se idot. A 8-i-4-es merev oktatas, az
„egyformdn" kialakitott osztalyok /minden osztalyban egyforman legyenek gyengek es jok/ nem segitette az lij kovetelmenyeket.'' A tanar
lir es meg sokan ezt nem tartottak eredmenyesnek. Ezert az iskola a megvaltozott szemlelet jegyeben nekilatott egy lij stmktiira kidolgozasahoz.
Az 1991-1992-es tanevben 0. evfolyam indul a szentendrei Moricz Zsigmond Gimnaziumban tudjuk meg a helyi lijsagbol. Ebbol a Kun Peter tanar lir es az igazgatono beszelgetese kapcsan az eddig ismeretlen iij oktatasi modszerrol a kovetkezoket tudjuk meg: „celja a gimndziumi tanul360

mdnyokat megeldzve intenziv idegen nyelvi kepzes; a tehetseges, szorgalmas tanuldk eljuttatdsa a kozepfoku nyelvvizsgdhoz. Europaba indulva valoban az egyik legfontosabb kovetelmeny az iij generacio szamara, hogy minel tobb nyelvet ismerjen, beszeljen. Az ide jelentkezok
heti harminc orabol husz oraban idegen nyelvi kepzest kapnak. Ehhez az
allam ugyan most sem tud penzt adni, de a jo cel erdekeben az iskola alapitvanybol miikodteti az eziranyu oktatast. Az iskola torteneteben eloszor kiilfoldrol is erkeznek ide nyelvtanarok. Amerikabol Andrew Sandor, Michael Mitchell, Blake Smith, Sharon Katz, Aniko Viragh, Nemetorszagbol Diana Theberath es Herman Hoppenkampfs. A gimnazium
azonban nemcsak az angol es nemet nyelvet preferalja. Mellettiik meg
ket nyelv oktatasat vegeztek az evek soran: francia, orosz. Ezekbol sikeres nyelvvizsgat is tettek a tanulok. A nyelvvizsgak mellett igen figyelemre melto erdmenyeket ertek el orszagos versenyeken is.
Kiilonosen eredmenyes a francia tagozat dr. Cserine Andirko Eva vezetesevel. A Magyarorszagi Franciatanarok Egyesiilete a francia
Hachette Kiadoval kozosen meltonak tartotta az iskolat arra, hogy ket
even at itt tartsak meg a kesziilo Espaces francia tankonyv kiserleti jellegii alkalmazasat." Az idegen nyelv oktatasa mellett nem hanyagoljak el
az anyanyelv apolasat sem. Az irodalmi mtiveltseg fejlesztesere, apolasara Seregine Szekacs Csilla vezetesevel evek ota miikodott az irodalmi
szinpad, Kantele Szinpad neven. Kesobb Emodi Klaudia vezetesevel
megkezdte miikodeset egy francia nyelvii szinjatszo csoport, amely szep
sikereket ert el a Frankofon Fesztivalon. A szinhazi elmenyeket kiegesziti egy irodalmi alkotokor, az irodalmi Onkepzokor. A nevado, Moricz
Zsigmond emleket apolva az iskola tobb tanara tagja a Moricz Zsigmond
Kozhasznii Tarsasagnak. A Moricz Zsigmond Tarsasaggal kozosen
Szarvas Rita tanamo vezetesevel diakok es tanarok orszagos vetelkedok,
esszeiro es prozamondo versenyek, irodalmi talalkozdk szervezeset, lebonyolitasat vallaltak.
A korabban megkezdett fakultativ targyak koziil folytatodott a gyorses gepiras tanitasa 1998-ig. Sdt meg gyarapodott is a fakultacids lehetdseg egy szakkal, a kdnyvtarkezeldi szakkal, amely a Szentendren milkddd Pest Megyei Kdnyvtar segitsegevel zajlik. Koztudott, hogy az utdbbi
evekben mind nagyobb teret hddit a szamitdgep hasznalata. Az iskola e
teren sem akart lemaradni a kdvetelmenyektdl. A Herczeg Katalin-Leitereg Andras hazaspar kiildnbdzd palyazatok reven 1991-ben kezdte
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meg az elso PC-gepterem kialakitasat. A Szakkepzesi Alap es a Soros
Alapitvany reven 1995-ben egy darab I B M 586-os szerverbol es 21 darab I B M 486-os szamitogepbol halozatot epithettek ki. Ezzel is bovitettek az ismeretatadas es az emberi keszsegfejlesztes lehetosegeit.'' A realosztaly informatikai esoportjai erettsegiznek es O K I vizsgat is tesznek.
Azota tobb negyedikes diak sikeres szamitogepkezeloi vizsgat tett.
Akadt, aki a PC-STARTS-nal is sikeresen vizsgazott. 2004-ben az iskola egykori tanuloja, jelenleg tanara Rozsa Sandor keszitette el az interneten a varos legteljesebb, naprakesz honlapjat. Iskolai honlapjuk figyeli a szakiijsagok palyazati feladatait es szep szammal nyemek is az orszagos tanulmanyi versenyeken.
Mindezek mellett termeszetesen nem hanyagoljak el a test apolasat
sem. A sportot ugyanolyan fontosnak tartjak es miivelik is. Kotelezi
oket, hogy tobb olimpiai bajnok is kerult ki az iskolai falai koziil. Peldaul a „Toldi-kondi" diakolimpian 1993-ban a gimnazium csapata bronzeremmel terhetett haza, tudjuk meg ugyancsak az iijsag hasabjairol. A
gyoztesek: a leanyoknal I I . h. ert el Kiss Agnes, a fiuknal I I I . Bartha
Zsolt. A bronzermes csapat tagjai voltak: Bartha Zsolt, Olah Illes, Imre
Gabor, Peteri Akos, Bartha Krisztian, Kiss Agnes, Hlatky Dora, Gruber
Noemi, Rozsa Mariann. Orszagos karate bajnoka is van mar az iskolanak: Szalai Szilvia.'"
Szentendrenek 1986 ota vannak kapcsolatai Europa kiilonbozo nagyvarosaival. 1991 ota nyelvi okokbol kulonosen megelenktiltek ezek a kapcsolatok. Megindultak a cserelatogatasok, a levelezes diakok es a tantestiiletek kozott. Az evek soran testverkapcsolat alakul ki Nemetorszag
AVertheim/, Franciaorszag /Salon de Provance/, Anglia /HuntingdonGodmanchester/, Finnorszag /Helsinki, Uusikaupunki/ egy-egy kozepiskolajaval. Az egyiittmCikodest szinesitik a varosok diakjai kozott rendezett sportversenyek. A Salon de Provance-i rendezvenyek kiilonosen emlekezetesek a moriczosoknak. 1992-ben a I I . helyezest, 1993-ban az I .
helyezest ert el itt a csapatuk, tudjuk meg ket diak cikkebol."
A sokiranyu kepzeshez hozzatartozik a zene szeretete, miivelese is. E z
iranyu munkajuk a kezdetektol kiemelkedo. Van kiemelkedo zenei palyat befutott hallgatoja is a gimnaziumnak. A Zeneakademiaval parhuzamosan itt folytatta tanulmanyait Fenyo Laszlo, aki Parizsban 2004-ben a
Pablo Casals versenyen elnyerte az elso dijat.
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AKIKRE BUSZKEK

/1955-1980/

Minden iskola orommel nyugtazza, ha tanuloi koziil valaki orszagosan is elismert eredmenyt er el. 1980-ban megjelent emlekkonyviikben a
kovetkezo valamikor itt tanult diak emlekezett az indulasra es palyajara:
Adamis Anna
dalszovegiro
Bartfai Erzsebet
az MTV-bol ismert meteorologus
Erdos Sandor
parbajtorozo, olimpiai bajnok 71972/
Madas Edit
nyelvesz, MTA tudomanyos munkatarsa
Siklossy Akos
kozgazdasz
dr. Somogyi Peter a Magyar Tudomanyos Akademia munkatarsa
Azota a sort a teljesseg igenye nelkiil bovithetjiik tobb newel is. Az iskola diakjai voltak:
Andrasi Kata
a helyi Gondolat T V szerkesztqje
Csajka Gabor Cyprian
kolto
Frozsi-Nanassy Tibor
designer
dr. Golub Ivan
az Orszagos Korhazszdvetseg elnoke, az Uzsoki
Korhaz ig. foorvosa
korabbi roman-magyar konzul
Ijgyarto Istvan
szinmtlvesz
Janosi David
festomiivesz
Margit Szaboles
kajakozo, ohmpiai bajnok 71992/
Meszaros Erika
a Vagantes trio tagja
Toth Istvan
festomiivesz
Vincze Otto

Az evtizedek soran a diakok igen eredmenyesen szerepeltek az orszagos
versenyeken. Az iskola maig pontosan orzi a szep eredmenyeket elert tanitvanyai hstajat. Az 1955-2005 kozott orszagos tanulmanyi versenyekre eljutott es ott kiemelkedoen szerepelt diakok listaja a kovetkezo:
A SZENTENDREI

MORICZ ZSIGMOND GIMNAZIUM ORSZAGOS

VERSENYEKEN KIEMELKEDOEN SZEREPELT

TANULMANYI

TANULOI

A tehetseggondozast a Moricz Zsigmond Gimnazium tanarai a kezdetektol fogva a legfontosabb feladatok kozott tartottak es tartjak szamon. A
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tanulok tehetsegenek kibontakoztatasahoz sziikseg van eroprobakra, tudasuk masok tudasaval valo osszehasonlitasara. Ennek egyik hagyomanyos formaja a tanulmanyi versenyeken valo reszvetel. Egy tanulo tehetseget es a kozos munka mennyiseget, minoseget kizarolag a versenyeken
elert sikerekkel memi nem lehet. A megsziiletett eredmenyek elismerese
es szamontartasa megis fontos a ket fel munkajanak megbeesiilese es a
hagyomanyos ertekek megorzese szempontjabol. Ezt figyelembe veve
adjuk kozre az elmiilt otven ev tanulmanyi versenyeken legsikeresebb
tanuloink nevsorat, idorendbe szedve.
1955-1980 KOZOTT FORRAS: A MORICZ ZSIGMOND GIMNAZIUM
EMLEKKONYVE,

1955-1980

Nev
Hamar Istvan
Barcsay Katalin
Hamar Janos
Borsodi Ivan
Hamar Janos
Lendvai Istvan
Sashalmi Maria
Terhes Lajos
Fazekas Janos
Golub Alexandra
Janko Mihaly
Hirsch Laszlo
Lipcsei Eva
Mezei Zsuzsa
Pinkola Janos
Weszits Peter
Weszits Peter
Siklossy Pal
Siklossy Peter
Somogyi Peter
Podani Istvan
Sebesi Gyorgy
Farago Balazs

Ev
1958
1960
1960
1961
1961
1961
1961
1961
1962
1963
1963
1964
1964
1964
1964
1964
1965
1967
1967
1967
1968
1968
1971

Osztaly
Ill.b
Ill.b
Ill.b
IV.a
IV.b
La
IV.a
IV.b
IV.a
IV.a
IV.b
IV.c
IV.b
IV.a
IV.a
Ill.a
IV.a
Ill.b
lll.b
Ill.b
IV.a
IV.a
IV.b
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Tantargy
orosz nyelv
matematika
fizika
orosz nyelv
fizika
matematika
orosz nyelv
fizika
matematika
orosz nyelv
fizika
orosz nyelv
orosz nyelv
orosz nyelv
orosz nyelv
orosz nyelv
orosz nyelv
kemia
matematika
biologia
fizika
orosz nyelv
matematika

Horvath Tibor
Tamoczy Mariann
Zajky Laszlo
Hamar David
Tamoczy Mariann
Brczan Miroszlav
Hamar David
Kummert Agnes
Kun Attila
Bodecs Pal
Kummert Agnes
Kun Attila
Kun Attila
Kun Katalin
Kristof Edit
Kormany Katalin
Puppan Jozsef
Csesznak Andras
Puppan Istvan
1980-2005

1971
1971
1971
1972
1972
1974
1974
1974
1974
1975
1975
1975
1975
1975
1976
1977
1977
1978
1978

III.c
Ill.b
IV.a

n.c
IV.b
IV.c
IV.c
Il.b
Ill.b
IV.b
Ill.b
IV.b
IV.b
IV.a
IV.b
IV.a
IV.b
Lb

Lb

foldrajz
orosz nyelv
matematika
matematika
orosz nyelv
fizika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
fizika
foldrajz
nemet nyelv
tortenelem
matematika
matematika
kemia

KOZOTT

Nev
Csesznak Andras

Osztaly
Il.b

Ev
1980

Pongracz Erika

Ill.a

1981

Csesznak Andras

Ill.b

1981

Csesznak Andras

IV.b

1982

Puppan Istvan

IV.b

1982

Verseny
Tanara
Az Arany Daniel matematikai
verseny 1. helyezettje
Bartha Gdbor
A tortenelem O K T V dontojen
miniszteri dicseretben reszesiilt
Stein Csabdne
A matematika O K T V 13.
helyezettje
Bartha Gdbor
A matematika O K T V 17.
helyezettje
Bartha Gdbor
A fizika OKTV-n miniszteri
dicseretben reszesiilt
Egner Kdlmdn
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Leitereg Andras

La

1983

Incze Attila

Il.d

1983

Riesz Ferenc

IV.a

1983

KollatEmma

IV.c

1983

Leitereg Andras

II.a

1984

Leitereg Andras

Il.a

1984

Revesz Simon

Il.b

1984

Nemeth Ildiko

La

1985

Toth Judit

La

1985

Bene Gabriella

IV.b

1985

Toth Judit

Il.a

1986

Toth Judit

Il.a

1986

Winter Agnes

Il.a

1986

Leitereg Andras

IV.a

1986

Leitereg Andras

IV.a

1986

Az Irinyi Janos kemiaverseny 10.
helyezettje
Maknics Gdbor
Az Irinyi Janos kemiaverseny
orszagos dontojeben szerepelt
Maknics Gdbor
A fizika OKTV-n miniszteri
dicseretben reszesiilt
Egner Kdlmdn
A kemia O K T V dontojen
miniszteri dicseretben reszesiilt
Feher Andrdsne
Az Irinyi Janos kemiaverseny
orszagos dontojeben szerepelt
Maknics Gdbor
A Mikola Sandor fizikaverseny 9.
helyezettje
Maknics Gdbor
A Kitaibel Pal biologiaverseny 11.
helyezettje
Dr. Szabo Sdndor
Az Irinyi Janos kemiaverseny 10.
helyezettje
Maknics Gdbor
Az Irinyi Janos kemiaverseny 15.
helyezettje
Maknics Gdbor
Az Orszagos Gepiro Tanuloi
Verseny 1. helyezettje
Kapds Ferencne
A Kitaibel Pal biologiaverseny 6.
helyezettje
Retezi Laszlone
Az Irinyi Janos kemiaverseny
orszagos dontojeben szerepelt
Maknics Gdbor
Az Irinyi Janos kemiaverseny 14.
helyezettje
Maknics Gdbor
A Nemes Tihamer szamitastechnikai verseny dontojeben szerepelt
Herczeg Katalin
A fizika O K T V 3. helyezettje
Maknics Gdbor
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Leitereg Andras

IV.a

Huszar Andrea

IV.c

Matrai Marta

IV.d

Kosztolanyi Andras

La

Nemeth Ildiko

III.a

Toth Judit

m.a

Winter Agnes

m.a

Baranyai Zsolt

La

Kosztolanyi Andras

Il.a

Nemeth Ildiko

IV. a

Nemeth Ildiko

IV.a

Toth Judit

IV.a

Toth Judit

IV.a

1986

A fizikai Diakolimpian (London)
4. helyezest elert magyar esapat
tagja
Maknics Gdbor
1986 A nemet nyelvi OKTV-n miniszteri dicseretben reszesiilt
Csigene Vdrnay Judit
1986 A nemet nyelvi OKTV-n miniszteri dicseretben reszesiilt
Csigene Vdrnay Judit
1987 Az Irinyi Janos kemiaverseny
orszagos dontojeben szerepelt
Feher Andrdsne
1987 A kemia O K T V dontojen miniszteri dicseretben reszesiilt
Maknics Gdbor
1987 A kemia OKTV-n miniszteri
dicseretben reszesiilt
Maknics Gdbor
1987 A kemia OKTV-n miniszteri
dicseretben reszesiilt
Maknics Gdbor
1988 Az Irinyi Janos kemiaverseny
orszagos dontojeben szerepelt
Maknics Gdbor
1988 Az Irinyi Janos kemiaverseny 15.
helyezettje
Feher Andrdsne
1988 A kemia O K T V 20. helyezettje
Maknics Gdbor
1988 A nemet nyelvi OKTV-n miniszteri dicseretben reszesiilt
DK Berenyi Istvdnne
1988 A biologia OKTV-n miniszteri
dicseretben reszesiilt
Retezi Ldszldne
1988 A kemia OKTV-n miniszteri
dicseretben reszesiilt
Maknics Gdbor
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Winter Agnes

IV.a

1988

Fibi Zoltan

IV.c

1988

Ill.a

1989

Sarvari Tiinde

IV.b

1989

Pini Sandor

IV.d

1989

Horvath Ferenc

La

1991

Erdei Tamas

La

1991

Kubatovics Ferenc

Il.a

1991

Kubatovics Ferenc

Il.a

1991

Kosztolanyi Andras

Bartha Krisztina

Ill.d

1991

Erdei Tamas

Il.a

1992

Erdei Tamas

Il.a

1992

Erdei Tamas

Il.a

1992

Vamos Attila

Il.a

1992
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A kemia O K T V 19. helyezettje
Maknics Gdbor
A matematika OKTV-n miniszteri
dicseretben reszesiilt Kun Peter
A kemia OKTV-n miniszteri
dicseretben reszesiilt
Feher Andrdsne
A orosz nyelvi O K T V dontojen
miniszteri dicseretben reszesiilt
Csigene Vdrnay Judit
A matematika O K T V 17.
helyezettje
Kun Peter
Az Irinyi Janos kemiaverseny 7.
helyezettje
Maknics Gdbor
A Mikola Sandor fizikaverseny
16. helyozettje Egner Kdlmdn
Az Irinyi Janos kemiaverseny
orszagos dontojeben szerepelt
Maknics Gdbor
A Mikola Sandor fizikaverseny
orszagos dontojeben szerepelt
Maknics Gdbor
A tortenelem O K T V dontojen
miniszteri dicseretben reszesiilt
Szarvas Rita
A Nemes Tihamer szamitastechnikai verseny 13. helyezettje
Herczeg Katalin
Az Arany Daniel matematikai verseny orszagos dontojeben szerepelt
Maknics Gdbor
Az Irinyi Janos kemiaverseny orszagos dontojeben szerepelt
Maknics Gdbor
Az Irinyi Janos kemiaverseny
orszagos dontojeben szerepelt
Maknics Gdbor

Torok Marton

Il.a

1993

P.Toth Bela

lib

1993

Erdei Tamas

Ill.a

1993

Mikos Eva

IV.b

1993

Pasztor Judit

La

1994

Tregele Katalin

ILc

1994

Pasztor Judit

Il.a

1995

Nyaguly Judit

Il.b

1995

Belavari Csilla

Ill.b

1995

Revesz Katalin

IV.c

1995

Pasztor Judit

Ill.a

1996

Tomacsek Kristof

IV.a

1996

Molnar Kata

IV.c

1996

Az Arany Daniel matematikai
verseny dontojen dieseretben
reszesiilt
Bartha Gdbor
Az Arany Daniel matematikai
verseny dontojeben szerepelt
Kun Peter
A Nemes Tihamer szamitastechnikai verseny dontojeben szerepelt
Herczeg Katalin
Az „Edes anyanyelviink" nyelvhasznalati verseny 14. helyezettje
Seregine Szekdcs Csilla
Az Irinyi Janos kemiaverseny 15.
helyezettje
Maknics Gdbor
A francia nyelvi O K T V 8.
helyezettje
Kiss Anna
Az Irinyi Janos kemiaverseny
orszagos dontojeben szerepelt
Maknics Gdbor
Az Arany Janos irodalmi verseny
orszagos dontojeben szerepelt
Szarvas Rita
A tortenelem O K T V 20.
helyezettje
DK Cserine Andirko Eva
A magyar nyelvi O K T V orszagos
dontojeben szerepelt
Sdndor Judith
A nemet nyelvi O K T V 5.
helyezettje
Gdtfalvine Sdrvdri Margit
A Nemes Tihamer szamitastechnikai verseny dontojeben szerepelt
Leitereg Andrds
A francia nyelvi O K T V 9.
helyezettje
Kiss Anna
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Nott Irisz

m.a

Nyaguly Judit

IV.b

Solyom Emese

ll.b

Szeker Andras

ll.b

Oltai Katalin

12.b

Balassa Eszter

ll.b

Losonci Fatime

12.e

Jekkel Nora

12.b

Wonhaz Annamaria

12.b

Hemadi Nikolett

lO.a

Horvath Kitti

lO.a

Szomolanyi Tamas

lO.a

Maknics Anita

9.b

Maknics Anita

9.b

Gyorffy Daniel

Il.a

1997

A francia nyelvi O K T V 4.
helyezettje
Kiss Anna
1997 A magyar nyelvi O K T V 2.
helyezettje
Szarvas Rita
1998 A Lyka Karoly muveszettorteneti
verseny dontojeben szerepelt
Pirk Ldszld
1998 A nemet nyelvi O K T V 4.
helyezettje Csigene Vdrnay Judit
1998 A Lyka Karoly muveszettorteneti
verseny 15. helyezettje Pirk Ldszld
1999 A francia nyelvi O K T V 2.
helyezettje
Kiss Anna
2001 Az angol nyelvi O K T V 6.
helyezettje
Rumli Antal
2002 A francia nyelvi O K T V 2.
helyezettje
Kiss Anna
2002 A nemet nyelvi O K T V 4.
helyezettje Sodsne Balogh Aniko
2003 A Curie Kemia Emlekverseny
orszagos dontojeben szerepelt
Maknics Gdbor
2003 A Curie Kemia Emlekverseny
orszagos dontojeben szerepelt
Maknics Gdbor
2003 A Mikola Sandor fizikaverseny
orszagos dontojeben szerepelt
Rozsa Sdndor
2004 A Curie Kemia Emlekverseny
orszagos dontojeben szerepelt
Konya Noemi
2004 Az Arany Daniel matematikai
verseny 20. helyezettje
Szildgyi Szerena
2004 Az informatikai O K T V orszagos
dontojeben szerepelt
Szalaine Ficzere Julianna
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Tamas Eva

12.b

2004

Komeny Kristof

lO.a

2005

Maknics Anita

lO.b

2005

Az „Edes anyanyelvunk" nyelvhasznalati verseny dontojeben
szerepelt
Kerezsi Csaba
A Kozepiskolasok Angol Nyelvi
Verseny enek dontojebe jutott
Kosikne Kettos Mariann
Az Arany Daniel matematikai
verseny 15. helyezettje
Bartha Gdbor

A rendszervaltas a sok lehetoseg es orom mellett gondokat is hozott.
Miutan az allam kiszallt az iskolak kizarolagos fenntartoi koziil, megjelentek a kiilonbozo iskolai lehetosegek. Az eddigi romai katolikus Ferences Gimnazium mellett itt is megjelent egy iij egyhazi iskola, a Reformatus Gimnazium. Igaz az egyhazi iskolakba mas iranyultsagu diakok kerik a felveteliiket. Valasztasi lehetoseget nyujt ellenben a masik
allami iskola, a Rakoczi lid Altalanos iskolabol kialakitott 6+6-os gimnaziumi oktatas. Lathato volt, hogy anyagilag ez ugy megterheli a varost, hogy dontenie kell. A varos dontott is. A Moricz Zsigmond gimnaziumot a Barczy Gusztav Alt. Iskolaval es a Zeneiskolaval egyutt atadta
Pest Megye Onkormanyzatanak.'- Igy helyileg a gimnazium ugyan
Szentendren miikodik, de fenntartoja es gazdaja 2003-t61 a Budapesten
miikodo Pest Megyei Onkormanyzat. Ekozben valtozas allt be az iskola
vezeteseben is. A helyi onkormanyzat dontese alapjan az igazgatast
2003-t61 Bihari Eniko vette at.
Nevelesi programjat az iskola a legfrissebb eszkozokkel a varos internetes honlapjan 2004-ben a kovetkezokepp mutatja be:
„Iskoldnk hagyomdnyos negyevfolyamos gimndzium. Tanuloink gimndziumba ielentkezesenek, egyben kdzepiskolai pdlyafutdsdnak alapveto
celkitiizese az, hogy a negyeves kepzesi szakasz vegen erettsegi vizsgdt
tegyenek, meghozzd dgy, hogy az lehetdseget nydjtson szdmukra felsdfoku. tanulmdnyok folytatdsdra. Iskoldnk a tovdbbtanuldsi irdnyokat meszszemenden figyelembe vevd differencidlt szerkezetu kepzesi struktHrdt
dolgozott ki a negyeves periddusra.
A tervezett szakmai programmal, iskolaszerkezeti modellel azt szeretnenk elemi, hogy minden tanuldnk sajdt erdeklddesenek es fejlddesi iitemenek megfelelden jusson el kepessegei maximumdhoz. A jelentkezestol
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es felvetelitdl fUggden tanuloink real (miiszaki, informatika, biologia-kemia csoportok), human (magyar-tdrtenelem, kommunikdcio-media csoportok), idegen nyelvi (angol, nemet csoport + kdzgazdasdgi profil) vagy
dltaldnos tagozaton tanulhatnak. A 2005-2006-os tanevtol iskoldnk nyelvi eldkeszitd osztdlyt is indit angol es nemet nyelvekbdl. "
KlADVANYOK

Eleterol, az evtizedek soran elert eredmenyeirol az iskola tobb kiadvanyban szamolt be
Moricz Zsigmond Gimnazium Szentendre 1955-1980, Emlekkonyv,
szerk. Kocsordi Karoly, Bp. 1980.
Moricz Zsigmond Gimnazium, Evkonyv 1992-93, szerk. Feher
Andrasne
Moricz Zsigmond Gimnazium Szentendre Evkonyv 2000-2001, szerk.
Sebok Katalin
Az evek soran a gimnazium tobb lijsagot is megjelentetett. Bottlikne Karasz Aranka kozlese alapjan az iskola elso lijsagja PdsztortUz cimen jelent meg. A diakok maguk szerkesztettek. Az indulas utani evekben tobb
kiadast ert meg. Evtizedek multan ujabb, diakok altal szerkesztett lap indult, a Mdriczkdk Lapja cimmel. Alapitasanak negyvenedik evfordulojan 1995-ben a diakok, es erdeklodo olvasok kezbe vehettek a Moricz
Ujsdg cimu lapot. Havi, negyedevi rendszeresseggel kiadta a diakonkormanyzat. Szerkesztqje Feher Andrasne tanamo, de a szerkesztosegi bizottsagban sok a diak. Tobbek kozott Csaszar Ildiko, Nemes Rita. Kesobb a szerkesztoi tisztet Sebok Katalin tanamo vette at. 2003-ban valtozik a cim. A Moricz es Videke cimu ujsag iij szerkesztoje Horvath Judit tanamo. Mellette is sok diak dolgozik. 2005, szeptemberetol szinesiti a sajtopalettat a diakok lij lapja a Grafitti -firka mindenkinek. E z is a
diakonkormanyzat lapja. Szerkesztqje is diak: Feher Anna.
TANTESTULET

Az elmiilt 50 ev alatt szamtalan pedagogus talalt munkat a gimnaziumban. Voltak akik, csak egy-ket evet, de akadtak, akik evtizedeket toltottek el az iskola szolgalataban. Egyik tanaruk, Marosvolgyi Lajos
1972-1985 kozott a varos tanacselnokekent szolgalta es iranyitotta
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Szentendret. A tanarok koziil tobben tankonyvirasra is vallalkoztak. E z zel reszesei lettek az orszagos pedagogiai munkanak is. Kun Peter, Vig
Istvan, Bartha Gabor tobb matematikai konyv, feladatgyiijtemeny szerzoi, dr. Szabo Sandor foldrajz tankonyvet irt. Szarvas Rita evek ota tagja a magyar nyelvi O K T V versenybizottsagnak, az emelt szintii erettsegi feladatsor osszeallitasaban is reszt vesz. Csigene Varnay Judit a nemet
nyelvii ketszintii vizsgaztatasra felkeszito kepzes multiplikator oktatoja
es kozremiikodik az emelt szintii erettsegi feladatsor osszeallitasaban.
Igazan figyelemre melto es erot ado, hogy a jelenlegi tantestiilet tizennegy tagja valamikor diakkent tanult itt az iskolaban.
IG A Z GAT OK
dr. Mikulasi Bela
71955-1961/
ig.h.
Nagy Istvanne
ig.h.
Pomozi Istvan
Porpaczy Istvan
/1961 -1968/
ig. h. Kun Peter
Kocsordi Karoly
/1968 - 1988/
ig. h. Kun Peter
Acsne Kovacs Ildiko /1988-2003/
ig. h. dr. Dovenyi Zoltanne
Retezi Laszlone
Bihari Eniko
/ 2003 - /
ig.h. Herczeg Katalin
Soosne Balogh Aniko
Az igazgatok koziil dr. Mikulasi Bela eleterol keves adatunk van.
Szentendrerol Ocsara ment. Az ottani gimnaziumban, majd Vacott tanitott tovabb.
Porpaczy Istvdn/Rahahidveg, 1907. aug. 12. - Szentendre, 1989. febr. 3./
Tanari diplomajat a Szegedi Tanarkepzo Foiskolan szerezte matematika-kemia-testnevel6 szakon. A I I . vilaghaborii elott Turan es Hatvanban
tanitott. A haborii utan Turan lijra inditotta az altalanos iskolat az 1950es evekben Ocsan a Bolyai Janos Gimnaziumot, amelynek igazgatoja
volt 1961-ig. Ugyanebben az evben atvette Szentendren a Moricz Zsig373

mond Gimnazium vezeteset, amelynelc nyugdijazasaig, 1968-ig volt az
igazgatoja. Az iskola emlekkonyve munkajat iigy ertekelte, hogy igazgatasa alatt nagy fellendiiles kovetkezett be, "faradhatatlanul dolgozott az
intezmeny fejleszteseert." Munkajat kormanykitiintetessel is elismertek.
Nyugdijazasa utan mint tanaestag tevekenykedett a koz javara. Felesege:
Volter Magdolna szinten tanar volt, tobb altalanos iskolaban tanitott
Szentendren. Hamvaikat a varosi koztemeto egyik sirja orzi.
Kocsordi Kdroly I Olaszliszka, 1928. nov. 22. - /
1958-ban vegezte a magyar-tortenelem szakot. Ezutan Miskolera keriilt a megyei miivelodesi osztalyra. 1968-ban allt a szentendrei gimnazium elere. Itt remek tanari gardat talalt, akiknek segitsegevel diakjai
szep eredmenyeket ertek el a tanulmanyi versenyeken, mind a technikai
ujitasok bevezetese teren. Az 6 idejeben kezdodott el a programozott oktatas, bevezettek a zart lancii televizios rendszert. Az 1980-as evekben
meg segitette a szamitogepes oktatas meginditasat. Erdemeit a varos a
PRO U R B E S Z E N T E N D R E dijjal ismerte el.
Acsne Kovdcs Ildiko I Szentendre, 1953. dec. 5. - /
Tanulmanyok: erettsegi helyben a Moricz Zs. Gimnaziumban, K L T E ,
Debrecen magyar-nemet szak, 71978/ uo. kozoktatasi vezeto 719997. Palyaja: tanar, Veres Peter Gimn., Balmazujvaros 71978 -19827, tanar Moricz Zs. Gimn. Szentendre 71982-19867, ig.h. uo. 71987-887, ig. 7198820037. Tizenot evig Pest megye masodik legnagyobb letszamii iskolajat
vezette. Igazgatasa alatt megerosodott az idegen nyelvek es a human targyak oktatasa. A human-real tagozat mellett helyt adott az uj oktatasi
igenyeknek, a szamitastechnikai kepzesnek. Az iskola elen jari a
Comenius minosegbiztositasi program megvalositasaban. Erdemeieri
Kivalo Pedagogus kitiintetesben es miniszteriumi dicseretben reszesiilt.
2003-t61 tanar ugyanitt.
Bihari fn/Zro 7Nagykata, 1962. maj. 3 . - 7
Egykor 6 is itt erettsegizett a gimnaziumban. Ezutan elvegezte a Kiilkereskedelmi Foiskolat 719837. 1985-t61 a gimnazium angol tanara 1993ban az Eotvos Lorand Tud. Egyetemen megszerezte az angol szakos tanari diplomat. Gyermekei sziiletese utan visszatert az iskolaba. 2003-ban
elnyerte az igazgatoi palyazatot. Igazgatasa ket eve alatt bevezette a
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nyelvi elokeszito osztalyt es nagy sulyt helyez a diakelet gazdagitasara,
a sziilokkel valo kapcsolat fejlesztesere.
A tanarok nevet ennyi ev tavolabol nehez volt osszeallitani. Az iratok
es az emlekezet a kovetkezoket rogzitette.
TANAROK

71955 - 20057

biologia
dr. Abaffy Belane
magyar-nemet
Acsne Kovacs Ildiko
matematika
Adolfne Szelezsan Edit
biologia-foldrajz
Agh Biro Bela
magyar-konyvtar
Aldea Miklosne
magyar-tortenelem
Balogh Laszlo
angol
Bardoczi Adrienne
matematika-fizika
Bartha Gabor
magyar
Bamas Istvan
matematika
Bartha Katalin
dr. Benedeczky Istvanne biologia-kemia
Berenyi Attila
biologia-foldrajz
dr. Berenyi Istvanne
magyar, nemet
Bezzeghne Csikos Tiinde dramapedagogus
Biczak Peter
konyvtar
Bihari Eniko
angol
Bihari Jozsefne
testneveles
B . Nagy Jozsef
testneveles
Bocska Agnes
angol-francia
Bonane Brachna Zsuzsa magyar
Botdik Ivan
matematika-fizika-abrazolo geometria
dr. Boros Lajos
magyar-latin
Budai Lilla
angol
Burik Beata
angol
Csallone Baranyos Gabriella
angol-biologia
Csendes Zsuzsanna
nemet-orosz
Csentos Laszlo
testneveles
Cserhati Eszter
angol-orosz
dr. Cserine Andirko Eva
francia-tortenelem
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Csigene Vamay Judit
Csimame Papa Zsuzsa
Csiky Gergely
Csokas Emese
Csiiros Miklosne
Csikszentmihalyi Rita
Csizmazia Albertne
Czilli Veronika
Dako Karolyne
Dely Mihaly
Dobos Zoltan
Dobroviezky Pal
dr. Dovenyi Zoltanne
Dunstone, Martin
Dunstone Aniko
Egner Kalman
Egressyne Haness Edit
Emodi Klaudia
Fabian Mariann
Fazsy Aniko
Feher Andrasne
Feher Anna
Fekete Lajos
Ferenczi Antal
Fodor Jozsef
Foltin Marianna
Caspar Gyulane
Gatfalvine Sarvari Margit
Geczi Agnes
Gem Mariann
Gonezi Janosne
Gyuris Arpadne
Gyurko Endre
Hangai Tina
Hangonyi Sandorne
Herczeg Katalin
Hetenyi Katalin

nemet-orosz
magyar-nemet
biologia-kemia
rajz-muveszettortenet
matematika-fizika
angol-enek
matematika-fizika-szamitastechnika
matematika-fizika
magyar-tortenelem
nemet-orosz
informatika
kemia-biologia
tortenelem-f oldraj z-filozofia
angol
matematika-fizika
matematika-fizika
angol-orosz
francia-magyar
fizika-technika
francia
kemia-fizika
matematika-fizika
magyar-nemet-orosz
testneveles
testneveles
testneveles
kemia-fizika
nemet-orosz
angol
angol-magyar
biologia-foldrajz
magyar-angol
biologia-kemia
magyar-orosz
testneveles
matematika-fizika-szamitastechnika
matematika-fizika
376

Hoffmann Ilona
kemia-fizika
tortenelem
Honig Edit
Hoover, Thomas, R.
angol
dr. Hoppenkamps, Hermann
nemet
matematika-fizika
dr. Horn Belane
Horvath Agnes
testneveles
magyar, iskolapszichologus
Horvath Judit
matematika-fizika
Ijgyarto Balint
magyar-tortenelem
Jagasieh Andrasne
Juhaszne Szepesi Beatrix angol-magyar
magyar-angol
Juris Arpadne
magyar-gepiras
Kalaeska Dora
gepiras
Kapas Ferencne
tortenelem
dr. Karacsony Janos
Katz, Sharon
angol
Kelemen Andras
testneveles
matematika-fizika
Kellner Denes
magyar-tortenelem
Keresztes Andor
magyar-tortenelem
Kerezsi Csaba
tortenelem-nemet
Kiss Agnes
francia
Kiss Anna
Kiss Parciu Andrea Katahn
angol
orosz-nemet
Kiss Gyongyi
matematika-fizika
Kiss Margit
informatika-matematika
Kiss Tamas
magyar-nemet
Kocsis Erzsebet
orosz-latin
Kocsondi Antal
magyar-tortenelem
Kocsordi Karoly
Kolevne Sashalmi Maria tortenelem-orosz
foldrajz-tortenelem
Kolos Virag
magyar
Konderak Edit
biologia-kemia
Konya Noemi
testneveles
Kopar Istvanne
Kosikne Kettos Marianna angol
kemia-fizika
Kovacs Ferenc
testneveles
Kovacs Gabor
enek-zene
Kovacs Lajos
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Kovacs Rita
dr. Kormoczi Laszlo
Koszegi Judit
Kristof Janosne
dr. Kulin Ferencne
Kun Peter

tortenelem-angol
magyar-nemet-angol
kemia
nemet-magyar
matematika-fizika
matematika-abrazolo geometriaszamitastechnika
Kun Csabane
magyar-tortenelem
Leitereg Andras
szamitastechnika
Loszmanne Papp Judit
magyar-orosz
Lugosi Laszlone
tortenelem-konyvtar
Lukacs Jozsef
magyar-tortenelem
Lukacs Jozsefne
magyar-tortenelem
Lukacs Julianna
angol
dr. Madarasz Imrene
magyar
Maknics Gabor
fizika-kemia
Maknicsne Benedek Erzsebet
biologia-kemia
Marosvolgyi Lajos
magyar-tortenelem
Mate Janos
matematika-fizika
Mate Janosne
kemia-fizika
Matheidesz Gyulane
angol-nemet
dr. Medveczky Imre
tortenelem-foldrajz
Medvegyne Gyomrei Andrea
gepiras, utazas-turizmus
Mezey Erika
enek-zene
Mikite Gyulane
matematika-fizika
dr. Mikulasi Bela
magyar-tortenelem
dr. Mikulasi Belane
magyar-tortenelem
Miszoglad Gabor
filozofia, etika
Mitchell, Michael Walter angol
matematika-fizika
Molnar Judit
nemet-orosz
Nagy Istvanne
testneveles
Nagy Jozsef B .
Nagy Szilvia
angol
Nemeth Balazs
angol
testneveles-szamitastechnika
Nemeth Ivan
nemet
Orendi Eva
Osvay Peter
angol-francia
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dr. Palos Gyorgy
Pap Eva
Papp Miklos
Pappne Kotroczo Erzsebet
Parker, Vickie
Pataki Evelin
Pasztorne Nagy Emese
Petro vies Istvan
Pinter Jozsefne
Pirk Laszlo
Pomozi Istvan
Porpaczy Istvan
ifj. Porpaczy Istvan
Pogyor Klara
Rafael Balazs
Racz Ivan
Retezi Laszlone
Revesz Dorkas
Rieder, Megan
Romhanyi Anna
Romhanyi Gaborne
Rossner Gyula
Rozsa Sandor
Rozsas Imre
Rumli Antal
Andrew, Sandor
Sajtine Kovacs Ivetta
Sandor Judith
Sebok Katalin
Seregine Szekacs Csilla
Serfozone Hurtak Eva
Sinoros Szabo Csilla
Siposne Koseso Katalin
Smith, Blake
Somodi Laszlo
Soosne Balogh Aniko
Stefan Ildiko

matematika-fizika
kemia-fizika
magyar-tortenelem
testneveles
angol
rajz-vizualis kultura
magyar-francia
testneveles
testneveles
rajz-miiveszettortenet
matematkai-fizika-abrazolo geometria
matematika-kemia
matematika-fizika
testneveles
magyar-orosz
tortenelem-foldrajz
foldrajz-biologia
angol-enek
angol
magyar-angol
tortenelem-nemet
tortenelem-regesz
matematika-fizika-szamitastechnika
testneveles
angol-orosz-tortenelem
angol
matematika-fizika
magyar
magyar, szabadido-szervezo
magyar
matematika-fizika
angol
gepiras
angol
rajz-muveszettortenet
nemet-orosz
angol
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Stein Csabane
Strehli Ildiko
Sulyanne Szenasy Marta
Szabo Gabor
Szabo Magdolna
Szabo Judit
dr. Szabo Sandor
Szalaine Ficzere Julianna
Szarvas Rita
Szentendrei Rita
Szentey Marianne
Szilagyi Szerena
Sziline Bene Maria
dr. Szinkovich Zsuzsanna
Szoboszlai Adrienne
Szunyogh Istvanne
Sziles Palma
Takaro Tiinde
Tar Katalin
Terhes Kristof
Theberath, Diana
Tihanyi Ildiko
Torjai Birgit
Toth Istvan
Varro Attila
Vig Istvan
Vig Istvanne
Virag Aniko
Wolfne Kovaes Zsuzsa

angol-tortenelem
testneveles
francia
testneveles
francia
angol
biologia-foldrajz
szamitastechnika
magyar-tortenelem
matematika-fizika-szamitastechnika
enek-konyvtar
matematika-fizika
matematika-fizika
angol-nemet
angol
biologia-kemia
matematika-fizika
angol
angol
angol
nemet
matematika-fizika
nemet
nemet
angol
matematika-fizika
magyar-orosz
angol
enek-zene

P E T Z E L T JOZSEF S Z A K K E P Z O I S K O L A
Lasd szakiskolak!
I I : R A K O C Z I F E R E N C A L T A L A N O S I S K O L A E S GIMNAZIUM
Lasd Altalanos Iskolak!
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Ballagds 2001-ben

Evzdrd az iskola auldjdban 2001-ben
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Rendszveny 2004-ben

Felveteli 2001-ben
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A TANONCOKTATAS M A G Y A R O R S Z A G O N

A feudalis Magyarorszagon a kezmuvesek mellett dolgozo, 10-12
eves fiatalok, inasok kezdetben a mester muhelyeben lestek el az ipar
fortelyait. A 14. szazadtol erdekkepviseleti szervekbe, cehekbe tomorii16 iparosok mar hivatalosan, cehlevelekben rogzitettek az inasok elet- es
munkafelteteleit, tanulasi rendjet. Eszerint a szakkepzest a mester tovabbra is a miihelyeben vegezte. Csaladja koreben pedig csaladi nevelest
adott az ifjiinak. Az inasok tanuloideje altalaban harom-ot ev volt. E z utan felszabadult es legennye avattak. Az avatas utan azonban meg altalaban ket, harom evig vandorolnia kellett, hogy vilagot lasson es mas orszagok mestereinel tovabb kepezze magat. Csak ezutan keriilhetett sor a
mesterremek keszitesere es a mesterre avatasra.
Nyugat-Europaban a 15. szazadtol kialakulo tokes gazdalkodas reven
megindult a manufaktiirak, a gyarak kiepiilese. A cehek jelentosege egyre csokkent. A fejlettebb ipari gazdalkodas mar mas iranyti ismereteket
kovetelt. Az Osztrak Magyar Monarchiaban sorra alakultak az ipariskolak. Budan 1770-ben alakult meg az elso magyar rajziskola. A Maria Terezia altal kiadott oktatasi torveny, a Ratio Educationis {Mil) bevezetese utani evekben pedig orszagszerte sorra alakultak a rajziskolak /schola
graphidis/. 1783-t61 aztan egyenesen kotelezo lett az inasok szamara az
iskolaba jaras. Termeszetesen a munkahoz alkalmazkodva csak vasarnap
es iinnepnapokon delutan kellett ezeket latogatniuk. Itt a „jobb igyekezett, tanulni vdgyd iparos-ifjak" rajzot es nemi szakismeretet tanulhattak.
Segedek is csak azok lehettek, akik igazoltak, hogy legalabb egy even at
latogattak a vasarnapi iskolat.
Majd megindult az inasok szervezett kepzese. Kossuth Lajos kezdemenyezesere 1844-ben megnyilt az Orszagos Iparegyestilet mesterisko383

laja. Igaz erre meg a pesti inasoknak is esak 2-3 %-a jart. Akik legalabb
mar imi, olvasni tudtak, vagyis elvegeztek az elemi iskola IV. osztalyat,
azok tovabbra is az ismetlo, vagy vasarnapi iskolaba jartak. A tanitas
azonban mar delelott folyt 9-12 oraig. Tantargyaik: vallas- es erkolestan,
szentirasolvasas, anyanyelvi iras es olvasas, szamvetes, termeszetrajz,
termeszettan. A heti negy orabol kettot azonban esak rajzra kellett forditani. 1872-ben torvenyileg megszuntek a cehek. Szinte ezzel egy idoben
eltunt az inas kifejezes is. Az inas helyett egyre inkabb a tanonc szo lett
ismert. Oktatasukrol ettol kezdve az ipartestiiletek gondoskodtak. Az
iparosokat torveny kotelezte tanoncaik tanitasara. A korabbi, 1868-as
tankotelezettsegi torveny szerint minden tizenot ev alatti fiatalt iskolaba
kellett jaratniuk. Az iskolaban dzenegyre nott az orak szama, ebbol mar
csak harmat kellett rajzoktatasra forditani.
A szervezett iparos oktatas Magyarorszagon vegiil 1884-ben valosult
meg. Ekkor a X V I I . tc. a varosokra es kozsegekre kimondta a tanonciskolak felallitasanak kotelezettseget. A torveny rogzitette, hogy ahol a tanoncok szama eleri az otven fot, ott meg kell inditani a tanonciskolat.
Meg ebben az evben orszagosan megnyilt negyvenkilenc iskola. 1889-re
szamuk elerte az otszazharmincotot. Az iskolak felett a felugyeletet a
Vallas- es Kozoktatasi Miniszterium, a Foldmiiveles-, Ipar- es Kereskedelemiigyi miniszter vegezte. A tanoneiskola tartalma harom ev volt.
Minden mester koteles volt inasat a „szolgalatba lepese" napjatol iskolaba jaratni. Inassa a fiatal altalaban az elemi iskola IV. osztalyanak elvegzese utan lett. A „felszabadulas" utan az iskolatol bizonyitvanyt kapott.
1919-ben a Tanacskoztarsasag kiilon gondot forditott az ifjumunkasokra. Iskolajukat egyen ragunak ismertek el a kozepiskolakkal. A proletardiktatura osszeomlasa utan azonban visszaallt a regi rend. Vegiil az iskolak miikodeseben, oktatasi rendjeben 1945-ig nem tortent semmi nagyobb valtozas.
1945 utan nagyaranyu tortenelmi atalakulas tortent. A hatalomra jutott
kommunista part 1948-ban allamositotta az iskolakat. Kozben eltoroltek a
tanonc elnevezest is. Az uj nev: ipari tanulo lett. Az iij szemlelet es az iij
torvenyek alapjan megindult a szocialista iparitanulo-kepzes. 1989, a rendszervaltas utan lijra valtozott az oktatas szemlelete es rendje. Ez erintette a
szakmunkas iskolat is. Megkezdtek a szakmunkaskepzok es a gimnaziumok pedagogiai osszevonasat. Az erettsegizettek szakmat tanulhatnak itt,
illetve a szakmat tanulok ebben az iskolaban erettsegit szerezhetnek.
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KEZMUIPAR, GYARIPAR

SZENTENDREN

Doka Klara kutatasaibol tudjuk, hogy a torok pusztitas utan lijjatelepitett
Szentendren 1690-ben a Delvidekrol betelepiilt szerbek reven megindult a
szolomiiveles. Az ipar megindulasat a veliik egy idoben itt megtelepiilt bajor, tot /szlovak/ lakok tettek lehetove. Azt is tudjuk, hogy 1715-ben mar tizennyole fele iparos miikodott a varosban. Ezek: asztalos, bognar, borbely,
csizmadia, foltozovarga, gombkoto, hajos, kovacs, lakatos, molnar, pek,
szabo, szappanos, sziies, sziirszabo, takacs, tobakos /timar/, zubbonykeszito. Ezek egy resze eehbe tomoriilt. 1761-ig a kovetkezo kilenc ceh jegyeztette be magat: bognar, csizmadia, kovacs-lakatos, paplanos, szabo, szappanos, sziics, tobakos, varga. Az inasok es legenyek a 18. szazad vegeig mestenikkel „patriarhdlis kdzdssegben" eltek.' Nemcsak a mesterseget tanultak toliik, de miutan valodi csaladtagkent eltek naluk, az etikettet is. Hisz
balba is elvittek oket. Ezt egy irodalmi alkotasokban is kovethetjiik. A
Szentendren sziiletett Jakov Ignjatovics, a szerbek Jokaija egyik regenyeben irt a Purger-balrol, ahol „a kezmuvesek es kiskereskedok, a szatdcsok es
a bdtosok adtdk a kdzdnseg nagyobb reszet." Ez a bal volt a varosban a legvidamabb, bar az etikettre itt is vigyaztak. Vacsora utan a vendegek tancoltak, daloltak, s „ legvegul a kisvdnkos kovetkezett, ami nelkiil tisztesseges
purger-bdlt meg sem tarthattak. Ez volt a purger kacerkodds teteje, ilyenkor a seged megcsdkolhatta mestere Idnydt s mdsokat, egyik mester a mdsik mestemet, a mesterne viszont a mestert es igy tovdbb. A seged azonban
nem mereszkedhetett arra, hogy a mestemet megcsokolja, ha ez megtortent
volna, a seged, a mester meg a mesteme is elveszti a reputdcidjdt."- A kezmiives mesterek es tanuloik, a legenyek meghatarozott helyet foglaltak el a
varos tarsadalmaban. A vidam balok mellett egytittesen vettek reszt Szentendre komolyabb rendezvenyein is. A romai katolikus egyhaz irataibol peldaul azt tudjuk, hogy a Plebaniatemplom jan. 29-en tartott kormeneten,
„minden tisztes ceh lobogd zdszldkkal" jelent meg. Az egyes ipar mesterei a legenyekkel meghatarozott rendben kapcsolodtak az egyhazi kormenethez.' A szabadverseny, az ipari forradalom nem keriilte el Szentendret
sem. Ipari varossa ugyan sohasem valt, de a 19. szazadtol itt is megjelentek
az ipari iizemek, gyarak. Elsokent 1872-ben Izbegen alapitott keziszerszamgyarat egy vandor kovacslegeny, Zimmer Adolf. 1945 utan az iizem
Pest Megyei Femipari es Keziszerszamgyarto Vallalat / P E F E M / neven miikodott tovabb. A 20. szazad elejen ugyanitt, Izbegen kezdte meg miikode385

set Lam Adolf vezetesevel a Loszerszamveritek majd Kaszagyar /1945
utan Kocsigyar/. 1920-ban a Pannonia-telepen alapult uj gyar, az Andrea
Cementani gyar /kesobb Beton- es Vasbetonipari Mijvek, ma S Z E B E TON/. 1938-ban ugyanitt kezdte meg mukodeset a Papirgyar.
1945 utan aztan sorra nyfltak meg a szocialista ipari letesitmenyek:
Pest Megyei Vegyi- es Divatcikkipari Vallalat / P E V D I / , Epitestudomanyi Intezet Szentendrei Kiserleti Technologiai Telepe / E T I / , Vizugyi
Szamito Kozpont, Epitoipari Szovetkezet Szentendrei Keramia telepe.
Pest Megyei Siitoipari Vallalat, Femmunkas Vallalat Szerelesi Uzeme,
Marka Uzem, Szentendrei Epitoipari Szovetkezet, Szentendrei Vas- es
Kazanipari Ktsz, Szentendrei Ipari Szovetkezet /SZISZ/, Szentendrei
Szolgaltato Ipari Szovetkezet. A 20. szazadban kedvelt idegenforgalmi
kozpontta valo varosban pedig egyre tobb lett a vendeglo, szalloda, fodraszat. Ezek min-mind egy iij szakma szamara vartak iij, tanult alkalmazottakat. A tanonciskolat itt is felvaltotta az iij rendszer iij iskolaja a
szakmunkaskepzo, majd szakkepzo kozepiskola.
TANONCOKTATAS

SZENTENDREN

VASARNAPI ISKOLA, ISMETLO ISKOLA

Az evtizedek alatt az itt elo es dolgozo iparosok szama igen valtozo
volt. Leveltari adatokbol tudjuk, hogy Szentendren az Ipartestulet csak
1891-ben alakult meg. A korabbi ipartorveny ertelmeben a varosnak
azonban nelkiiluk is gondoskodni kellett a tanonckepzesrol. A cehmesterek, iparosok fiaikat, tanoncaikat a rajuk vonatkozo tankotelessegi torveny /1783/ szerint kezdetben a varosban mar regebb ota mukodo elemi
nepiskolakhoz esadakozo vasarnapi, illetve ismetlo iskolaba jarattak.
Kesobb a csak az inasok szamara alapitott iskolaba kiildtek el oket, mivel - mint a helyi sajto lijsagiroja irta - fontos, hogy „az inasok oktatasban, nevelesben reszesUljenek, hogy felnoven ertelmes, a haladds irdnt
fogekony, s a sziikseges kdzismeretekkel bird iparosok, ne pedig irni, olvasni nem tudo, az iizleti elet irdnt nem erdeklodo tudatlan napszdmosok
vdljanak beldliik. " Az ismetlo iskolaban eredmenyes lehetett az oktatas,
mert Maximovits Istvan polgarmester meg 1911-ben is - amikor mar
mukodott az ipartanoda - azt nyilatkozta, hogy 6 „az dltaldnos ismetlo
iskoldban elert eredmennyel meg van elegedve, az olcsdbb is volt. "*' E z
utobbi megjegyzeset a kovetkezokben fogjuk igazan megerteni.
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IPARTANODA
IPAROSTANONC I S K O L A
/1908 - 1949/
Bar a helyi sajtobol tudjuk, hogy Szentendre a tankotelezettsegben
eloirt otven fo tanone jelenletet mar reg elerte, a kiilon ipariskola inditasaert sokaig semmit nem tett. A varos kepviseloi szokasos modon igyekeztek nem eszrevenni, hogy olyan kotelezettsegiik van, ami penzbe keriil. A vegiil megiscsak megalakult iskola eleterol kepet kaphatunk a Pest
Megyei Leveltar iratai, a helyi sajto, a Szentendre es Videke Hirlapja hasabjain megjelent eikkekbol, es Dietz Ferenc kutatasaibol. Pest-PilisSolt-Kiskun varmegye onkormanyzata meg 1907-ben eljutatta a varoshoz az altala hozott 8322 sz. hatarozatat, miszerint Szentendren is letre
kell hozni az iparianodat. Ennek hatasara a kepviselo-testiilet kozigazgatasi bizottsaga 1908 januarjaban letre is hozott egy Feliigyelo Bizottsagot, melynek az evek soran tagjai voltak: Maximovits Istvan polgarmester elnok, rendes tagok: a varosi iskolaszek elnoke Csampragh Istvan gorogkeleti puspoki es szentszeki titkar, Kada Mihaly romai katolikus plebanos, valamint Dietz K . Ferenc kereskedo, Krecsarovits Miklos kereskedo. Lam Adolf gyaros, Leitner Samu varosi szamvevo, Lieber Jozsef
tanfeliigyelo, dr. Pechy Henrik orvos, Sienger Janos, Tuharszky Ferenc
taniigyi tanaesos, dr. Vastagh Bela jegyzo, dunaszentgyorgyi Waczek Ferenc tabornok, dr. Weisz Armin orvos, Weisz David kereskedo, dr.
Weresmarihy Miklos iigyved, orszaggydlesi kepviselo, Zauer Janos az
ipariestiilet elnoke. A Feliigyelo Bizottsag amellett, hogy igyekezett az
iskola felteteleit biztositani, valoban felugyelte is az ott folyo munkat.
A bizottsag 1908. febr. 29-en az onkormanyzatnak a kovetkezo javaslatot tette: „A szentendrei iparos-tanonciskola dlljon egy eldkeszito osztdlybol es hdrom rendes osztdlybol. A vezetest bizzdk egy polgdri vagy
kdzepiskolai kepzettseggel bird egyenre, mint igazgatora, aki tanitdst is
vegezhet. Alkalmazzanak egy elemi iskolai kepzettseggel bird egyent az
elokeszito iskola tanitdsdra es ket polgdri vagy kdzepiskolai kepzettseggel

gel bird tanart a kdzismereti targyak es egy rajztandrt a rajz tanitdsdra,
akinek kisegitesere egy seged-rajztandr is alkalmazhato. A tandrok fizetese legyen heti ordnkent 70 korona, a rajztandre egesz evre 500 korona
es az igazgato fizetese 250 korona. A szolga fizetese 180 korona. "'
Az EPULET

Az indulo iskola szamara elsokent epulet utan kellett nezni. Ez az iskola azonban nem igenyeit nagy beruhazast. Az indulo tanonciskolaknak
orszagszerte nem volt sajat epiiletiik. Nem is volt ra sziikseg, hisz az inasok nappal a mester miihelyeben dolgoztak. A rajzolast es egyeb ismereteket estenkent sajatithattak el. Ehhez pedig igenybe vehettek es vettek
mas elemi tanodak iires tantermeit. Szentendren is ez tortent. Az indulo
iskola szamara ket iskola is felajanlotta a helyisegeit. Pentek Ferenc a reformatus polgari iskolat, a romai katolikus hitkozseg a Fiuiskolat, tudjuk
meg a Szentendre es Videke c. lap hasabjairol Miutan ezert Pentek Ferenc 1200 korona berleti dijat kert /neki is el kellett tartani a sajat iskolajat, ami ekkor meg a lakasaban volt/, azt a helyi sajto „visszaelesnek"
konyvelte el. A romai katolikus egyhazkozseg ajanlata kedvezobbnek
tiint. Ok az iskolat ingyen ajanlottak fel. A Szentendre es Videke Hirlapja meg is dieserte oket, mert az iskola „kdvetkezetes maradt es nem haszndlta ki a vdros szorult helyzetet, az iskola tantermeit ingyen adta
berbe. Hivatkozva arra is, hogy a katolikus iskola tantermei nagyobbak, vegiil a tanoncoktatast ott kezdtek meg. Az egyhazkozseg 1912-ben
meg tovabb novelhette az elonyt. Ekkor sikeriilt a Templomdombon egy
ketszintes epiiletet emelniiik. Lasd Fiuiskola! Igaz, 1914-ben a vilaghaborii kitoreskor azt maris at kellett engedniiik a koz javara. 1918-ig itt
helyeztek el a hadikorhazat. Kesobb azonban az egyhaz visszakapta az
epiiletet, es a fiuiskola miikodeseig, 1949-ig tanulhattak benne tovabb a
tanoncok is. A miattuk itt folyo tobbletmunkarol, fiitesrol es vilagitasrol
azonban az onkormanyzatnak kellett gondoskodnia. A takaritasrol is.
Igaz, ennek a kotelezettsegenek a varos nem mindig tett eleget. 1909-ben
arrol ertesiiliink, „hogy az iparostanonc-iskola iskolaszolgdja a nyolc
hdnapban egydltaldn nem kapott fizetest. Az indulo iskolaban a tanulok letszama 100-104 fo.

388

Az

ISKOLA

MUKODESE

A varosi kepviselok az iskola alapitasa soran meg 1908 mareius 17-en
a tanitokra vonatkozoan is hataroztak. Szentgyorgyi Lajos kiralyi segedtanfeliigyelo elnoklete alatt a Feliigyelo Bizottsag megvalasztotta a tantestuletet. Most a reformatus hitkozseg javara dontottek. Igazgatonak
Pentek Ferencet, a reformatus polgari iskola igazgatojat kertek fel. 6t az
iskolabol valo tavozasa utan az iskola iij igazgatoja, Szombathy Bela kovette. Tole 1911-ben az iskola vezeteset Gyore Odon, a Romai Katolikus
Fiiiiskola igazgatoja vette at. A Pest Megyei leveltarban levo, altala vezetett naplo felirata a kovetkezo: A szentendrei ipartanoda 1,2,3-ik osztdlydnak naploja. Ugy tiinik kiilon pecsetet az iskola nem csinaltatott,
mert a naploban levo pecset felirata ez: Gazdasagi Ismetlo- Fiii-iskola.
A forrasok szerint a tanarok a kiilonbozo iskolakbol jottek es gyakran
eserelodtek. A reformatus iskola tanarai voltak Pesthy Jeno, Sas Sandor.
Romai katolikus tanitok: Gal Ferene, Ivanits Lajos /rajzpodo/, Magdics
Istvan, Toth Lajos. Terzin Lazar a gorogkeleti iskolaban tanitott, Weisz
Antal pedig rajztanar volt az izraelita iskolaban. Dr. Batorffy Lajos,
Benesik Gaspar, Czitronyi Jeno, Halmos Karoly, Lahner Geza, Vamyi
Ferenc es Winter Andras nevet mas iskolak pedagogusai kozott nem talaltuk. A tanarok gyakori cserelodeset a Felugyelo Bizottsag azzal magyarazta, hogy az „dsszefUggesben dll azzal a kdriilmennyel, hogy iparos iskoldnk uj intezmeny es idot igenyei, mig abba megfelelo kepesitessel bird taneroket kaphatunk.
A tanonciskolaban valo tanitas a pedagogusok szamara elonyt jelentett. Ez szamukra mellekfoglalkozas volt, amiert plusz jovedelemhez is
jutottak. Sziiksegiik is volt ra, mert neha foallasban sajat iskolajuk alig
tudott fizetni. Sot eldfordult, hogy ott nem is kaptak semmit. A ket helyen valo oktatas a tanitasi idejiiket nem zavarta. Az iparostanonc iskolaban a kotelezo oraszam heti hat ora volt. Ezt pedig ket nap, hetfon es
szerdan, vagy kedden es penteken tartottak, este 5 es 8 ora kozott. A kotelezo rajzorakat vasarnap delelott 8-12 ig. Igaz, a varos mar 1910-ben
leiratot kapott a megyei tanfeliigyelotol, hogy „ lehetoleg tdrekedjen arra, hogy az esteli tanitds helyett a nappali tanitdst hozza be. " E z az iigy
„megfontoldst igenyei" nyugtazta a Felugyelo Bizottsag. Miutan azonban a Bizottsag megbizasa kozben lejart, ezert azt nem targyalta meg.
Az iskola fenntartasa termeszetesen penzbe keriilt. Az elso tanevben
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71908-1909/ erre a varos 7236 koronat iranyzott elo. Ezt a penzt azonban
nehezen teremtettek elo. Mar 1911-ben a polgarmester kenytelen volt
nagymeltosagu grof Zichy Janos magyar kiralyi vallas- es kozoktatasiigyi miniszter ur okegyelmessegehez fordulni, es az iskola szamara allamsegelyert folyamodni, imigyen: „Szentendre vdros kepviseld-testulete orommel tapasztalta, hogy ez az intezmeny rovid hdrom ev alatt fejldddtt ahol a tobbi hasonld jellegH es celu iskoldk dllanak, de mdsfelol sajndlattal ertesiiltUnk arrol is, hogy ezt a szep fejlddesnek indult intezmeny t dllamsegely nelkiil fenn nem tarthatjuk. BevetelUnk osszege 1028
Korona, mig kiaddsunk 4590 korona es igy marad fedezetlen kiaddsunk
3562 Korona. Ezt az osszeget vdrosunk lakossdga nem kepes fedezni.
Egyetlen keresetforrdsunkat, a szdldt mdr reg elpusztitotta a filoxera, s
kdszmete cserjeinket pedig, mellyel szdldfdldjeinket beiiltettUk a mdlt evben a kdszmete penesz tett tdnkre. lly koriilmenyek kozott vdrosunk lakossdga evrdl-evre szegenyedik, s rendes add terheit sem kepes hordani.
Aldzatos tisztelettel kerjiik ezert Nagymeltdsdgodat: Kegyeskedjek iparos iskoldnk 3562 Korona fedezetlen kiaddsdra dllamsegelyt engedelyezni. Jd remenyseggel vdrjuk, hogy amint a miiltban, dgy a jovdben sem
fogja Meltdsdgod elvonni tdlUnk segitd kezet. Teljes tisztelettel:
Maximovits Istvdn polgdrmester a kepviseld-testiilet neveben.
Az iskola fenntartasa mellett meg egy gond jelentkezett. Errol a helyi
sajto Igy tudositott: nines tankonyv. „Az lehetetlen, hogy a legszegenyebb napszdmos vdllalja a nepoktatdsi torveny ertelmeben 4-5 gyermek
tanittatdsdt, meltdnytalansdg lenne, hogy a sokkal jobb anyagi viszonyok kozott eld iparosok, kereskeddk e csekely terhet is az dsszlakossdgra hdritjdk. ""' A kepviselok azt szerettek volna, hogy ne az onkormanyzat, hanem a sziilok es a mesterek egyiitt szerezzek be a tankonyveket,
es a taneszkozoket. Kesobb a varos az ellatottsagot ellenorizte.
Azt is tudjuk, mit kellett tanulniuk ebben az iskolaban az inasoknak.
Az 1922. evi 12. torvenyeikk pontosan meghatarozta a tantervet. Ez a
kovetkezo volt:
Elokeszito
osztaly
Mertan
Szamtan

I . evf.

I I . evf.

Szabadkezi
es mert. rajz
Szamtan

Szabadkezi
es mert. rajz
Konyvvitel
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I I I I . evf.

Tovabbkepzd
osztaly
Szabadkezi Teehnologia
es m. rajz
Konyvvitel Alk. rajz

Magyar

Tort. Foldrajz
Magyar

Hittan

Hittan

Fiz., Kemia
Szamtan
Magyar
Hittan

KozgazdaKonyvvitel
sagtan, Fiz.
Kem., Magy.
Hittan
Hittan

Az indulas utan nehany evvel az iskola eleteben nagy nehezseg jelentkezett. 1914-ben kitort az I . vilaghaborii. Esetenkent a tanaroknak is be kellett vonulniuk. A haboru kitorese a tanulokat is erintette. Tobbeknek a
mestere szinten bevonult a haboruba. Munkashiany miatt a tanoneok
munkajat is fokozottan igenybe vettek. Ezek a tanulok felmentest kerhettek es kaptak. Azt azonban a kepviselo-testiilet nem engedte, hogy egyaltalan ne jarjanak iskolaba. Hetente egyszer legalabb nekik is meg kellett jelenni a tanitason, „nehogy a hdborus ev teljesen visszavesse oket a
haladdsban." Azert a letszam esokkent. Az 1915-16-os tanevben az iskolaba jarok szama 62 fo. A leveltari iratok alapjan az ide jarok megoszlasat tobb szempont alapjan is ismerhetjiik.
anyanyelv szerint
vallas szerint
iparagak szerint
magyar
37
r. kat. 47
asztalos
2
nemet
13
ort.ref. 6
badogos
1
gdr.kel. 8
szerb
7
cipesz
3
ag.hitv. 1
tot
3
2
borbely
horvat
2
izraelita hentes
1
kereskedo 2
kemenysepro 2
komiives
3
kovaes
3
femesiszolo 5
nyomdasz 1
pek
3
lakatos
29
rezmilves 3
szabo
2
osszesen : 62

osszesen: 62

osszesen : 62

A haboru befejeztevel aztan fokozatosan visszatert a rend. Az oktatas
1949-ig, az allamositasig zavartalanul folytatodott.
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LEGENYEGYLET

Az iparos tarsadalom, mesterek es tanoncok tudasanak fejleszteset, hitenek erosodeset, miivelodeset fejlesztendo Adolf Kolping /1813-1865/
nemet kezmrives es pap nagyaranyu szervezkedesbe kezdett. Egyletet
hozott letre szamukra. 1899-ben Kada Mihaly plebanos szervezeseben
es vezetesevel Szentendren is megalakult a Kolping szellemiseget koveto Romai Katolikus Legenyegylet. A fiatalok itt kulturaltan tolthettek
szabadidejiiket. Beszelgettek, olvastak, kirandultak, szini eloadasokat
tartottak. Dalardat is szerveztek, amelyet 1920-ban Tabor Frigyes zenees enektanar vezetett. Az egyesiilet 1948-ig miikodott. Ekkor orszagszerte beszuntettek e kozossegi egyesiileteket.
A rendszervaltas utan /1989/ aztan orszag szerte lijra eledtek a
Kolping csaladok. Megkezdte miikodeset Szentendren is Kolping egyesiilet, amely 1999-ben a helyi legenyegylet alakulasanak szazadik evfordulojat egy reprezentativ, szep konyvvel koszontotte. A dokumentumokban, kepekben gazdag kis konyv szines kepet ad a 19. szazad elejenek,
es az iparos fiatalok vilaganak eleterol.

A vdros iparosai, kereskedoi. Also sor kozepetol balra: Machula Bela tandr, Vajda
Istvdn tiszteletes, Vadon Miklds iskola igazgato
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A Szentendrei Legenyegylet daldrddjdnak csoportkepe 1935-ben
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,

Az 1945 utani politikai valtozas termeszetesen nem keriilte el a szakiskolakat sem. Az egyhazi iskolakhoz hasonldan ezeket is allamositottak. Az itt oktatott szakmak ugyan nem valtoztak, de a tanitas modszere,
a szemlelet igen. Ez meg inkabb kovette a szocialista munkara vald neveles eszmejet. Az iij szemlelet jegyeben a varosban is megnyilt szakmunkaskepzd intezet eleterdl tobb forrasbdl is kapunk tajekoztatast. Leveltari adatokbdl, az lijsagok cikkeibdl es az iskola altal kiadott evkdnyvekbdl.
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Az EPULET

A vilaghaborii befejezese utan az ipariskola egy ideig meg maradhatott a Templom dombon a Fiuiskolaban. Az allamositast koveto atszervezes azonban nehez helyzetbe hozta oket. K i kellett koltozniiik innen.
Igy nehany evig nem is folyt tanoncoktatas. 1955-ben vegiil megkaptak
a szinten allamositott, de mar kisse atepitett Rakoczi iiti Altalanos iskola nehany tantermet. Hiisz evig ott is maradtak. 1975-ben egy megyei
koncepcio reven Szentendren epitettek fel a Pest Megyei Muvelodesi
Kozpont es Konyvtarat. Az intezmeny atadasaval /a helyi kulturalis intezmenyek osszevonasaval/ felszabadult egy jelentosebb epiilet a varosban. Az addig a Somogyi-Baeso part 12. sz. alatt mukodo Jozsef Attila
Miivelodesi Haz megiiriilt epiiletet megkapta a szakmunkas iskola. A hazat termeszetesen at kellett alakitani. A korra jellemzden tarsadalmi
munkaban tanarok, sziildk es tanuldk kdzds munkajaval neki is kezdtek.
Kdzfalak felhiizasaval a szinhazterembdl kialakitottak egy elfogadhatd
tantermet es negy sziiksegtermet. Igaz a termek fiateset csak nehezen tudtak megoldani, a vilagitas is rosszul miikdddtt. No meg tomateremre sem
futotta. A tornadrat a pinceben tartottak. 1982-ben a Varosi kdnyvtarbdl
kikdltdzdtt az ott maradt Gyermekkdnyvtar, igy azt is megkapta az iskola. Ujabb atalakitas, iijabb tarsadalmi munka. Meg ket tantermet sikerult
kialakitaniuk. Meg egy csdppnyi tanari szobat, ahol ketten iiltek egy asztai mellett. A kialakult harom tanterem mar olyan volt, hogy abban egyegy osztaly teljes letszammal elfert. A tdbbi terem azonban csak szakcsoport-foglalkozasokra volt alkalmas. Tornazni meg mindig mashova
jartak, most a Kossuth Lajos Katonai Foiskola tomatermebe. 1985-ben
lijabb szerencses valtozas tdrtent a varos iskolatdrteneteben. A Felszabadulas, ma Puspdkmajor lakdtelep alatt iij epiiletet emeltek a Moricz
Zsigmond Gimnazium szamara. Az elhagyott iskolat a Rdmai sane utcaban megkapta a szakmunkaskepzd iskola. Azonban az elsd dnalld, iskolanak emelt epiiletben sem volt teljes a megnyugvas. A zsiifoltsag ugyan
megsziint, de az oktatasi modszer kiildnbsegere vald tekintettel azert itt
is sok mindent at kellett alakitani. A tantermek, szertarak es a tanari atalakitasa a szakmunkaskepzd iskola igenyeinek megfelelden tdrtent.
1998-ban a tomaterem feletti tetdter beepitesevel tovabbi hat tantermet
letesitettek. A jelenlegi mintegy 600 tanuld vegleges elhelyezese azonban csak egy lij epiiletszamy epitesevel fog megfeleldve valni.
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OKTATO MUNKA

Az allamositas utan termeszetesen megvaltozott az iparostanonc iskola neve is. 1949-1952 kozott Allami Altaldnos Irdnyu Iparostanuld iskola neven miikodott. Kesobb az iskolat a szervezodo orszagos es megyei
szakmunkaskepzo intezetek halojaba soroltak. Neviik az idok folyaman
tobbszor valtozott. 1952-t61 az iij neviik 228-as szamu Szentendrei Ipari
tanuld Iskola lett, csak epp harom evig nem miikodtek 1955-ben - amikor ligy tiint, hogy hosszabb idore otthont talaltak a Rakoczi iiti iskolaban - lij neviik lett: pesti 16-os szdmu Ipari tanuld Iskola. Ekkor 126 tanuloval mintegy tiz szakmunkaban vegeztek az oktatast.' 1973-ban meg
ugyanitt a cegledi 203. sz. Bem Jdzsef Szakmunkdskepzd Intezet kihelyezett reszlegekent miikodtek tovabb. Miutan az epulet nem az ovek volt,
az oktatas idejeben alkalmazkodni kellett a szallasado iskola rendjehez.
A szakmunkasok csak delutan es este foglalhattak el a termeket.
1975. oktoberetol iij lehetosegekkel kezdhettek meg a munkat. Eloszor miikodtek egyediil kiilon epuletben. A 180 tanulo oktatasat kilenc
foallasii pedagogus vegezte. A kesobb ide kilatogato riporter szerint „az
dndlld epiilet lehetoseget ad a szakmai-pedagdgiai munka szinvonaldnak emelesere. " ^ Az oktatas szinvonala valoban nott. Az addig oktatott
szakmak: autoszerelo, villanyszerelo, szobafesto-mazolo, acs, komiives,
geplakatos melle a varos es a vonzaskorzet igenyeit figyelembe veve
lijakat indithattak: villamosjarmii-szerelo, noiruha-keszito. Rovid ido
miilva a szakmak sora tovabb gazdagodott. Tanulhatott itt a karosszerialakatos es a szovono. 1981-ben a megyei iskolarendszerben iijabb atszervezes tortent es ettol kezdve a pilisvdrdsvdri 206-os szdmu Szakmunkdskepzd' Intezet kihelyezett reszlegekent miikodtek tovabb. Ekkor mar a
256 tanulot 16 tanar oktatja, tudjuk meg a Pest Megyei Hirlap hasabjairol. De meg ez az egyre bovulo lehetoseg sem oldotta meg a varosban a
szakmunkashianyt.' 1986-ban, egy evvel azutan, hogy megkezdtek a
munkat a Moricz Zsigmond Gimnaziumtol kapott epiiletben, az onallosagukat hangsiilyozando az iskola megint iij nevet kapott: 227. szdmu
Szentendrei Szakmunkdskepzd Iskola lett. Az iskola vezetese szerette
volna azonban, ha a vegleges otthonnak tiino epuletben vegre maga formalhatja sajat arculatat. Ezt azzal is megprobaltak hangsiilyozni, hogy
eloszor az iskola torteneteben maguk valasztottak nevet. 1988. majus 28an felvettek a Petzelt Jozsef 71806-1850/ nevet. Az 1848/49-es forrada397

lorn es szabadsagharc memok-alezredesenek, az elso katonai akademia,
a Magyar Hadi Fotanoda aligazgatojanak elete szorosan kotodott a varoshoz. A bukas utan 6t nem vegeztek ki, ide szamuztek Szentendrere,
ahol hamarosan meg is halt. Hamvait itt helyeztek orok nyugalomra. Az
eztan tortent nevvaltozas mar esak az iskola profiljanak valtozasat tUkrozi.
TART KAPUKKAL

A nevvaltozas mellett az iskola sajat pedagogiai areulatanak kialakitasaval is szerette volna hangsiilyozni onallosagat, jelenletet a varosban.
Amikor a rendszervaltas utan a muvelodes es oktatas teren is iij lehetosegek nyfltak meg, az iskola is reagalt az esemenyekre. Felidezve egy regi iparos hagyomanyt, 1990-ben Budapesten megalakult a Magyar
Kolping Szovetseg. Az orszagban ezutan 32 Kolping egyesiilet kezdte
meg a miikodeset. Ehhez a mozgalomhoz - a varosi hagyomanyt is apolva /lasd Iparostanonciskola - Legenyegylet/ - esatlakozott a szentendrei
szakmunkaskepzo iskola is. Szonyi Laszlo igazgato a helyi lijsagban kozolte, hogy 1990. nov. 4-en a Petzeltben megalakult a Szentendrei
Kolping Egyesulet." Az Egyesiilet egyhazi elnoke dr. Soos Janos, Anyos
atya a Ferenees Gimnazium tanara lett. A titkari teendoket Szonyi Laszlo latta el. 199l-tol bevonva a varos polgarait is az egyesiilet kiilon helyen, a Kurue kozben miikodott tovabb.
1991. az iskola pedagogiai miikodeseben is fejlodest jelentett. Az iparvallalatok megsziinese miatt az iskolaban kiilon tanmiihelyt hoztak letre
eloszor a noiruha-keszito tanulok szamara, 1993-ban az epitoipari szakmunkak vegzoinek. 1993-ban lij igazgato vette at az iskola iranyitasat.
Ducza Istvanne szamba vette az lij tarsadalmi helyzetet. Amikor minden
teren egyre bizonytalanabba valt az elhelyezkedes, a munkahely, igyekezett „piaekepes" iskolai oktatast kialakitani. A varos es a Dunakanyar
igenyeit figyelembe veve 1996-ban beinditottak az idegenforgalmi- es
vendeglatoi szakmaesoportot. Szoros kapcsolatot alakitottak ki a vonzaskorzet /Visegradtol Bekasmegyerig, a Pilis tersege/ munkaltatoival.
Koziiliik mintegy 100-al tartanak fenn ma is kapcsolatot. Munkajuk reven az itt tanulo diak mar „tanul6evei alatt elkel" tudjuk meg az egyik
lijsagcikkbol.'
A rendszervaltas utan, az 1990-es evek elejen az iskolai oktatas-struk398

turaban valtozas allt be. Az orszagos celoknak megfeleloen atalakult a
kepzes. Felvetodott a kerdes, az iparvallalatok megszunesevel, az ipar
atalakulasaval sziikseg van-e meg a szakmunkaskepzesre. A megmaradt
vallalatok, intezmenyek azonban egyre kepzettebb munkasokat vartak.
Megkezdtek a gimnaziumok es a szakiskolak pedagogiai osszevonasat.
A szentendrei szakkepzo iskolaban is helyet kaptak az erettsegizett diakok, akik itt akartak utolag szakmat tanulni. Ok altalaban az autoelektronikai-mii'szeresz szakmat valasztottak. Ez evtol megindult a 9-10. osztalyos szakiskolai kepzes. Azok a 8. osztalyt vegzett tanulok, akik meg
nem dontottek, mik is akarnak lenni, itt a ket eves eldkeszito alatt talan
ddntesre jutnak. A 10. osztaly elvegzese utan a kdvetkezd szakmakbdl
valaszthatnak: karosszeria-lakatos, szobafestd-mazold es tapetazd, komiives, villanyszereld, kereskedd, szakacs, cukrasz, pincer. Sdt a szakmunkas bizonyitvany melle erettsegit is szerezhetnek. Az iskolai struktiira ilyen valtozasa termeszetesen iijabb neveseret igenyeit. Ez azonban
csak a mindsegi valtozast jelzi. 1995-ben a szakmunkas kepzdbdl szakkepzd iskola lettek.
A mindsegi oktatassal egyiitt jart a targyi eszkdzfejlddes is. Palyazatokkal, vilagbanki tamogatassal iijabb tanmuhelyt alakithatnak ki. A
vendeglatas- idegenforgalom es kereskedelem-marketing csoport szamara iskolai tankonyhat, felszolgald kabinetet (tanettermet) es kereskedd kabinetet epitenek ki es szerelnek fel. Bdviil a szamitdgepes park. Az
itt tanuldk sem maradnak ki a fejlddesbdl. Tobb mint szaz szamitdgep teszi lehetdve a tanulast es az intemetes tajekozddast. A tovabbi palyazati
lehetdsegek kihasznalasaval a kor szinvonalanak megfeleld eszkdzparkot szereznek be. Az oktatasi kinalat bdviil felndttkepzessel es felsdfokii
szakkepzessel. A tudatos epitkezesnek, emelt szintii nevelesi programnak hamarosan megvan az eredmenye. Az iskola berkein tul a varos is
megismerkedhet a sikerekkel. Albert Gyorgy I I I . o. autdszereld egy orszagos versenyen az 5. helyezest erte el, adja hiriil a Szentendre es Videke lijsag. Negy Petzeltes diak kivaloan szerepelt az orszagos megmerettetesen. A szakma Kivald Tanuldja versenyen az 1998/99-es tanevben a
kovetkezok vehettek at oklevelet: Varga Maria ndiruha-keszitd, Bagyi
Istvan, Kapi Zoltan villamoshaldzat szereld, Csobanezy Krisztian autdszereld.
Sdt ebbdl az iskolabdl kerult ki „minden idok legfiatalabb lovaggd
Utdttfegyverforgatdja is." Sagi Laszlo villanyszereldt - aki regdta viv, es
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gyakori szereplqje volt a Visegradon rendezett, Matyas kiraly koranak
eletet idezo palotajatekoknak - 2000-ben felavattak a Szent Gyorgy lovagrend tagjai koze. E tisztseg termeszetesen nemesak azzal jar, hogy
valaki jo sportolo, de vallja a sajatos rend kimagaslo erkolcsi ertekrendjet is." Az iskolaban a szellemi munka mellett nem hanyagoljak el a test
edzeset sem. Labdarugo esapatuk 1998-ban reszt vett a Magyar Honvedseg borsodi kispalyas labdarugotomajan, ahonnan emlekeremmel terhettek haza. Ugyanebben az evben a lanyok kosarlabdaesapata a varosi kozepiskolas kosarlabda bajnoksagrol hozta el a IL helyezest. Az ezt koveto evekben is sikeresen szerepeltek es szerepelnek minden varosi es megyei sportversenyen.
Az

ISKOLA ES A VAROS, A PETZELT

NAPOK

Bar az itt tanulo diakok koziil sok a helybeli, az oktatasban resztvevo
iizemek, vallalatok is zommel a varosban miikodnek, az iskola vezetese
es a tanulok is iigy ereztek, nem igen ismeri oket Szentendre. Ezert
1994-ben Petzelt Napok eimmel egy harom napos rendezvenysorozatot
inditottak. Jelszavuk: Tdrt kapukkal - a vdros fele.A napok soran kiallitasokat, bemutatokat tartanak az altaluk keszitett targyakbol, vetelkedoket, divatbemutatot rendeznek, a Gyore Zsofia tanamo altal vezetett
Fuszulyka szinjatszo koriik eloadasokat tart. A helyszin valtozatos: a
Pest Megyei Konyvtar szinhazterme, a katonai foiskola, a varoshaza. Az
igazgatono szerint e rendezvenysorozat amellett, hogy jo alkalmat ad a
bemutatkozasra, egyben kozossegformalo ero is. A diakokat sikerelmenyhez juttatja, magabiztosabba teszi oket. Azota a Petzelt Napokat
rendszeresen megtartjak igen nagy sikerrel.
Az iskola azonban a kozos munkabdl is kiveszi a reszet. A diakok ott
vannak az uteakon, tereken a tavaszi nagytakaritas idejen, fat iiltetnek a
Fold napjan. A szobafestok es mazolok keze nyomat latni a hidakon, a
jatszotereken. Tom Sowyer is igy kezdte, vigasztalja oket az lijsagiro a
helyi lapban.* A varos nem felejti ki az iskolat a testvervarosi kapesolatokbol sem. 6k is eljuthatnak kiilfoldre, sot az a megdszteles is erte mar
oket, hogy az itteni szakaesok foztek a Szentendrere latogato egyik testvervaros magas rangii vendegeinek, nagy megelegedesiikre. Sot 2003ban egy olasz es egy nemet partnerrel egyutt adtak be egy palyazatot a
nemzetkozi kozponthoz. A Leonardo Mobilitas programot meg is nyer400

tek. Ezen program celja egyebek mellett a nemzetkozi munkaero-piacon
valo helytallas erositese. A partnerkapcsolatok tovabbi palyazatok sikeres elnyeresevel tovabb bovultek angol es finn partnerekkel. Az eredmenyes kapcsolatoknak sok-sok szep elmeny es munka lett az eredmenye.
Errol a helyi sajtoban A lehetosegekkel tudni kell elnil cimmel szamolt
be egy c i k k . '
KlADVANY

Az iskola eleterol ugyan tobb ujsagcikk is beszamolt, az itt zajlo munkarol, oromekrol, banatokrol, elert eredmenyekrol hiteles kepet megis a
sajat kiadvanyukbol kaphatunk. Az elsd Evkdnyvvel az igazgatdnd szerint hagyomanyt szeretnenek teremteni. A minden evben sok keppel,
modszertani anyaggal, diak-visszaemlekezesekkel dsszeallitott kiadvany
valoban sokoldalu kepet ad az iskolardl. A szakmaisaga mellett elvezetes olvasmany is.
Evkonyv - 1997-1998-as tanev, szerk. Hangai Laszlone,
Honeezy Zoltan
Evkdnyv - 1998-99-es tanev, szerk. Balint Mariann, Hangai Tina
Evkdnyv - 1999-2000-es tanev, szerk. Balint Mariann, Hangai Tina
Evkdnyv - 2000-2001-es tanev szerk. Bahnt Mariann, Hangai Tina
Petzelt Kepeskdnyv - 2002-2003-as tanev, szerk. Hangai Tina,
Kdszegi Judit
Petzelt Kepeskdnyv - 2003-2004-es tanev, szerk. Hangai Tina,
Kdszegi Judit
Petzelt Kepeskdnyv 2004-2005-es tanev, szerk. Gydre Zsdfia,
Aladics Antal, Szoke Bama
TANTESTULET/1952-

2004/

Az iskolaban jellegenel fogva az evtizedek soran tobb szaktanar tanitott itt. Mellettiik azonban mas allami iskolakhoz hasonldan itt is vannak
kdzismereti targyakat oktatd neveldk is. Vannak allandd tanarok es draaddk. Ezen iskola tantestuleteben is akadnak a varos, a fdhatdsag altal
kiildn elismert, dijazott tanarok.
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IGAZGATOK

Szonyi Ldszld /I941. jun. - 2001. jiin./
Gepesz muszaki tanarkent kerult az iskolaba. A tagiskolakent miikodo
iskolaban eloszor igazgatohelyettesnek kertek fel. Majd az onallo szakiskola elso igazgatoja lett /1986-1993/. Az 6 iranyitasa alatt folyt az iskola Romai sane utcai epuletreszenek atalakitasa.
Ducza Istvdnne I Szeged, 1951. jiin. 1. - /
Elso diplomajat a Konnyiiipari Muszaki Egyetemen szerzete /1973/,
pedagogiai szakot a Miiszaki Egyetemen nyert /1992/. Humanszervezoi
szak Pecs Jannus Pannonius Egyetem /1998/, kozoktatas vezetoi szak
Muszaki Egyetem Bp. /2003/. Palyaja: Kelenfoldi Textilgyar, Budakalasz Lenfonogyar, tanar, gyakorlati oktatasvezeto Petzelt J. Szakmunkaskepzo Iskola /1985-1991/. Ugyanitt igazgatohelyettes /1991-1993/.
Szonyi Laszlo tavozasa utan az iskola igazgatasaval bizzak meg. Oktatoi munkat 1999-ben Arany Janos Pedagogiai Dijjal ismertek el.
ig. h.Udvarhelyi Zoltan
Valentin Antalne
Malomsoky Jozsefne
Arany Janos pedagogiai dij /2004/
Balint Mariann +
Enekes Rita
Czekmany Ilona
gyakorlati oktatasvezeto Ficze Bela
TANAROK - AZ INDULASTOL

2005-IG

Aladics Antal
Almasi Margit
dr. Balla Csabane
Bodine Fenyvesi Ildiko
Bognar Janosne
Bomemisza Balazs
Bomemisza Balazsne
Devai Ferenc
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Dobai Tamas
Dregelyi Endre
Drobnine Feher Sarolta
Fabianne Oszko Hajnalka
Fodor Eva
Gyore Zsofia
Gyorfi Katalin
Haluszka Tibor
Hangai Tina +
Hargitai Katalin
Heiter Robert
Herczegfalvi Gyorgyne
Kendene Osvath Eva
Khim Ingrid
Kormosne Korosi Aniko
Koszegi Judit
Koszegvari Magdolna
Lukacs Julianna
Lukacsne Nemeth Klara
Magyar Ibolya
Magyar Laszlo
Medveczki Imre
Molnar Andrea +
Molnar Sandor
Nemeth Maria
Nemethne Gyulavari Eva
Opra Margit
Paizs Eszter
Pajkos Laszlo
Pajkosne Reczi Beata
Paline Szappanos Zsuzsanna
Pallos Eva
Paszka Zita
Schmidt Karoly
Simonne Pelles Judit
Skrobak Ferenc
Stefancsik Ferencne
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Siimegine Nagy Katalin
Szakaes Edua
dr. Szenyine Plaganyi Sarolta
Szigeti Csilla
Sztankics Nandor
Takacsne Zimanyi Monika
Vadasz Karoly
Varga Imre
Vargane Halasz Erzsebet
Vereb Zsuzsanna
Vityi Zoltanne

SZAKOKTATOK

ORAADOK

Adam Janosne
Almassy Janos
Berecz Istvan
Brichta Agoston
Csontos Monika
Csutak Denes
Geczi Sandorne
Giirtner Karolyne
Helyesne Fodor Katalin
Herczegfalvi Gyorgyne
Horvath Istvan
Krecsmarik Tibome
Marosfalvi Lajos
Paroczai Emo +
Pasztor Laszlo
Ungvari Jozsef

Bognar Judit
Kabok Imre
Kliment Tibor
Mate Borbala
Sipos Katalin
Szabo Eva
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Az iskola bejdrata

Az uj epUletek az udvarban
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A nevado sirja az iij Koztemetoben

Ballagok 2004-ben

406

KATONAI

ISKOLAK

TISZTKEPZES MAGYARORSZAGON

„Az europai allando hadseregek feldllitdsa idejen Magyarorszdg nem
volt fUggetlen dllam, igy dndlld hadserege sem lehetett. A magyar rendek
hosszu evtizedeken keresztUl zajld politikai kUzdelmek utdn sem tudtdk
elerni, hogy a magyar ezredek tisztjeit az orszdgon belul kepezzek ki. " '
A torokok kiuzeset koveto Rakoezi szabadsagharc leverese utan a
X V I I I . szazadban indult meg hazankban a regularis, tomeghadsereg felallitasa, kikepzese. Ennek a hadseregnek olyan vezetokre volt sziiksege,
akiknek „a munkdjukban elsosorban nem a szdrmazds, hanem a katonai,
szakmai hozzdertes es a katonai hivatds irdnti elkdtelezettseg volt a
meghatdrozd.'"^ A szakmai kovetelmenyek mellett a rendek fontosnak
tartottak azt is, hogy a kepzes magyar nyelven tortenjek. Az 1790-es orszaggyulesen hoztak is egy hatarozatot, hogy „egy katonai akademia
dllittassek fel, a katonai neveles erdekeben magyar nyelven. " '
Vegiil az elso magyar dsztkepzo iskola felallitasat az 1808. evi orszaggyiiles dontese tette lehetove. Az iskola szinhelyeiil a Vacott mukodo nemesi nevelointezetet /Terezianum/jeloltek ki. Az intezmeny 1945tol bortonkent miikodik. A katonai iskolat az alapitashoz bokeziien hozzajarulo kiralynerol Ludovikanak neveztek el. Az intezmeny azonban
1808-1828 kozott a napoleoni hadjaratok miatt csak nevleg letezett.
1830-ban pedig iigy dontottek, hogy a tisztkepzo iskolat Pestre kell hozni. A ijlloi liton az Orezy baro altal adomanyozott telken Pollack Mihaly
tervei alapjan kozadakozasbol kesziilt epiiletet 1836-ban adtak at. Akormanyzat azonban az epiiletet mas katonai celokra hasznalta fel.
1848-ban a fiiggetlen magyar kormany lijra foglalkozott a dsztkepzes
iigyevel es elhatarozta, hogy a Magyar Katonai Fotanoda neven az elobb
emlitett epuletben megkezdik a magyar nyelvu tisztkepzest. Az intezmeny igazgatoja Lubbert Janos ezredes, aligazgatoja pedig Petzelt Jdzsef
alezredes lett, aki elete vegen szorosan kotodott Szentendrehez. Az ezre407

dest az 1848/1849-es szabadsagharc leverese utan varosunkba szamuztek. Itt is halt meg 1850-ben. A Sztaravodai iiti koztemetoben alussza
orok almat. Nevet vette fel 1988-ban a helyi ipari es szakkepzo iskola.
/Lasd Petzelt Jozsef Szakkepzo Kozepiskola!/
A szabadsagharc leverese utan a Habsburg uralkodok hallani sem
akartak a magyar nyelvii tisztkepzesrol. Vegiil a kiegyezes hozta meg a
valtozast. Az 1872. evi XIV. torvenycikk alapjan 1873-ban megkezdte
az oktatast a Magyar Kiralyi Ludovika Akademia. Az orszaggyiiles azon
kereset, hogy a becsiijhelyi Maria Terezia Akademiaval azonos szintii
kepzest folytathasson a Ludovika Akademia, Ferenc Jozsef csak 1897ben engedelyezte. 1903-ig a kiilonbozo fegyvernemek es a technikai
kepzes azonban tovabbra is nemet nyelven es Becsben tortent.
1919-ben a Tanacskoztarsasag feloszlatta az akademiat, az oktatas teren tervezett valtozas megvalositasara azonban nem volt ideje. 1922-ben
a vilaghaboriit lezaro trianoni bekeszerzodesnek megfeleloen csak korlatozott mertekben folytathatta az oktatast az lijra indulo Ludovika Akademia. A hiiszas evektol a magyar honvedseg mennyisegi novekedesehez igazodva megvaltozott a katonai oktatas is. 1929-ben iij tisztkepzo
iskola nyilt Pecsett, a Zrinyi Akademia, es lij szakok indultak a
Ludovikan, amely csak 1944-ben sziint meg vegleg. Egy Honvedelmi
Miniszteriumi rendelet alapjan 193l-tol a Budapesten a Htivosvolgyben
megkezdte miikodeset a Bolyai Janos Honved Miiszaki Akademia. Igy
Magyarorszagon mar ket katonai foiskola miikodott. A harmadikat a
Horthy Miklos Honved Repulo Akademiat 1939-ben hoztak letre Kassan. A haborii utan mind a harom foiskolat atszerveztek. 1947-1949-ig
Honved Kossuth Akademia neven miikodtek, majd 1949-1957 kozott a
szovjet oktatasi modellt koveto kiilonbozo fegyvememi tiszd iskolakon
folyt a tisztkepzes. Ekkor jott letre az Egyesitett Tiszti Iskola, amely
1967-ben lijra harom foiskolava bomlott szet. Majd a rendszervaltas
utan, 1992-ben lijra atszerveztek a katonai felsooktatast. A foiskolak az
egyetemi ranguva emelt, a nyugati hadi oktatast koveto, a fovarosban
miikodo Zrinyi Miklos Nemzetvedelmi Egyetem iranyitasa ala keriiltek.
A kozepfokii katonai kepzes az 1897. evi 23. torveny alapjan honved
forealiskola neven indult meg Magyarorszagon. Feladata: „a katonai nevelesbe belepo es kiilonfele elokepzettsegU novendekeket a muveltseg es
teljesitokepesseg tekinteteben egyseges szinvonalra emelni es oket a
Ludovika Akademidra eldkesziteni." Kesobb az iskola neve valtozott
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/honved hadaprodiskola, honved realiskola, honved kozepiskolai
nevelointezet/ de toretleniil folyt benniik az oktatas 1944-ig. A „felszabadulas" utan 1953-1958 kozott I I . Rakoezi Ferene katonai kozepiskola
es kollegium neven mukodott e kozepfoku iskolak. 1973. aug. l-tol a
Magyar Szociahsta Munkaspart Politikai Bizottsaganak hatarozata alapjan katonai kollegium - honved kollegium neven 1991-ig mintegy tiz
ilyen iskola kepezte a katonai palyara kesziiloket." A rendszervaltas utan
ezek az iskolak a folyamatos haderdreform kdvetkezteben megszuntek.
KATONAI ISKOLAK

SZENTENDREN

Az evtizedek alatt Szentendre tdbb katonai iskolanak is otthont adott.
Volt itt altalanos tisztkepzes, sdt katonai fdiskola is. Mara ezekbdl egy
szakjellegii iskola maradt. Az iskolakra vonatkozd adatokat dr. Schubert
Katalin szazados nezte at.
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RUISK - VEP
RENDOR U J O N C I S K O L A - V A S U T E P I T O E Z R E D
/193I - 1945/
Szentendre, Budai lit,
ma Dozsa Gyorgy u. 12.sz.
A trianoni bekeszerzodes /1920. jiin. 4./ katonai rendelkezesei igen siilyosak voltak. A gyoztes hatalmak a vesztes Magyarorszagnak esak
olyan hadsereg fenntartasat engedelyeztek, amely nemcsak hogy a tamadoakciokra lett volna keptelen, de a termeszetes hatarokkal nem rendelkezo orszag vedelmet is ahg biztosithatta volna. A megegyezes a magyar
hadsereg letszamat 35 000 fdben hatarozta meg, amibol 1750 fo lehetett
tiszt.
A bekeszerzodes szerint a hadseregnek nem lett volna vezerkara. A
rendelkezest a Nepszovetseg Tanaesa az ide delegalt Katonai Ellenorzo
Bizottsag reven ellenorizte. A magyar hadvezetes a rendelkezest persze
nem fogadta el es megprobalta megkeriilni. A nem engedelyezett honvedsegi vezerkar rejtve mint a Honvedelmi Miniszterium V I . Csoportfonoksege fejtette ki tevekenyseget. Ugyanez tortent a hadsereggel is. Az
engedelyezett hadero legfeljebb csak karhatalmi feladatok elvegzesere
lett volna alkalmas, ezert a hatterben megindult az atrendezes. Az ellenorzes felrevezetesevel titokban megkezdtek a l¥J kenyszertoborzast. A
hadrendet kiegeszitettek meg a vamorseg, a csendorseg, a rendortartalek
zaszloaljaival, valamint a folyamorseggel. Az igy kialakitott /Fr./ felriasztott hadsereg letszama vegiil 116 000 fo, az engedelyezett szam tobbszorose lett.
1926. jiil. 1-evel ugyan a Nepszovetsegi Tanacs megsziintette a nepszovetsegi fobiztos ellenorzesi jogkoret, de a hadero fejlesztese tovabbra is - bar enyhebb - feliigyelet alatt allt. Ennek ellenere lassan megkezdodott az aktiv revizios politika. Ez termeszetesen a hadsereg fejlesztesevel is jart. A koronatanacs ezt 1928-30 kozott harom iitemben kivanta
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vegrehajtani. A bovitest „alcazni" kellett. A panceljarmiives hadosztaly
feddszerve a R U I S K , Renddriijonc Iskola volt. Neve szerint az intezmeny iskola lett, de tevekenyseget tekintve ez egyertelmuen a hadikikepzest szolgalta. Az intezmeny tdrtenete igy nem illene a varos iskolait bemutato kdnyviinkbe, de mivel a R U I S K kesdbb 71957/ lehetdseget
adott arra, hogy a varosban valdban otthont talaljon az elsd katonai felsdfokii iskola 7ETI7, iigy ereztiik, a Renddnijonc iskolanak is itt a helye.
Szerencsere Zakarias Zoltan a R U I S K egykori szazadosa megirta az
ugyanezen iddben itt miikddd magyar kiralyi honvedseg vasiitepitd csapatanak tortenetet is, ezert hiteles kepet adhatunk az itt folyd katonai
munkardl.
ELHELYEZES

A hadsereg bdvitesehez, a katonak kikepzesehez hely kellett. Ezert orszagszerte tdbb lij laktanyat is epitettek. Egyet ezek koziil Szentendren.
1929-ben a varos Budapesthez kdzeli reszen, a Pannonia telepen, az akkori Budai 7ma Ddzsa Gydrgy7 liton megkezdtek egy harom zaszldaljnyi kikepzd ezred befogadasara alkalmas laktanya epiteset. A Gorgey Artiirrdl
elnevezett korszeriien megepitett laktanyaba a R U I S K 1931-ben kdltdzdtt
be. A laktanya azonban hamarosan kicsinek bizonyult es bdviteni kellett.
Errdl Zakarias Zoltan igy szamol be: „A tdrzsepulet es a hdrom zdszloalj
epulete nem tette lehetove a vasiitepito csapat szdmdra sziikseges kikepzesi celok elereset. Rdvidesen megepUlt az anyagkezeldseg epiilete megfelelo muhellyel, de meg szdmos raktdrra es gardzsra is sziikseg volt. Szdmolni kellett afejlesztes sordn tervezett tizenket mozgdsitdsra kerUld vasutepitd szdzad teljes szerszdmkeszletevel, ami dnmagdban is jelentds helyet igenyeit. A raktdrakat Szentendren hdzilag, dnerdbdl kellett megvaldsitani.
Az ezred szdmos raktdrepUletet es gepkocsiszint epitett a laktanya teriileten. Az epitkezesek nagy reszet a kikepzes kereteben hajtottdk vegre. A
szabvdnyositott vasdti hidanyagok es a sziikseghidak szdmdra eldkeszitett
anyag tdroldsdra a tovdbbiakban is a kdzponti anyagkezeldseg Timdr utcai raktdra szolgdlt."' A sorkatonak mellett termeszetesen helyet kellett
biztositani az itt kikepzest vegzd, illetve a hadsereg iranyitasaban reszt vevd tisztek szamara is. Ezert a laktanyan kiviil, illetve mellette kiildn lakasokat is epitettek. A tisztikart szolgalta az ugyancsak a laktanya mellett
megepitett Tiszti kaszind, ma Helydrsegi Klub 7Ddzsa Gy. u. 8. sz.7.
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OKTATO, NEVELO MUNKA

Az itt folyo szakmai munkarol Zakarias Zoltan a kovetkezoket irta A
„Gorgey Artiirrdl elnevezett laktanydban az iskolaparancsnoksdg aid a
kovetkezo egysegek tartoztak: I. es II. tanosztdly, egyenkent 2-2 tanalosztdllyal ehhez esatlakozott III. osztdlykent az egyesitett hiddszszakasz 2
szdzada." 1932-33. ev fordulojan a R U I S K elnevezest megszuntettek.
Helyette az uj elvezes Egyesitett Hidaszszakasz lett. „Ezzel egyidejuleg
a vasiitepito egysegek mdr ruhdzatukat tekintve is egyertelmUen a honvedseghez tartoztak, bdr a tisztek nevet nyilt szdvegekben es parancsokban nem lehetett feltUntetni, helyette beosztdsukkal, illetve az illetekes
alegyseg szdmdval es a tiszt nevenek kezdobetUjevel kellett oket nevezni.
1937 oktoberetol az iij Huba-hadrend szervezesevel az Egyesitett
Hidaszszakaszok helyett a Kozlekedesi Ezred nev lepett ervenybe. A bekes munkat es tanulast azonban lassan lijra a hadra keszultseg, majd
1938-ban a mozgositas kovette. 1939 mareiusaban a hidaszalakulatot
Komaromba helyeztek at. Vasutepitoket kepeztek meg ki Nagybanyan
is. A Magyar Kiralyi Honved Vasiitepito Ezred az akkori honvedseg legjobban kepzett es legkorszeriibb ezrede volt. Magas felkeszUltsegiik reven miikodesuk alatt otven vasiiti hidat epitettek es allitottak helyre, 160
km vasutat fektettek le, 100 km hosszii vasutat korszerusitettek. A I I . vilaghaborii alatt a keleti hareteren, a hazatol tobb ezer kilometerre, nehez
koriilmenyek kozott, magas miiszaki szinvonalon teljesitettek szakmai
feladataikat.
Ide szolt a behivoja 1943. okt. 6-an egy eeseri fiiinak, Harazin Istvannak is. Egy nemreg megjelent konyveben szemleletes kepet fest az itt
zajlo katonai kikepzesrol: „ A behivdm Szentendrere szdlt a miiszaki alakulathoz. Mdr sokat tudtam rdla, mivel sok ecseri es a nagybdtydm is ott
volt katona. Egyediil a Dundtdl tartottam. Vegiil is a II. szdzad 2. szakaszdhoz keriiltem. Mivel a kijelolt kikepzo tiszteseinknek volt lehetosegiik,
hogy vdlogassanak, es olyanokat hozzanak egy szakaszba, akik jol futballoznak, ide jelentkeztem en is. De ezt kesdbb igen megbdntam, mivel semmi eldnnyel nem jdrt, es a hosszii menetgyakorlatok utdn meg szdzadbajnoksdgot kellett jdtszani, holott a tdbbiek Ulve neztek bennUnket. Tisztjeinknek az alapkikepzessel gyakorlatilag semmi gondjuk nem volt, mivel
azt mdr mind megtanultuk a leventeben, ami eldirds volt. Ugyaniigy a
puskdval vald bdndst is, a kuldnbdzd fogdsokat es az eles Idveszetet is.
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Nehany nap es megismertem tisztjeimet is: Demcsdk Pal szazados szdzadparancsnok, Gosi Bela hadnagy szakaszparancsnok kivdld emberek,
igazi katondk. Kdrletiink a mdsodik emeleten volt, innen jdttiink le reggelente a nagyudvarra, reggeli torndra. Eleg hangos volt az udvar, mivel het ujonc szdzad miivelte ezt egy idoben. Nem okozott hdtrdnyt a szakasznak, hogy a fele katona ruszin fiii volt. Kdrpdtalja ugyanis akkor
mdr hozzdnk tartozott. KikepzesUk idejen ruszin tiszt es katona volt segitsegUkre, mivel volt olyan fiu, aki egy szdt sem tudott magyarul. Szdfogadd, tisztessegtudd fiuk voltak. Megldtszott azonban, hogy mds vildgban nevelkedtek. Nehezen birtdk az eroltetett kikepzest, kegyetleniil feltek a viztol, a nagy Dundtdl. Alaki kepzesUnk ezert kisse elhuzddott, mivel a rajban, vagy a szakaszban ezeket a dolgokat egyiitt gyakoroltuk. De
volt rd eset, amikor a ruszin tisztes kenytelen volt veliik kiildn is foglalkozni. FUlUnkben csengett a bevonulds eldtt oly kdzismert dal, es enekeltuk gyakran estenkent a laktanydban is:
Zsindelyezik a kaszdrnya tetejet.
Mind elvittek a legenyek elejet.
Maradt itthon kettd-hdrom nyomorult,
Rdtok Idnyok, meg az eg is beborult.
Ha beborult, majd kivildgosodik,
Majd ha ez a nagyhdborU letelik.
Mdr novembert irtunk, amikor a vizi kikepzesunk megkezddddtt. Elsdkent a csdnakbdl, majd kesdbb a pontonbdl tdrtend csdklydzdssal kezddddtt, iigy, hogy minden magyar fid melle egy ruszin kerUlt. Igy dk is bdtrabbak lettek. Azonban nehezen ertettek a vezenyszavakat es utasitdsokat, fogdsokat, emiatt a csdnakot irdnyitdnak eleg baja volt a menetirdnnyal. Bizony, ilyenkor gyakran jott az „utdszfrdccs", ami a csdnakban
rendszeresitett kimerd lapdtbdl jdtt a vezenyld tisztestdl. Nagyon nehez,
kimeritd munka volt drral szemben a csdklydzds, kivdltkepp, amikor a
csdklydt nem egyszerre es nem kozvetlen a csdnak mellett tettUk le a meder aljdra. Az evezes mdr kdnnyebb volt, addigra a ruszin fiiik is megszoktdk a vizet (prdbdltdk volna nem megszokni), es lettek mindenben fegyelmezett katondi a szakasznak. A laktanydnak sajdt teruleten hatalmas
gyakorldtere volt, a Duna es a laktanya kozott. Mind a het szdzad kikepzese itt, egyszerre tdrtenhetett. Nagyon drultunk, amikor Idveszetre men414

tiink a laktanyan kiviil. Ldteriink Izbeg mellett volt egy hegyoldalban. Az
utat vegigenekeltiik, itt volt a robbantoszer-raktdra is a laktanydnak. Fiatal hadnagyunk kedves dala volt a Japdn himnusz, amit minden kiilsd
kivonuldson enekelni kellett! Igen jd menetdal volt!
Napkeleti vizeken hdmpdlydg az dr,
Nezd a hajnalt az egen, mennyi napsugdr.
Viztarajon fut a hab, rdragyog a feny,
Nyolc szigeten siit a nap, tdncol a remeny.
Refren:

O hogyha virraddsunk szep kdnnye szdll,
Egbe repUl az ima, feltdri magdt,
Szent hegyiink, a Fuzsima zengi a szavdt,
Szdll a tUz, eg a Idng, ne felj, szent hazdm!

A vizi kikepzes utdn a hidepites elsajdtitdsa, oktatdsa kovetkezett. Elsdkent a cdldpverest es a hid szerkezeti felepiteset tanultuk. Ezeknek a
hidaknak a szerkezete - az dcskapcsokon kiviil - fdbdl kesziilt, cdldp,
padld, gerenda. Kiildn elmeny volt szdmunkra a pontonhid epitesenek
gyakorldsa, mivel mdr a szakasz minden tagja megszokta a vizet, a Dundt. Hdtra volt meg a robbantds gyakorldsa, belsd egesu es durrantd
gyujtdzsindrral, minden csak bdtorsdg es megszokds kerdese. Erre jd a
katonasdg, itt nem lehet nemet mondani. Mire ezeken a kikepzeseken vegigmentem, magam is ugy ereztem, hogy mds vagyok, mivel mdr kepes
lettem volna ezeknek az eszkdzdknek az dndlld kezelesere es alkalmazdsdra. Teljes ertekU katondk lettiink.
December elejen kezddddtt mindezek bemutatdsa is a gyakorlatban.
Minden nap mds szdzad, mds szakasz mutatta be az eddig szerzett tuddsdt, eredmenyeit (Idveszet) semleges tisztek kdzremUkddesevel. Nagy volt
az izgalom mind a vezetd tisztek, mind a tisztesek kdreben, de a legenyseg kdreben volt a legnagyobb, mivel eldre kdzoltek, hogy mijdr a gydztes szdzadnak, szakasznak. Az eredmenyhirdetes az udvaron tdrtent, a
felsorakozott het szdzad jelenleteben. Es az eredmeny: gydztes a mdsodik szdzad, mdsodik szakasza, a mienk! Tisztjeink, tiszteseink egymdst
csdkoltdk, gratuldltak egymdsnak, hiszen ez eldleptetesiiket is jelentette.
Es nekiink, a legenysegnek 14 nap szabadsdgot, 1943 kardcsonydn. Es
mindezt a ruszin fiukkal egyiitt ertiik el.
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A KATONAK E S A VAROS

A kikepzes alatt ekkor meg fontosnak tartottak a honvedek lelki gondozasat is. Ezert a vezetoseg megegyezett a varos romai katolikus egyhazkozsegevel, hogy a katonak igenybe vehetik a belvarosban levo Peter Pal templomot. A szerbek altal 1791-ben emelt templom 1920-t61 kihasznaladanul allt. A hivek nagy resze visszakoltozott az ohazaba. A katonasag kerese jol jott a varosnak. A kepviselo-testiilet 1938-ban ugy
dontott, hogy a templomot megveszik a szerb egyhazkozsegtol, majd azt
helyorsegi templomkent felajanljak a honvedelmi miniszteriumnak. Remeltek, hogy a 101-es Vasiitepito Ezred segit majd a kozben elegge leromlott templom renovalasaban. A haborii miatt a miniszter azonban „az
ajdnlatot nem fogadta el". A varos megis megvette a templomot es megkezdte a rendbehozatalat." Katonai rendben misere be is masiroztak ide
a tisztek es a katonak. Ilyenkor ugyan csak epphogy egy-egy pillantast
vethettek a hazakra es az emberekre. A tisztek azonban lassan szorosabb
kapcsolatba is keriiltek az itt elokkel es a varossal. Tudjuk, hogy akadtak koziiliik nehanyan, aki itt is maradtak a varosban. Letelepiiltek es
meg is haltak itt. PI. Huttya Lipot es neje hamvait maig a Sztaravodai
Koztemeto egyik sirja orzi. Nemreg Pozder Pal, aki szinten karpaszomanyoskent szolgalt a VEP-en egy kedves tortenetet meselt el. K i kellett
jonnie a varosban levo raktarba. Am miutan nem ismerte az utat, megkerdezte az egyik altisztet, hogy jut el oda. Ne legyen ra gondja, volt a
valasz. iJljon csak fel a lora, az tudja, merre van, es oda viszi. Igy is tortent. A katonalovak jobban ismertek a varost, mint az ide kiilonbozo
helyrol keriilt honvedek, tisztek. Pozder Pal is Szentendren el. Igaz, 6
sokkal kesobb, 1970-ben mint az Utfenntarto Vallalat memoke telepedett le itt csaladjaval. Aki melyebben kivancsi a R U I S K es a V E P mtikodesere, az itt elok eletere, a tisztek, tisztviselok nevere, ajanlom olvassa el dr. Zakarias Zoltan gepeszmernok, a tortenelemtudomanyok kandidatusa, t. Omagy emlitett konyvet.
1991. jiiniusaban a R U I S K es a V E P kesdi utoda, a Kossuth Lajos Katona Fdiskola falan emlektablat avattak az egykori ezred, a Magyar Kiralyi Honvedseg 101-es Vasiitepitd Ezrede tiszteletere. Az emlektablat Szabo Janos vezerdrnagy, a fdiskola parancsnoka avatta fel. Az
avataskor szerencsere meg tdbben is megjelenhettek az egykori tisztek
es kdzlegenyek kdziil. Koztiik volt ifj. Bartok Bela, nyugalmazott MAV
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fotanacsnok, akit a haboru idejen mint vasiitepito mernokot rendelt ide a
behivo parancs. Az alakulat orvezetqje volt. Az esemenyrol bovebben is
beszamolt a Pest Megyei Hirlap.'

SzitnJendre.

Gorgey

Kepeslap az 1930-as evekbol

A laktanya a Dundrol nezve

All

ArUir-laktanya.

Tisztek az 1930-as evekben

Tiszti lakdsok es a kaszino. Kepeslap az 1930-as evekbol
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TANCSICS M I H A L Y T I S Z T I I S K O L A
71949 -1963/
Szentendre, Budai lit,
ma Dozsa Gyorgy ut 12. sz.
A I I . vilaghaboru befejezese utan hamarosan megindult a magyar honvedseg lijjaszervezese. Ezzel egyutt megkezdodott az uj tisztkepzes is.
Igaz, ez is erosen atrendezodott, eltert az elozo kor tisztkepzesetol. Bar
a regi hadseregbol tobben is jelentkeztek az uj, nepi-demokratikus rendszer szolgalataba, a gyoztes kommunista partnak elsosorban a szocializmus iigyehez hii, nepi szarmazasu parancsnoki karra volt sziiksege. Ezert
orszagszerte megindult a toborzas. Majd hazajottek a hadifoglyok es
megerkeztek a magyar partizanok a Szovjetuniobol.
Eloszor Solyom Laszlo altabornagy, a Honvedelmi Miniszterium katonai csoportjanak fonoke dolgozta ki a hadiakademia ujrainditasanak
tervet. A Szovetsegi Ellenorzo Bizottsag azonban akkor meg nem engedelyezte a hadiakademia nev hasznalatat. Ezert az 1947. mareiusaban
megindulo tisztkepzes a Tiszti Tovabbkepzo Tanfolyam neven kezdte
meg a miikodeset. Az iskola megindulasanak hirere aztan szep szammal
jelentkeztek az ifjusagi szervezetek, a Magyar Demokratikus Ifjusagi
Szovetseg /MADISZ/, a Dolgozok Ifjusagi Szervezet /DISZ/ es a Magyar Kommunista Ifjusagi Szovetseg / K I S Z / tagjai. Az indulaskor tobb
szaz fo jelentkezett. A felvett tanulok 30 %-a munkas, 55 %-a paraszt,
15 %-a halado ertelmisegi volt.
A parizsi bekeszerzodes utan a tanfolyam megvaltoztatta a nevet, es
1947. dec. 17-en Budapesten a Hungaria koruton hivatalosan is megnyilt
a Honved Kossuth Akademia, a kesobbi Kossuth Lajos Katonai Foiskola elodje. Ezzel megindult az iij, szervezett szocialista tisztkepzes,
amelynek celja volt, hogy „a dolgozo nep legjobb fiait kepezze a nephadsereg tisztjeve. " Az iskola a harom eves felkeszites soran minden fegyvemem es szakesoport tiszti igenyet igyekezett kielegiteni. Az alapkep421

zesen tiil rovidebb ideju tiszti tanfolyamot is szerveztek. A beiskolazottakkal szemben egyetlen kovetelmeny volt: a megbizhatosag.
Az akademia eleteben azonban hamarosan valtozas allt be. 1949. okt.
1-en azzal az indokkal, hogy a vezerkari tisztek kategoriajat eltorlik, es
hogy a vezerkari tisztek tovabbkepzeset a Szovjetunioban fogjak folytatni, az iskolat felfiiggeszttettek. Ezutan a tisztkepzes folyamatossaganak
biztositasara atmenetileg egyeves kepzesi idovel az orszag kiilonbozo
helyein fegyvememi tiszti iskolakat allitanak fel. Budapest: Kossuth Ttizer Tiszti Iskola, Bem Legvedelmi Ttizer Tiszti Iskola, Zalka Mate Hirado Tiszti Iskola, Sagvari Hadtap Tiszti Iskola, Petofi Politikai Tiszti Iskola, Budaors: Vasvari Repulo Miiszaki Tiszti Iskola, Pecs: Dozsa Lovesz Tiszd Iskola, Szentendre: Tdncsics Mihdly Tiszti Iskola, Szolnok:
Kilian Gyorgy Repiilo Hajozo Tiszd Iskola, Tata: Rakosi Pancelos Tiszti Iskola. Majd ezeket 1950-ben meg kiegeszitettek hat iskolaval Budapesten.'
ELHELYEZES

A hallgatok es a katonak elhelyezese a varosban adott volt. Atvehettek a Budai liton 1929-ben a R U I S Z K - V E P reszere kiepitett Gorgey
laktanyat. Igaz az tit neve a „felszabadulas" utan megvaltozott. A munkas-paraszt kormany szellemiseget kovetve 1946-ban felvette a parasztvezer, Dozsa Gyorgy nevet. A laktanya nevet is megvaltoztattak. Az ekkor arulonak tartott Gorgey Artiir tabomok nevet lecsereltek a jobbagy
szarmazasu takacs, tanito, politikus Tancsics Mihaly nevere. Az iskola
idekoltozese utan megkezdodott a laktanya korszerilsitese, bovitese,
amely harom iitemben az 1980-as evek elejeig tartott.
A tiszti iskolak 195l-tol ket evesek lettek. 1952-t61 aztan az lijra eledo Honved Akademian attertek a harom eves kepzesre. Emellett meginditottak egy ket eves levelezo tagozatot is. A kovetkezo evben az akademiat egyenertekiinek nyilvanitottak a polgari foiskolakkal. Majd a hadsereg mennyisegi visszafejlesztese nyoman iijabb valtozas allt be a kepzesbe. 1954-ben az iskola I L , a kovetkezo evben a I I I . tagozatat sziintettek meg. 1955. marc. 15-en pedig elttint a Honved Akademia nev is. A
Honvedelmi Miniszterium dontese alapjan e naptol a tisztek tovabbkepzese a Zrinyi Miklos Katonai Akademian tortent.
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ETI
EGYESITETT TISZTI ISKOLA
/1963 - 1967/
1956-ban, az „ellenforradalom" leverese, a belso rend helyreallitasa
utan a Forradalmi Munkas Paraszt kormany hatarozata nyoman a fegyvememi tiszti iskolak Koteles Jeno vezerornagy iranyitasa mellett Egyesitett Fegyvememi Tiszd Iskolak neven egyesiiltek. Az iij iskola szukebb
keretek kozott, de „kvalifikdltabb, a hadsereg minosegi fejlesztesenek
megfeleld irdnyban folytatta munkdjdt. " Az iskola neve 1958-ban Egyesitett Tiszd Iskola lett. Az iskola az „ellenforradalom" alatt es annak levereseben helyt allt tisztekbol, tiszthelyettesekbol tevodott ossze.'
A minosegi kovetelmenyek folyamatos novekedesevel az oktatas az
1961/62-es evtol a harom eves kepzesi idorol negy evre emelkedett. A
hallgatok egy eves esapatgyakorlat utan vonultak be az iskolaba. Az iskola elvegzese utan katonai es polgari diplomat is kaptak. Ezek: gepesitett lovesz tiszt - foldrajz, illetve muszaki tanar; tabori tiizer tiszt - matemadka tanar; hataror dszt - nemet, illetve orosz nyelvtanar; muszaki
tiszt - politechnikai tanar; pancelos parancsnok -auto-kozlekedesi szaktechnikus, felderito tiszt - nemet nyelvtanar.
Az

ISKOLA ES SZENTENDRE

Az 1960-as evek elejetol jelentosen megnott a Magyar Nephadsereg
tiszd igenye. A hallgatok letszama negyszeresere emelkedett. Az iskola
zsufoltsaga miatt 1963-ban az ossz-fegyvernemi tagozat miiszaki tanszeket es a novendeki ezredet Budapestrol Szentendrere helyeztek. Itt
volt is szamara hely. A mar itt miikodo Tancsics Mihaly Tiszti Iskola
szinhelyen, a Tancsics Mihaly laktanyaban kezdhette el a miikodeset. Az
iskola idekoltozese utan megkezdodott a laktanya korszeriisitese, bovitese, amely harom iitemben az 1980-as evek elejeig tartott. Az Egyesitett
Tiszti Iskola 1967-ig miikodott a varosban. „Ez alatt az idd alatt tovdbb423

fejlesztette a tisztkepzes szinvonalat es megvetett a katonai foiskola alapjait."
1967-ben az Elnoki Tanaes rendelete alapjan a honvedelmi es miivelodesiigyi miniszter egyetertesevel az iskola harom onallo foiskolai rangu tisztkepzo intezmennye alakult. Ezek: Kilian Gyorgy Miiszaki Foiskola /Szolnok/, Zalka Mate Miiszaki Foiskola /Budapest/, Kossuth Lajos
Katonai Fdiskola /Szentendre/. A nev ugyan valtozott, de az oktatas maradt. Szentendre meg evtizedekig otthont ad egy felsofoku katonai iskolanak.
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KLKF
K O S S U T H LAJOS KATONAI F O I S K O L A
71967 - 2 0 0 0 /
Szentendre, Dozsa Gyorgy u. 12. sz.
Foiskolaja eloszor a X I X . szazadban volt a varosnak. 1812-1816 kozott a szerb Tanitokepzo mukodott itt. 71asd egyhazi iskolaknal !7. Ugy tiinik azonban a felsofoku iskolak tortenete jobban kotodik a tortenelemhez, mint a tobbi iskolae. A szerb Tanitokepzot visszavittek Szerbiaba. A
torokok elol ide menekult szerbek ugyanis abban biztak, hogy hamarosan haza mehetnek, ezert nem lattak biztositottnak az itteni foiskola letszamanak folyamatossagat. A Kossuth Lajos Katonai Foiskola a X X .
szazadban a katonai viszonyok, a tarsadalmi rend atalakulasanak valtozasat kovetve koltozott el innen. Az iskola mukodeset igy esak mult idoben irhattuk meg.
A Magyar Nepkoztarsasag Elnoki Tanaesa az 1967. 13. sz. rendeletevel modositotta a felsoToku katonai tisztkepzo iskola rendjet. Az Egyesitett Tiszti Iskola helyen Kossuth Lajos Katonai Foiskola neven iij katonai iskola kezdte meg a miikodest.
A z EPiJLET

Az iskola elhelyezese nem okozott gondot. Az 1929-ben a Budai 7ma
Dozsa Gyorgy liton/ a R U I S K 7Rend6riijonc Iskola/ szamara emelt Gorgey laktanya kisebb atepitesekkel, bovitessel evtizedeken at szolgalta a
katonai kepzest. 1945 utan ezt vette igenybe a szocialista tisztkepzes is.
Itt folytatta nevelo munkajat a Tancsics Mihaly Tiszti Iskola. 1963-1967
kozott itt miikodott az E T I , Egyesitett Tiszti Iskola. Termeszetesen a foiskolava valo elolepes is jart nemi atalakitassal. A varos szamara kulonosen lathato volt az itt oktato, illetve az oktato-nevelo munkat segito
tisztek szamara emelt tiszti lakasok sora. A lakasok, illetve a kiszolgalo
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helysegek epitesevel szinte uj lakotelep alakult ki a varosban, a Pannonia-telep. A rendszervaltast kovetoen, a NATO-hoz valo kapcsolodas
utan lijabb tanarok jottek es iijabb lakasokat hiiztak fel ugyanitt.
OKTATO,

NEVEL6MUNKA

A honvedelmi miniszter felugyelete alatt alio, felsofoku dsztkepzest
vegzo intezmeny feladata a paranesnoki es technikai kepzes lett a Magyar Nephadsereg, a Hatarorseg, a Belso Karhatalom reszere. A kepzes
celja „... olyan hivatasos tisztek kepzese, akik a Magyar Koztdrsasdg Alkotmdnydra tett fogadalmuk alapjdn, a nemzet Ugye irdnt elkdtelezettek,
hazdjukat szeretd, mely hivatdstudattal es szildrd erkdlccsel, eros akarati tulajdonsdgokkal rendelkezo becsUletes eletvitelu ertelmisegi szakemberek.'"
A fdiskolara valo bejutast felveteli elozte meg. Eloszor at kellett esni
egy fizikai es egeszsegiigyi alkalmassagi proban. Ezt egy beszelgetes
kovette. Itt el kellett mondani, a tanulo miert is akar katona lenni. Miert
a tiszti hivatast valasztotta. Ezutan felvetelt nyerhetett az iskolara. A foiskola kepzesi ideje negy tanev volt. A tanevek ket feleves oktatasi iddszakra tagozodtak. A feleves tizennyolc-tizennyolc oktatasi hettel, a heti harminc-harminc tanoraval szamolva a kepzesi osszido negyezer-hatszaz ora. A szemeszter vegen - ugyaniigy mint a tobbi foiskolan - feszitett iitemben kovettek egymast a kollokviumok, beszamolok es szigorlatok. Tanev: I . evfolyam, sorkatonai kikepzes. Ket honapig a hallgatonak
az ebresztotol az elso eldadasig ugyanaz volt a programja, mint mas laktanyak katonainak: reggeli torna, takaritas es mas egyeb. I I . ev - gyakorlati csapatszolgalat termeszettudomanyi, pedagogiai es szakonkenti differencialt altalanos katonai felkeszites. I I I . evfolyam - alapozo tantargyak, haditechnikai eszkozok rendszertana, alaptipusok miikodesenek es
iizemeltetesenek oktatasa, harcaszati alapozas, IV. evfolyam a korabbi
evekben tanultak integralasa, agazati haditechnikai eszkozok tizemeltetese es harei alkalmazasara torteno felkeszites. A foiskola az Egyesitett
Tiszti Iskolahoz hasonloan ket kepesitest biztositott, illetve ket diplomat
adott hallgatoi reszere. Ezek: katonai 1: osszfegyvernemi /gepesitett lovesz, harckocsizo/, 2: felderito /csapatfelderitd, melysegi felderito/, 3:
ttizer /tiizer, panceltoro ttizer/, 4: miiszaki. Polgari kepesites - 1: memok
tanar, 2: foldmero iizemmemok, 3: epito iizemmemok.
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A foiskolai alapkepzesre felvett novendekek tagozatokhoz keriiltek,
ahol gondoskodtak elhelyezesiikrdl, ellatasukrol, illetve itt kaptak meg
az altalanos katonai felkeszitest. A hallgatokat fegy vememiiknek megfelelden szazadokba osztottak be. A fdiskolan alap- es alapozd, valamint
szaktanszekek milkddtek. Az Alaptanszek feladata: a dszti hivatas egeszet megalapozd neveldi, fizikai, pedagdgiai es idegen nyelvi ismeretek,
jartassagok, keszsegek kialakitasa. Az Ideoldgiai, politikai /marxizmusleninizmus/ tanszek feladata a hallgatdk kdzepfoku marxista-leninista
felkeszitese, filozdfia, politikai gazdasagtan, tudomanyos szocializmus,
Magyarorszdg legujabb kori tdrtenete, szocioldgia targyakbdl. Ezen tiil
reszvetel a tandran kiviili politikai es kulturalis neveldmunka tervezeseben es szervezeseben. Termeszettudomanyi es technikai alapozd tanszek: a gepeszeti Idvesz, a harckocsizd, felderitd, a raketa- es tiizer szakok reszere. A Katona es kozlekedesi epitd tanszek: a csapatepitesek tervezese, a kivitelezes szakmai iranyitasa, B M hatardr tanszek. A Testnevelesi es Sporttanszek feladata gyakorlati napi testneveles, tanfolyamok,
sportagankend taborok szervezese, reszvetel a sportversenyeken, a
sportldveszet karbantartasa.
A fdiskola elen a fdiskola-parancsnok allt. Az d munkajat szaktanszekvezetdk, fdtisztek, szolgalatvezetdk segitettek. Az oktatd-neveld
munkat a kuldnbdzd testiiletek iranyitottak. A fdiskolan miikddd testiiletek: Fdiskolai Tanacs, Iskolai Tudomanyos Tanacs /a tudomanyos tevekenyseg iranyitdja/, Tudomanyos Diakkor, Tiszd, dszthelyettesi es zaszIdsi, hivatasos hallgatoi kepviseletek Testiilete, Testnevelesi es Sportbizottsag, Egeszsegvedelmi es Egeszsegnevelesi Bizottsag, Kdmyezetvedelmi Bizottsag, Kdzmtivelddesi Tanacs, Nevelesi Bizottsag, Fdiskolai
Evkdnyv Szerkesztd Bizottsag, Gazdasagi Bizottsag.
Az iskola hallgatdi mar az indulas eveben 71967/ ott alltak a Parlament
eldtd tiszti avatason. Kesdbb tdbbszdr is dket erte a megtiszteltetes, hogy
a fogadalom szdveget elmondhattak a jelenlevdk eldtt - tudjuk meg egy
visszaemlekezesbdl.- A fdiskola hamar bekapcsolddott a felsdfoku intezmenyek kdzdtti programokba, versenyekbe. Es nemcsak a harcaszati
programokba. 1988-ban Tavasz 88 cimen gazdag programmal Szentendren tartottak a katonai fdiskolak es tanintezetek amatdr miiveszeti bemutatdjat.' Az iskolaba gyakran latogattak ki vendegek is. Evente akar dtven-szaz delegacidt is vendegiil latott a K L K F . Jdttek magas szintu magyar es kiilfoldi vendegek, allami es katonai vezetdk. Az olasz, lengyel.
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orosz vendegek mellett jottek a Bundeswehrbol nemetek is. A latogatok
ugyan elsosorban a foiskolara voltak kivanesiak, de ilyenkor mindig belatogattak a varosba is. Egy kis varosnezo seta, beszelgetes utan epiiltek
a kapcsolatok. A vendegek vittek a varos jo hiret. Voltak, akik maganemberkent is visszajottek ide.
A kapcsolatokat nemcsak magas szinten apoltak, de a hallgatok koreben is. Szoros egyiittmukodes epiilt ki az osztrak, nemet es angol tarsintezmenyekkel. Ez lehetove tette, hogy a hallgatok akar egy evre kimehessenek katonai kikepzesre illetve nyelvtanulasra. Azon kiviil, hogy a
foiskola kapcsolatban allt a hazai katonai iskolakkal - toborzasi cellal
szoros kapcsolatot epitett ki az orszagban a kozepiskolakkal, szakmunkaskepzo iskolakkal is. Az evek soran nemcsak az altalanos felkeszites
/pedagogia, termeszettudomany, politikai/ szinvonala emelkedett, de
korszeriisodott a technikai, miiszaki park is. A fegyverek, a loter, foldmero-mCszerek modemizalasa mellett megjelent a foiskolaban tv-lanc es
a szamitogepek sora.
Az oktatas soran a nevelok kiemelt figyelmet szenteltek a tudomanyos
kutatomunka szervezesere es vegzesere. Fontosnak tartottak a hallgatok
bevonasat az ez iranyu munkaba. A Tudomanyos Diakkor miikodtetese
elsosorban a tisztkepzes korszeriisiteset, fejleszteset, az oktato munka
hatekonysagat novelte.
A rendszervaltast kovetoen, a NATO-hoz valo kapcsolodas utan es az
Europai Unioba valo belepes remenyeben megindult a magyar katonai
felsooktatas atalakitasa. 1992-ben Meszaros Ferenc vezerornagy latogatast tett a K L K F - e n es beszelt arrol, hogy a tarsadalmi es polidkai valtozas szuksegesse teszi az eddigieknel jobban kepzett, megalapozott szakmai tudassal felvertezett katonai vezetok kepzeset. A „ kordbbi mennyisegi szemleletrol a mindsegre helyezik a hangsulyt." Szigorubb lesz a
felveteli igeny. A korabbi tamado harcaszati ismeretek helyett az aktiv
vedelem all majd az oktatas kozeppontjaban. Uj tantargy lesz az etika es
a vallastortenet. „Megtisztul" az oktatogarda. A kello kepzettseg nelkiili
tanaroktol megvalnak. Miutan a tisztek a katonai kepzes soran civil diplomat is kaptak, ez nem okozott nagyobb gondot. A megmaradtak szamara a vezerornagy szerint „kdvetelmeny lesz a tiszti pdlya egykori
presztizsenek es az egyenruha becsUletenek helyredllitdsa.
Majd a katonai foiskolak integraeioja /osszevonasa/ reven 1996. szept.
1-en letrejott a korabbinal joval kisebb, de korszeriibb kepzest biztosito
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Zrinyi Miklos Nemzetvedelmi Egyetem. Egy ideig mint az egyik kihelyezett kar, Szentendren tovabb mukodott a K L K F , bar a neve valtozott.
1997-ben az iskola uj neve: a ZMNE Hadtudomanyi kara. A masik ket
kihelyezett kar: Repiilotiszti Foiskola /Szolnok/, Vezetes- es Szervezestudomanyi kar /Bp./ lett. Az iskolaban a katonai rangok megszuntek, helyiikbe a mar ismert egyetemi tisztsegek leptek: dekan, rektor, egyetemi
tanar, docens. Egy ujsagcikk az atszervezest a hallgatokra vetitve a kovetkezokepp erzekelteti: „ Elsd eves korukban igy szolitottdk dket: hallgato elvtdrs, aztdn hallgato bajtdrsak lettek, most tiszt urak lesznek.Az
iskola ideiglenesen kinevezett igazgatoja dr. Ronkovits Jozsef ezredes, a
magyar IFOR NATO zaszloalj, okucsani miiszaki szazadanak parancsnoka. /1996/, a K L K F korabbi tanara/1991- / lett. 2000-ben aztan a Hadtudomanyi kart bekoltoztettek Budapestre az Ulldi litra. Ezzel megszunt
a varos masodik foiskolaja is.
Mig odafenn zajlott az atszervezes, idelenn zajlott az elet. A katonak
a komoly napi kikepzes mellett tobbszor is talaltak alkalmat arra, hogy
magukat es kozonsegiiket szorakoztassak. Idezziik most fel csak egy ev
mozgalmas eletet. 1993-ban egy a varosba nemreg bekoltozott polgar
ketsegbeesetten jelentette a polgarmesteri hivatalban, hogy a Duna felol
„ldvik a vdrost". Bar gyanithatta volna, hogy vaktoltennyel lonek, mert
a hazak nem ddltek ossze. Az iij lako nem tudhatta, hogy csak a tiizerhallgatok mulattatjak a varost. A harsogo nevetes es uvoltes, pattogo vezenyszavak: TdltsU, Ldveg csdre!!!, TdltveH es ektelen dorges utan a
hallgatok felhasaltak az agyiicsdre. A hatso fertalyukra sozott iites utan
lijabb kialtasok hangzottak: „Nesze", „Kdszdndm". Ezzel megtortent a
hallgato tiizerre avatasa. A jul. 12-i csendes pucesrdl, a piinkdsdi ezredessegrdl. az Orszag-Hatar c. lap is beszamolt.A hdrdk (hatardrdk) forditott napjan masfel napig tartott a vigassag. Az elsd nap a Hdrgd kupa
vetelkeddt, a kispalyas focit, a kommanddsok bemutatdjat, a „polieedzsicu"-t este a babgulyas kovette. Masnap a mesterldvesz parancsnokok sorra Idttek le a lufikat, majd a tanszekvezetdket lijra „beiktattak"
eredeti beosztasukba. A verseny gydztesei pedig megkaptak a dicsereteket es a jutalmat. A katonasag veddszentjei is jd alkalmat nyiijtottak a jatekra, unneplesre. Jiil. 25-en a harckocsizdk veddszentjei, Szent Kristdfot iinnepeltek. Ekkor is megtortent a „tanszekvezetd-vdltds". Aztan a
katonak a varosi renddrkapitanysag focicsapataval vivtak nagy csatat.
Este pedig a balon a meghivott vendegek es a helyi resztvevdk kdzdtt
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megtartottak a szep lany - szepasszony valasztast. Meg ev vegere, dec.
4-re is jutott iinnepelni valo. A tuzerek vedoszentje, Szent Borbala napjan megtartottak a Bolondozo Borbala napjat. Most a ferjek es ferfiak
hangos tetszesere a kiszemelt nok hatsojara merhettek /toltofaval,
fakanallal/ a megerdemelt csapasokat.
A vidamsag mellett persze zajlott a komoly tanulas is. A legkivalobb
hallgato a rendszervaltas ota a hagyomanyorzes jegyeben egy diszkard
boldog tulajdonosa lehetett. A diszkard eredetijet Melboumbol kiildte
haza egy egykori Ludovikas tiszt. Az 1861. M . gyalogostiszti-kardot a
kardbojttal a mai honvedsegben rendszeresitett arany tiszti kardbojt testesiti meg. A kard nemcsak a feltetlen becsiilet, a bajtarsiassag, a lovagias magatartas jele, de kifejezi a miilt es jelen osszefonodasat is. A diszkard elso melto tulajdonosa Szarka Gabor lett, tudjuk meg a Magyar
Honved c. lapbol.^
A z ISKOLA E S A SPORT

A foiskola egyik igen eredmenyesen miikodo tanszeke a Testnevelesi
Tanszek volt. A sporttevekenyseget az oktatas szerves reszenek tekintettek. A leendo dsztek jo fizikai eronletenek biztositasara nagy sulyt fektettek. A testneveles oktatasara igyekeztek minden feltetelt biztositani.
Ebbol a celbol kiilon fedett uszodat is epitettek. Az iij nagy tornacsarnokban pedig lehetoseg nyilt a kezi- es kosarlabdazasra. A szep zold
gyepes futballpalyat maguk a hallgatdk epitettek. A Idveszetet a varos
szelen, Izbegen levd Idpalyan gyakorolhattak. Sielni a kdzeli Dobogdkdre jartak. A fdiskolan jdl megfert egymas mellett a mindsegi es a tdmegsport. 1970/1971-ben az dsszes fdiskola szamara a tdmegsport teren kiirt vandorzaszldt a K L K F nyerte el.
A fdiskolanak emellett volt sajat sportegylete is. A K F S E orszagos tekintetben is megallta a helyet. Kiildndsen a sportldveszet es a labdariigas
teren. Innen kerult ki Burkus Tamas a tizennyolcszoros magyar es nyolcszoros Eurdpa-bajnok /1989-1994/, 1996-os atlantai olimpiai aranyermes sportldvd. Jelentds sikert kdnyvelhetett el a kosarlabda szakosztaly
is, melynek tdrtenetet a helyi lijsagird, Zakar Adam cikkebdl ismerhette
meg bdvebben az erdeklddd. A szakosztalyt 1978-tdl itt hallgatdkent tanuld dr. Kovacs Andras vezette. A csapat 90 % - at a hallgatdk, sorkatonak adtak. A tdbbit a helyiek. Itt jatszott kivald centerkent a varost ke430

sobb polgarmesterkent iranyito 71994-1998/ Kallay Peter is. Igaz orszagos versenyeken nem jatszott a csapat. Az B N Il-hoz „penz is kell" , emlekezett vissza szomoruan a csapatvezeto. De a megyei I . Osztalyu versenyeken igen kivald eredmenyeket ertek el.
A fdiskola gyakran volt szervezdje, otthona orszagos, illetve nemzetkdzi sportbajnoksagoknak is. A teljesseg igenye nelkiil ezek: - katonai
fdiskolak barad hadseregenek 5. nyari sportldvd viadala dzennyolc orszag reszvetelevel 71981.aug.7, - katonai tajekozodasi futd vilagbajnoksag 1250 versenyzd reszvetelevel 71993. jiil. 28-31.7 A verseny a Pilisben zajlott. Fdvedndke Szentendre varos akkori polgarmestere, Nemeth
Gabor volt.
A fdiskola a sport teren szoros kapcsolatban allt a varossal. Kiildn felkaroltak Szentendre diaksportjat. 1973-ban a fdiskola tamogatasaval jdhetett letre a sportiskola a Rakdezi Ferenc iiti Altalanos Iskolaban. A fdiskola sportletesitmenyeit a hallgatdk mellett a kezdetektdl hasznalhattak
a varos lakdi is. A fedett uszodaban a K L K F leterheltsege ellenere is biztositotta az altalanos iskolas es gimnazista diakok szamara az edzest, a
versenysportba vald bekapcsolddast. Ide jart edzeni a diaksport egyik legeredmenyesebbje, Balogh Anna. De hasznalhattak es hasznaltak az uszodat egeszseguk megdrzese erdekeben az iddsebbek, a helyi nyugdijasok
is. 1992. apr. 24-25-e kdzdtt a K L K F adott otthont az elsd varosi adedkai
es liszd dsszetett bajnoksagnak, amelynek celja volt tdbbek kdzdtt a Testvervarosok Nemzetkozi Ifjusagi Sportfesztivalra vald tovabbjutas elddntese. Errdl a helyi iijsag Irany Huntigdon cimil cikke szamolt be.**
Az ISKOLA ES A VALLAS

A rendszervaltas utan nagy valtozas allt be a fdiskola es az egyhaz
kapcsolataban. A ketpdlusii vilag megsziintevel a hadvezetes iigy velte,
hogy „a katona a beke kovete is kell, hogy legyen. " 1990-ben meruit fel
eldszdr az igeny, hogy lijra miikddjek a honvedsegen beliil a tabori lelkeszi szolgalat. Vegiil a munka hivatalosan 1995-ben a K L K F - e n indult
meg. Marcius 31.-en „harminc napos kikepzesre gyultek ossze a tdbori
lelkeszi szolgdlat piispdkei. A rdmai katolikus, a reformdtus, az evangelikus es az izraelita felekezet lelkeszei, akik elmeleti es gyakorlati foglalkozdsok utdn katondk is lettek." A kepzesrdl az Uj Ember cimil katolikus lap is beszamolt."
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Az ekkor itt kikepzett lelkeszek koziil ketten itt is maradtak a varosban.
Egyikiik, dr. Hankovszky Bela 1996-t61 2002-ig az izbegi Szent Andras
romai katolikus templom lelkesze lett. A plebanos ur igyekezett Izbeg es
a helyi katonasag eletet elevenne tenni. A templomba tobbszor hivta meg
hangversenyre a Honved Miiveszegyiittes enekkarat. 6 vezette be, hogy
Szentendren /Izbegen/ is miset tartsanak a doni katasztrofa aldozatainak
emlekere. Bar az atya sokat volt Izbegen, nem tolthette teljes idejet a varosban. Oraado tanarkent dolgozott Zsambekon a Katolikus Tanitokepzo
Hittudomanyi Karan is. Emellett a domonkos rend, a Paulus Hungarieus
konyvkiado vezetoje, a Tanitvany eimii lap foszerkesztoje volt.
A masik, a varosban maradt lelkesz, Magassy Sandor Csoman volt korabban lelkesz es omagyi rangban szolgalt Szentendren. Csaladja is ide
koltozott. Felesege lett a helyi evangelikus gyiilekezet lelkesze. A mindig katona ruhaban jaro tabori lelkesz munkajarol Kabai Ilonanak szamolt be a Szentendre es Videke eimii lapban. Az ornagy lir szerint miutan a sorkatonak es a hallgatok donto tobbsege a hetvegeken hazament,
miset szamukra nem lehetett tartani. Feladata nem volt pontosan beepitve a foiskola tanrendjebe, ezert a munkajat maga hatarozta meg. Romai
katolikus koUegajaval felkeresre ismeretterjeszto eloadasokat tartottak a
bibliarol tiz-harmine szemely szamara. Emellett szervezte a Szent Laszlo Akademia rendezvenyeit. Az Akademia keretein beliil igen erdekes
eloadassorozatot szerveztek a magyar tortenelem jeles kiralyairol, hadvezereirol. Erdekes kiallitasokat rendeztek a kiilonbozo fegyvernemek
szentjeirol, eszkozeirol. Ezeken a rendezvenyeken a helyi lakosok is
reszt vehettek. Egyeb kotott foglalkozasa nem volt. Miutan az ornagy lir
korban sem volt messze a katonaktol, reszt vett a kikepzeseken, gyakorlatokon, hogy a fiatalok erezzek, veliik van. Barmely problemajukkal
felkereshetik. Tapasztalata szerint „a sordllomdnyuak fogekonyabbak a
hitre, mint a katonacsalddokbdl erkezettek. Ott az evtizedek sordn nagyobb ellendllds alakult ki a valldssal szemben ". A hitbeli beszelgeteseken, tanitason tul a fiatalokat gyakran a tarsadalmi erintkezes szabalyaira is oktatni kellett. Azert jart katonaruhaban, hogy mutassa, „ebben is
bdrhol meg lehet jelenni."'° Miutan a K L K F kozeleben, a Pannonia telepen nines templom, a tabori lelkeszek a K L K F vezetesevel tervbe vettek,
egy templom, de legalabb egy kapolna epiteset, amelyet az ott lakok is
hasznalhattak volna. Az iskola rendjeben beallt valtozas azonban ezt a
tervet meghiusitotta. A lelkesz ur szolgalatot teljesitett felesege mellett a
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helyi gyiilekezetben is. Latvan az ottani sziikos helyzetet, megkezdte egy
lij templom epitesenek a szervezest. Faradozasa nyoman a belvarosi
gyiilekezetnek a Biikkos-patak partjan alio kis epiiletet 2004-ben atepitettek, kibovitettek."
A z ISKOLA E S A VAROS

A foiskola megtelepiilese nagy valtozast hozott a varos eletebe. Az iskola nyitottsagaval gazdagitotta, szinesitette Szentendre eletet. Maig tarto kapcsolatok, kotodesek alakultak ki. Igaz, az evek soran sok szep
szentendrei lanyt vittek el innen a katonak, de sok fess, tevekeny katonatiszt maradt itt. Tevekenysegiik nyoma ma is latszik Szentendren.
Vagy mint egy helyi, illetve a fovarosban miikodo katonai szervezet, intezmeny vezetoje, hangado munkatarsa segitik a varost.
A foiskola fenntartasa, miikodese igen szerteagazo. Az itt levo fegyverek, loszerek, robbano es egyeb veszelyes anyagok miatt az iskola egy
resze termeszetesen zart. A foiskola orzese, vedelme, miiszaki bazisa
(orszazad, kiszolgalo szazad, technikai kikepzo szazad, hirkozpont) csak
belso munkatarsakat igenyeit. De sok munka ellatasara polgari alkalmazottra volt sziikseg. Dolgoztak emberek a nagy tomeget kiszolgalo konyhaban, a miikodest segito tobb irodaban. Az egeszsegiigy teren voroskeresztes noverek teljesitettek itt szolgalatot. A foiskolanak kiadvanyozasi
joga volt, ezert nyomdat alakitott, es miikodtetett ket szemellyel. 6k is
polgari alkalmazottak voltak. A nyomda elsodleges feladta ugyan az iskola igenyeinek kiszolgalasa volt, de tamogatta, segitette a varosi kiadvanyok megjeleneset is. Az egyre bovulo tantestulet tanarai kozott is
akadt nehany szentendrei lakos. Az itt szolgalo tisztek es a foiskolan tanul hallgatok szabadidejenek kulturalt eltolteset szolgalo Miivelodesi
Otthon, illetve a mintegy 90 000 kotetes kozmuvelodesi konyvtar dolgozoi is polgari alkalmazottak voltak.
Az iskola azonban nemcsak munkat adott az itt eloknek, de komoly
munkat is vegzett a varosban. Kezdetben a „ kommunista szombatok es
vasdrnapok" es kiilonbozo akciok kereteben (pi. „Hat orat az iskolakert") alltak munkaba. Kesobb a varos felkeresere vettek reszt a kulonbozo epitkezesekben. Tobb iskola, ovoda, kulturalis intezmeny, sportpalya, litszakasz /Pap-sziged hid/, Postast strand stb. orzi munkajuk nyomat. Az epitkezesek mellett egyeb modon is igyekeztek egyiitt elni a va433

rossal. Evekig tamogattak a nyugdijasokat es a mozgaskorlatozottak
szentendrei szervezetet. Segitettek az oktatasban is. Ha kellett orat tartottak a honvedelemrol az oket megkereso iskolaban. Vagy bemutatot
tartottak katonai iinnepeken /szept. 19, november 1.1 A kiilonbozo orszagos kitiintetesek mellett a varos is koszonetet mondott a fdiskola evtizedeken at nyiijtott munkajaert. 1991-ben Nemeth Gabor polgarmester atadta a fdiskolanak a PRO U R B E S Z E N T E N D R E kituntetd dijat.
„ J 6 L VAN D O L G A . . . , ,

Bar az ide keriilt sorkdteles katonaknak, illetve a fdiskolan tanuld hallgatdknak reggel hattdl este hatig pontosan beosztottak az idejet, azert a
fdiskola szabadiddt is biztositott szamukra. Het vegen pedig, aki messze
lakott es nem ment haza, letette a mundert es felvette az dltdnyt, vagy a
farmert. 6k voltak a „vasdrnapi katondk." Ilyenkor aki akart, besetalt a
varosba, benezett ide-oda. Sok szep szentendrei kislany ilyenkor tilnhetett fel kesdbbi parjanak. Vagy ha erre is faradt volt, beiilt egy szakkdrbe, es sajat hobbyjanak hddolva mulatta az iddt. Negy szakkdri helyseg
allt a fotdsok, barkaesoldk, a kepzdmiiveszettel (festes, rajzolas), irodalommal melyebbel foglalkozdk szamara. 1982-ben a laktanyak ele a kiilsd es belsd forgalmat egyarant fogadni kepes nagy, 3800 m^ alapteriiletii
Miivelddesi Otthont epitett a fdiskola. Itt kaptak helyet a szakkdri termek, nehany kisebb atalakithatd es bdvithetd eldaddterem. Mellettiik dr.
Marojan Gydrgy ny. alezredes, fdiskolai tanar es a Hadtdrtened miizeuma kialakitott egy kis hadtdrteneti miizeumot sok-sok erdekes relikviaval, eszkdzzel. Az ugyanesak itt levd kdnyvtar mellett helyet biztositottak egy 360 ferdhelyes szinhaznak is. A nagy ter alkalmassa tette a szinhazat, hogy ismert orszagos miiveszek, zenekarok koneertezhessenek itt,
vagy hogy filmvetitest, komoly szinhazi eldadast tartsanak benne. Az
eldterben egy kis presszd is megkezdte miikddeset.
Az eldcsamok nagy tere pedig alkalmat nyujtott es nyiijt kiallitasok
rendezesere. Igen nagy szerencseje volt a fdiskolanak, hogy a muveszetek varosaban miikdddtt. Molnar Bertalan rajztanar kezdemenyezesere
es dr. Losonei Miklds miiveszettdrtenesz szervezeseben szamtalan nivds
kiallitas otthona lett a fdiskola Miivelddesi Otthona. Az altaluk inditott
Kossuth Galeria maig miikddik es mar esak ez utal az egykori fdiskola
nevere. A kiallitdk egy resze helyi kepzdmiivesz: Ligeti Erika, Ulmann
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Katalin keramikusok, Sziik Maria, festomuvesz. A miiveszeti kiallitasok
mellett igen erdekesek voltak a foto- es katonatorteneti kiallitasok. Peldaul orszagos hire volt az okortol a X X . szazadig hasznalt harei eszkozoket, jarmtiveket, oltozekeket bemutato makett-show-nak, az I . orszagos harcjarmii es figura kiallitasnak /1995./, Pohl Ferenc egykori tiizertiszt magangyujtemenyenek, amelyben a vilag allamfoi neki dedikalt
arckepeit, es Karai Sandor haditudosito kepeit lathatta a kivancsi kozonseg. Vagy szemtanui lehetett /hallgatok es civilek/ a visegradi Szent
Gyorgy lovagrend korhii jelmezben, ijjal, buzogannyal es karddal vivott
haditornajanak. Mindezek a kiallitasok, rendezvenyek a Szent Laszlo
Honved Tiszti Kaszino szervezeseben keriiltek a nagyerdemii ele. Ezen
kiviil meghivott vendegek eloadasaban igen elvezetes eloadasokat is
hallgathattak az erdeklodok.
Az evek soran az ide vezenyelt sorkatonak, de fokent az itt eveket tolto hallgatok koziil tobben igazan beilleszkedtek a varos eletebe. Masodik otthonukkent szerettek a varost.
NYITOTTSAG

A szakkorok es a kiallitasok, eloadasok a Miivelodesi Otthonban zajlo kiilonbozd rendezvenyek termeszetesen nyfltak voltak. Barmely erdeklodo gyerek, varosi polgar reszt vehetett benne. Akar mint alkoto,
akar mint csak gyonyorkodd szemlelo, erdeklodo nezd es hallgatd.
Emellett kesdbb kuldnbdzd tanfolyamokat szerveztek a tisztesek hozzatariozdinak. Ezekre is barki beiratkozhatott a varosbdl, vagy akar a kdrnyekbeli telepiilesekrdl is. Az evek soran a kdvetkezd tanfolyamok mukodtek: varras, gepiras, szamitastechnika, kiildnbdzd nyelvtanfolyamok.
A legnagyobb jdtetemenye a fdiskolanak az volt, hogy megnyitotta a
sporitelepet es az uszodat is mindenki szamara. Tudjuk, hogy egeszsege
megdrzese celjabdl sok civil /fdkent nyugdijas/ vette es veszi igenybe a
szaunaval, kondi-teremmel jdl felszerelt sportesarnokot es a kezilabdara,
labdariigasra kialakitott sportpalyat. Bar ezek hasznalata a Kossuth L a jos Fdiskola tavoztaval egy ideig ketsegesse valt.
Az igazi nyitottsagot hirdette az evi ketszeri „hivatalos nyilt nap": a
fegyveres erdk napja es a gyermeknap. Ilyenkor a fdiskola minden erdekldddt szivesen latott. Aki bement, az betekintest kaphatott az iskola
munkajaba, eletebe.
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HELYORSEGI

KLUB

A klub eleterol annak vezetoje, Konez Istvan a helyi sajto hasabjain
folyamatosan tajekoztatta a varos lakoit. A klub jogelodje, a honvedsegi
dolgozok miivelddeset, piheneset szolgalo Tiszd Kaszino 1927-ben nyilt
meg. Azota maig ugyanabban az epuletben mukodik /akkor Budai, ma
Dozsa Gyorgy u. 8.sz./ A eel is alig valtozott. A mai klub az itt dolgozo,
vagy mar esak itt elo nyugallomanyii katonak es csaladtagjaik szamara
nyujt vonzo kulturalis programot szabad idejiik eltoltesehez. A klubbon
beliil mCkodnek kis kozossegek: nepdalkor, makett kor, kartya- es sakkkor, alkoholmentes klub. Szaznegy taggal miikodik es minden helyi vetelkeddbe benevez a Nyugdijas Klub. Emellett a tanulni vagyoknak kiilon tanfolyamokat szervnek: nyelvtanfolyam, gep- es gyorsiras, szamitogep-kezeldi tanfolyam. Miikodik a klubban sajat konyvtar, videoteka, biliard- es jatekterem. Hasznaljak az iskola torna- es kondieio termet,
uszodajat, szolariumat. Igen nepszeriiek a bel- es kiilfoldre szervezett kirandulasaik, a fovaros kiilonbozo szinhazai eloadasaira vivo „szinhazbusz".
A klub es programjai hasonloan a Kossuth Lajos Fdiskola eletehez nyitott. A varos civil lakdit eppiigy szolgalta es szolgalja, mint a klubtagokat. Az intezmeny vezetdje szerint a klub „ a honvedseg es a civilek
kdzdtti kapcsolat dpoldsdnak egyik fo szintere." Tevekenysegiikrdl irt
cikkenek cime is azt hirdeti: „Nemcsak katondknak, civileknek is."^^ A
helydrseg gyakran rendez iinnepeket, megemlekezeseket es balokat,
amelyre szinten varjak a helybelieket is. Az emlitettek miatt a varos iigy
erzi, hogy a K L K F megis Szentendren maradt. Lelkisegeben legalabb is.
Az evek soran a fdiskolan tanitd tanarokrdl keveset tudunk. A kesdbbi kutatdnak majd at kell neznie a katonai forrasokat. Mi most csak a biiesiizaskor itt tanitdk listajat kdzdljiik. Ezt szerencsere az utolsd parancsnok jdvoltabdl megkaptuk. A fdiskolai igazgatdk kdziil is csak az egyik
parancsnok eletet ismerjiik. A k i az iskola tdrtenetere reszletesebben kivancsi, olvassa el dr. Szakacs Lajos alezredes, egyetemi docens a K L K F
harom evtizede (1967-1996) cimii kdnyvet.
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MAGYAR HONVEDSEG KINIZSI PAL TISZTHELYETTES
S Z A K K E P Z O I S K O L A ES K O L L E G I U M
/2001 - /
2000 Szentendre, Dozsa Gy. u. 12.
Tel.: (26) 312 888
Honlap: www.katonai-sze.sulinet.hu
A Kossuth Lajos Katonai Foiskola athelyezesevel szerencsere nem
szunt meg a katonai kepzes a varosban. Az evtizedes katonai jelenlet
nem tunt el nyomtalanul. Kezdetben azonban meg nem volt vilagos, milyen iskola is legyen Szentendren. Abban minden szakember megegyezett, hogy a fiatalokban a hivatastudatot egesz koran kell kiepiteni, ezert
jo lenne ujra elinditani a honved gimnaziumot. A szakertok iigy veltek,
korszerii oktatasi rendszerevel, boseges alapteriiletevel, epiileteivel erre
Szentendre igen alkalmas is lenne.'
A kezdetben a Hivatalos Altisztkepzo Szakiskola es Kollegium illetve
Kozponti Vagy Szentendrei Tiszthelyettes Szakkepzo Iskola es Kollegium /MH S Z K S Z I K / neven ismert iskola a tervek szerint betagozodna a
kozepfokii iskolak soraba, de megmaradna a katonai jellege. A hallgatok
torzszaszlosi ranggal keriilnenek ki innen es hivatasos katonak lennenek.
Rajuk maradna a K L K F kotelezettsegeibol a helyorsegi es laktanya parancsnoki szolgalat, a varos es a kornyezo telepiilesek jarorozese.Az lij iskola profiljat, a Magyar Honvedseg gerincet jelentd allomany,
a tiszthelyettes kepzes miiltjat es jelenet az iskola egyik tanara, dr. Schubert Katalin szazados alabbi tanulmanya mutatja be.
Az emberiseg tortenelme soran a katona, a harcos presztizse altalaban
magas volt. Napjainkban a fejlett tarsadalmak demokraciajaban, igy a
Magyar Kdztarsasagban a professzionalis hadserege a jovo, „az egyenruhas allampolgar" eszmeje egy valtozo tarsadalmi ertekrend kifejezdje lett.
A hadseregek tagjait, katonait a parancs, a hierarchia jellemzi. Ebben
a hierarchiaban szolgalnak a dsztek, a zaszlosok, a tiszthelyettesek, a
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tisztesek es a legenyseg. A mai szentendrei laktanyaban a Kinizsi Pal
Tiszthelyettes Szakkepzo Iskola es a Szentendrei Kikepzo Kozpont foglalkozik a tiszthelyettesek es zaszlosok kepzesevel.
A MCLTBAN A JOVO

Tortenelmi attekintes: altisztek, zaszlosok es tiszthelyettesek a magyar
hadseregben.
Az elso vilaghaboriit kovetoen, 1920-ig a megvaltozott kill- es belpolitikai koriilmenyek alkottak a magyar hadsereg arculatat, s benne az altisztek, tiszthelyettesek feladatat. A vesztett haborii utani forradalom es
ellenforradalom megkovetelte a parancsnokoktol a fegyelem es a belrend fenntariasat, a parancsok vegrehajtasanak aprolekos ellenorzeset,
anyagkezelest, karbantartast. A harei tapasztalatokkal rendelkezo altisztjelolteket a csapatok kepeztek ki.
Lenyeges minosegi javulas kovetkezett be 1927-34 kozott. A legjobb
tisztek vezetesevel 4 eves kozepiskolai es katonai kepzes folyt parhuzamosan. Az erettseginel magasabb tarsadalmi presztizs elereset segitett,
hogy 12 ev szolgalat utan, a kikepzett altisztek honvedsegi tisztviselokent alkalmazhatok lettek.
1934-42 kozott tovabb modosultak a kovetelmenyek. Haborii eseten
megfelelni a szakaszparancsnoki kovetelmenyeknek, bekeben a szolgalat ellatasan tiil tudjon kikepzest onalloan vezetni, kepes legyen tiszteket
helyettesiteni, rendelkezzen a feladatokhoz sziikseges altalanos miiveltseggel, legyen eros, a fizikai faradtsagot, nelkiilozest el tudja viselni.
Legalabb 3 ev csapatszolgalat utan - onkentes jelentkezes alapjan - 2 ev
bentlakasos katonai es altalanos miiveltsegi kepzes folyt.
A masodik vilaghaboriit kovetoen a hadsereg alparanesnoki allomanyanak biztositasa, a tiszti allomany tevekenysegenek segitese volt a eel,
elsosorban a technikai biztositas es az ellatas teren. Sorozott allomanybol toborzassal valogattak a hallgatokat. Gyakoriatias kepzesuk fegyvernemi szakiskolakban folyt 3-12 honap idotariamban. 1949-1956 kozott
kiemelt szerepet kapott az ideologiai kepzes, a szakmai es altalanos miiveltsegre - a I I . Rakoczi Ferenc Katonai Kozepiskolai leszamitva - az
alacsony szinvonal volt a jellemzo.
A kozepfokii katonai intezmenyek rendszereben -1957 utan - kiemelkedo szerepet toltottek be a hivatasos tiszthelyettes kepzo iskolak. A
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Kozponti Tiszthelyettes Iskolaban a kepzes 10 honap volt, ahol a celt a
szakaszparancsnoki, szakaszparancsnok-helyettesi es ezzel analog technikai beosztasokra valo felkeszitesben hataroztak meg. A kepzest csapattapasztalatokkal rendelkezo, am pedagogiai kepzettseg nelkiili tisztek
(kikepzok) es tiszthelyettesek hajtottak vegre. 1967-ben a kepzest 2 evre emeltek. A folyamatosan bovulo letszamigenyt a K T I nehezen tudta
kielegiteni.
1975-ben vezettek be - kiserleti jelleggel Szabadszallason a negyeves,
szakmunkas vegzettseggel egybekotott tiszthelyettes kepzest. Ezt a kepzest emeltek szakkozepiskolai szintre. Lassan teret nyert a muveltebb, katonailag es szakmailag is kepzettebb tiszthelyetteseket kibocsato kepzes.
1986-1990 kozott ujabb modositasokat vezettek be a hallgatok kivalasztasaban, a kepzes tartalmaban, differencialtsagaban, belso iddrendjeben. Ebben az iddszakban egyeves idotartamu volt
- a kozepiskolai vegzettsegilek,
- a katonai kozepiskolai kollegiumokban tanulmanyaikat befejezett
novendekek,
- a tovabbszolgalo tiszthelyettesek es a katonai szakkal megegyezd
szakmunkas- vegzettsegilek kikepzese.
Keteves idotartamu volt a fegyvememi szaktol elterd szakunkas vegzettsegilek kikepzese. Az egy- es keteves tiszthelyettes iskolat vegzett
hallgatdk a ratermettsegiiktdl es tanulmanyi eredmenyiiktdl fuggden drmesteri vagy tdrzsdrmesteri rendfokozatba, a tovabbszolgald tiszthelyettesek a megfeleld rendfokozatoknal eggyel magasabb rendfokozatba
leptek eld. A harom-, illetve negyeves iddtartamu kepzesbe belefert,
hogy eredmenyes erettsegi vizsgat tegyenek, es elsajatitsak az elsd dszthelyettesi beosztashoz sziikseges konkret feladatokat. Az eredmenyes
erettsegi vizsga utan a meglevd rendfokozatnal eggyel magasabb rendfokozatba leptek eld.
Az 1990-es rendszervaltastdl kezdddden a tiszthelyettes-kepzes permanens atalakitason ment keresztul. 1991 elsd feleben az eddig 12 bazison folytatott hivatasos tiszthelyettes-kepzest a katonai fdiskolakra helyeztek at. A tiszthelyettes-kepzesre vald jelentkezes alapfeltetele lett az
erettsegi meglete. Ezzel egy iddben felszamoltak a honved kollegium
rendszert, kialakultak a honved gimnaziumok, csokkent a honved szakkdzepiskolak szama. A katonai fdiskolakon folyd keteves - erettsegire ala439

pozott - tiszthelyettes-kepzesre mindossze 10-20 %-os volt a jelentkezes.
1993-ban iij torveny jelent meg a kozoktatasrol es a szakkepzesrol.
Megkezdodott az altalanos muveltsegi kepzes es a konkret szakmai kepzes szetvalasztasa, az iij Orszagos Kepzesi Jegyzek (OKJ) osszeallitasa.
A Magyar Honvedsegen beliil hamarosan megteremtodott a feltetele annak, hogy a dszthelyettes es zaszlos kepzesben at lehessen temi az iskolarendszerii, az allam altal elismert szakkepzest is ado szakkepzesi rendszerre. A kepzes - az oktatando szaktol fiiggoen - egy - vagy keteves
idotartamii. A kepzesben valo reszvetel feltetele a kozepiskolai vegzettseg (erettsegi), illetve a kiilon feltetelkent megallapitott egeszsegiigyi- es
palyaalkalmassag meglete. A kepzes szakmai vizsgaval zarul, tehat a katonai vegzettseg allamilag elismert kepesitesse valt.
1996-ban a katonai foiskolakrol levalt a tiszthelyettes-kepzes. A Magyar Honvedseg folyamatos atalakitasa, csokkentese kovetkezteben az
1996-97-es tanev 10 katonai kozepfokii intezmenybol egy tiszthelyetteskepzo intezmeny maradt az orszagban Szolnokot magaba integralo
Szentendren.
1999-es NATO tagsagunk, a ,,2004-es onkentes haderore valo atteresiink a Magyar Honvedseg professzionalis mivoltanak erositeset koveteli. A szinvonalas dszthelyettesi kar tovabbepitese, felkeszitese a szerzodeses allomanybol merithet.
KEPZES, OKTATAS, NEVELES

2006-BAN

A tiszthelyettes-kepzes a katonai oktatasi reform resze. Az iskola a
tiszthelyettes kepzest az orszagos szakkepzes reszekent, az allam altal
elismert formaban vegzi. Az allam altal elismert szakkepzeseket az Orszagos Kepzesi Jegyzek (a tovabbiakban OKJ) tartalmazza. Ennek kiilonbozo kepzesi szintjei vannak. A budapesd, a szentendrei es a szolnoki dszthelyettes-kepzo intezmenyek 2001. augusztus 1-jen megsziintek,
s megalakult Szentendren a Magyar Honvedseg Kozpond Tiszthelyettes
Szakkepzo Iskola. 2004. december 31-ig be kellett fejezni a kepzes intezmenyrendszerenek atalakitasat. E z alatt az ido alatt es azota is sok
valtozas erte a magyar haderot, mely indokolta a kepzesi rendszer meglijitasat.
A jelenlegi rendszer atfogja a dszthelyettesek alap - at - es tovabbkepzeset. A kepzes, oktatas iij rendszerevel kapcsolatban az alabbi elvaraso440

kat fogalmazta meg az eloljaro:
- lehetove kell tenni, hogy ne esak erettsegihez kotodjon a palya,
- biztositani kell a 8 altalanos iskolai vegzettseghez es polgari szakkepzettseghez kotott allami elismertseget, megiijito szakkepzest, tanfolyam rendszerii felkeszitessel, az erettsegivel nem rendelkezo szerzddeses legenysegi allomanyii tiszthelyettesse valjon.
A hosszabb - rovidebb ideig ide keriilo hallgatoknak az iskola realis
perspektivat nyujt a szerzddeses es hivatasos paly an valo eldrehaladashoz, biztositja az eleten at tarto tanulas intezmenyi, szemelyi felteteleit,
es nem utolso sorban elosegiti a korszerii hadero igenyeit a szakkepzes
tartalmat es szinvonalat illetoen.
A katonai szolgalat bekeidoben - az altalanos hadkotelezettseg fenntartasa mellett csak onkent vallalas alapjan, hivatasos es szerzddeses viszonyban tdrtenik. Ez uj kihivast es uj sajatossagokat jelent a katonai oktatas egesz teriileten. A jelenlegi kepzes a kdvetkezdk miatt igenyei
nagyfoku szemleletvaltast:
Viszonylag rdvid idd alatt (6 het- 6 honap) a hadseregben szolgalatot
teljesitd kiildnbdzd iskolai vegzettsegii szerzddeses tisztekbdl tiszthelyetteseket kell kepezni. A Magyar Honvedseg elvarasa, hogy figyelembe veve az orszag lehetdsegeit, kaput kell nyitni azok szamara is, akik
nem rendelkeznek erettsegivel, de van polgari szakmai eldkepzettsegiik.
Maig vitatott kerdes, hogy az allam altal elismert (OKJ) szakkepzesben, vagy egy tanfolyamrendszeru, csak a hadseregben elismert kepzesben vegyen reszt a hallgatdk. Egyeldre annyi ddlt el, hogy mindket kepzes eredmenyes elvegzeserdl drmesteri rendfokozatot kapjanak. Kiilonbseg a palyan vald eldmeneteliikben van.
Az allam altal elismert katonai szakkepzes blokkokbdl all. Az egyes
blokkok tartalma egymasra epiil. A tiszthelyettesek alapkepzese soran a
„A+B", illetve az „A+C" blokkok, a kiegeszitd alapkepzeshez (zaszldskepzes) a „D" blokk kdvetelmenyeit kell teljesiteni.
A tiszthelyettes alapkepzesben drmesteri rendfokozat megszerzesehez
mindenkinek el kell sajatitani az „A" blokkok tartalmat. Ezt kdvetden az
erettsegizettek a „C" blokk elvegzesevel, a 8 altalanos iskolai vegzettseggel es szakmai eldkepzettseggel rendelkezdk pedig a „B" blokk elvegzesevel az allam altal elismert szakkepzettseget es drmesteri rendfokozatot.
A 32 szintkodu (Honved tiszthelyettes II) szakkepzesben a 8 altalanos
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iskolai vegzettseggel es a polgari eletben szerzett szakmai elokepzettseggel rendelkezo szerzddeses dsztesek, tiszthelyettesek vehetnek reszt.
Megszunt az erettsegire epitett es az allam altal is elismert katonai szakkepzes monopol helyzete. Ugyanakkor meg atmenetileg sem mondhat le
az iskola az erettsegire epiilo tiszthelyettes kepzesrdl, de folyamatosan
gondolkozik azon, melyek azok a dszthelyettesi beosztasok, amelyek betdlteset erettsegihez kell kdtni. Jelenleg a kiildnbdzd nemzetbiztonsagi,
az egeszsegiigyi, a katonazenesz, a legierd egyes szak-tiszthelyettesei
tartoznak abba a kategoriaba ahol az erettsegi a felveteli kovetelmenyek
kdzdtt szerepel. Tekintettel arra, hogy a esapatoknal igen terheit a tiszthelyettesi, zaszldsi allomany, eel a minel rdvidebb iddre tdrtend kiveteliik a beosztasbdl. A levelezd rendszerii kepzes mellett a tavoktatas lehetdsegeivel is kiserleteznek.
A 6 hetes drmesteri tanfolyam sikeres elvegzese utan az eldrehaladashoz lijabb tanfolyam elvegzese sziikseges. Termeszetesen, ha kesdbb a
szerzddeses tiszthelyettes leerettsegizik, lehetdsege lesz az OKJ-ben feltiintetett katonai szakkepzesben reszt vennie, es az allam altal elismert
katonai szakkepzettseget is megszerezhetik. E z a hadseregbdl vald kivalast kdvetd elhelyezkedesben segitheti.
Az erettsegihez kdtdtt 52 szintkddii Honved dszthelyettes I . szakkepzettseget:
- a polgari eletbdl jdvd ket feleves („A" es „C" blokkot) folyamatos
nappali kepzesben,
- a hadseregben szerzddeses katonai szolgalatot teljesitd erettsegizett
tisztesek az „A" blokkbdl tett sikeres vizsgat kdvetden egy feleves
(„C" blokk) folyamatos nappali vagy levelezd kepzesben
- a 32 szintkddii Honved tiszthelyettes I I . szakkepzettseggel rendelkezd es iddkdzben leerettsegizett szerzddeses tiszthelyettesek egy feleves nappali vagy levelezd kepzesben szerezhetik meg.
A tiszthelyettesek kiegeszitd alapkepzese (zaszldskepzes) 54 szintkddii, erettsegi vizsgahoz es meghatarozott szakmai eldkepzettseghez kdtdtt, emelt szintii szakkepesites. Ebben az esetben a meghatarozott szakmai eldkepzettseg azt jelenti, hogy a zaszldskepzesre beiskolazas egyik
feltetele a Honved dszthelyettes I-bdl szerzett OKJ-s bizonyitvany
(„A-i-C" blokkbdl allami vizsga). Zaszldskepzesre fdtdrzsdrmestereket
lehet beiskolazni.
A dszthelyettesek palyan vald eldrehaladasahoz tovabbkepzesek (at442

kepzesek) eredmenyes elvegzese sziikseges, ezzel ervenyre juttat az
„elethosszig tarto tanulas" elvet. Az eldmeneteli es szakmai tanfolyamok, atkepzesek biztositjak e karrierpalyan valo vertikalis eldre, felfele
vald mozgast, a vizszintes iranyu „palyamddositast", esetleg a hadseregbdl vald korrekt kivalast. Az oktatas, kepzes rugalmassaga lehetdve teszi kuldnbdzd kepzesi tipusok es fajtak iskolarendszerii es azon kiviili
vegrehajtasat.
A 2003/2004. tanevtdl a Honvedelmi Miniszterium dontese alapjan a
magyar haderd gerineet alkotd tiszthelyettesi allomany tanfolyamszerti
kepzeset gyorsitottak. Azokon a teriileteken, ahol a kepzesi feltetelek
rendelkezesre alltak - a Kamarai Jogkdrt Gyakorldk, valamint a kepzesert felelds szakmai szervezetek - megkezdtek a kepzes kdvetelmenyeinek kidolgozasat. Ettdl a tanevtdl ndvekedett a dszthelyettesek tovabbkepzesi fajtaja. Alapelviik lett, hogy minden rendfokozatban esak iigy lehet eldlepni es a hozza tartozd beosztast betdlteni, ha a jeldlt rendelkezik a sziikseges jogszabalyban meghatarozott katonai, vezetdi es szakmai felkesziiltseggel. Alkalmazzak a „hozzaadott ertek" elvet, vagyis a
tanfolyamok kuldnbdzd szinteken egymasra epiilnek, figyelembe veszik
a hazankban elsajatitott ismereteket.
Osszessegeben az alap- es kiegeszitd alapkepzesek altalaban iskolarendszertiek, koztiik meghatarozott iddszakonkent tovabbkepzeseken,
vagy atkepzeseken kell reszt venniiik a dszthelyetteseknek, amelyek viszont tanfolyam - iskolarendszeren - kiviili jellegilek. Valtozdban van
az at- es tovabbkepzesi rendszer koneepcidja a X X I . szazadi NATO es
Eurdpai Unid kdvetelmenyeinek is megfelelden: az angol nyelvi, az informatikai tanfolyamok kepzese a Magyar Honvedseg kikepzesi terveihez igazodik. E rendszer felepiteset
- az eldmeneteli tovabbkepzesek,
- a vezetdi es katonai-szakmai tovabbkepzesek es
- az atkepzesek adjak.
Az eldmeneteli tovabbkepzes az adott rendfokozatnak (drmestertdl a
fdtdrzszaszldsig) megfeleld szintii parancsnoki beosztas beke es haboriis
vezetesi kdtelmei, altalanos katonai es vezetdi ismeretei. A vezetdi es
katonai—szakmai tovabbkepzesek, valamint az elet altal diktalt atkepzesek tartalma es szabalyai elsajatitandd elmeleti ismeretekbdl, gyakorlati
jartassagbdl es keszsegekbdl all.
A mai tiszthelyettesi, zaszldsi kepzes csak iigy tudja a jdvdt szolgalni.
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ha a fentebb leirt uj tipusii tanfolyamrendszeru oktatas - neveles - eel
feltetelrendszeret szamara biztositjak. Tanaraik, szakoktatoik minosegi
munkaja. - a kepzes sajatossaga miatt - koltsegigenyes, amelyre a honvedelem iigye irant elkotelezettek eddig is igyekeztek odafigyelni, hiszen mar Montecueeoh ota tudjuk, hogy egy jol miikodo hadsereg harom
dolgot igenyei: Penz, Penz, Penz.
2001. aug. 29.-en tartottak az elso tanevnyitot a nagy multii, a hagyomanyokat folytato dszthelyettes kepzes iij fellegvaraban. Ugyanebben az
evben dontottek a nevadas tekinteteben. Vegiil Kinizsi Palt valasztottak.
Szakiijsaguk, a Magyar Honved ezt igy rogzitette: „ Kinizsi Pal nevenek
felvetele ketfo okra vezethetd vissza. Az egyik, hogy a hires jutasi altisztkepzo- 1924-tdl - ugyancsak a hds temesi ban nevet viselte. A masik: a
szdmos dicsd haditettet veghezvivd, alacsony sorbdl kiemelkedett hadvezer kdvetenddpelda lehet a leendo tiszthelyettesek szdmdra. "' 200l-tol
az iskola neve: Magyar Honvedseg Kinizsi Pal Tiszthelyettes Szakkepzo Iskola (MH K P T S Z I ) . A „Kinizsi Pal Csapat Aldsztkepzo Iskola"
egykori novendekei a regi tradiciok orokoseit latjak az intezmeny hallgatoiban, ezert a Honved Hagyomanyorzo Egyesiilet zaszlot adomanyozott a Tiszthelyettes Szakkepzo Iskolanak irja a mar emlitett ujsag.
Meg 1999-ben, az egykori iskola nevfelvetelenek (1924) hetvenotodik
evfordulojan emlektablat is helyeztek el az iskola falan. 2003. majus 29en aztan hivatalosan is megkapta az iskola az iij nevet. Az iinnepelyrol
az emlitett szaklapuk Kinizsi Pal Szentendren cimii cikkiikben szamol
be. A Madl Ferenc koztarsasagi elnok altal adomanyozott csapatzaszlot
Tanczos Mihaly ezredes, az iskola parancsnoka vette at. Koszonit helyeztek el a mar emlitett emlektablan. A nagy esemenyt haditechnikai
bemutatoval, kulturalis es sportrendezvenyekkel, valamint este egy ballal tettek emlekezetesse.
A z I S K O L A E S A VAROS

Az indulo iskola eletet a kezdetektol nyomon kovette szaklapjuk, a
Magyar Honvedseg. Igy kepet kaphatunk arrol, mi is zajlik az iskola falain beliil. Hiaba koltozott el a Kossuth Lajos Foiskola, iigy tiinik az egykori hallgatoknak, tanaroknak visszahiiz a sziviik a regi helyre. 2001.
majus 4-5-en lij neven /Zrinyi Miklos Nemzetvedo Egyetem/, de a regi
K L K F - f e l teljes egyetertesben egyiitt iinnepeltek az egyetem felderito
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hallgatoi es oktatoi a Szakkepzo Iskola hallgatoival, tanaraival. Tobb
nemzedek talalkozott itt, rogzitette a szerzo. Ott „ voltak a nyugdllomdnyu tisztek, a tandrok, megjelentek a foiskola volt hallgatdi, valamint a
csalddtagok, bardtok is."
A programrol idezziik Kozak Tibort. ,Az elso napon a sportesemenyek
zajlottak. A delutdn mdr az estere kesziilddes jegyeben telt, melyet a Duna-parti bogrdcsparti zdrt. A szombati nap a vendegeke volt. Reggel az
ejtdernyds keretet mutattdk be az ugrdsra kesziild hallgatdk, majd haditechnikai bemutatoval folytatodott a program. Bdrki felmdszhatott es beszdllhatott a T-72, a BMP-1 es BTR-80 harcjdrmiivekben, s ezt a lehetdseget a gyerekek orommel haszndltdk ki. Ezutdn kovetkezett a fegyverbemutatd, amelyet jdl felkeszult hallgatdk tartottak. A bemutato fegyverek
a PA-63, azAK-63D, a „Dragonov" mesterldveszfegyver es az RPG grdndtvetd voltak." •*
2005. szeptemberetol az iskolabol ket intezmeny alakult. Az onkentes
haderore valo atteres erdekeben letrehoztak a Kikepzo Kozpontot, illetve onalloan tovabb mukodik a Magyar Honvedseg Kinizsi Pal Tiszthelyettes Szakkepzo Iskola. E katonai tanintezet allami feladatkent vegzi
az oktatast, melynek kereteben:
a, a tiszthelyettesekre vonatkozo altalanos katonai es szakmai kovetelmenyek eloirasai szerint felkesziti a tanulokat a katonai palyara,
b, az oktatasrol es szakkepzesrol szolo torvenyi eloirasok alapjan iskolai rendszerii katonai szakkepzes formajaban felkesziti a hallgatokat
az orszagos Kepzesi Jegyzekben szereplo katonai szakkepesitesek megszerzesere,
c, iskolai es tanfolyamszerii kepzes formajaban vegzi a tiszthelyettesek alap- at- es tovabbkepzeset,
d, reszt vesz tantervfejlesztesi munkalatokban es a kozponti programok, tantervek kidolgozasaban.
A nappali kepzes mellett levelezo tagozaton is fogadjak a Magyar
Honvedseg tiszthelyetteseit es zaszlosait. Az iskola megtartotta es tovabb apolja azokat a hagyomanyokat, melyek e laktanyahoz es Szentendre varoshoz kotodnek. Az iskola parancsnokai: Tanezos Mihaly
/2001 -2004/, Takaes Istvan /2004 - /
Az alig nehany eve indult iskola torteneterol meg csak keveset tudtunk irni. Kivanjuk, ok is legalabb annyi ideig maradjanak Szentendren, mint a Kossuth Lajos Katonai Foiskola. Am ezt a tortenetet mar mas fogja megimi.
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Az iskola bejdrata 2005-ben

Terepen
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MUVESZETI ISKOLAK

PLEIN AIR FESTO ISKOLA
/1929-1939/
Szentendre, Deak Ferenc
ma Bogdanyi u. 51. sz.
MUVESZETI SZABADISKOLAK EUROPABAN ES MAGYARORSZAGON

A 19. szazad masodik feleben a novendekek igenyeit szamba nem vevd merev akademiai tanmenetek elleni tiltakozas jegyeben sorra alakultak a szabadiskolak. Az 1870-es evekben nagy valtozason esett at a francia festeszet. A miiveszek figyelmet a mtitermi festes mellett egyre inkabb meghdditotta a szabad termeszet latvanya, a tiszta szinek, a hangulat /impressio/. Egyre inkabb a valdsag megjelenitese fele fordultak. Parizstdl nem messze, Barbizonban 1830-ban letrejdtt a vilag elsd miivesztelepe es megsziiletett a modem tajkepfesteszet, az impresszionizmus.
Ezt kovette a HoUdsy Simon vezette miincheni miiveszeti iskola /1886 /, az Academic Matisse Dessauban. Az epitd- es iparmuveszetben a legismertebb iskola a Bauhaus AVeimar, 1919- /. Magyarorszagon a legnagyobb hatasu, a modem miiveszeti eletet leginkabb befolyasold miivesztelep es szabadiskola Nagybanyan miikdddtt /1896-1920/. Bar ezt a Magyarorszagra hazaterd HoUdsy Simon alapitotta, miikddese megis inkabb Ferenczy Karoly es Reti Istvan nevehez kdtdddtt. Ez az elsd hazai
festdiskola a megiijuld magyar miiveszet eurdpai hirii telepeve fejldddtt.
A szazadforduld eveiben aztan sorra alapultak a mtivesztelepek Magyarorszagon is: Gdddlld (1900), Szolnok (1901), Kecskemet (1912). A
Kepzdmiiveszeti Fdiskolan 1921-tdl a „miiveszifjusag" tanrendi kdtelezettsege volt a nyari iddben videki telephelyeken, miivesztelepeken dolgozni. 6k es a vegzettsegre nem ahitd, de magaban muveszi tehetseget
sejtd, apolo kiildnbdzd rendii-rangu polgarok sora talalt otthonra ezeken
a telepeken. A miivesztelepeken mindig akadt egy-ket neves festd, aki
vallalta a tanitast, korrigalast. Igy tulajdonkeppen minden miivesztelep
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szabadiskolakent is mukodott. A szabadiskola hivatalosan elfogadott
diplomat nem adott, de a legnagyobb tanszabadsaggal es valtozatossaggal biztositotta a szakma ismereteinek elsajatitasat, frissiteset, boviteset.
SZENTENDREI

MUVESZTELEP

Az I . vilaghaboriit lezaro trianoni bekeszerzodes 71920/ kovetkezteben
Magyarorszag elvesztette teriiletenek es lakossaganak mintegy ketharmadat. Olyan kulturalis kozpontok keriiltek at mas orszagokhoz mint
Kassa, Nagyvarad, Nagybanya. E z utobbi varos nagyhiru miivesztelepen
tanult festeni Ferenezy Karolynal Boromisza Tibor festomiivesz (18801960), aki kesobb 1921-ben Szentendrere kerult. A nagybanyai neosokhoz tartozd miivesz volt az elsd, aki felfedezte a varos szepseget es hasonldsagat az elvesztett miivesztelephez. „Itt minden Nagybdnydra emlekeztette" es vallotta, hogy Szentendre „felvalthatja" Nagybanyai. Kesdbb a nagybanyai sziiletesii Reti Istvan is igy latta, ezert hozta ki ide
festeni nyaranta a tanitvanyait.
1924-ben a varos elere az itt 1916-tdl jegyzdkent miikddd dr. Starzsinszky Laszldt valasztottak. Az agilis polgarmester eldszdr megkezdte
a fdiitvonal kiepiteset. Az d nevehez fiizddik a jarasbirdsag, az addhivatal, a posta felepitese. Tamogatta a varos hataraban vegzett asatasokat.
Segitette es patrdnusa, tarselndke volt az itt alakuld egyesiileteknek:
M O V E Sport Egyesiilet, Onkentes Ttizoltd Egyesiilet, Szentendrei Kiralyi Kivaltsagos Kereskedd Testiilet, Szent Andras Ceh 7kultiiregyesulet7.
„ Minden olyan Ugy, amely a vdrost elore viheti, benne vegsdkig tettre
kesz es lelkes tdmogatdra taldlt" tudjuk meg az egyik visszaemlekezesben. Igy termeszetes, hogy a miiveszek is partfogdra talaltak benne. A
polgarmester a varos „nivdjanak" emelese es a kialakitandd idegenforgalom erdekeben iigy ddntdtt, hogy tamogatja az ide kijard miiveszek
megtelepedeset. Ezzel maig hato iranyt szabott Szentendre eletenek. Az
dnkormanyzat jegyzdkdnyvebdl tudjuk, hogy a varos eldszdr az akkor
meg eleg kihalt Pannonia-telepen levd Budai iiti kiserleti szdldtelep
hasznalaton kiviili harom uresen alio hazat ajanlotta fel szamukra nyari
szallashelyiil. Miutan mashol meg ennel rosszabb kdriilmenyek kdzdtt is
dolgoztak, a fiatalok ezt is drdmmel fogadtak.'
A hazak azonban telen hasznalhatatlanok voltak, emellett tavol estek
minden festdi motivumtdl. Ezert a miiveszek szerettek volna, ha valahol
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a varosban beljebb kapnak lehetoseget egy iij muvesztelep kialakitasara.
Erre 1926-ban nyilt lehetoseg. Ugyanesak a polgarmester tamogatasaval
a varosnak ebben az evben sikerult megszerezni a Deak Ferenc utcaban
szinten iiresse valt Munkasbeteg biztosito tiidoszanatoriumat. Kassak
Lajos, akinek sok miaveszbaratja volt itt egyik regenyeben igazan erzekletes kepet ad a varosban kialakulo miiveszteleprol: „Szep ez a vdros,
fekvese es dsdi, zegzugos epiteszetevel, de gyaldzatos hely az ugynevezett muvesztelepe... dohos, nedves szobdival legjobb esetben is a cdri kazamatdkhoz lehetne hasonlitani... szanatdriumnak nem vdlt be az epiilet,
dtadtdk hdt a szellem embereinek, nyilvdn iigy gondolvdn, boldoguljanak
benne kepessegeik, erdemeik szerint. "A mCveszek pedig - ha fokozatosan is - de boldogultak vele. Eloszor
is be kellett lakniuk Az arvizektol atnedvesedett hazak helyrehozatalanal
szamitottak a varos, illetve a Vallas- es Kozoktatasiigyi Miniszterium segitsegere. A gyiimolcsosokkel, es hatalmas oreg fakkal teh tagas park
egykor a barczihazi Barczy csalad nyaraloja volt, amit eladtak az O T I nak. Az 1900-as evek elejen a Munkasbeteg Biztosito ebben a gyonyorii osparkban egy tiidoszanatoriumot rendezett be. Banovszky Miklos
visszaemlekezesebol tudjuk, hogy a regi tulajdonos fia, Barczy Istvan
„allamtitkar lir" tamogatta a miivesztelep munkajat, miikodeset. Ha a telep meg hagyott is maga utan kifogasolni valot, de az, hogy fold es fedel
jutott a festoknek, es az, hogy „helyrajzi szdmmal azonosithatd, postacimmel elldtott mUvesztelepUk" van, nagy lenduletet adott munkajukhoz.
Mar 1926 nyaran az orszagos Magyar Kepzomiiveszed Foiskola hiisz
hallgatoja kapott szallast es munkalehetoseget a szentendrei miivesztelepen. Kezdetben a novendekek Glatz Oszkar, a foiskola dekanja es Red
Istvan festo-tanar felugyelete alatt dolgoztak. A miivesztelep munkajaban legaktivabban a Reti tanitvanyok vettek reszt, akik korabban a fovarosban, az Epreskertben dolgoztak. A varos es kornyeke kivaloan alkalmas volt a tajfestesre. Az iij muvesztelep munkajaban es miiveszeti iranyaban (mar csak az itt otthont talalt nagybanyaiak miatt is) az elvesztett nagybanyai miivesztelep eletet kovette. Onodi Bela festomiivesz a
kezdeti evekre igy emlekszik vissza: ,JSlagy lelkesedessel tettiik magunkevd az iigyet /a miivesztelep iigyet/, mert mindannyian vdgytunk a videki elet utdn, mindnydjan nagy tiszteldi voltunk a nagybdnyai festdknek es
valamennyien lelkesedtiink a tiszta plein-air festeszetert. "'
Ugy latszik, eredmenyesen dolgozhattak, mert hamarosan itt helyben
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kiallitast is rendeztek A varoshaza szinten nemreg elkesziilt (1924) szep
barokk epiileteben igeretes cimmel: „ Szentendrei tdj, szentendrei ecsettel" otvenkilenc kep volt lathato a falakon. A kepekbol vasarolni is lehetett. Maga Strazsinszky Laszlo polgarmester jart elol jo peldaval. O maga is vasarolt. Igy is tamogatva a miiveszeket es a telepet. A festok megjelenese erdekes szinfolt volt Szentendre eleteben. A varos lakoi hamarosan megszerettek a vidam es erdekes tarsasagot. Nyaranta erdeklodve
neztek, hogyan dolgoznak a festok a telep gondozott parkjanak evszazados fai alatt, vagy a varos kiilonbozo reszein a festoallvanyok mellett.
A SZENTENDREI FESTOK

TARSASAGA

A miivesztelepre kijarok kozott leginkabb Reti Istvan tanitvanyai szorgoskodtak, akik 1928-ban benn a fovarosban Banad Sverak Jozsef lakasan festo tarsasagot alapftottak. A Szentendrei Festok Tarsasaganak
nyolc alapfto tagja volt: Banad Sverak Jozsef, Banovszky Miklos,
Heintz Henrik, Jeges Erno, Onodi Bela, Paizs Goebel Jeno, Pandy Lajos,
Rozgonyi Laszlo. Elnok: Ivanyi-Griinwald Bela. Tarselnoke termeszetesen a polgarmester, dr. Starzsinszky Laszlo. Az alakulast, az orszag muveszeti eletenek ilyen orvendetes valtozasat a korabeli lap, a Szinhazi
Elet cikkfroja is nagyra ertekelte. Szet is kiirtolte szerte a vilagnak, hogy
„ Szentendre vdrosdnak van Magyarorszdgon a leggavallerabb polgdrmestere." Az alakulast kovetoen a miivesztelep elete szervezettebben
folyt tovabb. A telep eleterol, miikodestikrol, a magyar kepzomiiveszetben elfoglalt helyiikrol szamtalan mii, konyv, tanulmany, cikk szamol be.
Mi most csak a telephez kapcsolodo miiveszeti iskolarol frunk bovebben.
A SZABADISKOLA

'

'

.

A varosban otthont talalt miiveszek termeszetesen kotelessegiiknek
ereztek a magyar festeszet tamogatasat, lehetosegeinek boviteset. Arrol,
hogy - ugyancsak nagybanyai mintara - mar az indulaskor egy szabadiskola letesfteset is terveztek, a kepviselotestiilet iilesenek egyik, 1926os jegyzokonyve tamiskodik. A miivesztelep tamogatasanak indoklasakor a polgarmester a kovetkezoket mondta. ,^4 miivesztelep es iskoldnak
feldllitdsa a vdros fejlddese erdekeben tdrtenik anndl is inkdbb, mert er452

re a fovaros kdzelsegenel es termeszeti fekvesenel fogva kivaloan alkalmas. A vdros fejlddesere, amely az idegenforgalmat is fokozni fogja,
elonyt jelent azon szempontbdl is, mert az itt festett tdjkepek iitjdn a vdros szeles e vildgon ismertte fog lenni, a festett kepek is eldsegitenifogjdk
egy leendo vdrosi miizeumnak es leveltdrnak a mielobbi feldllitdsdt.""
Az iskola inditasanak lehetoseget vegiil a Szentendrei Festok Tarsasaganak megalakulasa tette valojaban lehetove. Az alapfto tagok munkaja,
lelkesedese reven az iskola 1929-ben meg is kezdte a miikodeset. Az iskolat jol elokeszftettek. „Reklamozasara" a legaktfvabb tag, Jeges Emo
kozremCikodesevel, rajzaval tajekoztatot keszftettek. Ebben a teleprol es
a lehetosegekrol adtak felvilagositast azoknak, akik erdeklddtek a miiveszetek irant. A tajekoztato elsokent az iskolat, majd a tervezett munkat,
a lehetosegeket mutatta be. A kovetkezokepp:
SZENTENDREI MUVESZTELEP
Plein-air festo iskola
T A J E K O Z T A T O JA
A SZENTENDREI FESTOK TARSASAGA
dsztelettel meghfvja
urat
lirholgyet
szentendrei miivesztelepere nyari tartozkodasra, illetve a nyar folyaman
rendezendd
N Y A R I S Z A B A D I S K O L A N VALO R E S Z V E T E L R E
A Nyari Szabad Iskola ket tagozatra oszlik:
L SZABAD ISKOLA,
II. AKADEMIAI ELOKESZITO
TANFOLYAM
Ugy az iskola, mint a tanfolyam idotartama egy honap. Tekintettel a
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nagy erdeklodesre, a Nyari Iskolat f.e. majus 1-en nyitjuk meg es 4 Szabadiskola, ill. Akademiai eldkeszito tanfolyam rendezeset tervezziik.
Az iskolak, illetve tanfolyamok kezdete:
I . majus 1-en,
I I . Junius 1-en,
I I I . Julius 1-en,
IV. augusztus 1-en
A Nyari Szabad Iskolan vald reszvetelt kerjiik mar most bejelenteni,
hogy kivansagat az iskola, illetve tanfolyam idejere vonatkozdlag teljesithessuk. Reszveteli dij barmelyik tagozaton modellkdltseggel egyiitt
szemelyenkent 20 pengd. Kivansagara korrektiira dijtalan.
Olesd lakasrdl eldzetes bejelentkezesre gondoskodunk, ugyanesak igenyek szerinti etkezesrdl is.
Erdeklddes es jelentkezes a Tarsasag cimere, Budapest, V. Nador u. 12.
kiildendd.
Szentendre, postabelyeg kelte.

„A Budapest-Visegradi hajdiit barkit meggydz Szentendre festdi szepsegerdl. A Duna menti varoskat hegyek koszoriija dvezi, zegzugos, dombokra kuszd hazsorok, kanyargd olaszos utcak, a Duna fenytukrei, a
strand szindus mozgalmassaga, a mindent eldntd napfenyes izzas, a
szentendrei sziget erdds arnyeka paratlanul gazdag es valtozatos kdrnyezetet tar a festd ele.
A magyar kepzdmiiveszetben mar-mar legendas hirre szert tett Papsziget regenyessege ihlettel tdlti el a szemleld mriveszt. Keves helye van
szeles e hazanak olyan, ahol a hegyvidek, a sik teriilet, a szeles kiralyi
folyam es erddseg, szamtalan variaeidban ennyire keszen adddna a festd szamara drdkeletii miivek alkotasara inspiraldan. Mar a regebbi iddben dolgoztak itt festdmiiveszek, es nem is csodalatos, hogy a legnagyobbak koziiliik, mint Ferenezy Karoly, Fenyes Adolf, IvanyiGriinwald Bela es sokan masok allanddan felkerestek Szentendret, a fes454

toi temavilag kifogyhatatlan tarhazat. Ide - joggal mondhatni: a festoi tenia kincsesliazaba - liivjuk szeretettel a magyar kepzomiivesz tarsadalom szine-javat, ahol 1926. ev ota a Szentendrei Festok Tarsasaga
Ivanyi-Griinwald Bela elnokletevel tartja fenn allando miivesztelepet. A
miivesztelepen 2000 negyszogoles, plein-air aktfestesre kivaloan alkalmas, nagylombii fakkal amyekolt, zart kertben all a nyari szabad iskola
rendelkezesere. Rossz ido eseten kozos miitermi munka.
A zavartalan munkalehetoseg mellett minden fajtajii nyari szorakozas.
Vizi sportok gyakorlasara kulonosen kivalo alkalom kinalkozik."
A leporellos tajekoztato vegiil a polgarmester ohajanak is eleget tett,
amikor a miiveszeti munka mellett a viz, a Duna kozelseget, a vizi sport
lehetoseget, a turizmust is megemliti. Az iskola eleterol tobb egykori teleptag visszaemlekezese reven szines, es hiteles, elvezetes kepet kaphatunk. Banovszky Miklos igy emlekszik: ,A tajekoztatot elkiildtiik ismeroseinknek, festdndvendekeknek, rajztandroknak. Ujsdgban is hirdettUnk." Az iigyet a helyiek is tamogattak. Kiilonosen emlitesre melto
Krajcsovits Marton, a helyi r. k. egyhazkozsegi gimnazium tanara. A novendekek kozott is tobb szentendrei akadt. Tobben megemlitik koziiliik
a helyi orvos, dr. pecsujfalusi Pechy Henrik tehetseges feleseget, Ronay
Kingat, aki korabban Deak Ebnemel tanult es a Szentendrei Festok tarsasaganak tiszteletbeli tagja is lett. Tamogatoik kozott tartottak meg szamon dr. Hadzsics Kamil helyi iigyvedet.
Banovszky Miklos a telepen es az iskolaban zajlo eletiikrol tovabba
Igy irt: „Volt egy teglaepiilet, taldn kecskedl. Ezt alakitottak dt dgy, hogy
egy dgy es egy kis asztai is elfert benne. Ez lett a modell hdldhelye. " A
miivesztelep az indulastol onellato volt. A parkban vetemenyeskertet is
csinaltak. ,^4 kdzeli Fried fUszeres hitelt adott nekiink. Az utcai gyerekek
penzert, elelmiszerert nagy segitsegiinkre voltak. OsszegyUjtdttek a gyiimdlcsdt a fdk alol. Adtam nekik egy dreg merleget. Kiirtuk az ajtdra:
Diszndk reszere hullott alma eladd. Az ev vegeig 400 pengdt kerestiink.
Csirkeink is voltak. En, Pdndy, Bdndti fdztUnk. Neha segitsegiink is volt,
Idnyok a kdrnyekrdl es a modell-ldnyok is. Oszkor leszedtUk a gyiimdlcsdt, kupacokba raktuk fajtdjuk szerint es elosztottuk. Egy reszet haza is
vittuk Budapestre."' A modellek persze nemcsak a fozesben segitettek.
Erzelmileg is kotodni kezdtek egy-egy miiveszhez. Szerelmek, sot hazassagok sziilettek az itteni elet soran (Czobel Bela - Modok Maria)
Haulisch Lenke miiveszettortenesz szerint kezdetben az iskolat fokent
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amatorok latogattak, akik a kozelben bereltek szobat es bejartak az also
kertbe plein air aktot rajzolni, esetleg festeni. Az amatorok mellett termeszetesen dolgoztak a telepen vendegmuveszek es a telepiek is. Mint a
kepen latjuk erre hely es az ido kituno lehetoseget adott. A tanulok korrektiirajat leginkabb a Szentendrei Festok Tarsasaga tagjai, BanatiSwerak Jozsef, Jeges Erno, Rozgonyi Laszlo es Onodi Bela lattak el felvaltva. Az iskola resztvevoi elsosorban a fovarosbol jottek, de a hirdetesek reven erkeztek mashonnan, az orszag tavoli reszerol is. Bar a novendekek fizettek reszveteli dijat (modell penzt), ez a telep fenntartasahoz,
a vendegszobak berlesehez esak szukosen volt elegendo. Sziikseg volt az
allam tamogatasara is. Amit a haboru kitoreseig rendszeresen meg is
kaptak.
Az iskola es a telep tortenetet legreszletesebben Toth Antal miiveszettortenesz dolgozta fel. A tovabbiakban szo szerint 6t idezziik." 1929. Junius 1-en nyitottak meg a „telep-iskolat". Resztvevoinek szamat - talan
nemi tiilzassal - nyarankent 50 fo koriil emlitik. Ehhez a tetemes (tdbb
szaz fd) letszamhoz kepest tul keves a dokumentalt, megnevezett szemely, kivaltkepp festd. Elegge erthetetlen, hogy miert nem vezettek rdluk pontos kimutatast, vagy hova lett lajstromuk, ha keszult. Mert ez a
valdsziniibb, hiszen az iskola nem elhanyagolhatd anyagi hozammal jart,
amelyrdl elszamolassal tartoztak egymasnak. A nevsor hianyanak magyarazatat, eszmei okat utdlag abban latjuk - Kantor Andor velemenyevel egyetertesben, - hogy az 1929-1930-ban meg osztatlan, majd 1931tdl ket tagozatra osztott, tehat felkesziiltseg alapjan osztalyozott szemelyi allomannyal vezetett szabadiskolan es akademiai eldkeszitd tanfolyamon jobbara olyan iigyes kezii polgarlanyok es ambieidzus festdtanoneok fordultak meg tdmegesen, akik kdziil keves kerult miiveszpalyara
vagy maradt meg azon. Masik resziik pedig szetszdrddhatott a nagyvilagban anelkiil, hogy neviiket Szentendren megdriztek volna, dk meg
emlekezetiikben a miivesztelepet. Veliik egyiitt dolgozhatott es dolgozott
is a telepi iskolaban fdiskolas ndvendek es dnalld tevekenysegii, kesz
festd is.
A tema-gazdag festdi kisvaros kepezte vonzerejet a szabadiskolaba es
Szentendrere jarasnak, a varoskep zart es emberszabasii lepteke ellenere
megnyilvanuld valtozatossaga, es a varoska sziikebb kdmyezetenek tajplaszdkai, valamint termeszetrajzi szepsege. Es nem utolsd sorban a
szervezett, a hatalmas kert melyen plein-airben folytatott kollektiv mun456

ka, amelyet az erettebb kollegak feliigyeltek, tanacesal es korrektiiraval
segitettek, (a helyiek elott gondosan titkolt) aktmodellt biztositva a feladatok kidolgozasahoz. Korrigalo tanamak, tehat az iskola vezetesere
Ivanyi-Griinwald Belat, Sziile Peter, valamint Hermann Lipotot kertek
fel, akit mint „cegerembert" eloszeretettel foglalkoztattak es kerestek baratsagat, kozremiikodeset tiszteleti tagsaggal jutalmazva. Valojaban a folyamatos feliigyeletet a teleptagok lattak el, ok oktattak egymast valtva,
egyutt festve, dolgozva a tanulokkal es vendegekkel.
Bizonyithatoan festonovendek volt, amikor reszt vett a telepiek iskolajaban: Guttmann Edit (1929), Ban Tibor (1930-1931), Schillinger Agnes (1929), Pentek Klara (1931), Fleischel Etel, B . Baranyai Zsuzsanna
(1929-1931), Brabeczne Wellisch Margit (1929), Reyser Otto Jozsef
(1929), Sandorne Grosz Maria (1929), Szirmay Anna (1929), Oelmacher
Anna (1931), Bolner Karoly (1931), Opitz Gyongyi (1931), Klein Rdzsi,
Nemeth Bela, Poloskei Sandor, Gajzago Sandor, Nagy Margit, Reiss
Mici, Karl Ferenc, Schneider Juci, Kantor Eva, Hanzely Gizella stb.
Hangsiilyoztuk, hogy a miivesztelep lenyegehez tartozott a miiveszifjusaggal valo foglalkozas. Az oktatasnak eszmei inditekok mellett gyakorlati haszna is volt. Lenyegeben a nyari kurzusokon valo reszvetel dij a
elosegitette a telepi munkafeltetelek megteremteset a jobbara onellato,
onfenntarto gazdalkodasra kenyszeriilt koloniak, igy a szentendrei eseteben is. A telepiek kihasznalva a videki elet, a kert lehetdsegeit meg
konyhakertmiivelessel, gyiimdlcstermesztessel, tyuktenyesztessel es a
megtermelt javak eladasaval, arusitasaval is foglalkoztak. Aldasnak bizonyult, ha szubvencidt kaptak. A szentendrei telep 1936-1939 kdzdtt a
kultuszminiszteriumtdl evi rendszeresseggel egyezer pengd tamogatast
kapott, elsdsorban a szabadiskola fenntartasara es a mindig sziikseges tatarozasi, korszeriisitesi munkalatokra."
Az iskola latogatottsagat, szinvonalat feltedenul ndvelte, hogy a miivesztelepen az alapfto teleptagok mellett igen nagy szamban jelentek
meg a vendegmiiveszek. Figyelni dket es egyiitt dolgozni veliik pdtolhatatlan erteket jelentett az itt tanulni vagydknak. Tovabbra is idezziik Tdth
Antal ertekeleset. „Az 1929-tdl szamitott kezdd eveknek az egyik legertekesebb es leginkabb erzekelhetd hozadeka a meghfvott, vagy vendegmiiveszek folyamatosan gyarapodd tabora. Listajuk egyre teljesedik, de
a sors irdniajakent mindig hianyosra sikeriil, akarcsak az egyeb listakon
rdgzitett szerepldke is. E z a felsorolas, amelyet kdzre adok, egyforman
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tartalmaz epizodistat, valamint Szentendren huzamosan mukodo es maradandoan letelepedett muveszt. A kutatas meg mindig hianyos, nines
felderitve, hogy az elozoek munkaval toltottek-e idejiiket, s hogy elofordulasuk dokumentalhato-e helyben kesziilt, helyi targyu, netan helyi
szellemisegil erzekelteto muveivel.
A vendegmiiveszek fogadasanak szabalyai elvben szigonibbak voltak,
mint a gyakorlatban. A telepiek, a belakasi rend kialakitasanal eleve ugy
szabalyoztak sajat elhelyezkedesiiket, hogy a torzstagok egy szobanyi
ferohelyet kaptak. A fennmarado helyisegeket a vendegek rendelkezesere bocsatottak. Szobacskakrol, illetve kevesebbrol volt szo (pi. Apadlasfeljaro alja Kantor ferohelye), villanyvilagitas es viz (vizet a telep elott
alio, „sztaravodai" jo vizii kutbol hordtak), tehat a legelemibb komfort
nelkiil. Lenyegeben szivesen fogadtak mindenkit, akar elvezte valamelyikiik, esetleg a kozosseg meghivasat, akar maga jelentkezett es kert bebocsatast a telepre, a munkaban valo reszvetelre. Ugyanakkor nyilvanvalo volt, hogy a telepen beliil esak akkor helyezhettek el tovabbi bentlako vendeget, ha valamelyik lakresszel rendelkezo alapfto huzamosan
tavol volt osztondfj, egyeb feladat, elfoglalas vagy megbfzas okan. A
mOveszvendegek tehat a varosban laktak, elsosorban a mi Montmartreunk, a Szamarhegy apro hazaiban, honapos szobat berelve. Egyes hazakban, esaladoknal mint a Rozsnyai, Lieber-Boy, Sehilaher, Kukula,
Malatinszky, Preszler, Pippigh, Riesmann, Paulay, Fiala, Bindorfer stb.
Nyaranta evrol-evre befeszkeltek magukat a muveszek, visszaterok es
lijak, esetenkent egyszerre tobben is. A teleppel valo szoros kapcsolatuk
bizonyftja, hogy kozuliik sokan szerepelnek a Szentendrei Festok Tarsasaganak a Nemzeti Szalonban rendezett elso budapesd bemutatkozasan
1930-ban.
A vendegmiiveszek sorat az elobb mar emlitett meghivott tagok,
Kugel Erno, Miklos Jozsef, Olah Gyorgy, Rado Laszlo, Rozgonyi Mihaly emlitesevel kezdem arra gondolva, hogy oka lehetett egyesiiletbe
vonasuk megkiserlesenek. Forstner Denessel es Glatz Oszkarral, az elso
szentendrei kiallitas resztvevoivel, valamint Sziile Peterrel es JJermann
Lipottal lehet folytatnom, hiszen 1928-ban bizonyosan mindketten a miivesztelep koriil babaskodtak es zsiiriztek a telepiek - eredmenyessege
miatt legemlekezetesebb - kiallitasat. 1929-ben a telepen elhelyezest
nyert vendegmiiveszek: Kantor Andor (aki 1937-ben tortent bevalasztasaig a legallandobb vendegnek bizonyult), Istokovits Kalman (1929458

1931), Mattioni Eszter (1930), Kelemen Emil (1919-1930), Czimra
Gyula (1929-1933), Kezsi Kovacs Elemer (1919), Hincz Gyula (19291930), Orbay Zsuzsa (19297-30), Voros Geza (1929-1931) es Schalk
Laszlo 1930-ban. Ugyanezekben az evekben vagy meg korabban kellett
megfordulnia a varosban es a telepen, vagy legalabb is kozeleben az
alabbiaknak: Apati Abkarovics Bela (1929), Aznavurian Leon, Kirchner
(Elekfy) Jeno, Magyarcsekei Korda Bela (reszt vettek a szalonbeli kiallitason) es a tovabbiaknak, igy Boltskey Ferencnek, Paris Ilanak,
Remsey Jenonek.
A telepi vendegek nevsora: Czegledi Miklos (1930-1931), 1931-ben
Freytag Zoltan, Modok Maria (1929?, 1931-1934), Sarossy Eta (Ferenczy Valeme 1931), 1932-ben Sarkany Lorand es Ilosvai Varga Istvan.
(Az elobbi 1934-ben is megjelent, az utobbi a kovetkezo ket esztendoben is vendeg volt a telepen.) 1933-1934-ben a legjelesebb vendegmiivesz az agg Tomyai Janos, valamint Meszaros Laszlo (1934). E z ido szerint a varosban tariozkodott: Kmetty Janos (az 1920-as evek elejetol
Pocsmegyerrdl jart at ide, majd 1928-ban volt itt es 1932-t61 csaknem folyamatosan), Mihaltz Pal (1929-t61), Diener Denes Rudolf (193l-tol),
Graber Margit (1921-1922-ben) ugyancsak Pocsmegyerrol Perlrott Csaba Vilmossal, majd 1932-t61), Szuly Angela (1930-t61), Szobotka Imre
(1934), Korniss Dezso (1934-1936), Galffy Lola (1935,1937-t61),
Perlrott Csaba Vdmos (1928?), Czobel Bela (1935), Lehel Ferenc (1935)
es Feszty Masa (193l-tol),
A felsorolast fenntariassal ugyan, de Halasi Horvath Istvan es Conrad
Gyula nevevel lehet kiegesziteni, mint akik ez ido tajt ugyancsak a varosba jartak, tartozkodtak, illetve az itt lakokkal, Szamosi Soos Vilmossal (192l-tol 1972-ben bekovetkezett halalaig), Boromisza Tiborral
(1921-1927, majd masodik forduloban 1953-1960-ig), Vajda Lajossal
(1923-t611941-ig) es Hadziesa Kamilloval (1923-1935 kozott), valamint
Perrei Perron Fedorral. Ide tartozik meg, hogy 1935 piinkosdjen a Red
tanitvanyok talalkozojan zajlott a miivesztelepen. Az esemenyt megorokito „katal6gus foto" alapjan megallapithato, hogy igen nagy a reszvetel. „A festok ilyen nepes Szentendrere rajzdsdnak az egyik oka - mint
emlitettem - a miivesztelep megalakuldsdnak a hire es miikodesenek dinamikdja, a nyitottsdgdval egyetemben. ""
Az indulo tevekeny es eredmenyes munkara lassan arnyekot boritott a
haboru. A I I . vilaghaboru idejen a miivesztelep egy ideig meg tariotta
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magat, majd a kis hazak zsido munkaszolgalatosok otthonava lettek, es
itt helyeztek el a 8. Hadkiegeszito Parancsnoksag raktarat is. Majd a
„felszabadulas" utan 1946 tavaszaig szovjet autojavito dolgozott benne.
A haboru utan a miiveszek meg biztak a zavartalan iijrakezdesben. Junius 16-an egy szerzodes alapjan 10 evre meg is kaptak a telepet, de az eletiik egyre bizonytalanna valt. Iskolarol tobbe szo sem esett.

A Szentendrei Festok tdrsasdgdnak alapitd tagjai: balrdl Jeges Emo, Paizs-Gobel
Jeno, Heintz Henrik, Onodi Bela, Bdndti Sverdk Jdzsef, Bdnovszky Miklds, Pdndy
Lajos, Rozgonyi Ldszld.
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Csoportkep, 1939. Felulrol Rozgonyi Ldszld, Barcsay Jeno,
Gdljfy Lola, Deli Antal, Gdljfy Gitta
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Munka, alul jobb szelen Barcsay Jeno
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„AGY" TANODA K E T T A N I T A S I N Y E L V U
ALTALANOS I S K O L A
„AGY" Human-Real Alapaismereti Tanoda
es Muveszeti iskola
„AGY" Komplex Kornyezetkultiira
Miiveszeti iskola
71989-2005/
2000 Szentendre, Jokai u. 3.
Tel.: (26) 311-387, (20) 303-282
Honlap: www.agytanoda.hu
„ Nines elet muveszet nelkiil
nines mUveszet elet nelkiil"
Kodaly Zoltan
Szentendre evszazadok ota a magyar kultura egyik jelentds kozpontja.
Az evek soran a miiveszeti elet, es a miiveszetpedagogia centrummava
valt. A varos ma hiisz miizeumnak es mintegy ketszaz miivesznek ad otthont. A fiatalokban az utobbi evek „Barbi-erzese", a videomamor azonban veszelyezteti a valodi kulttira irand igenyt. A varos a bazarok, az
ajandektargy-kereskeddk zsakmanya lett. Ezzel probalt meg szembeszallni egy intezmeny. Az iskola tortenetet egy ujsagiro jo ertelemben
„amerikai sikertdrtenetnek" nevezi.' Az iskola eleterol szamtalan lijsagcikk, az iigyvezetd igazgato, Takacs Gabor illetve mHvesz tanar, igazgato, Vagasi Tamas feljegyzeseibol kapunk hiteles kepet.
ISKOLATORTENET

Zaszlavik Jeno tervezo grafikus, rajz- es miiveszettortenet tanar 1970ben keriilt a varosba. Hamarosan bekapcsolodott a kulturalis eletbe. A
Szentendre Baratainak Kore dtkara / 1970-1989/, a Rakoczi lid Altalanos
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iskola tanara lett. Az altalanos muveszeti oktatast azonban igen sematikusnak talalta. Nem erezte elegge gyermekkozpontiinak, ezert „kitaldlt"
egy iskolat, ahol sokat lehet rajzolni, festeni, szobrot gyiimi, emellett
meg lehet tanulni egymasra figyelni. Eszmenykepe a sokoldalu reneszansz ember volt. 1987-t61 Tanulmanyozta a Daniaban, NSZK-ban folyo muveszed nevelest es maganyosan, meg a rendszervaltas elott, 1988ban nekilatott az iskolareformnak.
Programjahoz fokozatosan sikerult megnyemi tanartarsait. Garamvolgyi Rita enek tanar a nepszokasok es nepdalok vilaganak ismeretet, szeretetet szerette volna megerositeni a gyerekekben. Siito Melinda „dlmdt
Idtta megvaldsulni, hogy a neptdnc szeretetere nevelhet."- Ott babaskodott az indulasnal Zaszkaliczky Tamas orgonamiivesz is, akinek felesege
a helyi zeneiskola tanara. Szerencsere egyertelmilen a kezdemenyezes
melle alltak a sziilok, a szentendrei miiveszek, tobb intezmeny es maganszemely: Alfoldi Gyorgy, Krizsovenszki Lajos, Nagy Attila, Sabjan Tibor
A tamogatok kozott volt tobb vallalkozo es szakember: Civin Janos, Pap
Lajos Kofarago Koszobrasz Miihely, Vincze Laszlo Papirmerito Muhely.
A pedagogusok a tamogatokkal egyiitt 1989-ben megalapitottak az Alkoto Gyermekmiihely es Iskolaegyesiiletet, amely a iskola miikodtetoje lett.
Ok szerveztek 1990-t61 a programokat. Tobbek kozott a Templomdombon Matyas kiraly reneszansz kori vasarat, majd a szerb kalmarpiacot es
tobb kezmiives vasart, enek-zenei programokat, bemutatokat, szinpadi
produkciokat. Letrehoztak a drama-jatszokort es neptanccsoportot. Az
„AGY" Miihelyben letrehozott alkotasokat tobb kiallitason is bemutattak.
Rendszeresen szerveztek tehetseggondozo alkototelepet, pi. Kemencen,
ahol grafika-, keramia-textilfoglalkozasok mellett angol es nemet tarsalgasi gyakorlatokat es szamitogepes alapismereti foglalkozasokat tartottak. A miivelodesi kozpontban minden tanevkezdeshez igazodva kiallitasokon mutattak be az „AGY" kismestereinek munkait. Nemzetkozi gyermek kapcsolatot is szervezett az Egyesiilet. Igy jutottak el 1991-ben az
„AGY" es a Templomdombi iskola kepviseleteben a gyerekek a finnorszagi Uusikaupunki iskolaba. Itt esaladoknal laktak, megismerkedtek egy
mas kultiiraval, gyakoroltak az angol nyelvet es hosszu idore szolo baratsagok kottettek. Bemutattak kepzomiiveszeti alkotasaikat es a tehetseges,
zenet tanulo gyerekek koncertet adtak.
Szakmai tamogatonak sikeriilt megnyemi a Magyar Iparmiiveszeti
Foiskola Tanarkepzo Intezetet, az esztergomi Vitez Janos Romai Katoli464

kus Tanitokepzo Foiskolat, a Magyar Rajztanarok Orszagos Egyesiiletet.
Bar az egyik ujsagiro iigy latta, az iskolanak „se penze, se jdrtassdga
nines az uj keletu farkastdrvenyek" kozott, azert a nemes torekves gydzott. Az 1992/93-as tanevben negy also osztallyal megkezdte mukodeset
az A G Y Human-Real Alapismereti Tanoda es a Miiveszeti Iskola.'
1994-ben a varos onkormanyzata kozoktatasi megallapodast kdtdtt az
uj iskolaval. Ebben vallaltak, hogy „a helyi dnkormdnyzat dltal fenntartott intezmenyekhez hasonldan biztositjdk a tanuldk etkezteteset, tankdnyvekkel es tanulmdnyi eszkozokkel vald elldtdsdt. Ezzel ez az iskola is megkapta a fejkvdtat. A zeneiskolaval egyenld rangii miiveszed iskola lett. Azdta boviilt es mddosult az Alapitvany es az iskola profilja.
Az Alkotd Gyermekmiihely es Kulturalis Iskola egyiittes es Alkotd
Gyermekeinkert Alapitvany jelenleg ket iskolat miikddtet: az Agy
Human-Real Tanoda Ket tanitasi Nyelvii Altalanos Iskolat (magyar-angol) es a Szentendrei Miiveszed Szakkdzepiskola es Alapfokii Mtiveszetoktatasi Intezmenyt. 2000-ben „biiesiizik" az elsd, mar a kezdetektdl
itt tanuld osztaly. 2002-ben lij fejezet kezddddtt az iskola igazgatasaban.
Ekkor vette at az iskola miikddteteset az Egyesiilettdl az Alkotd Gyermekeinkert Alapitvany. Az Alapitvany kuratdriumi elnoke Pap Lajos,
titkara Farkas Gyula, tagjai Leitner Gabor, Schuszter Arpad, Pethd LaszId, iigyvezetd igazgatd Takacs Gabor.
Az

EPULET

Az indulaskor, amikor csak delutan foglalkoztak a milveszetszeretd
gyerekekkel eleg volt a Rakdezi iiti anyaiskola ket tanterme es eldtere.
Kesdbb a mamutiskola felbomlasakor, 1989-ben atszorultak a Templomdombi Altalanos iskola tantermeibe. Igenybe vehettek meg a Kossuth
Lajos utcaban a Fdldhivatal alatt uresen levd termeket is. Majd 1995-ben
a Hazafias Nepfront megsziinesevel az dnkormanyzat terites nelkiil atengedte szamukra a Jdkai utcaban levd hazukat. Az epiilet kicsi volt, de
legalabb az iskolanak sajat otthona lett. Aztan nekilattak a tervezgetesnek, a bdvitesnek. Vegul civil dsszefogassal, az Epitesz Iroda tamogatasaval 1995-1998 kdzdtt felepiilt a 260 m ^-es alapteriiletii, ketszintes iskola. A tetdter beepitesevel letrejdtt a mar a varoskephez tartozd jellegzetes toronyepiilet. A bdviteshez sziikseges 11.5 millid forint civil dsszefogassal „kilencven nap alatt gyUlt dssze a tdmogatoktol" tudjuk meg a
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helyi ujsagboL' A varos tobbi iskolajahoz kepest az epiilet tovabbra is kicsi, a legkisebb. A tanulok es tanarok szerint inkabb csaladias, mint iskolaszerti. „Olyan mint egy sziget" vallja az egyik tamogato es edesapa.
A merethez kepest a butorok is kicsik. A dekoraciot maguk a gyerekek
keszitik. A kiilso falon levo falfestmeny kozos alkotas, amely buszken
hirdeti az arrajaronak, hogy ez egy sajatos intezmeny, a miiveszetet szeretok otthona. Az egyeden hatrany, hogy ilyen kis helyen nem tudtak kialakitani tornatermet. A Biikkos-patak mellett az udvaron azonban keritettek ra egy kis helyet, hogy legalabb egy kis kosarlabda palyat kialakitsanak. Igy legalabb a jo levegon valo mozgast biztosithatjak.
OKTATAS, NEVELES

Az iskola az indulas ota vallja, nem miiveszeket akar nevelni, csupan
a miiveszetet erto es szereto, egymasra es a vilagra figyelo nyitott embereket. Egyik szorolapjuk szerint pedagogiai programjuk negy pilleren
nyugszik: sokoldalu szinvonalas kepzes, alkoto gondolkodasra neveles,
erkolcsi tartasra torekvo, egyeni es kozossegi neveles, egeszseges kornyezettudatos viselkedesre neveles.
Oktatasi programja kapcsolodik az altalanos oktatasi programhoz. A
kicsiknel a Meixner es Zsolnai modszert alkalmazzak es vegig a NAT-ot
/Nemzed Alaptanterv/ kovetik. Emelle kidolgoztak es alkalmazzak a sajat miiveszed profiljukhoz kapcsolodo helyi oktatasi programot. Az iskolanak egyebkent az alapitasa ota igen jo a sajtoja. Mind a harom helyi
lap: Szentendre es Videke, Szentendrei Polgar, Uj Szentendrei Hirlap,
sot orszagos lapok is rendszeresen szamolnak be az itt zajlo munkakrol,
lehetosegekrol, eredmenyekrol. A helyi iskolak koziil a legtobb ujsagcikk errol az iskolarol szol. Az iskola programjarol termeszetesen tajekoztat meg a legujabb modszer, a szamitogep. Azt az interneten Szentendre varos Honlapjan minden erdeklodo megtalalhatja.
A ket tanitasi nyelvii altalanos iskola letrehozasaval 2002-ben az alapitoknak az volt a celjuk, hogy az Europai Uniohoz valo csatlakozas
utan az unios oktatasi rendszerbe is hatekonyan bekapcsolodhassanak.
Az itt felallitott kovetelmenyek kivaloan megfelelnek az egyre jobban
elterjedt ket tanitasi nyelvii iskolak kovetelmenyeinek, ahol a tanulok
mar nehany honap elteltevel kepesek arra, hogy idegen nyelven is egyszerii mondatokban kommunikaljanak.
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A beiskolazas az ovodabol atvezeto ket eves programmal tortenik. Az
atvezeto programok idejerol a sziilok az ujsagok es szorolapok alapjan is
tajekozodhatnak. Az iskolaban a diakok csoportokban tanulnak. A beosztas nem a kor, hanem a miiveszed agak alapjan alakul. Egy esoportban 16 fo tanul. A kis letszam jobb alkalmat ad az intenzivebb munkara,
a szakosodas pedig jobb, mint a megszokott altalanos iskolai osztalybeosztas. Az itt zajlo munkat. H . Szabo Ibolya az Uj Szentendrei Hirado c.
ujsag hasabjain es a tantestulet egy szorolapon, illetve Takacs Gabor
iigyvezetd igazgatd igy mutatta be:
Az 1-3 osztaly egy-egy osztalytanitdra es a specialis kepzest biztosito
szaktanarokra epiil. Ezen evfolyamokon otthoni hazi feladatot nem kapnak a gyerekek, legfeljebb egyenre szabott alkalmi munkat. E korosztaly
eletkori sajatossaga, hogy gatlas nelkiil jatekos tevekenysegeken keresztul sajatitja el az idegen nyelv alapjait. Ebben nagy szerepe van a rajznak, az imitacids mozgasnak, az enekes, tancos jatekoknak.
A 4. osztaly human-real szaktanar parjara es a specialis kepzest biztosito szaktanarokra epiil. Ezen es a felsdbb evfolyamokban az otthoni kesziilest teljes mertekben mar nem tudja felvallalni az iskola. Otthoni
munkara is sziikseg van.
5-6. osztalyban a kepzes szaktanari rendszerben biztositja az alapozast. A 7-8. osztalyon folyamatos tantargyi konzultacid biztositja az
eredmenyes felvetehzest tovabbtanulas eseteben.
Az ugynevezett „osztalyfdndki" funkcidt az evfolyamtanarok latjak
el. Az alapkepzes 14 eves korban zarul.
A tanitas folyaman a diakokban tudatosul, hogy anyanyelvukdn kivul
mas nyelveken is kommunikalhatnak. A tanarok igyekeznek olyan legkdrt teremteni, hogy a diakok dnbizalma fokozatosan fejlddjdn. Az itt tanuldk az evek soran betekintest kapnak mas orszagok kultiirajaba, civilizacidjaba. Azok ertekeinek megismeresevel es megbecstilesevel mas
dsszefiiggeseiben latjak a magyar kulturat. Ezzel bdvitik a vilagrdl alkotott elkepzelesiiket es kialakulhat benniik az Eurdpahoz vald tartozas erzese. Emellett termeszetesen vallaljak a varos miiltjat es eredmenyeit.
Elismerik az eldddk teremtd munkajat, amellyel hozzajarultak az egyetemes, a magyar es a helyi kultura gazdagitasahoz. A pedagdgusok celja, hogy a tanuldk kepesse valjanak a kulturalis, az epitett es a termeszeti kdmyezet ertekeinek felismeresere, megvedesre, gyarapitasara es tovabbadasara a kesdbbi nemzedekek szamara.
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Az oktatas delelott folyik. Valamennyi evfolyamon a masnapra valo
felkeszUlest a delutani szileneiumi orakon szaktanarok felugyelete alatt
tortenik. Delutan a kiilonbozo szakkorok, tanfolyamok zaj lanak.
MUVESZET ALAPFOKON

Az iskolaban harom muveszed agban indult az alapfoku miiveszetoktatas: kepzo- es iparmiaveszet, tanemuveszet, szinjatszas. Az itt tanulok
alapfokon a 3. evben valasztanak miiveszeti szakot. Bar a valasztek
iddnkent modosul, az alapkepzo- es iparmiiveszeti szakok a kovetkezok:
festeszet, grafika, szobraszat, texdl, keramia, szobraszat, tCizzomanc,
makett. A szakvalasztas utan ezen orak latogatasa kotelezo. A kreativ
szakmai teren az iskola a Magyar Iparmiiveszeti Fdiskola Tanarkepzd
Intezetenek gyakorld iskolaja. Az oktatd-neveld munka teren az Esztergomi Tanitdkepzd Fdiskola gyakorld iskolaja. Az alapfoku miiveszeti
oktatas a kezdetektdl nyitott volt a varos tdbbi iskolaja szamara is. 2003tdl az alapfoku miiveszetoktatas javareszt a kihelyezett tagozatokra tevdddtt.
K I H E L Y E Z E T TAGOZATOK:

Izbegi Altalanos iskola /2003 - /
Tanemiiveszet: neptane, tarsastanc, oktatd: Csordas Enikd
Kepzd- es iparmiiveszet: kezmii, grafika, textil, tiizzomanc
Oktatdk: Tamasine Kovacs Anikd, Kaszai Krisztina, Pozsonyi Paine
Szinjatek, oktatd: Csordas Enikd
I I . Rakdezi Ferenc Alt. Isk. es Gimnazium /2004 - /
Kepzd- es iparmiiveszet: kezmii, grafika, fotd, szobraszat
Oktatd: Dinai Bea, Takacs Szilvia, Tdth Gergely
Tancmtiveszet: neptanc, oktatd: Eredics Gabome, Bama Istvan
Szinjatek: oktatd: Kertesz Kata
Szent Andras Alt. Iskola /2005 - /
Kepzd- es iparmiiveszet: grafika, kezmii, tiizzomanc
Oktatdk: Nagy Janosne, Paljanos Erika
Tanemiiveszet: neptanc, oktatdk: Eredics Gaborne, Barna Istvan
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Moricz Zsigmond Gimnazium
Kepzo- es iparmuveszet: foto, olctatok: Toth Gergely, Barakonyi
Zsombor
Az iskola pedagogiai program] aban kiemelt szerepe van az anyanyelv
oktatasanak. Fontosnak tartjak tanitvanyaik valasztekos szobeli kifejezokeszsegenek kialakulasat. Ezt segitik a babos es szinhazi foglalkozasok.
Az idegen nyelvi oktatas kozpontjaban az elo angol nyelv elsajatitasa es
a mindennapi eletben valo hasznalata all. Emellett lehetoseg van a nemet
vagy francia nyelv tanulasara is. Az emelt oraszamban torteno oktatas lehetoseget nyiijt a Pittman nyelvvizsgarendszer Basic es Elementary fokozatasnak letetelere.
A realkepzes teren a kiemelt matematika oktatas mellett a tanuloknak
lehetosegiik van a szamitogep hasznalatanak megismeresere, a sakkozasra.
Az altalanos kozismereti targyakat bovidk a kulturtorteneti, bibliai,
mitologiai ismeretekkel. Illem- es onismereti treningeket tartanak. Lehetoseg nyflik a neptancra, a kozeli zeneiskolaval kozosen egy hangszer, a
furulya megismeresere, tanulasara, gyakorlasara. Az oktatas folyaman a
„jdtekos" elsajatfto modszert alkalmazzak, az dnkifejezo tevekenysegre
alapoznak. Minden modszerrel az onalloan gondolkodo, velemenyformalo, kreatfv ember megalapozasat segftik. Az iskola a tobbi altalanos
iskolahoz kapcsolodva reszt vesz a tovabbkepzesekben, helyt ad bemutato tanftasnak is. Az 1997-ben az itt, a „szdrnypr6bdlgat6 tanoddban"
tartott enekorat Monoki Laszlone, megyei enek-zeneszakerto is igen
nagyra ertekelte.*
Korabban az iskola keretein beliil a kozepiskolas korosztaly 22 eves
korig tovabbkepzo tanfolyamokon folytathatta miiveszeti tanulmanyait.
A kozepfoku szakkepzes soran foglalkozhattak szobraszattal, otvosmiiveszettel (eziist, aranymiivesseg) divat- es stflustervezessel, lakberendezessel. A miiveszet irant erdeklodo idosebb korosztaly szamara korhatar
nelkiil szombati kepzesek soran a Pirk Janos Szabadiskola neven miikodtetett tanfolyamot az iskola. E korosztallyal 2002-tol a Miiveszeti
Szakkozepiskola foglalkozik. Lasd ott!
Bar az iskola kapja a normatfv tamogatast, speciahs miiveszeti programja azonban kiilon koltsegekkel jar. Ezert az itt tanuloknak tandfjat
kell fizetniuk. Havi Tandfj 5 000 Ft. Felevre elore 25 000 Ft.
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EREDMENYEK

Az iskola diakjai termeszetesen ott voltak a helyi es orszagos megmeretteteseken is. Es hoztak a szep elismereseket. Kiilonosen eredmenyes
volt szamukra az 1994-es ev, amikor a Szentendre es Videke eimi! lap
eikke arrol tudositott, hogy „ Taroltak az AGY iskolasok. " Az akkor az
Oktatasi Miniszterium alapfoku muveszoktatasi intezmenyek kepzo- es
iparmiiveszeti tagozatan tanulo diakok szamara hirdetett Orszagos Festeszet, Bormiiveszet, Textil- es Babkeszito versenyen 50 iskola 120 diakja kozott a Tanoda diakjai koziil nyolean jutottak a dontobe. Heten dijat is hoztak el.
Festeszet kategoriaban: Ftilop Fruzsina IL h.
Szeredi Merse Pal IV. h.
, .
Pacsika Mate V. h.
Bagdi Katalin I . h.
Wonhaz Annamari I . h.
Textil kategoriaban: Erkel Hanna I . h.
Marton Helen IV. h.

>

Az itt tanulo, alkoto gyerekek munkajat persze a helyiek is megesodalhattak. Gyakran rendeztek kiallitast a varosban a Pest Megyei Konyvtarban, a Miiveszet Malomban, az Aktiv Art Galeriaban. Sot eljutottak
messzebbre is. Rendeztek kiallitast Budapesten a Millenaris parkban, a
Zeneiskolaval kozosen megjelentek a Cora Aruhazban. Kiallitasaikat a
miiveszettortenesz, Chikan Balint is igen nagyra ertekelte."
Az ide jarok a tovabbtanulas teren is nagy esellyel indultak mas, felsofoku iskolakba. Ha nem is mindenki vallalta a miiveszeti palyat, szakmat, azert az itt tanultaknak hasznat vettek mas teren is. Az egykor itt a
rajz szakkurzusban tanulo Liiko Sara - akinek nyertes rajzat a helyi ujsag is bemutatta - kesobb a Miiszaki Egyetem epitokaranak hallgatoja
lett.
Az iskolarol 2005-ben az igazgatono, Toth Zsuzsanna a Szentendre es
Videke cimii lapnak a kovetkezoket mondta: „Harmadik eve zajlik ket
nyelven az oktatas az A G Y Tanodaban. A profilvaltast az indokolja,
hogy - csunya szoval - a nyelvtanitas „kifizet6bb" manapsag mint a miiveszed neveles. Also tagozaton mar az elso osztalytol kezdve heti ot an470

gol orajuk van a gyerekeknek. Ezen kiviil ket-harom tantargyat - peldaul rajz, enek, teehnika, testneveles - szinten angol nyelven tanitunk nekik, negyediktol pedig a kornyezetismeretet is. Felso tagozatban ehhez
csatlakozik meg a tortenelem, az orszag ismeret (az angol nyelvii orszagok kultiiraja, hagyomanyai) es a miiveszettortenet. Igy a heti tanoramennyiseg 30-40 %-at idegen nyelven teljesidk a diakok. Remenyeink
szerint ez biztositja, hogy nyoleadikra kozepszintii nyelvtudas birtokaba
jutnak.
A siker erdekeben tanaraink nagy reszet beiskolaztuk az angol nyelvtanari szakra. Munkankat modszertani szempontbol segiti a Ket Tannyelvii Iskolaert Egyesiilet. Emellett termeszetesen orizzuk az A G Y Tanoda hagyomanyait, szellemiseget. A kreativitasra - ami az iskola filozofiajaban kezdettol a legfobb ertek - a nyelvtanulasban is sziikseg van.
Az angol nyelv tanitasa jatekos formaban tortenik, kulonosen az also tagozaton. Ragaszkodunk a kis letszamii osztalyok, az egyenre szabott neveles elvehez. A tehetseges gyerekek mellett nem riadunk vissza a problemasokkal valo foglalkozastol sem. Es persze tovabbra is a miiveszet
szeretetere neveljuk a diakokat: Delutani foglalkozasok kereteben szinte
minden tanulonk latogatja a miiveszeti iskolat. Igaz, a ket tannyelviiseg
miatt kotelezo heti ot plusz orat esak iigy tudtuk bevezetni, hogy ugyanennyit lefaragtunk a keszsegtargyakbol: a rajzbol, a technikabol, az
enekbol. A miiveszeti kepzes feladatat tehat igazabol a miiveszeti iskola
vette at."'
KAPCSOLATOK

A komoly munka mellett termeszetesen az itt tanulo diakok is elik mas
iskolak vidam eletet. Kirandulni, taborozni jarnak a Borzsonybe, Kemeneere, Matrafiiredre es mas szep helyekre. Ilyenkor potoljak kiesit a
testnevelesi orakat, de jo alkalom ez az egeszseges eletre valo nevelesre,
diak, tanar, sziilo kapesolatok apolasara is. A testvervarosi kirandulasok
reven ezen tiil a diakok eljutnak kiilfoldre is /Nemetorszag, Erdely, Finnorszag stb./ Egyik kapcsolatuk reven pedig meg tovabb tagult a kapcsolatok kore. Az A G Y Tanoda miiveszed munkajanak elismeresekent
egyik szervezdje az Eurdpai Tehetseggondozd Tarsasagnak /ECHA/. A
brtisszeli szekhelyii Comenius-Sokrates szervezet - amely az eurdpai iskolak egyuttmiikddeset tamogatja- 1998-ban itt Szentendren rendezte
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konferenciajat. Ide Daniabol es Litvaniabol, Romaniabol is jottek tanarok es diakok. Az ide erkezoket a muveszeti elmenyek mellett teljesen
lenyugozte a gyonyoru kornyezet is. A muveszed tanacskozast ugyanis
kiegeszitettek a Szentendrey Geza vezette visegradi Erdei Iskola megtekintesevel.
TANTESTiJLET

Az iskolaban a tdrvenynek megfeleloen kizarolag foiskolat, egyetemet
vegzett tanarok oktatnak. Az iskola vezeteset iranyito igazgatot a tantestulet es a szulok valasztjak. Az alapito igazgato, Zaszlavik Jeno betegsege miatt hamarosan tavozott az iskolabol, de tarselnokkent, tiszteletbeli
igazgatokent maig szamon tartja ot a kozosseg. Az egyik igazgato, Takacs Gabor evtizedek ota jelen van a varos kulturalis es kozigazgatasaban. Kezdetben mint Pest Megyei Miivelodesi Kozpont es Konyvtar miivelodesi igazgato, majd kepviselo-testiileti tag. A muveszeti tanarok
nagyreszt oraadokent, szakkorvezetokent tevekenykednek. Egy-egy
szakteriilet tanara csak iddnkent, az erdeklddes alapjan mukddik. A tantestiilet munkajat valasztmanyi tanacs segiti. Tagjai kdziil az ismertebbek: dr. Pancsics Miklds, ifj. Vitray Tamas.
IGAZGATO

Zaszlavik Jeno
Kiss Tamas
Szente Gyula
Vagasi Tamas
Horvathne Szabd Ibolya
Tdth Zsuzsanna
Takacs Gabor ugyvezetd igazgatd
TANITOK, TANAROK

*

•

:

.

A kezded evekben itt tanitd pedagdgusok a teljesseg igenye nelkiil:
Arany-Tdth Hajnal, Badonyi Kinga, Benis Maria,Ficzere AUce, Frajt
Edit, Garamvdlgyi Rita, Gersterkom Roman,Gdrgenyi Eva, Karakasne
Kepird Agnes, Kolozsi Bea, Nagy Szilvia, Nemeshazi Bea, Papa Krisz472

tina, Petlio Bea, Petro Maria, Rigo Erika, Siito Melinda, Takaes Marton,
Szabo Zoltan,Timk6 Bibor, Zaszlavik Katalin
MUVESZETI TANAROK

j ,

=

•

• >

Gyulai Gizella
rajz
Pirk Laszlo
grafika, festeszet
Hofmann Klara
textilmilveszet Saros Maria kezmuivesseg
Kisfalusi Marta
keramia
Tomka Erzsebet textilmiivesz
Paljanos Ervin
szobraszat
Vagasi Tamas rajz, festeszet
Peremartoni Krisztina onismeret Zaszlavik Jeno grafika
Az iskolaban jelenleg tanito tanarok
Biezak Orsolya
tanito
Csehne Balassa katalin
tanito
Juhasz Veronika
tanito, napkozi
Kovacsne Gyongy Evelyn tanito, angol
Pakot Peter Paine
tanito
Sallaine Rigo Erika
tanito
dr. Szorokine Palfi Maria tanito
Trefflerne Molnar Gabriella tanito
Gyori Danine Peter Eniko biologia-foldrajz
Harsne Pandy Gabriella
magyar-angol
Lajtine Szabo Adrienn
enek-zene
Magyar Nora
magyar-media
Matusek Agota
matematika-testneveles
dr. Mayer Akosne
angol
Meszaros-Vasarhelyi Katalin fizika-kemia
Nemeth Ivan
szamitasteehnika
Nyitray Andrea
testneveles
Reisch Gyorgyne
matematika
Szente Gyula
technika-testneveles
Toth Rita
tanito, ig. h.
Varga Andrea
tortenelem-angol
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AzAGY tanoda epulete 2005-ben

Rajz dra Zaszlavik Jenovel
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SZENTENDREI MUVESZETI SZAKKOZEPISKOLA
ES A L A P F O K U M U V E S Z E T O K T A T A S I I N T E Z M E N Y
/2002 - 2005/
2000 Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.
Tel.: (26) 303-129
Honlap: www.arthseool.hu
Az elobbi iskolat mflkodteto Alkotd Gyermekekert Alapitvany a kezdetekben sem esak az altalanos iskolaskoriiak kulturalis nevelesere gondolt. A varos kulturalis eletet, miiveszeti adottsagait tekintve kepesnek
erezte magat arra, hogy a felndtt koriiak miiveszeti oktatasat is felvallalja. A tersegben ugyanis nines olyan kdzepfoku miiveszeti iskola, amely
a kdzepiskolai vegzett, felndtt erettsegizett fiatalok szamara nyiijtana ismereteket. Az Alapitvany munkaja reven vegiil 2002-ben hivatalosan is
megkezdhette miikddeset a miiveszeti szakkdzepiskola. Ide jelenleg az
erettsegizett, 18-22 eves hallgatdk jarnak Az evek soran az Alapitvany
meg tovabb lepett. Szeretne, ha Szentendre nemcsak kdzepfokon, de felsdfokon is kepezhetne miiveszeket.' A Magyar Kepzdmiiveszeti Egyetemmel vald egyeztetes utan vegiil megsziiletett a dontes, hogy a
2006/2007-es tanevben a varosban megkezdddhet az akkreditalt felsdfokii szakkepzes a diszitdfestd, szobrasz, grafikus szakon. A Kepzomiiveszed Egyetem majd szazdtven esztendds hagyomanyara es tapasztalatara, valamint a varos es az iskola szellemi es alkotd erejeben bizva kialakithatd lesz egy olyan felsdfokii miiveszeti szakkepzesi forma, amely kielegitheti a jelentkezd lij igenyeket es felpezsditheti Szentendre hagyomanyait es a kortars miiveszeti eletet.
EPULET

Az iskola bazisa, az oktatas kozpontja az ugynevezett Pajor-haz. Nevaddja es rdvid ideig lakdja Pajor Gaspar (1766-1840) a reformkori Ma475

gyarorszag gazdag eletu szemelyisege. Orvos, iigyved, tablabiro, es az
Urania Irodalmi Folyoirat tarsszerkesztoje. A gyonyoril belso terekkel
rendelkezo barokk kuria a hely szellemet szolgaltatja a muveszetoktatashoz. Pajor Gaspar leanya, Pajor Emilia (1833-1899) a kor hires enekesnoje volt. Az 6 eletiik is bizonyossag arra, hogy az iskola komplexitasra
torekvo szellemisege megtalalta Szentendre varosaban a legmegfelelobb
helyszint. Az alapitvany tevekenysegenek es a Muveszeti iskola eredmenyeinek koszonhetoen sikerult megkapni ezt a esodalatos epiiletet az onkormanyzattal kotott hosszii tavii szerzodes formajaban. 2005-t61 negyven evig biztositott a miiveszeti kepzes helyszine Szentendren. Oriasi siker ez azok szamara, akik hittek abban, hogy varosunkban - a „Fest6k
varosaban" - sziikseg van milveszoktatasra. Bar a szemelyek a hosszu
ido alatt folyamatosan eserelodtek, de a csapat a kozos celt toretleniil
szem elott tartva „revbe vitte" a gondolatot. E z a csapat tovabbra is nagy
feladatok eldtt all. Az epiilet felujitasa a miiemleki eloirasok betartasa
mellett, a sokfele funkcid epiiletbe almodasaval evekig tarto munkat ad
szamukra.
OKTATO, NEVELO MUNKA
KOZEPFOKON

'

A 2002-es ev strategiai valtozasokat hozott az iskola eletebe. A megvaltozott tdrvenyi rendelkezesek ertelmeben szervezetileg szetvalt a ket
muveszed iskola. Ezen tulmenden fenntartd valtasra kerult sor. Az A G Y
Egyesulet altal a korabbi evekben a kituzott celok segitsegere letrehozott
A G Y Alapitvany vette at a ket iskola gondozasat, fenntartasat. 2002-tdl
a kuratdrium altal kinevezett iigyvezetd Takacs Gabor a munkaaddja az
iskolak igazgatdinak
A miiveszeti iskola igazgatdja ekkortol Vagasi Tamas. Szemelyehez
es programjahoz kdthetd az intezmeny strukturalis atalakitasa, oktatasi,
nevelesi celkitiizeseinek valtozasa. Ekkortdl datalhatd a kihelyezett tagozatok megszervezese a varos tdbb iskolajaban, melynek eredmenyekeppen megsokszorozddott a novendekek es az oktatdk letszama. A
2001-tdl itt miikddd, Pirk Janos Miiveszeti Szabadiskola a terseg autodidakta miiveszeinek mtihelye. 2002-tdl indultak az azdta hagyomanyossa
valt nagy rendezvenyek, a Somodi Laszlo Rajzverseny es Diakfesztival.
Az iskola kapcsolatai azdta megerdsddtek a terseg kdzmtivelddesi es ok476

tatasi intezmenyeivel es nem utolso sorban 2003 szeptembereben megkezdodott a szakkozepiskolai oktatas.
A kepzes formaja erettsegi utani szakkepzes. 2004-t61 az alabbi szakokon folyik oktatas a szakkozepiskolaban: lakberendezo, szobrasz, otos,
kep- es tervezo grafikus, divat-stilus tervezo. Az iskola formailag tobb
eelii, kozos iranyitasii kozoktatasi intezmeny, mivel a szakkepzessel parhuzamosan alapfoku miiveszetoktatas is folyik.
A Szentendrei Muveszeti Szakkozepiskola es Alapfoku Muveszeti Iskola szakkozepiskolai a a kovetkezokert jott letre a regio igenyekent:
- egyreszt, hogy a szakkozepiskola az erettsegizett fiatalokat olyan
oktatasi-kepzesi kinalathoz juttassa, amely a kepzo- es iparmuveszet teriileten magas szintii szakmai ismereteket ad, amellyel megno elhelyezkedesiik lehetosege,
- masreszt, hogy a tovabbtanulni szandekozo, illetve a tehetseges tanulok a foiskolakon, egyetemeken szakiranyuknak megfeleloen jo eselylyel tovabbtanulhassanak.
Az iskola elsodleges celja a meghatarozott kovetelmenyek teljesitesevel torteno kepessegfejlesztes, amelyet a miiveszeti miiveltseg megalapozasaval, elmelyitesevel es allando fejlesztesevel er el. E celjat iigy eri
el, hogy a kovetelmeny eleresehez sziikseges tananyagot eszkoznek tekind a gyermekek erzelmi, ertelmi es kifejezokepessegeinek fejleszteseben. A keszseg es kepessegfejlesztest, az ismeretgazdagitast a szemelyisegformalas eszkozekent tekinti, kovetelmenyeit a gyermek eletkori jellemzdihez igazitja.
Lehetove teszi, hogy a miiveszeti iskolabol kikeriilt fiatalok onbizalommal, kivalo alkalmazkodokepesseggel, az elet igenyeihez rugalmasan alkalmazkodjanak, a tarsadalmi es muveszeti eletben eligazodjanak.
Tevekeny, magas fokii viselkedeskultiira jellemezze novendekeinket, es
a sajatos miiveszeti kommunikacios (vizualis-auditiv) -technika birtokaban magabiztos, kreativ emberekke valjanak. Az egyetemes es nemzeti
kultura ertekeit megorzo, a nemzeti hagyomanyokat apolo kompetens
szemelyek legyenek.
Az iskola nagy hangsiilyt kivan forditani az autonom, a kreativ, a
problemamegoldasra erzekeny, az egeszseget es a komyezetet megovo
szemelyiseg kialakitasara, embertarsainak ertekeinek megbecsiilesere, a
demokratikus szellemiseg, valamint a harmonikus legkor kialakitasara.
Az iskola celul tiizi ki tovabba, hogy elosegiti a tanulok kulturalis ige477

nyeinek fejlodeset, a muveszetek iranti erzekenysegiiket, nyitottsagukat,
onmuveles iranti igenyiiket fejleszti. Nagy gondot fordit az egeszseges
eletvitel kialakitasara es megorzesere. Erositi a komyezet iranti felelosseget azzal is, hogy a tanulokkal a mindennapok esztetikai ertekeit felfedezted, es alakitasara osztonzi. Alakitani kivanja onismeretiiket, onallosagukat, fokozni kivanja a miiveszeti problemak iranti erzekenysegiiket.
FELSOFOK

A Magyar Kepzomiiveszeti Egyetemmel kotott megallapodas alapjan
az iskola az egyetem Gyakorlo iskolaja lett. Neveben hasznalhatja a felsofoku kepzesre utalo megnevezest: Az iskola a Magyar Kepzomiiveszeti Egyetem es a Szentendrei Muveszeti Iskola Felsofoku Intezmeny neven ismert. 2006 szeptemberetol a bolognai folyamat eloirasainak megfeleloen a Magyar Kepzomiiveszeti Egyetemmel kotott megallapodas
eredmenyekent a kovetkezo felsofoku akkreditalt szakmai kepzest indit
az iskola az alabbi szakokon.
DISZITO FESTO, M t J H E L Y V E Z E T O
Cel: Olyan vizualis miiveszeti szakember kepzese, aki a szak elvegzese
utan alkalmassa valik miivesz (mester) iranyitasa mellett a (diszito) festeszet megannyi teehnikajanak, illetve a manualis kepzomiiveszeti mufajok technikainak (mozaik, freseo, szekko, szgrafitto stb.) kivitelezesere es reszteriileteinek, reszfeladatainak onallo megtervezesere is. A vegzett hallgato mestersege elsajatitasaval mtihelyvezetokent kepes legyen
az anyagsziiksegletek felmeresere, az adott munkafolyamat megszervezesere, a feliilet elokeszito munkak iranyitasara a teehnologiahoz megkivant minoseg biztositasaval. Kepes legyen koordinalni a munkaban
resztvevok munkafolyamatait.
•
KEPGRAFIKUS, GRAFIKAI MUHELYVEZETO
Cel: Olyan vizualis muveszeti szakember kepzese, aki a szak elvegzese
utan kepes lesz mester iranyitasa mellett a sokszorosito grafikai teehnikak es eljarasok (magas, mely, es siknyomas) onallo tervezesre es kivitelezesre, es rendelkezik mindazon ismeretekkel, mellyel akar nagyobb
grafikai milhelyek vezetesere is alkalmas lehet. Ismereteit jol hasznosithatja tovabba nyomdakban is.
478

TERVEZO GRAFIKUS
Cel: Olyan vizualis, muveszeti szakember kepzese, aki mester tervezo
iranyitasa mellett alkalmazni tud tervezo grafikai eljarasokat es teehnikakat, beleertve a szamitogepes eljarasokat es a programok kreativ felhasznalasat is. Kepesse valik alkalmazott grafikai es reklamfeladatokra,
valamint arculatok megtervezesere, complex feladatokban projektekben
valo egyuttmukodesre es a project kivitelezesi feladatok lebonyolitasara.
SZOBRASZ, M U H E L Y V E Z E T O
Cel: Olyan, a plaszdkai mufajokban es szakmai technologiakban sokoldaluan kepzett muveszed szakember kepzese, aki a szak elvegzese utan
alkalmassa valik arra, hogy elsosorban miaveszek altal tervezett koz- es
belteri mualkotasok kivitelezeset koordinalja, vagy abban reszt vallaljon, illetve atfogo szakmai ismeretei alapjan szobraszati miahelyeket vezessen.
Az iskolat az otvosmuvesz igazgato, Vagasi Tamas 2005-ben igy mutatta be: „Jelenleg ket oktatasi forma letezik nalunk: az alapfoku muveszoktatas /az Agy Tanoda diakjainak/ es az erettsegi utani szakkepzes.
Alapfokon 6-t61 22 eves korig, delutani foglalkozasok kereteben lehet
tanulni szinjatszast, tancmuveszetet (neptanc, tarsastanc), kepzo- es iparmuveszetet (grafika, festeszet, szobraszat, foto, textilmuveszet, tiizzomanc, kezmtivesseg). Tanitunk kihelyezett tagozatokon is, azaz a tobbi
szentendrei iskolaban. Alapfokon osszesen 424 tanulonk van, akiket atlagosan hat even keresztiil tanitunk. A szakkozepiskolai kepzes soran a
kepgrafika, alkalmazott grafika, otvos, lakberendezo, szobrasz szakmak
elsajatitasara van lehetoseg nappali oktatas formajaban. A kepzesi ido itt
ket ev. A ket szinten most osszesen 29 tanar tanit. A tervek szerint jovo
szeptembertdl a felsofoku, nappali tagozatos, akkreditalt miiveszeti
szakkepzest is meginditjuk a Magyar Kepzomiiveszed Egyetemmel
egyiittmiikodve, az egyetem gyakorloiskolajakent. Ez azt jelend, hogy
az egyetem oktatoin kiviil az ottani tanar szakos hallgatok is fognak nalunk gyakorloorakat tartani. Az otszemeszteres (ket es fel eves) kepzes
soran nem hivatalos miiveszeket kepzunk majd (ez megmarad az egyetem hataskoren beliil), hanem disz
Az igazgato „hangsulyozni szeretne", hogy nyitott intezmenyt epitenek. A diakokon es tanarokon kiviil masok is hasznalhatjak majd azt az
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infrastrukturat, amit az iskolanak az alapitvannyal karoltve remelhetoleg
sikeriil fokozatosan kiepitenie. Tervezik az egyiittmiikodest a varosban
elo miiveszekkel, miiveszcsoportokkal. Nyaranta szeretnenek kiilfoldi
vendegmiiveszeket fogadni, egyszoval egy kis artcentrum letrehozasara
torekszenek. Szeretnek, ha latszana a varoson, hogy „itt miiveszed oktatas is folyik!"
EREDMENYEK

Az iskola tanuloi koziil a szakirdnyii egyetemekre, fdiskolara felvett
novendekek:
Magyar Kepzomiiveszeti Egyetem:
Leel-Eossy Eniko grafikusmiivesz, Bartos Viktoria grafikusmiivesz,
Tarr Hajnalka
Magyar Iparmiiveszeti Egyetem:
Bagdi Katalin, Hargitai Sara, Hargitai Virag, Juhasz Veronika,
Kopesanyi Dora, Mako Rozalia, Paal Istvan, Somogyi Agnes,
Turkovich Gyorgy, Wonhaz Anna-Maria
Tanarkepzo Foiskola
Deak Edina, Liged Noemi, Szilagyi Zsofia, Teglassy Anna
E L T E miiveszettortenet szak
Deim Reka, Oltai Katalin
Stuttgart
Lendvai Annamaria szobraszmiivesz
Az iskola dltal keszitett kdzteri munkdk, murdlidk
I I . Rakoczi Ferenc Alt. Isk. es Gimnazium muralia 71996/
A G Y Tanoda falfestmeny 719997
Biikkos parti jatszoteri koplaszdka 720037
Cora aruhaz muralia 720037
S Z E I rendelointezet falfestmenye 720047
Tiizolto parancsnoksag Szent Florian szobor 720047
Aluljaro festmeny a Biikkos pataknal 720047
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TANTESTULET

Az iskolaban oktatok mind vegzett pedagogusok. A kepzo- es iparmuveszetet oktatok a varosban elo miiveszek kdziil keriiltek ki. /Farkas
Zsdfia, Kisfalusi Marta, Paljanos Ervin, Pirk Laszld/. Nemely tanar az
Alapfoku tanodaban tanitott korabban, illetve tanit ott most is.
IGAZGATO

Vagasi Tamas rajz-festes-mintazas
ig. h. Paljanos Ervin rajz-mintazas
Timkd Bibor iparmuvesz
TANAROK

Barakonyi Zsombor
Barna Istvan
Bartha Krisztina
Bubcsd Hornyak Klara
Csordas Enikd
Erediesne Siitd Melinda
Eziist Gy. Zoltan
Farkas Zsdfia
Formanek Barbara
Hallama Krisztina
Hegyi Bela
Hegyine Szantay Mariann
Kecskes Orsolya
Kertesz Katalin
Kisfalusi Marta
L . Menyhert Laszld
Leel-dssy Enikd
Nagy Laszld
Paljanos Erika
Paljanos Ervin
Pirk Laszld
Pozsonyi Paine
Sallaine Rigo Erika
Schuszter Ferenc

abrazold geometria, fotd
neptanc
lakberendezes, szamitdgepes tervezes
kezmiives
tanc, szinjatek
neptanc
grafika, rajz-festes-mintazas
szobraszat
grafika, rajz-festes-mintazas
kezmiives
elektronikus grafika
lakberendezes
dtvdsmiiveszet
szinjatek
keramia
mtiveszettdrtenet
grafika, miiveszettortenet, nepmiiveszet
elektromos grafika
kezmiives
rajz, mintazas
rajz, festes
kezmiives, textil
neptanc
rajz-festes
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Stomfai Krisztina
Sulyok Pap Zsuzsa
Takacs Szilvia
Timko Biborka
Vagasi Tamas

otvosmuveszet
textil, tuzzomanc, vallalkozasi ismeretek
szobraszat, grafika
iparmiivesz
rajz, festes
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VUJICSICS T I H A M E R Z E N E I S K O L A
Szentendrei Allami Zeneiskola
/1963 - 2005/
2000 Szentendre, Dunakorzo 16.
Tel.: (26) 310-024, (26) 500-524
Honlap: www.vujicsies.sulinet.hu

„A mag el van vetve, nem kell csak
a bekesseg es szeretet mdjusi esdje,
hogy kaldszba szdkjdn."
/Kodaly Zoltan/
ZENEI MIIVELTSEG - A ZENEI KEPZES

VILAGTORTENETE

A muvelodestortenet szerint a zene ismerete, muvelese a kezdetektol
a muvelodes elengedhetetlen resze volt. „Mar az okori gorogok" nagy
jelentdseget tulajdonitottak a zenei nevelesnek. A zenet a het szabad miiveszet egyik fontos reszenek tekintettek. A kdzepkorban az egyhazi iskolak talan legfontosabb eleme a zenei neveles volt, hiszen az egyhazi
szertartasok, a misek elengedhetetlen reszet kepezte az enek, a zene. A
magyar es eurdpai pedagdgiai gondolkoddk, Apaczai Csere Janos,
Comenius, Rousseau, Pestalozzi is felismertek a zene jelentdseget. Elsdkent az Edtvds Jdzsef fele 1868-ban kiadott nepiskolai tdrveny irta eld
az elemi iskolakban az enekoktatast. A X I X . szazadban a polgarosodas
erdsddevel ndtt az igeny a zenei miiveltseg irant. Sorra alakultak a zeneegyletek, kdrusok. A I I . vilaghaboru utan az iij magyar allam szerencsere nem tekintette feleslegesnek a miiveszed oktatast. Mar az 1949/51-es
tanevben megnyiltak az elsd enek-zenei altalanos iskolak. Kodaly Zoltan zenepedagdgiai programja alapjan aztan kiildn figyelemmel voltak a
kisiskolasok zenei kepzesere is.
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ZENEOKTATAS

SZENTENDREN

Az utikonyvek alapjan Szentendret a festok es muzeumok varosanak
tartjak. Az iijabb kutatasok reven azonban tudjuk azt is, hogy sok ironak,
koltonek volt ihleto forrasa, illetve nyugalmas lakhelye a varos. Azt
azonban, hogy Szentendre egyre inkabb fontos szintere lesz a zenei eletnek, otthona sok-sok orszagosan is ismert zenesznek, kevesen tudjak.
Zeneiskola) a, az itt mukodo zenei egyiittesek reven a varost ma mar a zene nagyhatalmanak is tarthatjuk.
A Szentendren 1908-ban letelepedett a jogasz dr. Horvath Akos /18651944/ aki az egyetemi evei alatt a jogi tanulmanyok mellett a Zeneakademiara is jart. Zongorazni tanult, Erkel Ferene tanitvanya volt. Otthont
talalva a varosban, hamarosan a zenei elet egyik meghatarozo egyenisege lett. Jo baratja volt Abranyi Emil kolto, akinek nehany verset meg is
zenesitette. Ugyanesak zenet irt masik baratja, a gyogyszeresz es fro
Genszky Geza miivehez. Nyolc jo hangii ferfibol sikeres enekkart szervezett. A Horvath nyolcas neven ismert egyiittes gyakran lepett fel a varos kulturalis esemenyein, szerzett zenei elvezetet a varos polgarainak.
Horvath Akos 1923. decembereben kervenyt nyiijtott be az onkormanyzathoz egy varosi zeneiskola letesftesenek targyaban. A kepviselok megfontoltak az iigyet es hataroztak. Imigyen: „A vdros kepviselotestiilete
fentnevezett dltal a vdros teriileten zeneiskola letesitese ellen kifogdst
nem emel, ellenben az dltala letesitendd zeneiskola reszere semminemU
anyagi befektetest, avagy tuzifdt meg kildtdsba helyezett vagyontalan
gyermekek ingyen oktatdsa eseten sem adhat." '
Az elso kiserlet tehat meghiiisult. Tiz ev miilva azonban valami megindult. Errol ugyancsak a kepviselo-testiilet iratai adnak hirt.
Szentendren ez ev oktober hdban megnyilt magdn zeneiskola fUtesere es vildgitdsdra. 1938. evi oktober hd l-tol kezdve havi 10pengo illetve evi 120
pengo segelyt szavazunk meg" ^ Az iskola megnyitasara a vallas es kozoktatasi miniszteriumtol Sal Gyula zenetanar kapott engedelyt. Am 6 atruhazta ezt a jogot Dullien Klara hegedtimiiveszre, aki 14 gyermekkel
meg is inditotta a zeneiskolai, amely „allamilag engedelyezett zenetanfolyam"-kent adta ki a bizonyitvanyokat.
Az 1910-es evekben telepedett meg a varosban Opatemy Floris epitesz, akinek egyik leanya, Oltai /Opaterny/ Adrienne magantanarkent
evekig tanitott mar a fovarosban. 1934-t61 itt helyben is folytatta oktatoi
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munkajat. Ekkortol a Szentendrei Erseki Leanyiskolakban kapott lehetoseget a zongora oktatasara es tanitott a zeneiskolaban is. Kozben 6 maga is tanult a Liszt Ferenc Zenemuveszeti Foiskolan. 1948, az allamositas utan az egyhazi iskola megszunt. Oltay Adrienn magantanarkent
azonban folytatta a zenei oktatast. Mellette elt a varosban meg egy zenetanar. Tabor Frigyes / 1904 - 1982/. 6 is Budapestrol koltozott Szentendrere. Felesege, Palfy Sarolta sziilei a regi Szentendre egyik jelentds csaladja volt. Aposa, Palffy Janos Dohany es Szivar nagyarudaja a Fo teren
miikodott. T. F. szinten zongoraorakat adott. Nemet Laszlo kanonok miikodese /1925-1945/ idejen 6 orgonalt a r.k. Peter Pal templomban. A ferfiakbol alio dalardat is 6 szervezte, iranyitotta. 1945 utan mint hivatalnok dolgozott a Polgarmesteri Hivatalban, majd Tanacshazan. Zeneiskola hijan azonban maganuton tovabb tanitotta a varos ifjiisagat. Leanya,
Erzsebet ma is itt el. Az egykori Dohanyarudaban d mtikddted az
Ehzabeth ettermet es kavezdt. Orommel meselte, hogy edesapja tanitvanyai kdziil meg ma is akadnak, akik felismerik dt es halaval emlekeznek
az edesapjara.
SZENTENDREI A L L A M I ZENEISKOLA
VUJICSICS T I H A M E R Z E N E I S K O L A
/1960-2005/
1945 utan mas iranyban folyt tovabb a zenei elet Szentendren. Bar a
maganoktatast megsziintetni nem tudtak, az iskola az alakuld allami zeneiskolak soraba keriilt. A varosban indulo allami zeneiskola 1960-ban
az abonyi Bihari Janos Zeneiskola kihelyezett tagozatakent kezdte meg
a miikddeset.' Elsd igazgatdjanak Oltay Adrienne-t valasztottak. Majd
1963-ban megkaptak az dnalldsagi jogot es szeptembertdl Szentendrei
Allami Zeneiskola neven folytathattak tovabb a munkat. Ezzel megalakult az a zenei intezmeny, amely maig nagy hatassal van a Dunakanyar
zeneoktatasara, zenei eletere. 1964-tdl iij igazgatdja lett az iskolanak.
Szari Mihaly hiisz evig iranyitotta az iskola eletet. Az iskola alapitasanak dzendtddik eveben, 1978-ban nevet kapott. Zaszlavik Jend grafikusmiivesz javaslatara az iskola iij neve Vujicsics Tihamer Zeneiskola lett.
A magyarorszagi delszlav nepzenetdrtenettel foglalkozd zeneszerzd a
szomszedos Pomazon sziiletett, de erdsen kdtdddtt Szentendrehez is.
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Az EPULET

Az indulo kis iskola 1962-ben termeszetesen nem kapott onallo epiiletet. Bank Zsuzsanna, az iskola egykori tanara, kesobb igazgatoja a kezdetekre igy emlekszik: „Tdbb szomoru helyen tanitottunk tdrsberletben"* Kezdetben a kiilonbozo altalanos iskolakban kaptak helyet. Delutan, amikor onnan mar hazamentek a diakok. Tartottak orakat a Rakoezi liti es az Alkotmany lid Altalanos iskolakban. Majd az igazgatono,
Oltay Adrienne szorgalmazasara a Varosi Tanaes 1963-ban az iskola
szamara megvasarolta az akkor Aprilis 4 uteaban /ma Kovacs Laszlo u./
levd Simorjai Pal fele hazat. Az elegge elhanyagolt hazban 1975-ig milkddtek. Ekkor atadtak azt a Kisegitd, ma Barczi Gusztav Altalanos Iskolanak. Ezutan kedvezdbb lett a helyzetiik. Tarsberlokent a Duna-parton
levd Jdzsef Attila Miivelddesi Otthonban vegezhettek az oktatd munkajukat. Szari Mihaly, a masik volt igazgatd visszaemlekezese szerint itt
mar nem volt annyira kdtdtt az iddbeosztas. Helyuk is tdbb lett. Igaz,
csak az atalakitas utan. Az egykori orvosnak, Pechy Henriknek az 1900as evek elejen epiilt, tagas hazaban ehhez szerencsere nagyobb hely volt.
A termeket szet- illetve dsszenyithattak, ahogy bdviilt a valaszthatd tantargyak kore. Kis koncertteremet es nagyobb tanari szobat is sikeriilt kialakitaniuk. A vegleges megoldast az iskola eletebe az 1985-ds ev hozta
meg. Ekkor valt iiresse a masik, ugyancsak Duna parton alio 19. szazad
eleji villa, dr. Weresmarthy Miklds iigyved egykori lakdhaza. Ezt 1952
es 1985 kdzdtt a helyi MSZMP hasznalta igazgatasi epiiletkent. Ekkor
azonban dk atkdltdzhettek a szamukra a szomszed telken emelt lij „feherhazba". Igy a regi epiiletet atadhattak a zeneiskolanak.
Az epulet felujitasat, atepiteset Bank Zsuzsanna feliigyelte. Az alsd
szint megerdsitese, a falak bontasa, szigetelese, festese utan sorra alakultak ki a kis gyakoridtermek. Keresere a regi, de „gyonyoru" epiiletben
az emeleten a termek dsszenyitasaval sikeriilt egy kis koncerttermet is
kialakitani. Azdta itt kapott helyet sok-sok zardvizsga, belsd zenei rendezveny. A nagyobb hely lehetdseget nyiijt emellett arra is, hogy az iskola, illetve a varos altal rendezett hangversenyek meghallgatasara megjelenjenek itt a varos zenet szeretd minden rangii polgarai is.
A zeneiskola kiilsd formajaval is erezteti, hogy ket miiveszeti ag el
szorosan egyiitt a varosban. Kinn az iskola kapujanal egy Liged Erika,
keramikus keszitette kedves figura fogadja az ide beterdt. /jelenleg javi486

tas alatt/ Benn a falakon Bokor Imre festomuvesznek az iskola szamara
ajandekozott Bartok Bela zeneje inspiralta pasztellkepei, illetve a szentendrei muveszektol kapott kepek sora. Mellettiik az iskola diakjainak a
hazai versenyeken es kiilfoldi litjaikon rendezett fellepeseit megorokito
fenykepek.
OKTATO, NEVELO

MUNKA

Szari Mihaly az egyik helyi ujsagban 2003-ban emlekezett vissza az
iskolara es az itt toltott evekre.' Az indulo iskola kicsi volt. Otvenket
zongora es huszonegy hegedilszakos novendekkel, negy tanarral indult a
tanev. Az iskolaban kezdetben termeszetesen a helyi gyerekek jartak. De
egyre nott a tanulok szama. Meg ugyanebben az evben kihelyezett tagozatot nyitottak Dunabogdanyban, majd Budakalaszon /1976/. Az allami
iskola termeszetesen nem kerhetett tandijat. Azert a diakok a kezdetektol fizettek. Igaz, szinte jelkepes osszeget. Felevre 50, 75 illetve 100 forintot, a tanulmanyi eredmenytol fiiggoen. 1965-ben az ifjii muzsikusjeloltek mar valamennyi, a megye teriileten meghirdetett zeneiskolai rendezvenyen sikeres eredmenyt ertek el. 1966-ban az orszagos zongora
tanszakos Czerny-technikai versenyrol hozott eredmeny is jelezte, hogy
a tanarok lelkiismeretes munkat vegeztek. Egy volt diak, Dietz Ferenc
pedig Igy emlekezett: „a sziileim jovoltabol abban a szerencses, kedvezo lehetosegben reszesiiltem, hogy harom evig jarhattam a zeneiskola
hegedii tanszakara. Kadlot Lidia tanamo gondos, a keztartasra is kiilon
odafigyelo, a szorgalmas diakot mindig megdicsero jo pedagogiajanak
koszonhetoen szivesen jartam az orakra. A mosolygo, kedelyes Kovacs
Lajos bacsi szolfezs oraira is nagy szeretettel emlekeszem."
A novendekek szamanak novekedesevel nott a tanarok szama is. Hamarosan tiz, majd tizennegy a tantestulet letszama. A tanarok elsosorban
a varosbol es komyekerol keriiltek ide. De tobben, mint maga az igazgato is a fovarosbol ingaztak Szentendrere. Az iskolaban csaladias legkor
uralkodott. A csak ideig-oraig oktato, helyiiket kereso pedagogusok elvandorlasa utan kialakult egy olyan mag, amelynek tagjai nagyon jo viszonyban voltak egymassal. Es nagyon eredmenyesen miikodtek. A kiilonbozo orszagos zenei felmeresekrol, versenyekrol sorra hozzak a kivalo eredmenyeket. Ekkor tanultak itt Papp Tibor keze alatt a kesobbi
Vujicsics egyiittes tagjai is."
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Szari Mihalytol az igazgatast 1985-ben az iskola egyik elso tanara, a
hegedut tanito Bank Zsuzsanna vette at. Az igazgatono egy kesobbi viszszaemlekezesben az iskola miikodeset igy mutatta be: Kozismereti oktatas a zeneiskolaban nem volt. Az oktatast illetoen ket tagozatot alakitottunk ki: az A-tagozaton hetente ketszer fel orat tanultak, gyakoroltak a
novendekek. Mellette ket szolfezs orajuk volt. Ha mar egy-ket evet tanultak - es nem zongoran vagy gitaron - bekeriiltek a fiivos, vagy vonoszenekarba. A B-tagozat hallgatoi zenei palyara kesziiltek. Igen nagy
elismeres es orom, hogy az itt tanulok zomet fol is vettek a konzervatoriumba. Tobben kozuliik ismert alakjai lettek a magyar zenei eletnek. Erdekesseg, hogy a tandij meg mindig minimalis volt. Negyes eredmenynel 150 Ft, jelesnel 100 Ft felevenkent. Ezt a zeneiskola mukodtetesere
forditottak.' 1991-ben Alapitvanyt hoztak letre, hogy minel jobban tamogathassak a tehetseges novendekeiket.
Kozben a kihelyezett tagozatok is egyre eredmenyesebben miikodtek.
Mentesiteni tudtak a szentendrei zeneiskolai. 1992-t61 onallo zeneiskolakent mtikodhetett tovabb a pomazi es dunabogdanyi tagozat. Az igazgatono nyugdijba vonulasa elott egy evvel igy emlekezett az iskolara: „A
zenei alma mater, mint alapfoku muveszeti intezmeny eddig tdbb mint
szdz novendekei inditott el a zenei pdlydn. KdzUlUk tdbben mdr kollegdk
vagy kiildnbdzd egyiittesekben tevekenykednek, nehdnyan a Zeneakademidt is elvegeztek. Szentendre muveszi eleteben meghatdrozd szerepe
van az iskola vonds- es fiivdszenekardnak, amelyek mdr eddig is Europa
tdbb orszdgdban dregbitettek a magyar zeneoktatds himevet. Ugyanakkor a legtehetsegesebb ndvendekek rendszeres sikerrel szerepelnek az
orszdgos hangszeres versenyeken is. KdzUlUk is kiemelkedik a most elsdeves akademista, Fenyd Ldszld csellista, aki 11 eves kordban elsd helyezest ert el a hagyomdnyos Friss Antal gordonkaversenyen, s azdta tdbb
nemzetkozi megmeretesen szerepelt eredmenyesen.
Bank Zsuzsannanak jutott az a szep feladat, hogy 1993-ban megrendezze az iskola alapitasanak 30. evfordulojat.
1994-ben a tantestulet valasztasa alapjan a nyugdijba vonulo igazgatono helyett iij igazgatoja lett az iskolanak. A fagottot tanito Bokor
Gyorgy. Egykor 6 is az iskola ndvendeke, Papp Tibor tanitvanya volt.
Folytatva a regi hagyomanyokat, fontosnak erzi az iskola es varos harmonikus egyiitteleset. Tanitvanyai, a diakok es a tanarok egyiittesei ott
vannak a kiilonbozo rendezvenyeken. Gyakran adnak hangversenyt. Kii48J?

lonosen orom hallani es latni, amikor tanar es diak jatszik egyutt atszellemiilten es tolmacsolja Bach, Mozart, Beethoven, Liszt, Bartok, Kodaly
orokervenyii zenei iizenetet. A vizsgaeloadasok es az iskola koncerttermeben fellepo sajat es meghivott egyiittesek szamtalan szep zenei elmennyel orvendeztetik meg a varos zenere fogekony kozonseget. Az
igazgato javasolta, hogy alapitsanak dijat az iskola elso igazgatoja, Oltay
Adrienne emlekere. A plakett alkotoja B . Urban Terez keramikusmiivesz. 1995-ben boviilt az iskola profilja. A hangszeres zene oktatasa mellett megjelent az enek, a nepzene tanitasa. Ekkor allt munkaba az iskolaban a szomszedos Pilisszentlaszlon lako Szvorak Katalin nepdalenekes. Evek ota az 6 gyermekei is ide jarnak iskolaba. A tanamo az iskola
tanitvanyaival tobb lemezen, CD, kazettan enekelt egyiitt /Aranyos labu
igrice, Valasziiton, Alomfoldon/. Szvorak Katahn a kiilonbozo rendezvenyeken a varos lakoit is gyakran orvendezteti meg tanitvanyaival. A
varos szeretetet, a miiveszethez valo kotodeset jelzi, hogy a tanarno Enekeim c. lemezenek alcimeiil a 1' hommage Kovacs Margit cimet valasztotta. Az ismert keramikusnak miizeuma van Szentendren.
2003 jelentos valtozast hozott az iskola eleteben. Biicsuzik a Vujicsics
Tihamer zeneiskola, adja hiriil a Budapesti Nap cimii lap egyik majusi
szama." A varos egyre romlo anyagi helyzetere tekintettel a kepviselotestiilet nemreg egy sokakat megdobbento hatarozatot hozott. A Barczi Gusztan
Altalanos Iskolat, a kozepiskolait - Moricz Zsigmond Gimn., Petzelt Jozsef
Szakkepzo Kozepiskola - es a Vujicsics Tihamer Zeneiskolai atadta Pest
Megye Onkormanyzatanak. Ezentul ezen iskolak fenntartasat a megye vallalja. Szerencsere az iskola helyileg maradt, de ez megiscsak nagy valtozas
az eletiikben. Az iskola tanarai a szomoru esemenyt szellemisegiikhoz hiven egy nagyszabasii, igenyes miisorral hoztak a varos tudomasara. Az
igazgato es a tanari kar szervezeseben es rendezeseben jiin. 5-en Minden,
ami zene cimmel egesz napot megtolto miisort adtak a varos lakoi es a kornyekbeliek szamara. A zeneiskolaban a regmiiltbol, vagy epp a X X I . szazadbol ismeretien, erdekes hangszereket csodalhattak meg a latogatok. Esetenkent ki is probalhattak azokat. A Duna-parton a meghivott Roland East
Europe jovoltabol hangszerbemutato zajlott. Ezen tiil a zeneiskola osszes
egyiittese fellepett. Szinpadra alltak Buda Adam regi hangszereken, kobzon, pasztorfumlyan jatszo tanitvanyai, Szvorak Kati nepdalenekesei. Az
egykor itt tanulo Vujicsics Egyiittes vezetdje, Eredics Gabor immar az alakuld zeneszek gyermekeibdl alld Sdnddrgd Egyiittest mutathatta be.
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Az iskolaban azert tovabb folyik az elet. Meg 2003-ban a Szentendrei
Ifjusagi Alapitvany Z E N E H A Z eimmel zenei fejleszto foglalkozast inditott be. A program szervezoje, vezetdje Bokome Forrd Agnes az iskola tanara. A zeneiskolaban es a kiildnbdzd iskolakban zajld foglalkozasra felevestdl hat eves korig hozhatjak a gyerekeket sziildk es nagysziilok.
A foglalkozas celja a gyerekek komplex szemelyisegfejlesztese zenei
eszkdzdkkel (gyermekdalok, monddkak, ritmusjatekok) es a tarsmiiveszetek bevonasaval (irodalom, kepzdmiiveszet, tanc, drama, bab). A zenei tevekenysegnek bizonyitottan nagy a hatasa a gyermek testi-szellemi-lelki fejlddeseben (mozgaskoordinacid, beszedkeszseg, dnkifejezes).
Ezt a korabbi alapitvanyi nevelest mint kiegeszitd miiveszed nevelest
felvallalta a zeneiskola.
AKIKRE BOSZKEK

Az evtizedek soran az itt tanuld diakok szamtalan megyei es orszagos versenyen ertek el kiemelkedd eredmenyt, dijat. Felsorolasukra keves lenne a
hely. Itt csupan azokat emlitjiik meg, akik orszagosan, esedeg ezen tul is elismert sikereket ertek el. Eldaddmiiveszek, felsdfoku zenetanarok lettek.
Fenyd Laszld csellista Sevillaban kepviselte a magyar zenet. Ma
Liszt-dijas, a Frankfurti Radid Szimfonikus Zenekaranak tagja.
Andorka Peter a Ferences Gimnazium diakja zenet ir es kivaloan zongorazik
ELOADOMtJVESZ -

TANAR

Borbely Mihaly - Liszt Ferenc Zenemiiv. Egy.
Borsddy Laszld - trombita , tdbb lemeze jelent meg
Deri Gydrgy - cselld, Liszt-dijas, a Liszt Ferenc Zenemiiv. Egy. tanara, a Hungarotonnal ket lemeze jelent meg
Kovacs Ldrant fuvolamiivesz ketszeres Liszt-dijas, Erdemes miivesz
szamtalan hanglemez
Kovacs Zsuzsanna, Wolf Peteme - a helyi, de orszagosan ismert
Musica Beata kdrus kamagya
Pozsar Eszter - szaxofon, fuvola
Stoltz Denes zongora - evekig Finnorszagban tanitott
Sziics Zsuzsanna - fuvolamiivesz az Allami Operahazban
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EGYIITTESEK

Az iskola jelenlegi es egykori diakjaibol, tanaraibol alakult egyiittesek
szamtalan szep elmennyel orvendeztettek meg a varost es az orszagot.
DiAKEGYlJTTES

Fuvos zenekar - Papp Tibor vezetesevel 1974/1975-ben alakult. A
mintegy 60 tagii zenekar tagjai altalaban tiz eves korukban esatlakoztak
az egyiitteshez. Sokan zeneiskolai tanulmanyaik utan sem akarjak abbahagyni a kozos zenelest. Munkajuk utan visszajonnek egykori iskolajukba, hogy tovabb is egyiitt elvezzek a zene oromet. Muzsikajukkal gyakran orvendeztetik meg Szentendre lakoit egy-egy varosi rendezvenyen.
1990-ben, fennallasuk 25. evfordulojan teljesitmenyuket PRO U R B E
S Z E N T E N D R E dijjal koszonte meg a varos.
FELNOTT

EGYUTTESE

Szentendrei Kamarazenekar - A varosban 1975-ben megtelepedett
Fenyd Gabor zenetanar, gyakorld zenesz latva, hogy a Szentendren nines
olyan nagy zenei elet, mint amilyen lehetne 1978. dszen dsszefogva a zeneiskola tanaraival, egykori tanitvanyaval es hangszeren jatszd, de civil
palyan miikddd varosi polgarral, megalapitotta a varosi kamarazenekart.
Elsd koncertmesteriik Bank Zsuzsanna lett. Az egyiittes eletet hosszu
iddn at d szervezte, segitett mint gordonka tanar: Mezey Erika. A fiivds,
vonds hangszeresekbdl es zongoristabdl alio egyiittes celja egyreszt az
volt, hogy sajat miiveszi tevekenyseguket fejlesszek, masreszt, hogy szerepleseikkel, hangversenyeikkel a varos kulturalis es szellemi eletet gazdagitsak. A mindig igenyes programmal kesziild egyiittes kezdetben fdkent a varosi rendezvenyeken lepett fel. A kiildnbdzd rendezvenyeken
Szentendre zenekedveld kdzdnseget drvendeztettek meg szep miisoraikkal. Hangversenyeiken azonban gyakran jelentek meg fdvarosi zeneszek
is Az utdbbi evekben szivesen lepnek fel az ugyancsak helyi alapitasu
Musica Beata Enekkarral, melyet a szinten a zeneiskolaban vegzett
Wolfne Kovacs Zsuzsanna vezet. A zenekar lassan felhivatalos egyuttesse lett. A zenekar evek soran Szentendren kiviil eljutott szamtalan mas
helyre is. Adtak hangversenyt az desai miiemlektemplomban, az Orszag491

haza Vadasztermeben es ujabban, kulonosen a testvervarosi kapesolatok
reven megfordultak Europa kiilonbozo orszagaiban is /Anglia, Ausztria,
Nemetorszag, Franciaorszag, Olaszorszag/. A 15-16 tagbol alio egyiittes
szeretne felvallalni Szentendre es kornyeke zenei eletenek fejleszteset,
gazdagitasat. Ezert 1990-ben letrehoztak a Szentendre Pro Musica Zenebaratok Egyesiiletet, amelynek a zenekar tagjaival egyutt mintegy otven
tagja van. A kiilonbozo civil foglalkozasu embereket a muzsika szeretete es annak terjesztese hozta dssze. Az evek soran a varos tdbb dijjal is
elismerte, megkdszdnte a zenekar dnzetlen es igenyes munkajat. 1988ban megkaptak a PRO U R B E S Z E N T E N D R E kituntetd elismerest.
1994-ben a varos Kdzmtivelddesi dijat vehettek at.
VUJICSICS E G Y U T T E S
A legismertebb, orszagosan is jegyzett egyiittes 1974-ben alakult. A
zeneiskola hat tanuldja: Borbely Mihaly, Brczan Miroszlav, Eredics Gabor, Eredics Kalman, Gydri Karoly, Szendrddi Ferenc kezdetben diakos
jdkedvvel, lanyokat kdszdntve magyar nepzenet jatszva allt dssze esapatta. Miutan tdbben Szentendre mellett Pomazhoz kdtddtek, ahol egy
eledd nemzedsegi tanecsoportnak kiserdre volt sziiksege, melyebben
foglalkozni kezdtek a szerb-horvat dallamvilaggal. Tdrekvesiiket erdsitette a Vujicsics Tihamerral vald megismerkedesiik. 1975-ben mar fel is
vettek az epp akkor a Rakdezi induld gydkereit kutatni Damaszkuszba
induld zeneszerzd nevet, aki errdl az litjardl a tragikus repiildszerencsetlenseg miatt mar nem terhetett haza. Majd kdvetkezett 1977-ben a K i mit
tud? , ahol atiitd sikert aratva elsd helyezest ertek el. Ezek utan szinte
„kuldetesnek" ereztek Magyarorszagon a delszlav nepzene megismerteteset, terjeszteset. Elsd hanglemeziikkel: Delszlav nepzene /1988/ elnyertek az Ev hanglemeze cimet. Ettdl kezdve az egyiittes palyafutasa
egyenesen ivelt felfele. A sok hazai es kulfdldi fellepest tdbb iijabb lemez kdvette: Szerb es horvat nepzene /1997./. Sano sviraj /1997/,
Vujicsics 25, Unnepi koncert a Zeneakademian /1999/, Delszlav nepzene lijabb kiadas /2000/. Meg 1992-ben az egyiittes egy kivald tamburassal gazdagodott. Horvath Zoltan ekkor csadakozott az alapitdkhoz.
1998-ban a tarsasag megalapitotta a Vujicsics Egyesiiletet. Elsddleges
celnak tovabbra is a delszlav nepzene hagyomanyainak apolasat, terjeszteset tartjak, de tagitjak a kdrt. Az Egyesiilet mas nepek zenei tradicioit
es hagyomanykincset es szeretne minel szelesebb kdrben megismertetni
es terjeszteni. Ezert gyakran lepnek fel mas nepzenei egyiittessel:
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Ghymes, Kayi Jag, Muzsikas, Feladatuknak tekintik meg a Bartok Bela
gyujtotte delszlav nepzenei kincs kiadasat es koncerten valo megszolaltatasat.'"
A TANUL6K SZAMA:

1962
72
Az

1967
150

1993
480

1999
681

2004
680

ISKOLA NEVADOJA

VUJICSICS T I H A M E R / Pomaz, 1929. febr. 23. - Damaszkus korul
(Sziria), 1975. aug. 19./
zeneszerzo, nepzenekutato. Vujiesics D. Sztojan irodalom- es kulturtortenesz batyja. Tanulmanyait a Bartok Bela Zenemiiv. Szakiskolan
es a Liszt Ferenc Zenemiiv. Foiskolan vegezte. Palyaja: rovid ideig az
Allami Nepi Egyiittes, a Jegszinhaz zenei vezetoje. Bartok Bela nyomaban az osszehasonlito nepzenekutatast tekintette hivatasanak. Az 1969ben indulo Szentendrei Teatrum alkotogardajanak a kezdetektol tagja.
Ott volt a varosban minden augusztus 19-en a Preobrazsenszka templom
udvaran tartott szerb bucsun. Nelkiile elkepzelhetetlen volt a biicsu es a
kolo. Ezen tiil is gyakori latogatoja volt a varosnak. Orokke vidam, kopes alakja maig el a szentendreiek emlekeben. Hoi a Gorog kancso, hoi
a Beke etteremben iildogel barataival, Karinthy Ferenccel, Jobbagy Karollyal. Hoi be- be latogat a konyvesboltba, konyvtarba. Neha elovette a
mindig nala levo fuvolat es elfujt egypar notat a Szentendren 1690-ben
megtelepedett szerbektol, dalmatoktol hozott es maig megorzott zenei
orokseg korebol. A templomban is kivaloan enekelt. Gyakran megjelent
a szerb telepiilesek ortodox templomaiban es jellegzetes hangjaval nagymertekben hozzajarult a liturgia iinnepelyessegehez. Nagy tervei voltak.
Keszult egy zongoraverseny es egy Argirus-opera irasara. Vegzetes utazasara - repiilogepet lelottek - is azert indult el, hogy Kozel- es KozepKeleten felkutassa a Rakoczi-indulo zenemotivumainak eredetet. Miivei:
Megzenesitette Arany Janos gyonyorii oszikejet, a cifralkodo szentendrei menyasszony tragikus sorsat /Rackevei ballada/. Ez lett nagylemezenek egyik legszebb darabja. 6 irta a Tenkes kapitanya es a Sziget a szarazfoldon c. filmek zenejet. Osszesen 123 magyar filmhez irt kiserdze493

net. Nem volt tole idegen a zenei humor es a szatira sem. 1977-ben megjelent Dalok cimu lemeze zenei parodiakbol all. Zenekutatoi munkassaganak anyagat, amelyben a Magyarorszagon elo szerbek, horvatok, szlovenek zenei hagyomanyait dolgozta fel 1978-ban Milutin Stevanovics
(Zoran Stevanovics edesapja) rendezte sajto ala, s adta ki ket nyelven a
„Magyarorszagi delszlav zene hagyomanyai" cimmel.
Hamvait jelkepesen Szentendren a Szaborna /Belgrad/ templom falaban helyeztek orok nyugalomra. Mara megkopott neve ott olvashato egy
kolapon. 1978-ban az 6 nevet vette fel a zeneiskola. 1999. februarjaban,
sziiletesenek 70. evfordulojan a sirhoz kozel a templomkertben egy emlekoszlopot allitottak fel a tiszteletere. A ko alap a helyi Pap Lajos kofaragomilhelyeben kesziilt, a rajta levo plakett Nebojsa Mitrics alkotasa.
Emlekbeszedet Petrovics Emil Kossuth-dijas zeneszerzo mondott. 2000ben a nevet viselo iskola es egyiittes javaslatara egy teret neveztek el rola a Bogdanyi liton a Preobrazsenszka templom mellett. Ott, ahol a szerbek evszazadok ota jarjak osszefonodva a kolot, amelynek amig elt, elmaradhatadan resztvevoje volt a zeneszerzo is.
IGAZGATOK

Oltay Adrienne I Bp. ?- ? 1986./
zenetanar. Mint tehetseges zongorista maganuton tanitott Bp.-en, majd
1934-t61 Szentendren az akkori Erseki Leanyiskolaban kapott lehetoseget a zeneoktatasra. 1938-banmint az allamilag engedelyezett zeneiskola tanara miikodott. Kozben tanult is a Liszt Ferenc Zenemiiv. Foiskolan. Vegez 1941-ben. 1945, az allamositas utan ujra magantanarkent oktatja a varos zenere fogekony es erdeklodo ifjusagat. 1963-ban ot valasztottak a Szentendren is megindulo allami zeneiskola elso igazgatdjanak.
Az iskola a nehez kdriilmenyek kdzdtti is igen eredmenyesen mukdddtt.
Az igazgatdnd tanitvanyai kdziil tdbb ismert zenesz miikddik ma is. Igy
Kovacs Ldrant fuvalamiivesz, Gydre Zoltan zenetanar, kutatd, Kovacs
Zsuzsanna a helyi Musica Beata kdrus karnagya, Stoltz Denes zongorista, aki a Finnorszagban is tanitott. A jelenlegi igazgatd Bokor Gydrgy
ugyan nem volt a tanitvanya, de ismerte es nagyra becsiilte munkajat. Az
d javaslatara alapitotta meg az iskola az Oltay-dijat, amelyet evenkent az
iskolaert sokat tevd pedagdgus kaphat meg a tantestiilet szavazata alapjan. Utdlag a varos is elismerte es megkdszdnte az egykori tanar es igaz494

gatono munkajat. 1998-ban posthumus neki iteltek a PRO U R B E
S Z E N T E N D R E dijat.
Szari Mihdly I Kony, 1924. dee. 21. - /
karnagy, zenetanar. SZ.: Sz. Lajos, Prohaszka Maria. Nos: Perezel Maria. ZT.: Kir. Kat. Lieeum es Tanitokepzo, Gyor (1946), tanito es kantori okl., L F Z F (1950), enek-es zenetanar, egyhazkarnagy (1950). E . :
1949-1953 kozott szabad foglakozasu karnagy, zongorakisero. (SZOT
Udiilesi Oszt., MTH Kozp. Egy.B.H. Kozp. Muveszegy.), enektanar Bp.
X I I L (1953- ), zongoratar, Vaei Zeneiskola (1962- ) , ig. A szentendrei
zeneiskolaban (1964-1984). A tanari munka mellett 1988-ig kamagy is
kill, fovarosi egyiitteseknel, zeneelmelet es zongoratanar a vaei zenei
szakkozepiskolaban (1988 -1995). P : Publikalt miivei 1964-1998 kozott
elhangzottak a Magyar Radioban es podiumokon. Nyomtatasban: Zug
meg a tenger /1971/, Favorite Opera Classic sorozat I-IY. Kot. (Operareszletek adrata zongorara, 1996), tovabbi kotetek elokesziiletben. D.:
Szociahsta Kulturaert (1970, 1975, 1981), Kivalo Dolg. (1981), Ped.
Szolg. Emlekerem (1984). Kivalo Munkaert (1984). PRO U R B E
S Z E N T E N D R E (1984). K . Kezdetben budapesd ingazokent jart ki
Szentendrere. 1982-ben vegleg kikoltoztek a Piispokmajor lakotelepre.
1994-t61 a lakotelepi kapolnaban kantorkodik.
R: Szentendrei Arckepcsamok I . , Bundovics Judit: Zeneiskolank sziiletese, Interju Szari Mihallyal = Szentendre es Videke, 2003. okt. 24.
Bdnk Zsuzsanna /Bp. 1939. nov. 2. - /
hegediitanar, ig. Gy.: ifj. Deri Gyorgy Liszt-dijas gordonkamiivesz. T.:
Bartok B . Zenemiiv. Szakkozepiskola (1954-1957), L F Z F (1958-1963).
E . : 1962-ben letelepszik Szentendren. Zenetanar az itt nemreg alakult allami zeneiskolaban. (1963-) ugyanitt ig.h. (1974-1984), igazgato (19841994). Mint aktiv zenesz tobb helyi zenekar tagja. Szentendrei Kamarazenekar (1978-), a Vujicsics Tihamer Zeneiskola Alapitvanyanak a kezdetektol kuratoriumi tagja.
F. : Szentendrei Arckepcsamok I . , K . P : Kettos zenei jubileum Szentendren =Magyar Hirlap, 1993. nov. 24., Molnar Bertalan: Egy delutan a Vujicsics Tihamer Zeneiskolaban = Szentendre es Videke, 1999. maj. 1.
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Bokor Gydrgy /Bp. 1960. marc. 9. - /
zenetanar, ig. Sz,: B . Jozsef, Lengyel Anna. Nos: Forro Agnes zenetanar.
Gy. Anna (1999) Zsofia (2002). T.: Ferences Gimn., Szentendre,
Czuczor Gergely Gimn., Gyor (1978). Parhuzamosan fagottozni tanul a
Gyori Zenemuv. Szakkozepiskolaban, Liszt Ference Zenemuv. Foisk.
Gy6n Tagozat (1982), Zeneakademia (1982-1984). E . : Zenetanar Bartok
Bela Zeneisk., Vac (1982-1988) Zenemiiv. Szakkozepisk. ui. (19881995), ahol fagottot es kamarazenet tanitott. Az iskola megb. ig. (19911992.) Egykori iskolatarsai, koUegai Szentendrere hivtak, ahol 1994-ben
megvalasztottak a Vujicsics Tihamer Zeneiskola igazgatojanak. A Magyar Fagott Tarsasag elnokh. (1997- ). A Magy. Zeneiskolak es Miiveszeti Iskolak Szovetsege Feliigyelo Biz. Tagja (1998- 2000), elnoksegi
tagja (2005 - ). Gyermekkorat Pomazon toltotte, ahonnan tizenharom
evesen atjart tanulni a szentendrei zeneiskolaba. 1995-t61 csaladjaval a
varosban el. Kollegaival es a zeneiskola diakjaival gyakran lep fel a varos kulturalis rendezvenyein. 2004-ben megkapta a Pest megye Onkormanyzata zenepedagogiai kitiinteteset, a Lajta Laszlo-dijat.
F.: Szentendrei Arckepcsamok I . , Marvanyi: Sikertortenet, Bokor
Gyorgy Lajta Laszlo dijat kapott = Szentendre es Videke, 2004. jan. 16.
TANTESTOLET

A teljesseg igenye nelkiil
Hegedii
Bank Zsuzsanna
Csapo NeUi
Gyori Karoly
Kadlot Lidia
Ott Maria
Poroffka Eta
Zs. Szabo Maria
Szendi Emma
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Uto
Fenyo Gabor
Godan Sandor
Klarinet
Fodi Janos
Pentek Janos
Gordonka
Frank Lajos
Mezey Erika
Fagott
Bokor Gyorgy
Rezfuvos
Bamas Andras
Ott Rezso
Papp Tibor
Fuvola
Asztai Csabane
Mankovieh Judit
Szolfezs
Kovaes Lajos
Papp Miklosne
Pozsonyi Bela
Szari Mihaly

Oboa
Rozsos Istvanne
Zongora
Hornyak Ference
Kiirtosi Monika
Schmidt Janosne
Schrett Marta
Toth Judit
Zaszkahczkyne Lakos Agnes
Nepdal
Szvorak Katalin
Gulyas Laszlo
Nagy Csilla
Papp Miklos

Kepeslap a Weresmarthy villdval 1920 kdriil
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Gordonka verseny 1993-ban

Az egykori tanitvdnyokbdl alakult Vujicsics Egyiittes
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JEGYZETEK

BEVEZETES
Pukanszky Bela - Nemeth Andras: Nevelestortenet, 44. p.
uo. 69.p.
A K A T O L I K U S E G Y H A Z E S I S K O L A I SZENTENDREN
Gyorffy Gyorgy: Istvan kiraly es miive, 50. p.
Gutheil Jeno: Az Arpad-kori Veszprem, 46-47. p.
Arpadkori okmanytar, kozzeteszi Wenzel Gusztav I - X X I I , Bp.
1860-877,1. 58. p.
P L E B A N I A I I S K O L A /104? - 1490/
Tettamanti Sarolta:Asatasok Szentendren a Templom teren =
Regeszeti Fiizetek I . No 34
Horvath Lajos: Szentendre korai evszazadai = Szentendre es Videke,
1999, szept. 17.
Meszaros Istvan-Nemeth Andras-Pukanszky Bela: Nevelestortenet,
49.p.
dr. Katona Gyulane Szentendrey Katalin: A szentendrei katolikus
egyhaz es plebania tortenete, 1002-1992. 50.p.
Meszaros Istvan: A katolikus iskola ezereves tortenete
Magyarorszagon, 49, 51-52. p.
dr. Katona Gyulane Szentendrey Katalin: i.m. 51. p.
Kumorovitz L . Bemat: Veszpremi regesztak (1301-1387) Bp. 1953.
96. sz.
dr. Katona Gyulane Szentendrey Katalin: i.m.
E L E M I NEPISKOLA
Ratio Educationis, 17.p.
501

'
'
"
'

uo. 205. p.
dr. Katona Gyulane Szentendrey Katalin: i . m. 100. p.
uo.: Nepmuveszetek haza = Szentendre es Videke, 1987. jiil.
A tanitok osszeirasa 1770/1771 -ben Pest-PiUs-Solt varmegyeben es
Fejer, Hont, Nograd varmegyek egyes helysegeiben, 69.p.
" Muller Gyula: Nagy naptara 1845., 214.p
' A tanitok osszeirasa i.m.
Dietz Ferene: Tanitovalasztas es diakneveles 1876-ban Szentendren
= Uj Szentendrei Hirlap, 1999. febr. 20.
' Dietz Ferenc: Szepapaink a tanodaban = Uj Szentendrei Hirlap,
1999. febr. 6.
E R S E K I L E A N Y I S K O L A K /1890-1948/
' dr. Katona Gyulane Szentendrey Katalin: i.m. 103-104. p.
^ uo. 105. p.
^ Dietz Ferenc: „Kell, hogy egyszer a takarekossag elve kimondassek
es ervenyre jusson" = Uj Szentendrei Hirlap, 2000. jiil. 1.
' Ertesito 1935/36., 31.p.
^ Pavai Erzsebet visszaemlekezesei = Szentendrei Ferences
Gimnazium 1950-1990, 25-26.p.
" dr. Katona Gyulane Szentendrey Katalin: i.m. 103-105.p.
' Gyarfas Katalin: Mi kivetelezettek voltunk= Kertesz
Peter: Cip6'talpbetet Toratekercsbol
' Ertesito 1938/1939, 26.p.
' Petho Nemeth Erika: Konyvek es konyvtarak Szentendren = Pest
Megyei Konyvtaros 1991/1, 20. p.
Szentendre es Videke Hirlapja, 1904. dec. 25.
" uo. 1907. Jan. 1.
uo. 1907. jiin. 16.
" uo. 1910. Jan. 30.
uo. 1915. szept. 3.
•'^ Egy evszazad kronikaja, Szentendre 1900-1999, 61.p.
'" A szentendrei katolikus altalanos iskola evkonyve, 1995/1996, 10, ll.p.
" uo. 6-7. p.
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SZENTENDREI ROMAI KATOLIKUS FIUISKOLA
SZENT I M R E ROMAI K A T O L I K U S F I U I S K O L A
/1890-I948/
Szent-Endre es Videke, 1900. dee. 8.
Szent-Endre es Videke Hirlapja, 1907. jan. 13.
Kepviselo-testuleti jkv. 1908. okt. 18.
Dietz Ferene: Iskolaepites Szentendren = IJj Szentendrei Hirlap,
2003. aug.30.
Dietz Ferenc-Dietz Laszlo: Szentendre 1914-1918, a hadikorhaz, 15.
Szent-Endre es Videke Hirlapja, 1906. jiin. 3.
uo. 1907. szept. 18.
dr. ijrmos Laszlo: Mezidab az iskolaban - Szentendre es Videke,
1996. szept. 27.
S Z E N T E N D R E I ROMAI K A T O L I K U S
E G Y H A Z K O Z S E G I GIMNAZIUM
/ 1935 - 1947 /
Pavai Erzsebet: i . m. 26. p.
dr. Katona Gyulane Szentendrey Katalin: Szamarhegyi gyerekek a
regi Szentendren, 6-9. p.
Szantho Imre: Szentendrei pillanatok, 27-29.p.
Balogh Laszlo : Banad Sverak Jozsef emlektablaja elott =
Szentendre es Videke, 1998. apr. 3.
dr. Katona Gyulane Szentendrey Katalin: i.m. 108.p.
uo. 109. p.
uo. 110. p.
Pavai Erzsebet: i . m. 27. p.
uo.
David Peter: Marol holnapra ferences gimnazium = A Szentendrei
Ferences Gimnazium 1950-1990, 28-29.p.
S Z E N T E N D R E I F E R E N C E S GIMNAZIUM
71950-2005/
Szentendrei Ferences Gimnazium 1950-1990, 4. p.
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uo. 32, 79. p.
Szabo Jozsef: Bemutatkoznak a katolikus gimnaziumok, 157. p.
uo.
Szentendrei Ferenees Gimnazium 1950-1990, 31, 37.p.
uo. 128.p.
Beke Kata: Szentendre esak egy van = Szentendre es Videke, 1992.
febr. 1.
^ Szabo: i.m. 156. p.
" Beke Kata: i.m.
uo.
" Szentendrei Ferences Gimnazium 1950-1990, 44. p.
Szentendrei Ferences Gimnazium 1950-1990, 49. p.
Bemutatkozik a Szentendrei Ferences Gimnazium = PilisDunakanyar 2001/4. sz. S.p.
Kulonleges egyhazi gimnazium Szentendren. = Kozneveles,
2002. apr. 19.
Ferences Gimnazium 1950-1990, 129-130. p.
A kis feltalalo, Elektromos teherszallito roUerrel Europaba =
Szentendre es Videke, 2004. Jul. 16.
SZENT ANDRAS A L T A L A N O S I S K O L A
/1992-2005/
' Ferenczy Agnes: Bekesen egymas mellett = Szentendre es Videke,
1994. febr. 15.
' Hittel ajovoben, 25.p.
' Indul a tanev = Szentendre es Videke, 1994. szept. 1.
" Europai modra = Szentendre es Videke, 1994. okt. 1.
' Hittel a jovdben, 27-28.p.
" hir = Uj Szentendrei Hirlap, 1994. szept. 17.
' A negyedik tanev a katolikus iskolaban = Szentendre es Videke,
1995. szept. 15.
^ Hittel a jdvdben, 25. p.
' Bekes epitdmunka a szentendrei katolikus iskolaban = Uj Ember,
1994. febr. 27.
A negyedik tanev a katoUkus iskolaban = Szentendre es Videke,
1995. szept. 15.
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REFORMATUS I S K O L A K
' dr. Katona Gyulane Szentendrey Katalin: A szentendrei katolikus
egyhaz es plebania tortenete 1002-1992, 160.p.
^ uo.
' uo. 162. p.
S Z E N T E N D R E I REFORMATUS E L E M I N E P I S K O L A
71901-1949/
' Egy evszazad kronikaja, Szentendre 1900-1999, 13. p.
^ Petho Zsoltne Nemeth Erika: Szentendre utcanevei, 137-38. p.
' dr. Katona Gyulane Szentendrey Katalin: i . m. 163. p.
S Z E N T E N D R E I REFORMATUS J O K A I P O L G A R I F I U - E S
L A N Y I S K O L A - V A L A M I N T L O R A N T F F Y ZSUZSANNA
FIU-ES L E A N Y N E V E L 6 T N T E Z E T
71906-19497
'
^
'
*
'
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'
'
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Meszaros Istvan: Az iskolaiigy tortenete Magyarorszagon...
Szentendre es Videke Hirlapja, 1903. szept. 12. 1. p.
uo. 1906. Jul. 8. , 4. p.
Pentek Ferenc: Felhivas = Szentendre es Videke Hirlapja, 1906. szept. 23.
uo. 1907. Jan. 6.
hir =Szentendre es Videke Hirlapja, 1907. apr. 28.
hir = uo. 1907. aug. 23.
uo. 1907. jun. 30.
uo. 1908. Jan. 13.
uo. 1908. jiin. 21.
uo. 1908. okt. 25.
uo. 1910. apr. 30.
uo. 1911. okt. 29.
Egy evszazad kronikaja, Szentendre 1900-1999, 79. p.
Evkonyv, 193371934, 4. p.
uo. 32. p.
" uo. 33. p.
Jambor Andrea: Uj „vegvar" sziiletett
'2
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Ertesito 1929/1930
Deveeseri Gabor: A meztelen istenno es a vak jovendomondo,
523-533. p.
Jambor Andrea: i.m.
uo.
Szentendre es Budakomyeke, 1942. marc. 11.
Pethd Nemeth Erika- G. Sin Edit: Irdk, kdltdk Szentendren, 161. p.
S Z E N T E N D R E I REFORMATUS G I M N A Z I U M
/I999-2005/
MilUardokra lenne sziikseg = PMG, 1993. jiin. 29.
Sikolya Zsolt: Valasz a reformatusokat ert vadra, Kdvecs Tamas:
A nem letezd lobbi hatarai = Szentendre es Videke, 1996. szept. 6.
Pont kerult a reformatus gimnazium tigyere? = Szentendre es
Videke, 1995. dec. 15.
Kabai Ilona: Vita helyett tenyeket a Ref. Gimn. Epiileterdl =
Szentendre es Videke 1996. marc. 1.
Szantd Andras: Jogositvany Eurdpaba = Szentendre es Videke,
2001. szept. 7.
S Z E R B ORTODOX I S K O L A K
Novacsek Vojnies Kornel- Laszdty Nikola: Szerbek
Magyarorszagon, 12. p.
uo.
Voit Pal: Szentendre miiveszeti emlekei, 57. p.
uo. 61. p.
Novacsek Vojnies Komel-Lasztity Nikola: i . m. 17. p.
uo.
Fedora Bikar: Szentendre a miilt tukreben, 31. p.
SZERB E L E M I NEPISKOLA,
S Z E N T E N D R E I ORTODOX N E P I S K O L A
/1745 - 1950/
Szofrics Pal: Momentumok Szentendre varos miiltjabdl es jelenebdl,
18. p.
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Voit Pal: Szentendre, 16. p.
Fiives Odon: Fejezetek a szentendrei gordgdk eletebdl, 121-122. p.
Vidak Zsivko: Szerb iskolak Szentendren
Magyarevics Gydrgy: A szerb iskolak miiltjabdl 1857-ig 544. p.
Jakov Ignjatovity: Szerb rapszddia, 6. p.
Szofrics Pal: i.m., 20-23.p.
Egy evszazad krdnikaja, 60. p.
S Z E R B TANITOKEPZO FdlSKOLA
/ 1812-1816/
IZRAELITA ISKOLA
E L E M I NEPISKOLA
/1861-1948/
Meszaros Istvan. Az iskolaiigy tdrtenete Magyarorszagon, 592. p.
dr. Katona Gyulane Szentendrey Katalin: A szentendrei katolikus
egyhaz es plebania tdrtenete 1002-1992, 174-175 p.
Magyar Zsidd lexikon, 1929.
dr. Katona Gyulane Szentendrey Katalin: i.m. 174-175. p.
Kertesz Peter: Gyongy szem egy ekszerdobozban = Cipdtalpbetet
Tdratekercsbdl
Egy evszazad krdnikaja, 9. p.
A kepviseldtestiilet 1919. maj. 20.-i iilesenek jegyzdkdnyve
Szentendre es Videke Hirlapja, 1905. aug. 27.
A kepviseld-testiilet 1925. dec. 29.-i iilesenek jegyzdkdnyve
Szentendre es Videke Hirlapja, 1904. marc. 26.
uo. 1904. maj. 22.
uo. 1909. okt. 24.
Prdbarepules, 37-40. p.

ALLAMI ISKOLAK
Meszaros Istvan: A magyar neveles es iskolatdrtenet kronologiaja
996-1996, 111. p.
uo.
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Egy evszazad kronikaja, 146. p.
uo. 151. p.
uo. 142. p.
uo. 155. p.
uo. 160. p.
uo. 162. p.
G. Sin Edit: Szentendre 30 eve, 1945-1975., 145-146.p.
BAJCSY-ZSILINSZKY U T I ALTALANOS ISKOLA
71948-1994/
Egy evszazad kronikaja, 162. p.
uo. 188 - 189. p.
Petho Nemeth Erika: Iskolai konyvtarak Szentendren, = Pest Megye
Konyvtaros 1991/1, 23.p.
Egy evszazad kronikaja, 152-153.p.
Szentendrei Arekepesamok I . , 131.p.
B A R C Z I GUSZTAV A L T A L A N O S I S K O L A
/1948-2005/
B . J . : Mit tehetiink erted? = Szentendre es Videke, 1998. szept. 13.
Egy iskola, amely tobb annal = Budapesd Nap, 2003. jiil. 29.
Nevado es szakmai nap = Kozneveles, 2000, jiin. 9.
Bundovies Judit: Szamitogepek a lovagrendtol = Szentendre es
Videke, 2000. mare.3.
Barezi napok = Szentendre es Videke, 2001. maj. 25.
Miniszteri kitiintetes = Szentendre es Videke, 2002. jan. 25.
B A R C S A Y JENO A L T A L A N O S I S K O L A
/I979-2005/
Hir = Pest Megyei Hirlap, 1979. szept. 3.
D. Szabo Marta: Nagyiizemi oktatas - tetoterrel vagy anelkiil =
Szentendre es Videke, 1988. szept.
Megis lesz satorteto = Szentendre es Videke, 1989. apr. 1.
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V. A.: Haztartasi koltsegvetes teehnikaoran Pest Megyei Hirlap,
1990. okt. 15.
A husz eves Alma Mater = Szentendre es Videke, 1999. jiin. 4.
I Z B E G I ALTALANOS I S K O L A
71902-2004/
Szazeves az Izbegi iskola (1902-2002)
KOZPONTI ALTALANOS I S K O L A
/I979-1989/
Hir = Pest Megyei Hirlap, 1980. aug. 30.
Hir = Pest Megyei Hirlap, 1980. dee. 30.
Hir= Szentendre es Videke, 1981. jiil. 11.
Tanora a medeneeben = Pest Megyei Hirlap, 1983., okt. 6.
Tiz eves a Templomdombi Iskola, 4. p.
Egy iskola vagy harom = Szentendre es Videke, 1989.marc. 1.
Vicsotka Mihaly: Amit zsebre kell tenniok, Ismet egybol harom =
Pest Megyei Hirlap, 1989. apr. 8.
R A K O C Z I U T I ALTALANOS I S K O L A - I I . R A K O C Z I F E R E N C
ALTALANOS I S K O L A es GIMNAZIUM
/I953-2004/
G. Sin Edit: Szentendre 30 eve, 149.p.
6-1-6 Kedves hatodikosok! Kedves sziilok! = Uj Szentendrei Hirlap,
1993. febr. 6.
Megszilnik a 6-1-6 a Rakocziban = Szentendre es Videke,
1996. marc. 29.
Visszavontak a torvenyserto hatarozatot, Marad a 6-1-6 a Rakocziban
= Szentendre es Videke ?
Sz.O.: Beirathatjak a gyereket a Rakocziba, 1996, maj. 15.
Masodszor is nem a 6-i-6-osra = Szentendrei Korkep, 1996. apr. 6.
H. G.: A kezdet (sikeres) vege = Uj Szentendrei Hirlap,
1998. Jul. 11.
Jubileumi Evkonyv 1900-2000, 145 156. p.
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TEMPLOMDOMBI A L T A L A N O S ISKOLA
71989-2004/
Szego Krisztina: Ritualek helyett keszsegfejlesztes = Pest Megyei
Hirlap, 1989. szept. 5.
Benkei Ildiko: Komyezeti nevelesi oktatokozpont a
Templomdombon = Szentendre es Videke, 1995., szept. 15.
NAT-nap volt Szentendren = Pest Megyei Kronika, 1997. szept. 28.
Keri Ildiko: Modellintezmeny eimet nyert a Templomdombi Iskola =
Szentendre es Videke, 1998. dec. 18.
Csallo Attila: Az erdo es az ember kapcsolata = Szentendre es
Videke, 2003. jiin. 13.
Keri Ildiko: Hordozhato laboratorium = Pest Videk, 2000. febr. 24.
Komyezeti neveles iskolaban es azon kiviil = Kozneveles,
2000. febr. 14.
Moldovanyi Tibor: Tabori fiokaetetes = Heti Valasz, 2003., maj. 9.
Zakar Adam: Angyalok es tiinderek Japanban = Szentendre es
Videke, 2000, nov. 14.
dr. Bertalan Arpadne: Templomdombi iskolasok sportja = Szentendre
es Videke, 2003. okt. 17.

GIMNAZIUM
MORICZ ZSIGMOND G I M N A Z I U M
71952-20047
Hirek = Pest Megyei Hirlap Szentendre melleklete, 1967. jul. 1.
Hirek = Pedagogusok lapja, 1981. okt. 8.
Hirek = Szentendre es Videke, 1988., febr.
G. Sin Edit: Szentendre 30 eve, 152.p.
Moricz Zsigmond Gimnazium, 1955-1980, 22. p.
Kun Peter: Az iskolai tehetseggondozas jelene es jovqje = Uj
Szentendrei Hirmondo 199171.
Kun Peter: O. evfolyam a Szentendrei Moriczban = Uj Szentendrei
Hirmondo, 199178
Darabos Zsuzsanna: Francia bemutato ora a Moricz Gimnaziumban
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= Szentendre es Videke, 1991. dec. 15.
6zi: Szamitastechnika a Moriczban = Szentendre es Videke, 1995.
dec. 1.
" „Toldi-kondi" a Moriczban = Szentendre es Videke, 1992. jul. 1.
' Stiegler Katalin - Valki Gizella: Salone de Provanceban elso
Szentendre = Szentendrei Polgar, 1993/3.

SZAKISKOLAK
IPARISKOLAK
IPAROSTANONC I S K O L A
/1907-1948/
Doka Klara: Szentendre tortenete irasos emlekekben, 36-47. p.
Jakov Ignjatovics: Szerb rapszodia, 42-43. p.
dr Katona Gyulane Szentendrey Katalin: A szentendrei katolikus
egyhaz es plebania tortenete 1002-2002, 95.p.
Szentendre es Videke Hirlapja, 1911. okt. 1.
Kepviselo-testiiled jegyzokonyv, 1908. febr. 29.
Szent-Endre es Videke Hirlapja, 1908. marc. 5.
Egy evszazad kronikaja, 30. p.
Dietz Ferenc: Nyelvi nehezsegek az iskolaban = Uj Szentendrei
Hirlap, 2005. febr. 26.
Dietz Ferenc: A szentendrei iparostanonc iskola letrehozasa - uo.
P E T Z E L T JOZSEF S Z A K K E P Z O K O Z E P I S K O L A
/I948-2005/
Egy evszazad kronikaja, 167. p.
Szakmunkasavato Szentendren = Pest Megyei Hirlap, 1979. jiil. 4.
A helyi lehetosegek kimeriiltek, A jo szandek nem eleg a
szakmunkas utanpotlashoz =Pest Megyei Hirlap, 1983. jun. 30.
SZL: Kolping Egyesulet Szentendren = Szentendre es Videke,
1990. dec. 1.
Will: Piackepes szakmunkaskepzes = Szentendre es Videke,
1993. marc. 1.
511

Zakar Adam. Intemetezo lovag, fegyverforgato villanyszerelo =
Szentendre es Videke, 2000 majus 19.
Mogor Judit: Tart kapukkal = Szentendre es Videke, 1994. apr. 15.
T.S. Tom Sawyer is igy kezdte ? = Szentendre es Videke, 1996. nov.,
Szakaes Edua: A lehetosegekkel tudni kell elni! = Szentendre es
Videke 2004.

KATONAI ISKOLAK
Hat evszazad magyar egyetemei es foiskolai, 370. p.
Szabo Janos: A Kossuth Lajos Katonai Foiskola, 23. p.
uo.
Meszaros Istvan: Magyar iskolatipusok 996-1990, 71-73. p
R U I S K - RENDORUJONC I S K O L A
V E P - V A S U T E P I T O E Z R E D 71931-1945/
Zakarias Zoltan: Honved vasiitepitok, 47. p.
uo. 44.p.
Harazin Istvan: Eletem, sorsom, hadifogsagom 44-45.p.
dr. Katona Gyulane Szentendrey Katalin: A szentendrei katolikus
egyhaz es plebania tortenete 1002-1992. 130. p.
A 101-es ezred emlekere =Pest Megyei Hirlap, 1991. jiin. 25.
TISZTI ISKOLA
71949-1963/

TANCSICS M I H A L Y

Hat evszazad magyar egyetemei es foiskolai, 372.p.
EGYESITETT TISZTI ISKOLA - E T I
71963-19677
Szabo Janos: i.m. 27-28. p.
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K L K F - K O S S U T H LAJOS K A T O N A I F 6 I S K 0 L A
/1967-1997/
??
A fohadnagy fogadalma =Pest Megyei Hirlap, 1967. aug. 22.
Tavasz 88' = Nephadsereg, 1988. marc. 26.
Hamarosan honved gimnaziumot inditanak = Magyar Nemzet,
1992. apr. 16.
Milyen erzes pontosan loni? Elvtarsak? Bajtarsak? Tiszt urak= Pest
Megyei Hirlap, 1991. aug. 21.
Csendes puces Szentendren, Piinkosdi ezredesseg = Orszag-Hatar,
1993, jiil. 12.
Ujabb nev a pengen = Magyar Honved, 1993. 19. sz.
Irany Huntingdom = Szentendre es Videke, 1992. maj. 15.
Uj Ember, 1995/ 15. sz.
Kabai Ilona: Tabori lelkeszek a Katonai Foiskolan = Szentendre es
Videke, 1996. jiin. 29.
Petho Nemeth Erika: Uj templom Szentendrenek = Szentendre es
Videke, 2003. okt, 17.
Koncz Istvan: Nemcsak katonaknak, civileknek is = Szentendre es
Videke, 1997. marc. 28.
M A G Y A R HONVEDSEG K I N I Z S I P A L KOZPONTI
T I S Z T H E L Y E T T E S S Z A K K E P Z O I S K O L A es K O L L E G I U M
/1989-2005/
Hamarosan honved gimnaziumot inditanak = Magyar Nemzet,
1992. apr. 16.
Uj tanev iij nev= Szentendre es Videke, 1997. szept. 26.
Kalmanfi: Kinizsi Pal Szentendren = Magyar Honved, 2003. jiil. 6.
Kozak Tibor: Felderitonapok Szentendren = Magyar Honved,
2001. maj. 11. 3. p.
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MUVESZETI ISKOLAK
PLAIN AIR SZABADMtJVESZETI ISKOLA
/I929-1945/
A szentendrei regi muvesztelep hetvenot eve, S.p.
Kassak Lajos: Egy lelek keresi magat,
S. Nagy Janos: A szentendrei festo, 13. p.
Kepviselo-testiiled jegyzokonyv, 1926. maj. 6.
Hann Ferenc: Egy festo naploja, Banovszky Miklos
visszaemlekezesei, 32. p.
Toth Antal: 75 eve alakult a Szentendrei Festok Tarsasaga =
A szentendrei Regi Miivesztelep hetvenot eve, 14. p.
AGY - ALKOTO GYERMEKMuHELY ISKOLAEGYESULET
O K T A T A S I I N T E Z M E N Y /1987-2005/
Kallai Tiinde: Gyermekmiihely = Szentendre es Videke, 1988. febr.
Marosi Andrea: AGY-rem = Szentendrei Tiikor, 2001. marc.
Dezsenyi Katalin: Manapsag = Szentendre es Videke, ?
Kozoktatasi megallapodas = Uj Szentendrei Hirlap, 1994. aug. 1.
Civil dsszefogas egy szentendrei iskolaert = Szentendre es Videke,
1995. okt. 14.
Monoki Laszlone: A szamyprobalgatas tanodaja = Szentendre es
Videke, 1997. jiin. 13.
SZENTENDREI MuVESZETI SZAKKOZEPISKOLA ES
ALAPFOKU MUVESZETOKTATASI INTEZMENY
/2002-2005/
Gajan Eva: i . m. Az „AGY"-unk es „nyiilvanyai" - Ket iskola egy
fenntarto = Szentendre es Videke, 2005. dec. 16.
VUJICSICS T I H A M E R Z E N E I S K O L A
/I948-2004/
Kepviselo-testiiled jegyzokonyvek, 1923. dec. 28.
Kepviselo-testiileti jegyzokonyvek, 1938. nov. 24.
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' Egy evszazad kronikaja, Szentendre 1900-1999., 184.p.
" Ferenczy Agnes: Harminc ev zene = Szentendre es Videke,
2003. okt. 24.
' Bundovics Judit: Zeneiskolank szuletese. Interju Szari Mihallyal, a
szentendrei zeneiskola egykori igazgatojaval = Szentendre es
Videke, 2003. okt. 24.
^ Bundovics Judit: i.m.
' H . G: Feleves tandij 150 Ft = Uj Szentendrei Hirlap, 1991. szept. 21.
* K . P.: Kettos zenei jubileum Szentendren = Magyar Hirlap,
1993. nov. 24.
' Biicsuzik a varostol a zeneiskola = Budapesti Nap, 2003. jiin. 10.
'° Nemeshazi: 30 eves a Vujicsics Egyiittes = Szentendre es Videke,
2004. apr. 9.
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A magyar oktatas 1010 eves evfordulojan megjelent konyv Szentendre
varos eddig fel nem tart, es be nem mutatott idoszakat, oktatasiigyet dolgozta fel.
Igazan orvendetes, hogy Pannonhalma utan (996) 1040 koriil mar varosunkban is megindult a szervezett oktatas. Evszazadokon at - igy itt is az egyhazak feladata volt az iskolak alapitasa, fenntartasa. Szentendren
1945-ig az itt mukodo 4 felekezet: romai katolikus, reformdtus, ortodox,
izraelita ot elemit, ket polgarit, egy gimnaziumot es egy tanitokepzot tartott fenn. Ezek mellett mukodott meg a varosban egy tanonciskola, ket katonai kikepzo es egy muveszeti szabadiskola. 1945 utan a bekovetkezo pohtikai valtozas soran ezek egy reszet allamositottak, majd egymasutan alakultak meg az tij Allami Altalanos Iskolak. Itt helyben het. Ezentul meg
egy allami es egy megmaradt egyhazi gimnaziumban, egy zeneiskolaban,
es harom katonai iskolaban folyt tovabb a varos, a komyek, az orszag fiataljainak az oktatasa.
Majd 1989, a rendszervaltas utan ujra valtozott az oktatasiigy. Civil szervezetek es az egyhazak ujra indithattak iskolakat. Szentendren is indult ket
egyhazi es ket muveszeti iskola. A katonai oktatast atszerveztek. Jelenleg
tizenharom oktatasi intezmeny mukodik a varosban. Ezekkel es a regiekkel egyiitt a konyv osszesen harmincharom iskolat mutat be.
Az iskolak tortenetenek ismertetesen tiil - mint volt pedagogus - ugy
ereztem, a konyv kotelessege az is, hogy rogzftse mindazon pedagogus nevet, aki az evszazadok soran a szepre es jora nevelte a varos gyermekeit.
Igy a konyv egyben tisztelges is Szentendre egykori es mai tanitoi, tanarai
elott. Az anyag osszeallftasakor evszazados iratokat, evlconyveket, naplokat lapoztam at. Tobb visszaemlekezo diakot hallgattam'meg. A feldolgozott ido azonban hosszu volt. Az iratok egy resze eltCnt, vagy nem mindegyik volt teljes. Ezert elkepzelheto, hogy akadnak a konyvben hibak, hianyozhatnak nevek.
Azert remelem, a konyv esetleges hibai ellenere is melto tisztelges a
nemzet napszamosai, Szentendre varos pedagogusai elott.
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