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AJANLAS
Neha egy antik foto, neha egy konyv kell ahhoz, hogy a miiltat osszekothessiik a
jelennel. E z a kulturtorteneti kiadvany, amit most On a kezeben tart, multunk egy
fontos darabjat tarja elenk.
Ahogy a betubol szo, a szobol mondat, a mondatbol szoveg lesz, ugy epitkezik ez
az iras. Kezdetektol napjainkig mutatja be a szentendrei sajtotdrtenet azon csodalatos es ertekes pillanatait, amelyeket elddeink ateltek.
Kozel 125 ev tortenelme elevenedik meg a szemiink elott, amikor fellapozzuk e
kiadvany oldalait, amely a miilt korhu, hiteles lenyomatakent megannyi tortenetrol,
titokrol es baratsagrol mesel.
Sok faradsagos kutatassal teli ora szukseges ahhoz, hogy elkesziilhessen egy ilyen
mtiltidezd konyv. A z elmult szazad minden sajtotermeket ossze kellett gyujtenie a
szerzoknek ahhoz, hogy Szentendre multja, akar egy mozaik minden darabja egy
egeszkent tiindokoljon e kotet lapjain. E z a tortenelmi es politikai korszakokon ativelo mu hasznos irodalomkent szolgalhat nemcsak a sajto-, illetve helytortenet irant
erdeklddoknek, szakdolgozatot iroknak, hanem a csaladjukat, csaladfajukat kutatoknak is.
Nagy oromomre szolgal, hogy egy ilyen hianypotlo munka jelenik meg a Szentendrei Fuzetek sorozatban. A konyv szerteagazo es igenyes tudasanyaganak ismereteben
meleg sziwel ajanlom a Kedves Olvaso figyelmebe ezt a reszletes es ertekes munkat,
amelyben a szerzok felkeszult es biztos helytorteneti ismeretei tiikrozodnek.

Dr. Dietz Ferenc
Szentendre Varos Polgarmestere
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ELOSZO
SZENTENDRE SAJTOTORTENETE (1883-2008)
Igazan orvendetes, hogy a X I X . szazad kozepen megizmosodo magyar sajtoeletbe
eleg koran bekapcsolodhatott egy olyan kisvaros is, mint Szentendre. 2008-ban e
konyv irasara az sarkalta a szerzoket, hogy abban az evben jeles unnepet koszdnthetett a varos. Akkor volt eppen szazhuszonot eve, hogy Szentendren megjelent az
elso helyi kiadvany, a Faklyalang (1883). A z ugyan meg nem kozeleti, hireket kozlo
lap volt, de arra sem kellett sokat varniuk a helyieknek. Mar 1899 marciusaban kezukbe vehettek a Szent-Endre es Videke - alcime szerint kozgazdasagi, tarsadalmi es
szepirodalmi - hetilajjot. A konyv kiadasanak eveben igy lijra jeles evfordulot koszonthet Szentendre. Eppen szaztiz eve, hogy a varos mai onkormanyzati lijsagjanak,
a Szentendre es Videkenek az elodje a piacra kerult. A z egykori szerkesztd, Czobor
Hugo a BekdszdntdbQYi a kovetkezd szavakkal fordult leendd olvasdihoz: „Nem hivott
benniinket sem pdrt, sem hatosdg, nem vagyunk hivatalos orgdnum, egyediil a nagykozonseg szolgdlatdba szegodtunk, mert csak a kdzerdeknek akarunk haszndlni Czelunk
leddnteni ama korldtokat, amelyek videkiink gazdasdgi es kulturdlis fejlodesenek utjdba
dllnak. A pdrtatlansdg magas szinvonaldn dllunk, a kdzjd az egyetlen szentsegiink. Oridsi
feladat tejesitese vdr rdnk".
A szavak mogott ott van a kor szemlelete. A lassan meginduld videki lapok nem
foglalkoztak orszagos iigyekkel. Elsdsorban telepiilesiik eleterol, gondjairdl, ordmeirdl adtak hirt, az ott eld1<;et probaltak segiteni. A z evek soran, egy-egy helyen parhuzamosan akar tobb lap is megjelenhetett. Szentendren 1945 eldtt huszondt kiildnbdzd erdeklddesii, partallasu kozosseg igyekezett eljuttatni nezeteit az itt eld olvasdkdzdnseghez. Ezutan viszont sokaig csak az orszagos lapok csoportja, es a megyei lap, a
Pest Megyei Hirlap adott hirt a varosrdl, juttatta el ide a fontos tudnivalokat.
A rendszervaltas utan aztan itt is megpezsdiilt az elet. Ujra szamtalan kiildnbdzd kozosseg, part, vallalkozd kedvi! szerkesztd indithatott lapot. A varosban a tobb
mint egy evszazad alatt a konyv megjeleneseig szazharminchat sajtotermek keriilt az
olvasok ele. Ezeket a regi es lij lapokat, iijsagokat szeretnenk most bemutatni. A z
iijsagok, heti- es napilapok, folyoiratok ugyamigy, mint a muzeumban dsszegyujtdtt,
bemutatott targyak, egy korszak megdrzesre melto emlekei. A helytortenet, a helyi
irodalom legsajatosabb es legjellemzd'bb darabjai. Helyi erdekiikdn es szinezetiikdn
tul a tarsadalmi fejlddes megismeresenek nagyfontossagu segedeszkdzei, fokmerdi.
Jellemzd, hogy egy korban hoi, mikor, milyen lijsag, illetve folyoirat jelenik meg.
A lapok aktualitasa szorosan ahhoz a korszakhoz kotott, amelyben megjelenik, az
eppen fennalld hatalomnak - illetve szamos esetben ellenzekenek - egyik jelentds
fegyvere. A lapok kozott van, amelyik homlokara tiizi, nyiltan vallalja partallasat, es
van, amelyik onmagat „fuggetlennek" deklaralja, ugyanakkor nines olyan lap, amely
9

mogott legalabb egy tobbe-kevesbe koriilhatarolhato anyagi erdekcsoport ne allna.
A kimondottan iizleti celzatu sajtonak pedig egyertelmuen erdeke, hogy az olvasok
minel nagyobb tomegeit megnyerje.
A helyi sajtoban megjelent egyes cikkek, az ott kozolt apro-csepro gondok a mai
olvaso szamara lehetnek komikusak, a tortenetiras szamara lenyegtelenek, de a varospolitika, a helytortenet szempontjabol ezek felbecsiilhetetlen ertekek. Benne felsejlenek regen eltunt kozossegek, rokonok, elfelejtett jeles szemelyisegek, intezmenyek. A helyi tortenelemben ezen tul, mint csepp a tengerben, benne van az orszagos
tortenelem is. A regi es mai helyi lapok attekintese jo forras lehet a jovendo kutatok
es a mai ujsagirok szamara egyarant.
Szukseges, hogy nehany gondolatot fuzziink a sajto, szukebben pedig a helyi
sajto fogalmarol es a kotetbe kerult anyagok kivalogatasanak szempontjairol. Sajtotermeknek tekintiink minden olyan, a nyilvanossagnak szant, rendszeres idokozonkent megjeleno, meghatarozott foldrajzi teruleten terjesztett, koriilhatarolhato
celkozonseget elerni kivano nyomdai termeket, amelynek celja, hogy informaciokat
nyujtson, azaz olyan adatokat kozoljon, amelyekbol tudas nyerheto. Kdnyviinkben
helyi sajtonak tekintjiik a sajtotermekek azon csoportjat, amely elsosorban Szentendrei tekinti terjesztesi teriiletenek, celcsoportjat elsosorban a szentendrei lakosok,
illetve a Szentendren tartozkodok alkotjak, s amely temavalasztasaban szentendrei
jellegzetessegeket hordoz. Csak reszben tekintjiik hagyomanyos ertelemben vett sajtotermeknek a szukebb nyilvanossagnak szant lapokat, mint amilyenek a szaklapok,
az egyhazkozsegek lapjai, illetve az iskolaiijsagok. Mivel azonban ezek Szentendren
tobbnyire szerves reszet kepezik a helyi kozeletnek, megsem maradhattak ki a kotetbdl, ezert kiildn fejezetekben targyaljuk oket. Csak reszben tekintjiik ugyanakkor
helyi sajtotermekeknek azokat a lapokat, amelyek a szerkesztdjiik szemelye reven
kapcsolodik Szentendrehez. E z utobbiakat a foszoveg vegen, egy kiilon fejezetben
ismertetjiik.
Nehany szot szeretnenk meg szolni a konyv szerkezeterol. Elsokent attekintjuk az
orszagos sajtotdrtenetet, hogy benne el tudjuk helyezni Szentendre sajtotortenetet
is. Hirt adunk az elsd, meg nem itt kiadott, de a szerkesztd reven a varoshoz kdtddd Urania (1794-1795) cimii laprdl, majd 1883-tdl temak alapjan csoportokba es
iddrendbe szedve ismertetjiik az ujabb ujsagokat es periodikakat. Vegiil egy kiildn
mellekletben, betiirendben kozoljiik a maig megjelent varosi lapok teljes leirasat:
cim, alcim, ev, kiado, szerkesztd. A kdtet vegen, a lapok bemutatasa utan dsszeallitottunk egy nevmutatdt, amely segitseget nyujt az adatok kdzdtti eligazodasban.
A z anyag osszeallitasaban felhasznaltuk az eddig e temaban megjelent ket kiadvany
- G . Sin Edit: Szentendre a millenniumtdl az elso vildghdboruig, 1896-1914-ig, illetve
ugyand: Egy evszdzad kronikdja, Szentendre 1900-1999 anyagat. A z 1945 eldtt megjelent lapokrdl - miutan azok helyben nem elerhetoTc - kisse bdvebben irtunk. A most
piacon levd iijsagokbdl, amelyek talan meg ott vannak a csaladoknal, illetve barmikor
olvashatdak a Pest Megyei Konyvtarban, kevesebbet ideztiink.
Remeljiik, ezzel a hianypdtld munkankkal sikerult megmenteniink es felideznunk
a varostortenet egy eddig ismeretlen, feltaratlan reszet, illetve felhivnunk a figyelmet
a helyi sajto jelentdsegere. Talan kezbe veszi konyviinket a varosban eld sok regi es
mai lakd, de tudjuk, hogy a legnagyobb hasznat a varosrdl konyvet vagy szakdolgozatot ird erdeklddd1<; veszik majd. Jdl hasznalhatjak a munkat a kornyekbeli telepiilesek tdrtenetet kutato tuddsok is, hiszen szamtalan eddig ismeretlen adatot, esemenyt
rogzitettek ezek a szentendrei iijsagok „a kdrnyek, a videk" lakdinak eletebdT R e meljiik, hogy a szentendreieken tul eljut majd a konyv tobb kornyekbeli telepiiles
10

lakojahoz is, es orommel olvassak, mennyi eddig feltaratlan anyag, ismeret talalhato
ezekben az ujsagokban. Bizunk benne, hogy munkank igy nem volt hiabavalo.
Konyviinket ezert jo sziwel ajanljak a tisztelt publikum erto figyelmebe
A szerzok

11

A H I R K O Z L E S ROVID T O R T E N E T E ^
A z ismeretek, esemenyek, hirek, informaciok tovabbadasa mar az osember szamara
is fontos volt. A z egymastol tavol elo szemelyek reszere a hirek kozlesenek legosibb
modja a tiizjelek adasa, a dobok hangja volt. A z elsd rendszeres „lap" a romai Acta
Diuma volt ( K r . e. 59 - K r . u. 222), amelyet K r . u. 27-tdl mar naponta kiadtak. E z
tartalmilag, sokoldalusagat tekintve joggal nevezhetd a hirlapok elddjenek, bar nem
nyomtattak. A z elsd nyomtatott hirlap, a CsingPao K r . u. 713-ban Pekingben jelent
meg a csaszari udvar „tajekoztatdjakent". Eurdpaban a Johannes Gutenberg altal
1445-ben feltalalt nyomda tette lehetdve a nyomtatott hirkozles, a sajto megindulasat. Tudomasunk szerint 1475-ben jelent meg az elsd nyomtatott ujsaglevel olasz
nyelven, s az elsd nyomtatott hetilap hazaja is Olaszorszag volt. A velencei Notizie
Scritte-i (1566) mar penzert terjesztettek. Ara egy gazetta, azaz mintegy 10 firenzei
filler volt. Innen szarmazott az ujsagnak egesz Eurdpaban elterjedt neve is: gazeta.
A Magyarorszagon megjelend ujsagok kezdetben, a X V I I L szazad vegeig nemet
es latin nyelvuek voltak. A teljesseg igenye nelkul nehany ezek koziil: Newe Zeitung
(1567), Pressburger Zeitung (1764), Pressburgusches Wochenblatt (1791), Neue Ungarisches Magazin (1791), Mercuris Veridicus ex Hungariae (1705-1711), Nova Posoniensia (1711-1722), Mercurius (1731), Merkur von Ungam (1787-1787). A z elsd magyar
nyelvii hirlapot Patzkd Ferenc Agoston nyomdasz adta ki az „El6re valo tudakozds"
cimu rdplap altal dsszegyiijtdtt nagyszamii eldfizetd megnyerese utan. A z 1780. januar 1-tdl Pozsonyban megjelent lapot, a Magyar Hirmondot kezdetben a magyarra
valt nemet evangelikus lelkesz. Rat Matyas szerkesztette. A lap 1788-ig vitte szerte
az orszagban a Kiilsd orszagi hadi hireket, a Kiilfoldi elegyes tuddsitdsokat. Ezek mellett
azonban lassan egyre nagyobb mertekben kaptak teret benne a Hazdnkbeli hirek, a
Hazai tortenetek. Tudositas, hiradas kovette a Tudomdnybeli dolgokat, es a szerte az
orszagban tortent Killdnb-kiildnbfele dolgokat. A feudalis abszolutizmus idejen mukddd kozponti iranyitas, a cenzurazas idejen csak megsziirve erkezhettek el a hirek
az olvasdkhoz. I L Jdzsef 1781-es cenzura-rendelete mar bizonyos foku enyhiilest jelentett.
Atnezve az elsd magyar nyelvii iijsagot, iigy latszhat, hogy haromszaz ev alatt nem
sokat valtozott a vilag. Rovid izelitd azokbdl a hirekbdl, amit akkor fontosnak tartottak, hogy az olvasdkdzdnseg tudomasara jusson: Zordra fordult a tel Pozsonyban
(1780), Jo hir a kdveivoknak: nem lesz drdgdbb a kdve! (1781), Felemeltek a postal szdllitdsi dijat (1783), Az elvetemiilt atya meggyilkolta elsd hdzassdgdbol szdrmazo gyermeket
(1784), Hdrmat borjadzott egy tehen,Az urasdgi tisztek es birok visszaelesei,A kikapos
iivegesne (1785), Pofon, kivegzes, botozds, Utepites Abadj vdrmegyeben (1786). Kesd'bb
a francia forradalomrdl (1789) igy tuddsitja az olvasdt: „Frantzia orszdgra fiilel most
egesz Europa, minthogy e mdr szinte hdrom esztenddktdl fogva az egesz Vildgjdtek nezd
helyere dllvdn, a Frantzia nemzet tragedidjdt megszUnes nelkiil jdtszodja!" A vilagrengetd forradalmi hireket ugyan megszakitjak a kisebb hirek. Peldaul:, JVS Hdla Istennek!
Az if]u Grof Kdroline d Nga ma delutdn 2 ordra 40 pertzeneskor szerencsesen hoza egy
kedves Kisasszonykdt a Vildgra".
A Magyar Hirmondo mar nemcsak referald iijsag volt. A hirek, tuddsitasok mellett
irodalmi miiveket (verseket, novellakat), illetve kritikakat is kozolt a frissen megjelent irodalmi es tortenelmi kiadvanyokrdl. A lap kiildnbdzd szerkesztdlc iranyitasaval
sikeresen milkdddtt 1788-ig. Ekdzben hetekre, napokra bontva hiteles kepet adott
1
E fejezet kulonoskeppen a magyarorszagi sajtotortenettel foglalkozik. A vazlatos attekintes Buzinkay Geza Kis magyar sajtotdrtenet cimu munkajanak felhasznalasaval kesziilt. Forras: http://mek.oszk.hU/03100/03157/03157.htm#3
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az orszag torteneterol. E s kik voltak az elso magyar ujsag olvasoi? A z elso evfolyam
elofizetesi listajabol mindez kideriil. Ott 123 foldbirtokos es varmegyei tisztviselo koznemes, 45 katolikus pap, 18 protestans pap, 24 koztisztviselo, 18 gazdatiszt, 18 iigyved,
12 katonatiszt neve volt olvashato. A magyar nemesseg es az ugynevezett honoratior
osztaly (tisztviseldk, iigyvedek, papok) vettek ki resziiket a magyar kultura, az lijsagirodalom tamogatasabdl. A fokozddd erdeklddes es az erdekkiilonbseg kesd'bb azt is
lehetdve tette, hogy egymas mellett tobb ujsag is megjelenjen. A hirlapok mellett aztan
lassan az olvasdk ele keriiltek, ahogy a kor nevezte, a „halaszthatatlanul magasabban
alio" irodalmi es tudomanyos, ismeretterjesztd folyoiratok is, mint a Pozsonyi Magyar
Muzsa (1787), a Tudomanyos Gyujtemeny (1789-1792), illetve az Urania (1794-1795).
E z utdbbi lap varosunkhoz is kdtddik. A z emlitett es itt be nem mutatott orszagos lapok mellett aztan megpezsdiilt az elet videken is. A z elsd helyi lapok kiadoi termeszetesen a nagyobb varosok voltak. Ezek a teljesseg igenye nelkiil: Arad, Debrecen, Gydr,
Kassa, Kolozsvar, Nagyvarad, Pecs, Sopron, Szeged, Temesvar. A m a lapgazdak kozott
akadtak kisebb telepiilesek is, mint peldaul Baja, Nagybecskerek es IJjpest.
I I . Jdzsef pedagdgiai celzatu cenziirajat 1795 utan az ellendrzesben hatalmi eszkdzt laid cenzura milkddesi mddjainak kidolgozasa, 1815 utan pedig ennek teljes
uralma valtotta fel. A Martinovics-pert kovetd evtized nemcsak es talan nem is legfdlceppen politikai szempontbdl lett sivar, kilatastalan, az abszolutizmus altal lefojtott iddszak, hanem elsdsorban szellemi tekintetben. A magyar ujsagok vegetaltak, s
1803-ra ismet csupan egy hirlap, a Magyar Kurir maradt eletben, a folydiratok es magazinok pedig eppenseggel mind megszuintek 1795-re. A szellemi elnyomas azert jarhatott sikerrel, mert anyanyelvii olvasmanyokat igenyld, allandd tajekozddasra igenyt
tarto - rdviden polgariasult - retegek meg alig jelentek meg a magyar tarsadalomban.
A nemet hirlapok es folydiratok tovabbra is megeltek, sdt ujak alakultak - tobbek kozott Schedius Lajos pesti nemet folyoiratai, melyek fontos szerepet jatszottak mind
a kiilfoldi szellemi mozgalmakban, esemenyekben valo hazai tajekoztatasban, mind
abban, hogy a nemet nyelvteriiletet megismertettek a magyar szellemi es irodalmi
elet alkotasaival (Literdrischer Anzeiger fiir Ungem, 1798-99; Zeitschrift von und fiir
Ungem, 1802-04). Ugyanekkor a meg tisztan mezdgazdasagi jellegu orszagban egy
evig tudott csak tengddni egy gazdasagi folydirat-kiserlet {Magyar Ujsdg, majd cimvaltoztatasokkal Gazdasdgot Tzelozo Ujsdg, Visgdlodo Magyar Gazda, 1796-97).
A z 1820-as evek vegen nem a Metternich-kor cenzuraja lett enyhebb, se nem a
kormanyzati vonzalom ndvekedett meg Magyarorszag es a magyar kultura irant, hanem megjelent egy olyan program, amelynek a rendi politika szettagolt, megyei szintu
hatdsugara helyett orszagos nyilvanossagra volt sziiksege, s amely ismerte a sajto szerepet. Grdf Szechenyi Istvan 1829-ben inditotta el tervezett ujsagja engedelyeztetesi
eljarasat, mire azonban a Jelenkor (1832-1848) megindulhatott, a kiszemelt szerkesztd, Kisfaludy Karoly mar ket eve halott volt. A Jelenkor tipografiailag is jelkepezheti a
magyar sajtdtdrtenet uj korszakanak kezdetet: a hagyomanyos negyedret formaban,
kethasabos szedessel indult, 1836-tdl azonban - Szechenyi intencidjara - attert a nagy,
angol ujsagformatumra es a haromhasabos szedesre. A kdzdnsegigeny es a politikai
hirlap kdzti iijfajta kapcsolatot jelzik mindaddig ismeretlen nagysagu peldanyszamai:
1835-ben 3000 fdldtt, 1837-ben pedig mar tobb mint 4000-en fizettek ra eld.
A z 1848-as forradalmat megeldzd evtizedben mar valdsagos es elenk hazai sajtdeletrdl beszelhetiink. 1840-ben a bel- es kiilfoldi lapokbdl dsszesen tizenketezret szallitott a posta, ket e w e l kesd'bb pedig csupan a Pesten es Budan megjelent lapokbdl
is 9551-et, a Pesd Hirlap eseteben azt is tudjuk, hogy 3670 eld'fizetdi peldanyan feliil
442 peldanyt helyben adtak el. Magyarorszag teriileten belul a varosokba heti ketszer
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ment a posta, a harmincas evek vegetol kezdve viszont altalaban heti negyszer lehetett mar kiildemenyt eljuttatni. A negyvenes evek kozepere a hirlapok is felismertek,
hogy heti negyszeri megjelenesre terhetnek at - aztan a mindennapos megjelenes
1848-ban lett altalanos.
A sajtoelet meghatarozo szereploi ekkorra mar az onallosult, hivatasos ujsagirok, szerkesztok es segedszerkesztok, az adminisztraciot lebonyolito expeditorok
lettek, mindannyian meghatarozott fizetesert. A korabbi mukedveloi vagy nyelvmuvelesi inditeku - ezert szakmailag nem is felelos - irastudok utan ekkorra lett valodi
szakma az ujsagiras, berrel es azert szamon kerheto teljesitmennyel. A z ertelmisegi
foglalkozas jelleg egyuttal azt is jelenti, hogy a tarsadalmi besorolas es a politikai
hitvallas helyett az „ujsagcsinalas", az iras es szerkesztes szinvonala adhatja a merce
objektivitasat - es egyuttal megjelennek azok az ujsagiroi palyak, amelyeken ujra es
lijra szamon lehet kerni a kitartast, a hovatartozas allandosagat, vagyis a politikumot.
Mindebbol kdvetkezik, hogy az ekkor indulo ujsagiro-nemzedekben vetddik fel eloszor az ujsagiroi etika, mint tisztazando kerdeskor. Modernizalodik az lijsagnyomas
technikaja is. A Trattner-Karolyi nyomda hasznalja eloszor magyar laphoz, pontosan
25 e w e l feltalalasa utan, a gyorssajtot {Jelenkor, 1839), es ugyanez a lap inditja el a
nagy, angol ivret-alak es a haromhasabos szedes gyorsan altalanossa valo divatjat.
Landerer es Heckenast - jelentos reszben eppen a Pesti Hirlap sikere reven - lett az
elso nagy ujsagkiadoi es nyomdai vallalkozas.
A z 1848-i forradalmak egyik vivmanyat, a sajtoszabadsagot formalisan erintetleniil hagyta az iijabb abszolutizmus. A liberalizmus latszatanak es az onkeny fenntartasanak szempontjai a cenzuranal veszelyesebb es hatasosabb modszert teremtettek
meg: az utolagos ellenorzest. Eszerint kinyomtatni mindent szabadon, cenzura nelkul
lehetett, csak a kesz nyomtatvanyokat volt kotelezo benyujtani a rendorsegnek, mely
igy utolag dontotte el, hogy arusithatok-e. Hirlapok eseteben egy oraval a tervezett
szetkuldes elott kellett bemutatni a kesz lappeldanyt, s ha ez alatt az ido alatt nem
erkezett letiltasi parancs a kiadohoz, postazhatta, vagy elkezdhette arusitani. Ennek
az ugynevezett „rend6ri feliigyeletnek" az lett a kovetkezmenye, hogy a szerkesztok
es kiadok elore rettegtek az anyagi kartol, mely a kesz peldanyok bezuzasaval jart
volna, ezert az oncenziirazast - biztonsag okabol sokszor a kelletenel erdsebben - gyakoroltak. Mas biztonsagi modszereket is kitalaltak: rendorsegi hivatalnokokat kornyekeztek meg, hogy azok a legfontosabb vagy legkenyesebb cikkeket elore atnezzek
(ami egyebkent szigoruan tilos volt), es mindig keszenletben tartottak mar ellenorzott vagy biztonsagosan semmitmondo cikkeket, hogy ha csak egy meghatarozott iras
ellen lenne kifogas, idoveszteseg nelkul masikkal nyomhassak ujra a lapszamot.
A politikai napilapok, a Pesti Naplo, a Magyar Sajto, a Magyar Hirlap, illetve amikor hivatalos lappa valt - Budapesti Hirlap cimen - , az evtized elejen - a Figyelmezo
(1849-50) es az 1860-ban megindult Idok Tanuja mellett a reszben vagy teljesen politikai hetilapok - a Vasdmapi Ujsdg melleklapjakent 1854 vegetol megindulo Politikai Ujdonsdgok, a Szabo Alajos altal 1855-ben meginditott Magyar Neplap s Urhazy
Gyorgy es Pompery Janos Magyar Postd]3. (1857-58) - csupan dsszefoglalasokat adtak
az esemenyekrol, onallo politikai profil kialakitasa nelkul. Kolozsvartol eltekintve,
videken altalaban meg hetilapok jelentek meg, helyi erdeku kdzigazgatasi, gazdasagi
es tarsasagi temaju cikkekkel es hirekkel. Kolozsvarnak tobb lapja is volt, es tulelte a
szabadsagharc levereset a Debrecen-Nagyvdradi Ertesitd, 1857-tdl kezdve pedig egymas utan inditott sajat lapot Gydr, Arad, Baja es Szeged.
A X I X . szazad nyolcvanas eveit kovetd harom es fel evtizedben kiszamithatd keretek
kozott mukodott a nyilvanossag, nagy iramu gazdasagi fejlddes erdsitette a technika
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es a varosok szerepet, es tankotelezettsegen alapulo, tervszeruen mukodo kdzoktatasi rendszer novelte az olvasni tudo lakossag szamat. Ezek a feltetelek egyiittesen
megalapoztak a sajto gyors fejlddeset, s lehetove tettek, hogy a lapkiadas uzlette valjek. A magyarorszagi sajto robbanasszeru gyarapodasat nehany szam is erzekeltetheti: 1870-ben a postan szallitott hirlapok szama 15,5 millio volt, 1905-ben tobb mint
154 millio. E z azt jelentette, hogy mig 1870-ben az orszag egy lakosara nem egeszen
egy hirlappeldany jutott, 1905-re viszont mindenkire tobb mint het. Egy masik szamitas szerint 1909-ben Magyarorszagon mar minden irni-olvasni tudo emberre evi 50
lappeldany jutott.
A Legrady testverek koziil Karoly inditotta meg 1878. december 25-en az elso
magyar tomeglapot. A lapalapitashoz a toke egy reszet maga Tisza Kalman miniszterelnok tette le. A Pesti Hirlap celja a programado vezercikk szerint: „...a magyar
kdzonsegnek egy jol es fiirgen szerkesztett, minden hirt gyorsan kozlo, olcso napilapot nyiijtani. Obegatas helyett tettekre van sziikseg" - jeleztek mar az elso mondatok
is az iizleties szemleletvaltozassal egyiitt a stilusvaltast is. Kisebb, berlini formatumot
( 4 7 x 3 2 cm) hasznalt, es felvagva keriilt az olvasokhoz - ami szinten ujdonsag volt,
akarcsak az elsd magyar nyelvii aprohirdetes. A nehany hdnap alatt megszerzett 8000
eldfizetd utan 1890-ben 26.900 peldanyban jelent meg. 1910-re elerte a 60 ezres peldanyszamot, az elsd vilaghaborii idejen pedig egy-egy nap a felmillids megjelenest,
Moi Az Est utan a legnagyobb siker volt. E l s d szerkesztdje Csukassi Jdzsef volt, dt kdvette Kenedi Geza, majd a szazadforduldtdl Lenkey Gusztav. Lapjain a legkivaldbb
irdk es ujsagirdk jelentek meg, partallasuktdl vagy vonzalmaiktdl fiiggetleniil.
A z 1881-ben Rakosi Jend alapitotta Budapesti Hirlap a nemzeti abrandokat, hiiisagot es a sovinizmust tette arujava. „Nem kell ide mas, mint 30 millio magyar es
mienk volna Eurdpa keletje!" - irta. A millenniumi Magyarorszagon ezzel a legmagasabb peldanyszamot, a 30 ezret tudta elerni. Legnevesebb publicistaja Beksics
Gusztav volt.
Kormanyparti oldalon ket nagyon nepszerii lap, A Hon es az Ellenor bukott bele
nehany ev alatt Tisza Kalman uralmanak nepszerutlensegebe. A kettd dsszeolvadasabdl sziiletett mega Nemzet (1882-99), sz\ni€n Jokai nevevel, mint fdszerkesztdevel;
a tenyleges szerkeszto Lang Lajos volt. Legmagasabb peldanyszama is csupan a 6200t erte el. Kesd^bbi szerkesztdi: Hegedils Sandor es Gajari Oddn.
A kormanyzd Szabadelvu Part sajtdfdndke, Gajari Oddn inditotta meg Tisza Istvan politikajanak szdcsdvet,^z Ujsdg-ot 1903-ban. Elsdrendii munkatarsakat gyiljtdtt
maga kdre, olyanokat, akikrdl mai ismereteink szerint nehezen tudjuk elkepzelni,
hogy egyazon lap gardajahoz tartozzanak: peldaul Mikszath Kalman, Herczeg Ferenc, Moricz Zsigmond, Kenedi Geza, Kdbor Tamas es Kozma Andor.
Wodianer Fiildp inditotta 1877-ben a Budapest cimui illusztralt lapot, amely a
vezercikk helyen keppel jelent meg. E z a lap szerzett eldszdr, alkalmi engedelyt az
utcai arusitasra. E l s d szerkesztdje Huszar Imre volt, dt kdvettek Brankovics Gyorgy,
Gracza Gyorgy - 1884-tdl, amikor a part felhivatalos lapja lett, hiisz even at - , utana
pedig Szatmari Mdr.
Szinten Wodianerek iijitd tapogatdzasanak eredmenye volt az 1888-ban meginditott Kis Ujsdg, az elsd oldalat betdltd illusztracidval, s azzal a cellal, hogy politikai
iranyu bulvarlapot keszitsenek. Amig megdrizte politikai iranyat, szenzacios hireinek,
irasainak izlestelensege mersekelt sikert aratott, s a part szamara sem volt gyiimdlcsdzd. A jelen szazadra egyertelmtien bulvarlapkent mar igen sikeresen milkdddtt. Szerkesztdi Papp Laszld, Gara Jdzsef, Kovacs Denes, majd Szederkenyi Anna voltak.
A kiegyezes dta siiriin felmeriilt a sajtotorveny hianyossagainak kerdese, s mindig
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akadt olyan tekintelyes politikus vagy politikai ero, amely tul szabadnak erezte a sajtot. Tisza Istvan tobb fontos alkalommal - mint peldaul 1913 nyaran, kormanya hivatalba lepesekor - altalanossagban a sajto megrendszabalyozasanak sziiksegessegerol
beszelt. Nem vart soka, meg az ev oszen kiadatta vitara a torvenyt az erdekelt szervezeteknek es a parlamenti bizottsagoknak. Hatalmas tiltakozasi hullamot vert, hogy
elozetes szakmai velemenykeres nelkiil kesziilt el a javaslat, s csak igen sziikre szabott
vitat engedelyeztek: volt tiltakozo nagygyiiles a Vigadoban, tiltakozott a volt igazsagiigy-miniszter, az iigyvedi kamara, es az osszes szakmai szervezet. A leghivebb Tiszapartiak is - beleertve Rakosi Jenot - ellenvelemenyiiket hangoztattak, - am mindez
mit sem ert: az 1848-as torvenyek „sziiletesnapjan", 1914. aprilis 11-en eletbe leptettek az iij torvenyt ( X I V . t c ) , melyre a kortarsak azt mondtak, hogy nem „tdrveny a
sajtorol", hanem „t6rveny a sajto allamositasarol". A z uj sajtotorveny helyreigazitasi
kenyszert irt elo olyan esetre is, amikor a valosagnak megfelelt a sajtokozlemeny, ha
bizonyos formal megkoteseknek nem tett eleget (peldaul csak egeszen rovid idot
engedelyezett az iijsagironak a bizonyitekok beterjesztesere), es torvenybe iktatta a
karteritesi kotelezettseget. A torveny miatt at kellett szervezni a rendorsegi sajtotajekoztatas rendszeret: megszuint a rendorsegi sajtoiroda s helyette konyomatos tajekoztato kesziilt. Videken volt hely, ahol megprobalkoztak a rendorsegi es iigyeszsegi
hirszolgaltatas teljes besziintetesevel, am hamarosan olyan tarthatatlan lett a helyzet,
hogy vissza kellett allitani a regi rendszert.
A bukott haboru utan Karolyi Mihaly koztarsasagi kormanya kenytelen volt ugyan
fenntartani a haborii elejen bevezetett papirkorlatozo intezkedeseket, de 1918. december 7-en rendeletet adott k i a sajtoszabadsag visszaallitasarol (1918. evi 2. neptdrveny). Ezzel eltorolte a haboriis cenzurat, a kauciot, es bevezette a szabad utcai
arusitast. E z azonban egyelore meg inkabb az elvek kimondasanak szamitott, mintsem gyakorlati jelentosegCi lepesnek, miutan a papirhiany iij lapok alapitasat nem
tette lehetove. 1919 elejen ugyan papir-felhasznalasi engedelyt kapott nehany „forradalmi szellemii" bulvarlap, ezek azonban rovid eletiiek voltak.
A Tanacskoztarsasag 1919. Junius 23-an elfogadott Alkotmanya 8. paragrafusaban fogalmazta meg hivatalos allaspontjat a sajtoszabadsaggal es a sajto feladataval
kapcsolatban. Eszerint: „A Tanacskoztarsasagban a dolgozok velemenyiiket irasban
es szoban szabadon nyilvanithatjak, de megsziint a tokenek az a hatalma, amellyel
a sajtot a kapitalista gondolkodasmod terjesztesenek es a proletarontudat elhomalyositasanak eszkozeve alacsonyitotta. Megsziint a sajtonak a toketol valo fiiggese is.
Minden nyomtatvany kiadasanak joga a munkassage, es a Tanacskoztarsasag gondoskodik arrol, hogy a szocialista eszme az egesz orszagban szabadon terjedjen." A sajtoszabadsagnak ez az ertelmezese kemeny diktatiirat, sajtoellenorzest es a sajtoelet
allamositasat jelentette, amit egyebkent mar kezdettdl fogva gyakorolt a tanacshatalom. Hetenkent tucatjaval sziintettek meg a lapokat, volt, amikor egyszerre tobb mint
ketszazat, mindaddig, mig 1919. jiiniusra csupan ot budapesti es 25 videki napilap
maradt meg, mindegyik valamelyik hatalmi szervezet organumakent. A z irodalmi,
ifjusagi es noi lapok aranylag jobban fennmaradtak, sot szerkesztd maradt Schdpflin
Aladar es az lett Babits Mihaly - , de amint az egy veresen komoly kiildetestudattal
miikddd forradalomtdl elvarhatd, az osszes vicclapot betiltotta (tisztan polgari sajtdmiifajnak tartotta - es a diktatorok a legjobban a kinevettetestdl felnek).
A Daranyi-kormany altal meghozott „elsd zsiddtdrveny" - 1938:15. tc. „A tarsadalmi es a gazdasagi elet egyensiilyanak hatalyosabb biztositasardl" jelentds reszeben
a sajtdelet szabalyozasaval foglalkozott. 2. paragrafusa elrendelte a sajtdkamara felallitasat, es eldirta, hogy a lapok kiadoja, szerkesztdje es allandd munkatarsa csak
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kamarai tag lehet. A torveny 4. paragrafusa szerint „a sajtokamara, ugyszinten a szinmuveszeti es filmmuveszeti kamara tagjaiul zsidok csak olyan aranyban vehetok fel,
hogy szamuk a kamara osszes tagjai szamanak husz szazalekat ne haladja meg". A
sajtokamara felallitasara a rendeletet mar Imredy Bela adta ki 1938. augusztus 28-an,
s vele parhuzamosan megjelent a vegrehajtasi utasitas is. A z „6rsegvaltas", ahogyan
fajvedo korokben neveztek a hivatalosan a sajtostruktura atalakitasanak nevezett akciot, Imredy torekvesei szerint alakult: a kamara a miniszterelnoksegi sajtoiroda hataskorebe keriilt. Ennek vezetoje a felhivatalos Fiiggetlenseg foszerkesztqje, az 1946ban haborus biinoskent kivegzett Kolosvary-Borcsa Mihaly lett. 6 mar a „masodik
zsidotorveny" (1939:4. tc.) alapjan alakitotta az ujsagiro-kamara tagsagat, vagyis a
zsido tagok letszama mar csak a 6%-ot erhette el.
A ket vilaghaborii kozotti idoszak bovelkedett a kiilonbozo politikai nezeteket
kepviselo napi- es hetilapokban. A Tanacskoztarsasag hivatalos lapja a Vdros Ujsdg
volt, Jancso Karoly, majd Rudas Laszlo szerkesztette. A Tanacskoztarsasagot levero
roman csapatok megszallasa idejen egyediil a felhivatalos Reggeli Ujsdg jelenhetett
meg Budapesten. A regi napilapok koziil kesobb folytatta rniikodeset a Budapesti
Hirlap, Az Est, Friss Ujsdg, Kis Ujsdg, Magyarorszdg, Magyar Ujsdg, Neues Politisches
Volksblatt, Neues Pester Journal, Nepszava, 8 Oral Ujsdg, Pester Lloyd, Pesti Hirlap, Pesti Naplo, Uj Lap, Az Ujsdg, Vildg es a hetilapok koziil a Hetfoi Naplo, Szabad Szo es a
Volkstimme. 1925-ben 934 lap jelent meg az orszagban, ebbol 618 volt a fovarosi, 316
a videki; 1942-ben osszesen 1379 lap muikodott mar, 779 fovarosi es 600 videki, ami a
videki sajto szamaranyanak eros eloretoreset mutatja. 1933-ig nem volt hivatalos lapja a kormanypartnak. A kereszteny nemzeti eszmerendszert es kormanyzati celokat
tobb kiilonbozo aramlat sajtoja szolgalta. A katolikus radikalis allaspontot elsokent
Bangha Bela jezsuita hitszonok es politikus szolaltatta meg, aki a „destruktiv zsido
sajto" hatterbe szoritasara szamos lapot alapitott 1919 szeptemberetol, az Uj Nemzedek (1919-44, korabban hetilap), az Alkotmdny orokebe \6p6 Nemzeti Ujsdg (1919-44)
es az Uj Lap cimu napilapokat, a Gondolat cimu irodalmi es politikai folyoiratot es
a Kepes JCronika cimu kepeslapot. Ekkor kezdett el miikodni az altala alapitott Kozponti Sajtovallalat is. E z a harmincas evekben rendszeres tamogatasra szorult - evi
merteke meghaladta a ketszazezer pengot -, bar peldaul a 77 000 peldanyban megjeleno Uj Nemzedek a korszak kiemelkedoen nagy lapjai koze tartozott.
1944. marcius 19-en Nemetorszag megszallta Magyarorszagot. Harom nappal
kesobb a liberalis, fiiggetlen es baloldali sajtot betiltottak. Ket ideerkezett nemet
kiiliigyi tisztsegviselo es partfunkcionarius feladata volt a naci nemet minta atvetelenek keresztiilvitele. A z 1944. aprilis 6-i kormanyrendelet a miniszterelnokot felhatalmazta, hogy allamerdekbol barmikor felfiiggesszen vagy megsziintethessen barmilyen idoszaki kiadvanyt. A tajekoztatasiigyi allamtitkar Kolosvary-Borcsa Mihaly
lett, Szalasi hatalomatvetele utan pedig Fiala Ferenc nyilas kepviselo, az Osszetartds
foszerkesztqje. Hamarosan mar csak ket nyilas lap jelent meg eredeti formajaban.
A masodik vilaghaboru utan, 1945-ben a koalicio idejen az egyes partok (Kisgazda Part, Szocialdemokrata Part, Nemzeti Parasztpart, Kommunista Part) meg kiilon
miikodtethettek sajat ujsagot, 1948-t61 azonban csak a Kommunista Part hirlapjai
maradhattak fenn. Ettoi kezdve a rendszervaltasig (1989) a hirlapkiadas teljesen allami iranyitas alatt allt. E z t kovetoen erdre kapott a magyar sajto. A visszakapott
sajtoszabadsag, a fiiggetlenseg, az onallosag lehetove tette, hogy a kiilonbozo partok,
erdekszovetsegek, intezmenyek sajat lapot indithassanak. A z orszagos lapok mellett
aztan sorra jelentek meg a videki, helyi lapok, egy-egy telepiilesen akar tobb is. A
lapkiadas iijra iizleti elvek alapjan szervezodott.
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A hirlapok, heti- es napilapok, folyoiratok, kiilonbozo szakmai lapok forraserteket
eloszor Trefort Agost (1817-1888), Kossuth Pesti Hirlap}anak munkatarsa, Deak-parti
kepviselo (1860-t61), vallas- es kozoktatasiigyi miniszter (1872) ismerte fel. 1884-ben
6 javasolta, hogy a Magyar Nemzeti Muzeumban gyiijtsek ossze az Osztrak-Magyar
Monarchiaban megjelent, illetve a kiilfdldon kiadott, a magyarokra vonatkozo hirlapokat. Ezeket, es a napjainkig megjelend ujsagokat kesd'bb athelyeztek az Orszagos
Szechenyi Konyvtarba. A kutato a konyvtar hirlaptaraban barmikor megtekintheti
az dt erdekld - neha mar csak itt fellelhetd - ujsagokat. A Szechenyi Konyvtar hirlapgyiijtemenye a kdtelespeldanyok beszolgaltatasa reven allt ossze es bdvul most is
folyamatosan.
A lapok, iijsagok olvasasanak, tanulmanyozasanak masik lehetseges helyszineiil a
szerte az orszagban miikddd kdzmiiveld'desi kdnyvtarak szolgaltak. Szerencses esetben egy-egy konyvtarban ott vannak a regi, a X X . szazad eleji, illetve a mai iijsagok
is. Ahol hianyzott, ott a lelkiismeretes konyvtaros az 1970-es evektdl megvasarolhatta
azokat diafilmen az Orszagos Szechenyi Kdnyvtartdl. E z t tette a Szentendren miikddd Pest Megyei Konyvtar is.

A MAGYAR UJSAGIRAS E S AZ U J S A G I R O K
Sok iddnek kellett eltelnie addig, amig a Biblia elsd nyomtatott peldanyaitdl eljutottunk az elsd ujsaglevelekig, majd a valdban ujsagnak nevezhetd sajtdtermekekig.
Amint a tavolsagi kereskedelem kialakult, kereskedd'k es felfedezd'k indultak egyre
tavolabbi, ismeretlen helyek fele. Ezeknek az utazdknak letsziiksege lett a rendszeres
informacid. Ezekbdl az alkalmi tuddsitasokbdl, majd nyomtatasban is kiadott hirlevelektdl azonban hosszu iit vezetett a rendszeresen, nyomtatott formaban megjelend,
megvasarolhatd hirlapokig. Ugyanugy evszazadokba telt, mire az elsd lapirdkent es
lapszerkesztd'kent fellepd polihisztorok helyet lassankent atvettek a hivatasos ujsagirdk, illetve a kepzett lapszerkesztdlt.
Eurdpaban a X I X . szazad a tdmegsajtd kezdetenek, a sajtd felertekeld'desenek
az idd'szaka. Kezdetben elsdsorban a tanitdk es a lelkeszek irtak erkdlcsnemesitd
celzatu cikkeket. Majd az 1830-as evekben a nemzeti reformmozgalom reven felpezsdiilt az orszag politikai elete, amelyet nagyban segitett az indulo magyar sajtd. A
politikaba es az orszaggyiiles munkajaba bekapcsolddd kdzepbirtokos nemesseg lesz
aztan az induld lapok irdja es szerkesztdje. Magat Kossuth Lajost nehany evig fdfoglalkozasu iijsagirdkent is ismerik. 6 volt a Pesti Hirlap szerkesztdje es vezercikkirdja.
A z 1850-es evekben a szabadsagharc megtorlasa utan induld sajtdban leptek aztan
szinre jelentds szamban az iijsagirast es szerkesztest polgari foglalkozaskent iizd
ertelmisegiek. Kd'rdsi Jdzsef szerint 1857-ben hetvenkilenc fd'foglalkozasu ujsagiro
miikdddtt Budapesten.^ 1870-re szamuk csaknem megketszerezd'ddtt, szazdtvenegy
lett, 1881-ben pedig mar ketszaznegyvenhat ujsagirdt tartottak szamon a statisztikak.
A z 1881-1900 kdzdtti egyenletes emelkedes utan a tizes, huszas evekben lassan „beallt" az ujsagird-tarsadalom nagysagrendje. H a ehhez a szamhoz hozzatessziik meg
a lapokban mellekesen irogatd egyeb „segedmunkasokat" (egyetemi hallgatdk, jogaszok, tanitdk, tisztviseld'k), a szazadeld'n mar mintegy ezerre tehetd az ujsagirdkent
dolgozdk szama.^ A z ujsagirdk jogallasa azonban meg evtizedekig tisztazatlan volt.
A z , hogy ki az ujsagiro, es minek tekinthetd tulajdonkeppen, csak 1910 koriil valt
2
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jogilag is ertelmezhetove, egyertelmuve. Magas allami kitiinteteseket kaptak a befolyasos lapok tulajdonosai, fdszerkesztoi, nemelyikuk meg a forendi hazban is helyet
kapott, de a jogi szabalyozas szerint meg mindig a kereskedosegedekkel, a ketkezi
iparosokkal volt azonos a zsurnalisztak jogallasa, es az 1884. evi ipartorveny eloirasai
vonatkoztak rajuk. Vegul egy ujsagiro es egy kiado kozott 1912 elejen lefolytatott
per fellebbezese soran mondta ki a kiralyi itelotabla, hogy „a napilap szerkesztese es
az ahhoz sziikseges ujsdgcikkek megalkotdsa, az iroi miikodes fogalma aid tartozik. Az
erre szerzodtetett (alkalmazott) szerkesztok es munkatdrsak tehdt sem kereskedelmi, sem
ipari alkalmazottak" ^
Az ujsagiras kezdettol nem volt veszelytelen szakma. A hirlap, mint a kozeleti
nyilvanossag eszkoze lett a modern kor „negyedik hatalmi aga". A verbeli ujsagiro
pedig az igazsag bajnoka volt, mindig hangot adott a meltanytalansagnak, igyekezett
vegere jarni a ketes iigyeknek, s ez sokszor bajjal jart. A m ritkan maga is zsarolasi
iigybe keveredett, es lett belole „revolveres ujsagiro". Meg a hirlapiras kezdeterdl,
1880-b61 ismerjiik az elso olyan botranyos esetet, amely orszagos publicitast kapott.
Verhovay Gyula, a jogvegzettsegil politikus, kesobb ujsagiro^ elobb az Egyetertes,
majd a kemeny ellenzeki lapkent ismert Fiiggetlenseg cimu lap munkatarsakent dolgozott. Akkoriban kezdtek felszamolni a Kisbirtokosok Foldhitelintezetet. A Verhovay altal irott Frakkos banda cimu, egy honapon at naponta kozolt cikksorozataban feltarta a miniszterelnokhoz kozel alio arisztokratak es bankarok visszaeleseit,
korrupcioit, es a leleplezest addig elmulaszto, tehat megvesztegethetonek tekintheto
lijsagirokra es lapokra vonatkozo eseteket. A z erintettek szinte valamennyien Magyarorszag legfobb tarsadalmi egyletenek, a Nemzeti Kaszinonak a tagjai voltak. Ott
megtargyaltak az iigyet es harman (grof Almassy Kalman, grof Batthyanyi Elemer
es baro Majthenyi Izidor) bementek a szerkesztosegbe, hogy felelossegre vonjak az
akkor szerkesztokent dolgozo harminceves Verhovayt. Bar a cikkeket nem 6 irta,
a cikkirot meg is nevezte, de baro Majthenyi megis ot hivta ki parbajra. Koztudott
volt a Nemzeti Kaszino tagjai kozott, es azon kiviil is, hogy Majthenyi Izidor kitiind
celldvd, igy aztan a szigoru feltetelekkel megvivott parbaj felert egy valddi halalos itelettel. A sejtes csakhamar beigazolddott, amikor Majthenyi golydja Verhovay Gyula
mellebe fiirddott, es az eszmeletlen allapotban levd ujsagirdt kdrhazba szallitottak.^
A Vasarnapi Ujsag szerint „a sajndlatos pdrbajiigy fontos elhatdrozdsra birta a sajtd
embereit. Testiilette akamak olvadni"J Hosszas eldi;esziilet utan, 1896. jiilius 12-en
vegiil meg is alapitottak a jogallasukat rdgzitd es jogvedelmuket tamogato Budapesti
Ujsdgirdk EgyesUletet.
A hivatasos ujsagirdk e szdvetsege azonban csak a fdvarosi ujsagirdkat tdmdritette, a videkieket nem, igy azok kuldn szervezkedtek. Ennek alapvetd oka a budapesti
es videki sajtd kiildnbsegeiben volt keresendd. A sajtdtdrteneszek szerint, mig a budapesti sajtd egyre inkabb kapitalizalddott, uzlette valt, addig a videki lapokat altalaban politikai okokbdl es celzattal alapitottak. Letiik valamely politikai parthoz, helyi
allami hatdsaghoz, esetleg egy-egy eldlceldseghez vagy az egyhazhoz kapcsolddott.
Mindezek termeszetesen oroszlanreszt vallaltak a finanszirozasban. Csupan egy-ket
nagyobb varosban jdtt letre viszonylag fiiggetlen sajtd, igy peldaul Nagyvaradon, K o lozsvarott, Szegeden. A videki sajtd masik jellemzdje volt, hogy a viszonylag keves
hivatasos iijsagird mellett sok amatdrt foglalkoztatott, akik nem a fizetesert, hanem a
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megjelenes dicsdsegeert, sokszor nyilt vagy rejtett politikai motivaciok miatt dolgoztak. A videki lap eseteben iro es olvaso nem kiiloniilt el elesen egymastol, a szemelyes
es nyilvanos kommunikacio hatarai is joval elmosodottabbak. „Aki egzisztencidjdt sziIdrd alapokra fekteti, az nem lep videki lapok kotelekebe, eltekintve a virdgzo lapoktoF}
A videki hirlapiro jdvedelmi es egyeb okokbol - erosen fiigg a helyi hatalmi viszonyoktol. 1896-ban Szegeden Kulinyi Zsigmond, a Szegedi Naplo fdszerkesztdjenek
elnoklete alatt letrejott a Videki Hirlapirok Orszdgos Szdvetsege, amelynek meg kellett
nyernie a videki tarsadalmat a sajtonak es tamogatasanak. A tagok kozott tanitoktol
kezdve a hivatalnokokon keresztiil az orasokig sok mindenkit meg lehet talalni.
A m i a videki sajtot illeti, a videki, helyi erdekii lapok csak az 1920-as evektdl kezdtek valdban helyi erdekii sajtdva alakulni. A z elsd vilaghaboriit megeldzden - keves
specialis kiveteltdl es nehany nagyvarostdl (Kolozsvar, Szeged, Nagyvarad, Arad,
Temesvar, Pozsony) eltekintve - a videki sajtd allandd anyaghianyban szenvedett,
publicisztikaja nagyreszt a fdvarosi sajtdt kivonatolta vagy vette at, es persze egyes
fdvarosi hirdetesi es sajtdvallalkozasok (pi. Altalanos Tuddsitd) ezt a szorult helyzetet hasznaltak ki. Gyakran emlegetett kdzhely manapsag, hogy az irott sajtd veszteseges iizem. E megallapitas csak az elektronikus sajtd megjeleneset kovetd iddszakban bizonyult hellyel-kdzzel ervenyesnek, am ekkor sem mondhatd altalanossagban
igaznak. A korai sajtdvallalkozasok (pi. a Bangha Bela-fele Kozponti Sajtovallalat,
illetve az Est-lapok kiaddja, az Est-konszern) a X X . szazad elejenek legnagyobb bevetelt produkald hazai vallalkozasai kdze tartoztak. A cegkdzpontositas eszkdzeivel
eld „cegdriasok" ma, az internetes sajtd robbanasszeri! fejlddesenek korszakaban is
kepesek nyeresegesen miikddni. A helyi lapok piacan ugyancsak talalunk nyereseges vallalatokat, peldaul a Pannon Lapokat, igaz, ezek sok esetben multinacionalis
tdlcere alapozzak miikddesiiket. A kis hatdkdrii, maganyos helyi lapok kiadasa ezzel
szemben tobbnyire veszteseges, de legjobb esetben is csak nullszaldds iizem, amely
helyzeten a megfeleld hirdetdi hatter kialakitasaval lehet valtoztatni.

AZ E L S O NYOMDAK
A kiegyezes (1867) utan Magyarorszag viszonylagos belsd dnalldsaghoz jutott. IJjbdl
megvaldsult a sajtdszabadsag. A nyomda szabad ipar lett, ennek kovetkezteben orszagszerte elszaporodtak a nyomdak. A fovarosban ekkor muikddtek a legjelentdsebb
lapkiadd vallalatok: Athenaeum, Franklin, Legrady Testverek, Pallas, Wodianer es
Hungaria Nyomda. Videken eldszdr a nagyobb varosok vallalkoztak nyomda muikddtetesere. A z orszag akkori legnagyobb megyejeben, Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegyeben, Kecskemeten, es a Duna bal partjan, Vacott kezdte meg miikddeset egyegy nyomda. Vacott nyomtak az elsd, Pajor Gaspar szerkesztd reven Szentendrehez
kdtddd ujsagot is, az Urdnidt (1794-1795). A Duna-parti varos adott kesd'bb otthont a
legtobb, szam szerint tizenket nyomdanak. Ezen nagyobb varosok mellett aztan miikddni kezdtek a kisebb telepiilesek nyomdai is. Volt ra eset, hogy egy helyen egyszerre tobb is. Cegleden peldaul negy: Nagy Elek, id. Sarik Gyula, Sebd'k Bela nyomdaja,
valamint a Simon es Garab Nyomdavallalat.
Szentendren az evek soran ket nyomda miikddeserdi tudunk, de annak az evtizedek soran tdbbszdr valtozott a tulajdonosa. A F d teren felallitott nyomda elsd tulajdonosardl, Emmel Jdzsefrdi eddig nincsenek adataink, csak azt tudjuk, hogy 1897ben az d nyomdajaban nyomtak „a hazafias alapon szervezett munkasegyesiiletek
8
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lapjat", a Szabadsdgot. 1917-ben a nyomda tulajdonosa mar az ugyancsak a F d teren
tevd papirbolt vezetdje, dzv. Goldstein Mdrne volt.'' E z t az iizemet jegyzi ugyanis
nyomdajakent ekkor a Szentendrei Ujsdg cimu lap. Tudjuk, hogy a konyvnyomdakent
jegyzett nyomdaban az ujsag mellett kiildnfele kisebb kiadvanyok is kesziiltek Tobbek kozott itt nyomtattak a varosrdl kesziilt, az idegenforgalom megindulasat segitd
elsd kepeslapokat is. A masik, eldl^b a F d teren, majd a Gdrdg utcaban levd nyomda

miikddtetesere az egyre nagyobb jelentdsegii helyi lap, a Szent-Endre es Videke vallalkozott. A forrasok szerint az 1903-ban megjelend lap mar ebbol a Duna parthoz
kdzeli, a Gdrdg utca sarkan levd sajat nyomdabdl keriilt ki. 1918-ban ezt a nyomdat
megvette Bodh Jdzsef.

AZ ORSZAGOS E S A H E L Y I L A P O K OLVASOI
A mar Szentendren es kornyeken is egyre nagyobb szamban eld intelligencia szeretett volna tobbet is megtudni a vilag dolgairdl, es a helyben tortent esemenyeket
alaposabban is szerette volna megismerni, megtargyalni. A mar emlitett varoshazi
kepviseldTc, az onkormanyzat hivatalnokai, a jarasi iigyeszseg jogaszai, a Szentendrei Takarekpenztar es a Hitelszovetkezet munkatarsai, valamint a felekezeti iskolak
tanitoi, tanarai tartoztak elsdsorban e kdrbe. Hozzajuk sorolhatok meg a kuldnbdzd
felekezetek papjai, az allatorvos, a ket orvos es a patikus, illetve a postatisztviseld.
Sokaig azonban meg die is inkabb csak a kocsmaban es a kavehazakban csereltek
ki a hireket. A z emlitett intezmenyek koziil kiilonosen forgalmas volt a hajojarat
kdzelsege miatt a Duna-parton miikddd Beheim (ma Zdldfa). Ide egy regi kepeslap
szerint akar csak iijsagot olvasni is szivesen betertek a vendegek. A kdzelben volt a
Szamarhegy aljan, a kdrnyezd tagas pincek szomszedsagaban az Osbudavar, ahol az
dreg Crnagorac bacsi merte a jd bort. E s a tiiddszanatdrium, amelynek betegei is
szivesen olvastak a lapokat.
A helyi intelligencia kedvelt tdrzshelye azonban megis inkabb a F d teri vendegfogaddkent is miikddd kavehaz volt. Idezziik Dezsdfi Ferencet. ,J^a, most menjiik a Huzsvikba
(a szerb Huzsvik csalad altal miikddtetett kavehaz, a kesd'bb es ma lijra Korona vendegld). „Emma nenit, az akkori tulajdonost az egesz vdros ismerte. A honordciorok (nem
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nemesi szarmazasu ertelmisegi) szerettek ide jdmi. Egyfelol a vdroshdza kozel volt, mdsreszt mert Emma neni elkenyeztette oket. Ismerte vendegei gusztusdt, szeszelyeit, es ezeket
tiszteletben is tartotta. Nem volt olyan uriember a vdrosban, aki legaldbb egyszer le nem tilt
volna a csalddi asztalhoz. Benn a nagy teremben, vagy kinn a kdvezd elott asztalok, szekek
vannak kirakva, javdban dll mdr a sorozes... Nezzilk meg kik soroznek ott! A vdroshdzi
agglegenyek meg nincsenek ugyan itt, de azert nepes a terasz. Rudi, a monoklis tanfelilgyeld
mindenesetre itt tronol mdr, mellette Szdva Feri es Milovdn Sdndor, az drokijju hajdskapitdny. Itt borozgatott Vdszd bdcsi (Huzsvik Vazul) a gdrdgkeletiek kdztiszteletben dlld esperese, es nevetett jdkat a szomszedos tdrzsasztalndl kdrtydzd iparosok jdiziimonddsain".
6k, akiket mar a vilag dolgai is egyre jobban erdekeltek, gyakran vettek kezbe ujsagot is, bar sokaig meg nem helyi ujsagot. Inkabb csak orszagos heti- vagy napilapokat,
folyoiratokat. Ezeket akar itt a kavehazban is megtehettek, mert tudjuk, hogy a helyi
kavezok jarattak, megrendeltek azokat. A hirek cserejenek, a beszelgeteseknek masik
jo terei - mint a fovarosban es szerte az orszag nagyobb varosaiban - itt is a kaszino es
a kuldnbozo egyletek, kdrdk voltak. Ezek sorra alakultak Szentendren is. A valtozatos
erdeklddesii es erdekkdrii tarsasagok, barati kdrdk altal letrehozott egyleteket szamba venni is nehez. Eletiik, rendezvenyeik azonban mind-mind jd temat szolgaltattak
a helyi lapok szamara. A z egyletek tagjai pedig jd vevdi az itt megjelent lijsagoknak.
Tudomasunk szerint az elsd helyi egylet, a Szent-endrei Onkentes Tuzoltd Egylet 1874ben alakult. E z t a Popovits Istvan honved szazados vezetesevel miikddd Kaszind kovette 1881-ben. A kaszind elsd eveit „pezsg6 elet, jdkedv, fesztelenseg, nagy Idtogatottsdg
jellemezte" Sokat vitatkoztak, a Jankovich hazban levd dsszejdveteliikre „neha a polgdrmester, Dumtsa Jeno" is elment. Am jdttek a haboriis evek, es a kaszind 1914-ben
megsziint. „Az erintkezes sziiksege" hozta letre kesd'bb a Duna-parti Asztaltdrsasdgot,
amely kesdbb a Szentendrei Tdrsas Kdr nevet vette M."De nehdny vezetd tagjdnak a helyi
politikdban vald tulsdgosan expondlt mivolta alkalmatlannd tette rd, hogy a vdros intelligens kdzdnseget tdmdritse", igy rovid miikodes utan a kdr megsziint.
1899-ben Kada Mihaly, a romai katolikus egyhaz plebanosa reven letrejott a varos
legtovabb eld egylete, a Katolikus Legenyegylet. Celja volt visszafogni a fiatalokat,
mesterembereket a kocsmazastdl, a leha elettdl Hogy az egylet tagjainak eszet pallerozza, ujsagot adott a keziikbe, es szinield'adasok bemutatasara keszitette fel d'ket.
A z egylet munkajaba bevonta a varosban letelepult jeles fdvarosi szineszeket, Z o l tan Gyulat (1846-1933) es Szd'ke Lajost (1869-1957). Ugyanebben az evben alakult
a Javor", az olvasdkdrrel egybekdtdtt gdrdgkeleti szerb egyhazi dalkdr. Kesdbb volt
ilyen kdre a harmadik egyhaz kdvetdinek is, ez a Reformdtus Dalkdr nevet viselte.
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A Gazdakor es Polgdri Olvasdkdrbe sajat behozott konyveiket, ujsagaikat olvasgatni,
beszelgetni gyultek ossze a tagok. 1913-ban alakult meg a Szentendrei Vdrosfejleszto
Egyesiilet. Tagjai kozott ott volt Abranyi E m i l koltd, a fiiggetlensegi ellenzek egyik
vezerpublicistaja is. A z 1910-es evek kozepen alakult Szentendrei Sportegylet elsddleges celja volt „edzeni a testet es gydnydrkddni a termeszet fensegespanordmdjdban".
Kada Mihaly itt is jelentds szerepet vallalt. A z d nevet viseli maig a Pismanyban a
Tyukosdiild feletti Kada-csucs. A Sportegylethen a varos kdzeposztalya gyiilt ossze.
Fekete mdj es videke cimmel „felelds es feleldtlen szerkesztd" gondozasaban sajat gepelessel keszitett ujsagot is kiadtak, amelyben jd humorral vettek celba a varos es az
egyesiiletek viselt dolgait. Latvanyosabb es fontosabb modja volt tevekenysegiiknek
a muikedveld szinield'adasok sora. Ezek leglelkesebb irdja, rendezdje es szerepldje a
mar idezett dr. Dezsdfi Ferenc, a varos fiatal aljegyzdje volt. A z iijsagokbdl is tudjuk,
hogy hetven-nyolcvan taggal miikdddtt meg itt egy Korcsolydzo Egylet. Mellettiik tagjai voltak meg itt a Magyar Turista Egyesiilet Szentendrei Osztdlydnak, amely igen sok
program szervezdje, a kulturalis elet mozgatdja volt. 1933-ban a kdrt vezetd Czibulka
Gyula gydgyszeresz szervezeseben d'k allitottak fel a Kd'hegyen a Petdfi-emlekoszlopot annak jeleiil, hogy orszagjarasa kdzben a nagy koltd errefele is megfordult.
Ugy tiinik, a sportot nagyon szerettek az itt eld'k, mert az evtizedek soran tdbb ilyen
egylet is miikdddtt: Szentendrei Evezos Club, Szent-Endre Testedzdk Kdre, Szentendrei
Tiszti Tenisz Egylet, Szentendrei Polgdri Lovesz Egyesiilet. Ide sorolhatd meg a MOVE
SportegyesUlet, amely egyben politikai egyesulet is volt. A z iijsagolvasas mellett biztosan politizaltak a Szentendrei Fiiggetlensegi es '48-as Olvasdkdrben, a Szentendrei
Kereszteny Munkdsegyletben, a Szentendrei Iparoskorben, illetve az Orszdgos Frontharcos Szdvetseg Szentendrei Csoportjdban. Termeszetesen volt egyesiiletiik, kdriik a
leanyoknak, asszonyoknak is. A z d erdekld'desiiket szolgalta az Arpddhdzi Margitrol
Elnevezett Lednykor es az Evangelikus Noegylet. Valdszinilleg fd'kent nd'k tevekenykedtek a Szent Vince Szeretetegyletben. A fiatalok szamara eletre hivott 902. sz. Tompa
Mihdly es a 914. sz. Endre cserkeszcsapat, illetve a Levente Egyesiilet tagjai szamara
ugyan biztosan nem az iijsagok olvasasat javasoltak, hanem inkabb a kdnyveket, de
feltehetd'en d'k is tudtak a helyi lapokrdl. Annal is inkabb, mivel tdbbszdr irtak rdluk.
Nem maradt egylet nelkiil az 1766 tajan ugyan a varoshoz csatolt, de sokaig csak
kiilvaroskent kezeit Izbeg sem. Ott is miikdddtt egy Polgdri Olvasokor, es az Izbegi
NepmUvelesi Daldrda.
Ezen egyleteknek es kdrdknek volt kisebb konyvtaruk, es megvettek a helyi ujsagokat is. Kdnyvtarai voltak meg termeszetesen az iskolaknak is. A forrasok szerint a
varosban a legjelentosebb kdnyvtarral az itt miikddd budai szerb piispokseg rendelkezett. A X V I I I . szazad vegen mintegy 6 000 kdtet volt a birtokukban. A konyvtar
gyiijtd'kdre azonban fd'kent egyhazi volt: hittudomany, szerbica, cyrillica, szlavisztika,
bizantinoldgia. Bar szinte kizardlag csak a papok hasznaltak, de rajtuk keresztiil beepiilt annak anyaga a varos szellemisegebe. Szentendre elsd kdzkdnyytarat 1913-ban
nyitottak meg, nehany evig a varoshaza tanacstermeben miikdddtt. Allomanya 600800 kdtetbdl es nehany lijsagbdl allt. 1926-ban a kdzkdnyvtar felkdltdzdtt az inasotthonba (a Rakdczi Ferenc utca 7. szam ala, a mai I I . Rakdczi Ferenc Altalanos Iskola
es Gimnazium helyere) Ekkor mar tdbb mint 2 000 konyvet birtokolt. A kdzkdnyvtar
latogatasa dijtalan volt, es a het minden napjan nyitva tartott. Ezen feliil miikdddtt a
varosban meg egy kdzkdnyvtar Izbegen, az ottani Nepmiivelesi Daldrda kezeleseben.
Induld allomanyat, 115 darab kdnyvet a Fdldmiivelesiigyi Miniszterium adomanyozta szamara. Ujsagot itt helyben termeszetesen d'k is vasaroltak.
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A X I X . szazad vegen a fdvaroson tul lassan orszagosan, videken is megindult a lapkiadas. A kozelben is sorra jelentek meg a hireket kozlo heti- es napilapok. Erdekes,
hogy kezdetben cim gyanant eleg volt a telepiiles nevenek kozlese: Vdcz (1870-1875),
Czegled (1878-1879), Felegyhdza (Kiskunfelegyhaza) (1883-1885), Szentendre (1912).
Ezutan megjelent a hirkozles szinonimajakent hasznalt „k6zl6ny" kifejezes: Kecskemeti Kozlony - Tdrsadalmi es szepirodalmi hetilap (1883) Vdczi Kdzldny (1879-1919),
Godolloi Kozlony (1902), Czegledi Kdzldny (1911-1914, 1919). Szivesen hasznaljak
meg a lapkiadok a fiiggetlen meghatarozast is: Czegledi FUggetlen Lap, Vegyes Tartalmu Hetilap (1887-1892). Majd megjelennek a hirkozlesre jobban utalo cimek: Vdczi
Hirek (1878-1879), Czegledi Hirlap (1893-1938), Vdczi Hirlap (1887-1945), Vdczi Hiradd (1889-1890), Gdddlloi Hirlap (1903-1915), Cegledi Hiradd (1923-1931), Cegledi
Hirmondd (1929-1933).
Esetenkent a sziikebb helyi tudositas mellett a lapok mar az indulas kezdeten
igyekeztek tavolabbra is kitekinteni. Felvallaltak a szomszedos telepiilesek, a kornyek, a videk kepviseletet, tajekoztatasat is. Ilyen volt peldaul a Vdcz-Videki Lap
(1873-1874), a Monor es Videke (1882), a Cegled es Videke (1893, 1899-1922), illetve
a Gdddlldes Videke (1898-1934). A z ujsag ekkor mar napi letsziikseglet lett a polgari
eletben. A nagypolgarsag mellett a kisegzisztenciat, a ketkezi munkasokat is egyre
jobban jellemzi az informacioehseg. A z 1880-as evektol a szakirok a magyar sajto viragkorarol beszelnek. A liberalis nyitottsag, a demokratizmus, a nemzeti torekvesek
erdsodese jellemzi a polgarosodo, urbanizalodo orszagot. A hirek szerepe felertekelodik, igaz, ekkor meg nines radio es televizio, de mar van telefon, tavirda es vasiit,
amelyek hazhoz viszik az orszagos, illetve a kornyekbeli hireket, esemenyeket.

S Z E N T E N D R E A POLGAROSODAS UTJAN
A honfoglalo magyarok altal a Duna menten, a Pilis hegyseg aljan kiepitett kis telepiiles az allamalapitas idejen jelentds szerepet tdltdtt be az orszag eleteben. 1002 es
1323 kozott itt miikdddtt a veszpremi piispokseg udvarhaza, amelynek reven Szentendre oklevelek kiallitasara jogosult „hiteles hely" volt. Emellett elte a kdzepkori
magyar mezdvarosok eletet. Majd 1541-ben jdttek a tdrdkdk, es csaknem pusztava
tettek a viragzd kis telepiilest. Kiiizesiik utan, 1690-ben aztan a Delvidekrdl mint
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egy hatezer szerb es dalmat betelepiild erkezett ide, ok epitettek lijja a varost. Kesobb
mellettuk egyre tobb nemet (svab) csalad talalt itt otthonra. A telepiilesrol az elsd pontosabb adatokat B e l Matyas rdgzitette 1791-ben. E szoveg szerint „ Szent-Endre vdros
Obuddtol het merfoldre nyugaton, afolyonak ugyanazon partjdn van. Buddndl gazdagabb
es csinosabb... Ez a vdros azoknak a rdcoknak (szerbeknek) a telepulese, akik Zsigmond
es Albert idejen keriiltek ide, miutdn megelegeltek Szerbidban a torok uralmat, es Zsigmond jovoltdbol meghivdst kaptak. E gazdag vdrost a nep szokdsa szerint gorbe utcdkkal,
alacsony, de tiszta epiiletekkel a domboldalon es a Duna partjdn, valamint a kettd kdzt levd
alacsonyabb, sik teriileten epitettek. Ezeken, defdleg a piacteren, a kezmuveseknek es kereskeddknek szdmos iizlete van siirij. rendben, feszek modjdra elhelyezve. A polgdrok a gdrdg szertartdsu valldst kdvetik, ennek szabad a gyakorldsa. A megelhetes mddja egyesek
szdmdra a fdldmuveles, mdsoknak a kereskedelem. Elnek kdztiik katolikus polgdrok is.
Ezeknek a tomyos temploma a vdros kdzepen, egy kis dombon fekszik".^^
1838-ban Somkuti Zsigmond Budapestrdl „a tudomdnyokkali foglalatossdgbdl
szdrmazott nemi unalom ellen kiesit pihenni bardtjdval berkocsival vdrosunkba volt
„utazandd". Utjardl a Hasznos Mulatsdgok cimu ujsagnak a Kirdndulds Pestrdl SzentEndrere" cimu cikkeben szamolt be. Ebben a varos reszletes leirasa mellett mar a varos kdzigazgatasat is megismerhetjiik. Eszerint „ Szent-Endre privilegizdlt mezdvdros.
Van ennek kdvetkezteben tulajdon tandcsa, mely hat senatorbdl, s egy birdbdl dll. Ez valIds tekintet nelkiil - mint tudva van - vdlasztatik, s igy egyszer rdmai katholikus, mdskor
pedig nem egyesiilt gdrdg nyeri el e hivatalt. A lakosok iparjdnak elsd gyiimdlcse a bor,
mit kettdztetett erdvel termesztenek, mivel a szdldmiveles jdvedelmeiknek legbdvebb csatomdja. Van ezen feliil itt: buza, tengeri, krumpli, s mds hdzi szUksegekhez tartozd elelmeny, melyeknek felesleget kdnnyen lehet a mezdvdros mellett folyd Dundn Pestre eladds
vegett szdllitani. A lakosok kiildnfele nemzetbeliek: itt a keves magyar nyelvet beszeldk,
illyrusokkal fhorvatok, dalmatok), svdbokkal, s rdczokkal (szerbekkel) vegyesek".Lakossagat 1850-ben Fenyes Elek 3600-ra becsiilte. Vallasi megoszlasa a hozza tartozd
Izbeggel egyiitt: „rdmai katolikus 2265, evangelikus 30, reformdtus 83 gdrdgkeleti 865,
zsido 36. s tdbbi hitetlen ".
1872-ben a varos eleteben ujra nagyobb valtozas allt be. A tdrvenyhatdsagok iijraszabalyozasa soran rendezett tanacsu varos lett, polgarmesterrel es valasztott kepviseld-testiilettel. A z elsd kepviseld-testiilet 48 tagbdl allt (minden szaz lakosra jutott
egy kepviseld). Ezek koziil 24-et valasztottak, 24-en pedig a virilisek, a legtobb addt
fizetdlc a vagyonuk alapjan keriiltek be a varosigazgatasba. A helytdrteneszek szerint
a kereskedd'bdl es fdldbirtokosbdl lett elsd polgarmesterhez, Dumtsa Jendlidz (18381917) kdthetd a varos felviragoztatasa. Lecsapoltatta es termdfdldde tetette a Pomaz
es Szentendre kdzdtt levd mocsarat, tamogatta a Helyierdekii Vasiit megindulasat
1888-ban. A tdbbnyeM es -vallasu varosban igyekezett megdrizni a felekezeti beket.'^ A nemzetisegek megoszlasa az 1890-es evekben a kdvetkezd volt: magyar 1124
(23 % ) , nemet 1187 (27%), szlovak 1004 (23%), szerb 817 (19 % ) . A statisztika a
meg itt eld roman, ruten es egyeb nyelvilkent tartotta szamon. A lakossag szama
ekkor mar 4260 fd volt. Jdl lathatd, hogy a visszatelepiiles es az asszimilalddas reven
jocskan megcsappant az itt eld szerbek szama. A z egykor itt otthont talalt mintegy
hatezer dhitii, pravoszlav szerb kdziil 1890-ben mar csak 817-en elnek a varosban.
Helyettiik viszont jdttek uj lakdk, akik kdziil tudjuk, hogy 76 agostai evangelikus hitii,
186 reformatus, es 175 zsidd hitvallasu, a tdbbi rdmai katolikus. 1900-ban a lakossag
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szama 4822. Egy korabbi statisztika szerint a varos fele, 2103 fo mezogazdasagbol,
illetve gyiimolcstermelesbol el, a masik fele kereskedo vagy iparos. A korabbi, 1875os pontos felmeres szerint a kdvetkezd mestersegek kepviseldi elnek a varosban: 16
asztalos, 5 kalapos, 9 cipesz (varga), 7 szabd, 5 lakatos, 3 kovacs, 2 bognar, 7 kadar, 10
molnar, 2 acs, 5 kdmuves, 4 kdfaragd, 8 siitd, valamint tdbb husvagd, illetve meszaros.
A tdbbi eltartott vagy ertelmisegi, azaz a kor szdhasznalata szerint az intelligencia
tagjai. E csoport kepviseldi a papok, a tanarok es a tisztviseld'k. A kdzepkorban az
iskolakat a kiildnbdzd vallasi felekezetek tartottak fenn. A z elsd, 1040 koriil a rdmai
katolikus egyhaz altal letesitett plebaniai iskolat 1723-ban az Elemi Nepiskola kovette. Milkdddtt itt iskola kiildn a leanykak es fiuk szamara: Erseki Leanyiskolak (elemi,
polgari 1890-), Szent Imre Rdmai Katolikus Fiiiiskola (l890-td1). Izbegen 1902-ben
nyilt meg az elemi nepiskola. A szerbeknek is volt elemi nepiskolajuk, sdt 1772-1776
kdzdtt miikddtettek egy Tanitdkepzd Fd'iskolat is. A z izraelitak elemi nepiskolaja
1861-ben kezdte meg a miikddeset, a reformatusok nepiskolajanak tevekenysege pedig 1901-ben vette kezdetet. Lassankent megindult az ipar fejlddese is. A td'kehianyban szenvedd varos segitese erdekeben 1869-ben takarekpenztarat letesitettek, igy
megkezdhettek miikddesiiket az elsd gyarak, ipari iizemek. Ekkoriban het malom
milkdddtt a Biikkds-patak menten. Volt egy fiiresztelep es tdbb teglaegetd a varosban, valamint ket gyar Izbegen. A z itt nyitott kd'banya sok epitkezeshez adott anyagot. A z 1872-ben egy vandor kovacslegeny, Zimmer Janos altal alapitott szerszamgyar az itt levd, elterd szakmat iizd iparosok szamara keszitett keziszerszamokat. A
szazadforduldn ugyanitt L a m Adolf hiisz munkassal Idszerszamvereteket kezdett
gyartani. Benn a varosban kesd'bb indultak meg a gyarak. A z 1920-as evekben kezdte
meg miikddeset az Andrea Cementarugyar, es 1938-ban a Szentendrei Papirgyar.
Epp idd'ben alakultak meg ezek a gyarak, mert az 1882-ben itt is megjelent filoxerajarvany szinte teljesen kipusztitotta a bdven termd szdid'ket. A korabban szinte a mezd'gazdasagbdl eld lakossag teljesen elszegenyedett. Igy a gyaraknak kdszdnhetd'en
szerencsere itthon maradhattak, nem kellett a fd'varosba jarniuk dolgozni. Dumtsa
Jend polgarmestersege idejen indult meg Szentendre varosias jellegenek kialakitasa.
A z dnkormanyzatban miikdddtt egy kultiirmerndk, aki kifejezetten e eel megvaldsitasaval foglalatoskodott. Meg 1888-ban szabalyoztak a dunai kikdtd es rakpart hasznalatat. 1890-ben rendelkezes sziiletett az utcak kdvezeserdl, es tisztantartasardl,
1894-ben pedig megkezdtek a hivatalos utcanevadast. A varosban volt mar posta,
tavirdahivatal es csenddrparancsnoksag is. Miikdddtt a Magyar Kiralyi Jarasbirdsag
es a Magyar Kiralyi Erdd'hivatal. Volt mar a varosnak hajdallomasa, rendszeres autdbuszjarata, valamint nem rendszeres berautdja a vasutallomasnal.
Sin Edit szavaival: „A visszaemlekezesek es regenyes leirdsok tUkreben jellegzetes
hangulatot draszto kis telepiiles volt a szdzadfordulo Szentendreje. A rendithetetlen falusi
nyugalom es a rohano nagyvdros sok-sok jellemvondsa keveredett, otvozodott itt sajdtos
egessze. Reggel hat orakor vegigvonult a vdroson a tehencsorda. A fo ter komyeki modos
polgdrhdzakbol naponta ketszer is vegighajtottdk legelni a libdkat a Duna-partra, a sziget
irdnydba. A vdros kepehez hozzdtartozott meg az dreg dobos. Szentendre mdsik - vdrosias - arcdhoz tartozott a Budapest feldl kdzlekedo, sokat szidott vicindlis, es a kod miatt
neha ordkig veszteglo - az dregek szerint kdddllo - dunai hajd, amelyen mdr nemcsak
a kofdk utaztak a fdvdrosba, de onnan egyre tdbb turista erkezett ide. Vasdr- es Unnepnapokon ez a vdros legelenkebb resze. Ilyenkor a korzd szerepet jdtszd Duna-parton,
amelynek alsd reszet Erzsebet-partnak, felso reszet Ferenc Jdzsef-partnak nevezik, elenk
nyiizsges-mozgds gydnydrkddteti a szemleldt: magyar, szerb, nemet, tdt szd egyardnt hallhatd a hajddllomds kdriil hulldmzd neptdmeg kdzdtt. Az epiteszeti strukturdjdban, kdz26

igazgatdsdban, eletviteleben, sok kiilsd allurjeben vdrosias telepiiles szemleletmodjdban,
eletviteleben, mindennapi szokdsaiban inkdbb falusias. Ezert nem veletlen, hogy a vdros
belsdnyugalma, deriije vonzo volt tdbb muvesznek is. (...) Ferenczy Karoly festdmiivesz
1889 es 1892 kdzdtt, Abrdnyi Emil kdltd 1906-tdl 1921-ig taldlt otthonra Szentendren.
A vdrosban sziiletett neves europai hinX operaenekes, Erkel Ferenc bardtja, StegerXaver
Ferenc (1824-1911) is drdmmel tert haza 1874-ben Szentendrere, amikor vegleg visszavonult a pdlydrdl. ^'^

A M I K O R M E G NEM V O L T H E L Y I UJSAG A VAROSBAN
Hogyan jutottak hozza az itt elok a legfontosabb hirekhez? Sokaig ugy, mint minden
mas telepulesen szerte az orszagban: a helyi hirekhez a templomokban, az utcakon es
a piacon. A helyi lakosok a papok szobeli hirdeteseibol, a falakra kihelyezett hirdetmenyekbol megtudhattak, k i halt meg, kik kdtottek hazassagot, kiknek szuletett gyermeke. A szepen kiepiilt barokk kisvarosban ugyan kispadok nem voltak a hazak elott,
de bevasarolni a piacra itt is jartak az asszonyok. E s a boltba, amelybol, mint tudjuk,
a szerb es zsido kereskedok reven tdbb is volt. S azt is tudjuk, ott a hirek tdbb nyelven
is kicserelddhettek, mert a visszaemlekezdl^; szerint a legtobb boltban negy nyelven is
beszeltek az eladdk: magyarul, szerbiil, nemetul es tdtul (azaz szlovakul). A ferfiak
viszont inkabb a marhavasarra jartak, a Vasarterre (ma Kalvaria ter), a Maria Tereziatdl 1773-ban kapott vasartartasi jog reven ugyanis a X X . sz. elejeig ide hoztak allataikat a kornyekbeli telepiilesekrdT A pihenes idejen vagy az aldomas utan aztan a
jd bor es sdr mellett valamelyik kocsmaban kicsereltek a helyi es kornyekbeli hireket.
Kocsma, kavezd, kerthelyseg pedig egyre tdbb nyilt a varosban. D r . Dezsdfi Ferenc
(1896-1978) egykori varosi tisztviseld, majd polgarmester az 1950-es evekben irt es
keziratban maradt Oreg tomyok tdveben cimu regenyeben a kocsmakrdl is irt. E mijben a fdTids, Temesvary Lojzi bacsi beszelget ifjii baratjaval: ,Jia tekintetbe vessziik,
hogy a regi Szentendrenek alig dtezer lakosa volt, ugy velem, hogy minden ketszdz lakosra
jutott egy bormeres. Ha dsszeszdmldljuk, kdriilbeliil helyes a megdllapitds, volt bizony
ugy husz-huszondt kocsma. -Eseza
sok kocsma, bormeres meg tudott elni? - Megeltek
azok, espedig jdl. Igaz, egyik sem ebbdl a boltbol elt csupdn. Mindegyikiiknek volt egy kis
fdldecskeje, vagy mestersege, amit a kocsmdrossdggal egyiitt folytatott. - Ugy Idtom, sokat
ittak akkoriban a szentendreiek. - Hdt ittak, mert volt mire inni. Meg aztdn mondtam
neked, itt voltak a hajdsok meg a szerb atydnkfiai. Mulatds, vig kedelyii emberek. Ezek
mindig taldltak alkalmat egy kispityizdldsra, meg daloldsra".^^ A kocsmakban a vasarosok es hajdsok mellett ott talaljuk meg a varosban mukddd gyarak munkasait is.
A z itt megtargyalt hirek, esemenyek mellett a varos kdzdnsege a fontosabb tudnivaldkhoz megis leginkabb az utcan juthatott hozza. A mindenkori kisbird dobolta
azokat ki. Idezziik iijra Dezsdfi Ferencet „ Ugy Idtom, a piacon tdrtent valami, dsszeszaladta nep... Aha, a Berkd bdcsidobol. Valamit kdzdl veliinka hatosdg...
Akkorme§
sem a rddidt nem ismertek, sem mikrofon nem volt. Berkd bdcsi volt a hangszdrd. O
kdzdlte a tudnivaldkat hdrom nyelven. - Hdrom nyelven? - Igenis. Magyarul, nemetul es
szerbiil. Hogy mindenki megertse. Mert akkor az dregek kdziil sokan meg nem tudtak sem
imi, sem olvasni A plakdtot hidba ragasztottdk volna ki nekik. Berkd bdcsi tehdt a nyakdba akasztotta a rezes dobot es elismetelte minden utcasarkon: „Kdzhirre tetetik!... "Aztdn, amikor keszen lett, hdt nemetul is. Es vegiil a het torony kedveert szerbiil is... Miutdn
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Berko bdcsi elkesziilt, beledugta a dobveroket a mellen dtvetett szijon fityego tartokba, a
papiros szeleit a bluza nyildsdba gydmoszoli, a dobot a vdlldra veti, es oddbb megy."

A S Z E R K E S Z T O U R V E G L E G S Z E N T E N D R E N MARADT
URANIA (1794-1795)
Ujsagot, hirlapot ugyan meg nem ad ki a varos, de mar otthonra talalt itt az egyik
fdvarosi irodalmi folyoirat, az Urdnia (1794-1795) szerkesztdje. A magyar felvilagosodas idejen, 1772-1825 kdzdtt a Habsburg Birodalom feudalis abszolutizmusat a
magyar nemesseg egy resze elfogadta. 6 k tamogattak Maria Terezia es I I . Jdzsef reformjait. Nagyobb resziik azonban, mint Bessenyei Gyorgy es Szechenyi Ferenc, iddvel szembeszallt veliik. E k k o r keriilt Pozsonybdl Pestre az egyetem, amelyben kesdbb
mar megindulhatott a magyar nyelvii tanszek is. Tiltakozva a kizardlagos szerepet
betdltd nemet szinhaz ellen, ekkor indult fejlddesnek a magyar szinjatszas. Mint korabban lattuk. R a t Matyas szerkeszteseben 1780-ban vegre megjelent az elsd magyar
nyelvii hirlap, a Magyar Hirmondd. A z elsdt hamarosan tdbb is kovette.

lUKottct.

A z Urdnia cimii irodalmi folydirat meginditdja, szerkesztdje a jakobinus mozgalom egyik resztvevdje, Karman Jdzsef (1769-1795), irodalmunk egyik legtdbbet igerd
tehetsege - a Fanni hagyomdnyai cimii napldregeny szerzdje, a szenvedes es a banat
kdltdje - volt. Karman Jdzsefet a magyar ndneveles egyik apostolakent tartjuk szamon, folydirataval a ndlcet szerette volna olvasasra biztatni. Lapjaban megjelentette
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sajat regenyenek reszleteit is. Emellett olvashattak meg itt Csokonai Vitez Mihaly
verseit, Verseghy Ferenc nyelvesz es Schedius Lajos, az egyetem esztetikai tanaranak
cikkeit. A z irodalmi alkotasok mellett a lapban helyet kapott meg egy sor„elegyes tdrgyu muveltsegterjeszto" cikk is. A z idegen nyelvuek termeszetesen magyar forditasban.
A szerkeszto a Bevezetesben ugyan feltette a kerdest: ,Jiasznosak-e az ilyesfajta ismeretek?", s 6 maga valaszolt is. „Igen, mert a nemzeti nyelv, a gyonyorkodteto, de igenyes
es vildgos stilus bevezetheti a tdrsadalom szeles retegeit a hasznos es celszeru ismeretek
tdrhdzdba, a mUveltseget terjeszti a polgdrosodds erdekeben". A felvilagosodas jellegzetes kulturalis programja, a „nemzet csinosodasa" volt ez.
A z elfoglalt Karman Jozsef az ujsag szerkesztesebe bevont egy orvostanhallgatot,
Pajor Gaspart A szerkesztd lir eletet az irodalmi lexikonok es egy lelkes kutatd. Torma Kazmer Ottd irasaibdl alaposabban is megismerhetjiik. A Nyitra varmegyei K i r a lyiban 1766-ban sziiletett fiatalember az 1780-as tanevben jelentkezett a pesti egyetemre. Tudjuk, hogy az orvostudomanyon beliil kiildn erdekelte a filozdfia. 1793-ban
leforditotta M . Mendelssohn nemet filozdfus Phaedon, vagy a Lelek halhatatlansdgdrol cimu munkajat, amely nyomtatasban is megjelent. Meg ez evben hazassagot kotott
Lovcsanszky Katalinnal, akivel Szentendren telepedett le. Igy feltehetden mar itt elt,
amikor az Urdnia cimu lap szerkesztdje lett. A ma is alld, bar kisse megkopott egykori
lakdhazat (a Kossuth Lajos u. 5. szam alatt) sokaig csak Pajor-kuriakent emlegettek a
helyiek. A hazat a miiemleki vedelem alatt alld epiiletek kdzdtt tartjak szamon ma is.
1906-tdl 1947-ig a Reformatus Polgari iskolanak adott otthont, 1945 utan itt kapott
helyet a Fdldhivatal (1948-2002) es tdbb tanacsi lakas is. Ezutan berendezkedett itt
a Szentendrei Miiveszeti Szakkdzepiskola es Alapfokii Miiveszetoktatasi Intezmeny,
amely a hazat - aranyos meretere es miiveszeti miiltjara vald tekintettel - szerette
volna miiveszeti fdiskolava bdviteni. 1794-ben Pajor Gaspart felvettek Pesten a szabadkdmiives paholyba. 1795. augusztus 7-en tette le az orvosi vizsgat es december 9en orvosdoktorra avattak. Amig az Urdnia cimu lapnal dolgozott (1794-95) nemcsak
szerkesztette azt, de erdeklddesenek megfelelden termeszetrajzi es neprajzi temajii
cikkeket is irt bele. A lap negyedevenkent jelent meg, de sajnos csak harom szama
ismert. Megsziinesenek oka nem az erdektelenseg volt, hanem Karman Jdzsef varatlan es bizonytalan halala. A doktor urat pedig az iijsagszerkesztesen tul uj, erdekes
feladatok vartak.
Pajor Gaspart 1804-ben felvettek Pest megye nemeseinek soraba. Ugy latszik,
kdzben jogot is vegezhetett, mert 1818-ban d lett Pest megye tablabiraja. A kesd^bbi
lexikonok rogzitettek is sokiranyii erdeklddeset. Foglalkozasakent a kdvetkezdlcet
jeldlik meg: orvos, ugyved, tablabiro, lapszerkesztd. A varosba kikdltdzd szerkesztd
iir feltehetden kihozta Szentendrere lapjat, az Urdnidt, es biztosan megrendelte a
fdvarosban megjelent mas lapokat is. Helyi ujsag a varosban ekkor meg nem volt,
am ujsagolvasdk feltetelezhetden igen. Pajor Gasparnak volt kivel beszelgetni az irodalomrdl, miiveszetrdi, a vilag es a varos esemenyeirdl. Itt elt tdbbek kdzdtt Avakumovics Jovan (1748-1810) szerb kdltd, Avakumovics Avakum (1774-1811) katona,
kdltd es Eurdpat megjart zeneszerzd, Neskd Lazar (1780-1864), aki ugyancsak kdltd
volt, valamint V u k Karadzsics (1787-1864) ird, nyelvujitd.'^ Biztosan szdt valtott az
itt miikddd egyhazak papjaival, es itt voltak meg az iskolak tanitdi, tanarai. Mar miikdddtt a varos fdldesura, a Zichy csalad altal is tamogatott Elemi Nepiskola (17231890). A szerbeknek nemcsak elemi iskolajuk, de rovid ideig tanitdkepzd fdiskolajuk
is volt a varosban (1772-1776). Emiatt tdbbszdr megfordult Szentendren Nestorovics
Stefanovics Uros (1765-1825), az osszes magyarorszagi szerb iskola tanfeliigyeldje.
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Emellett volt mar a varosnak postahivatala, gyogyszertara, s itt mukodott a kiralyi
jarasbirosag. Feltehetoen az itt mukodo hivatalnokok, jogaszok is szivesen beszelgettek, osztottak meg egymassal a hireket. A kutatotol azt is megtudhattuk, hogy a szerkeszto gazdag, nagy konyvtarral is rendelkezett, amelyet kesobb egyik fia orokolt.
Pajor Gaspar hat gyermekevel elt Szentendren. Torma Kazmer Otto azt is megtudta, hogy a szerkeszto ur annyira szerette a romai tdrtenelmet, hogy gyermekeinek
mind „rdmai nevet adott": Antal, Titusz, Emilia, Livia, Kornel, Kamill.^^ Fiai kdziil
Tituszrdl tudjuk, hogy mar Szentendren sziiletett (1807. marcius 28-an), majd alszolgabird, kesd'bb fd'szolgabird lett. Antalt mint szentendrei birtokost emlitik az iratok.
6 megprdbalkozott az irassal is. 1834-ben jelent meg a Magyarorszdg tortenetei rovid
dsszefoglaldsa a hazai ijjusdg szdmdra cimu forditasa. A szerkesztd iirrdl tudjuk, hogy
vegleg Szentendren maradt. Itt halt meg, es itt is temettek el a Szamarhegyen levd
hegyi (vagy dalmat) temetd regi reformatus reszeben. Hamvai felett egy akkor meg
szokatlanul nagy sirkd all. Rajta mar megkopott, alig olvashatd a felirat: Itt nyugszik
Toth Lipcsei Pajor Kdspdr (sic!) orvostandr, tobb ns. vdrmegyek tdblabirdja es hires Ugyved. Meghalt. 1840. mdjus 30. eletenek 74. eveben. Mellette egy kisebb sirkd alatt az
ugyancsak itt meghalt leanya, EmiHa pihen (1833-1899).^*^
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K O Z E L E T I LAPOK
S Z E N T - E N D R E I FUTAR
(1889)
A z egyetlen szamot megert ujsagrol az Orszagos Szechenyi Konyvtarban levd kataIdgus igy tuddsit: „Az anyag csak muzealis peldanyban talalhatd". A diafilmre atvett
ujsag sorai valdban szinte csak nagyitdval es nagy szorgalommal voltak elolvashatdk.
Azert igy is sikerult mindent megtudni errdi a korai lapunkrdl. A fejlecen a kdvetkezdlcet rdgzitettek: az I . evfolyam (szam nelkul) megjelent Szent-Endren 1889. majus
15-en. Kiadja az „Irodalmi Tarsulat", ami azert erdekes, mert irodalomrdl jdforman
egy szd sem esik az ujsagban. Csupan egyetlen regenyreszlet olvashatd benne ^4 szep
marquisne cimen, de fd temaja tulajdonkeppen az ekkor induld turizmus. Szerkesztdjerdl, Edry Belardl nincsenek adataink. Azt viszont rdgzitettek, hogy „a szerkesztdde Budapesten, a Vadaszkiirt Szallodaban mukddik". Kiaddhivatalkent ket cimet is
megneveztek: Szent-Endre, F d utcza 48. sz., es a nevezett szalloda. Termeszetesen az
eldfizetdkre d'k is szamitottak. A z eld'fizetes ara egy evre 4 frt, fel evre 2 frt, negyedevre 1 frt. Egy peldany ara 10 filler.

A lap kiadasat feltetelezhetden az is indokolta, hogy eppen az eldzd evben, 1888ban indult meg a fdvaros es Szentendre kdzdtt a vicinalis, a helyi erdekii vasut, amely
kivald eszkoze lett a turistak idelatogatasanak. Korabban csak hajoval mozdulhattak
ki a fd'varosbdl az emberek, most azonban nagyobb lehetd'segiik nyilt a kirandulasra. Azonban nemcsak Szentendre volt a eel, hiszen a turistak kedvenc helye inkabb
Visegrad volt. A vezercikkbdl mindez ki is deriilt. Lehet, hogy a szerkesztd megis
helyi volt, mert a vezercikkben ezt olvashatjuk.-,, Visegrddot, mely nemcsak vdrosunknak, de Budapestnek is legszebb kirdndulohelye, eppoly mostoha elldtdsban reszesitette
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a dunagozhajo-tdrsasag, mint Szent-Endret. Mig benniinket csak naponkint egy menetre
meltat, Visegrddnak csupdn vasdmap indit hajot. Ezen kdmlmeny igen megnehezitette
a visegrddi kirdnduldsokat. S minthogy a gozhajo-tdrsasdg nem hallgatott a budapestiek
siirgeteseire most az dllam rendszeresit propeller]dratokat a vasutdllomdsrol kozvetlen
csatlakozdssal a szemely es omnibusz-vonatokhoz. Visegrdd kiilonben szepiil, a romok
komyeket fenyvessel iiltetik be".
S hogy megiscsak helyi lap volt a Szent-Endrei Futdr, tanusitja az is, hogy tudosit az
itt zajlo esemenyekrol. Majdlis cimszo alatt ez all; „A vdrosi tisztikar, elen Dumtsa Jeno
kdzszeretetben dllo polgdrmesteriinkkel a vdroserdoben f. ho 11-en kedelyes ferft-majdlist
tartott". A Kirdndulds cim alatt pedig a lap arrol tudositotta az olvasokat, hogy „A
Kdrpdt egyesiilet budapesti osztdlya f. ho 12-en nagy kirdnduldst tett vdrosunkban es
kornyeken. A tdbb szdzfdnyi kirdnduld-csapatot a legszivelyesebben fogadtdk iigy a vdrosunkban, mint Pomdzon, honnan a Kdhegyet megmdszva tertek vissza". Emellett a lap
reven tamii lehetiink a varos megindulo idegenforgalmanak is. Szallodaja termeszetesen ekkor meg nines a varosnak, de akad kirandulo, aki nemcsak egy napra erkezik
ide. Fovarosi nyaralok alairassal a kovetkezoket kozolte a \ap:„Felhivjuk mindazon
hdztulajdonosokat, akik akdr butorozott, akdr iires lakdsokat kiadni szdndekoznak, hogy
e lap hirdetesei kdzdtt tudassdk veliink". Ezeken tul felhivtak meg a figyelmet a vasutvonal egyik megallohelyere, a „gydnydru tdjreszletekben gazdag" Csillaghegyre, es
Uromrol is ejtenek nehany szot.
S hogy a turista ekkor sem csak a tajat nezte, hanem benne elt a vilagban, onnan
lathatjuk, hogy a lap majdnem egy oldalt szant a Gyanus penziigyletek-nok. E cimszo
alatt az olvaso megbizonyosodhatott rola, hogy a sorsjegy es a betetjegy nyilvanos
csalas, es hogy vigyazzon, ne iiljon fel semmifele penzajanlatnak. A harmadik oldalt
a lap teljesen a vasut nyari menetrendjenek szanta. Szamunkra ez az igazan erdekes,
ebbol ugyanis sok minden megtudhato a vicinalis kezdeti viszonyairol. Elsonek termeszetesen a Budapestrdl Szent-Endrere indulo jarat adatait ismerhetjiik meg. A
megallohelyek szama ekkor het volt: 6-Buda fd ter, 6-Buda Filatori gat, Aquincum,
B.(ekas) Megyer, Kalaz (Budakalasz), Pomaz, Szent-Endre. Reggel az elsd jarat 6
dra 30 perckor indult, Szentendrere 7.32- kor ert. A menetidd tehat jd egy dra volt.
Deleldtt indult meg egy vonat nyolc drakor. Legkdzelebb delutan kettdlcor indult ki
ide a vasut, majd drankent, harom, negy es dt drakor. Bar mint precizen vastag betukkel jeleztek, kettd es negy drakor csak vasar- es iinnepnapokon kdzlekedik a vonat.
Ugy tunik, tobben vannak, akiknek estve tamadt kedviik kijdnni hozzank, mert ilyenkor is van meg bdven jarat, hat, het, nyolc, kilenc es tiz drakor. Ezek kdziil a nyolc- es
tizdrai jarat szinten csak hetvegeken indult. Szent-Endrerdi Budapestre a kdvetkezd
idd'ben jartak a kocsik. Akinek kedve tamadt, vagy munkaba jart, mar reggel negy dra
ket perckor felszallhatott az elsd jaratra, vagy 6 dra 32 perckor. Deleldtt harom jarat
indult: 8,10 es 12 drakor. Delutan 2.32, 3.32, 4.32 es 5.32. az indulas ideje. Estve meg
befele is van negy jarat 6.32, 7.32, 8.32, 9.32-kor. Ezek kdziil kettd a hetvegi jarat: (6
es 8 dra). A z utolsd, negyedik lapot teljesen a megrendeld ivnek szanta a lap. Ezen
precizen kozlik a tudnivaldkat: „Minthogy kitol sem kivdntunk elozetes bizalmat, Ugy
intezkedtiink, hogy a Futdrra nemcsak elofizeteseket, hanem megrendelest is elfogadunk.
A megrendeld vagy mds reszere az dnmaga dltal megrendelt lap elofizetesi dra nem elore,
hanem utdlag fizettetik havonkint vagy negyedevenkint". A kitdltdtt megrendeldlapot a
szerkesztdseg a budapesti cimre varta, tehat megis ott lehetett a kozpont. Ugy tiinik,
a j d eld'keszites sem hozta meg a vart eredmenyt. Bizonyara nem jelentkeztek tdmegevel a megrendeld'k, mert a lapnak csak ez az egy szama jelent meg. Bar lehet, hogy
volt tdbb is, csak azok elkallddtak, nem jutottak el az Orszagos Szechenyi Kdnyvtar32

ba. Mindenesetre szamunkra ez az egy szam is erdekes, hiszen sok informaciot orzott
meg a varos eppen csak indulo idegenforgalmi eletebdl.
SZABADSAG
(1897-1915)
A kapitalizmus kialakulasa utan Magyarorszagra is atterjedd munkasszervezkedes
kezdetben nem oltdtt partjelleget. Eloszor a munkasok is polgari egyletekben tomoriiltek. A szazadfordulo helyi munkasmozgalmarol keves adatunk van. 1897 aprilisaban a polgarmester a foispannak kiildott bizalmas jelenteseben meg a kovetkezoket
irta: „hatdsdgom teriileten agrdrszocialista mozgalmak egydltaldn nem eszlelhetdk, hanem az tapasztalhato, hogy itt az iparos-munkds szocializmus terjedoben van. Kdzbiztonsdg szempontjdbol kiildn intezkedesek nem lesznek igenybe veenddk".^^
A terjedo munkasmozgalomrol aztan az ekkor ebredd helyi sajto, a Szent-Endre
es Videke oldalairol tudunk meg ujabb adatokat. Eszerint „a szentendrei szoczialista
pdrt 1899. Julius 9-en vasdmap delutdn a szentendrei vdsdr teren gyulest dhajtott tartani
a kdvetkezd tdrgyrendben: 1. A nep helyzetenek fejlddese, 2. A nep jogai".^^ Maximovits
Istvan rendorkapitany azonban ezt nem engedelyezte. A szocialistak ezert titokban
ejjelenkent gyiilekeztek. Hogy kinel, azt nem tudjuk meg, de hogy kik, azt igen. A
rendorkapitany egy ilyen gyillesen valo reszvetel miatt a kovetkezoket biintette meg:
Higel Jakab es Jakabne szentendrei, Krauth Istvan iijpesti, Pekarek Jozsef es Pelczeder Agoston Nograd megyei lakosokat. A buntetes penzbirsag, illetve otnapi elzaras
volt.22

Hogy a fent emlitett lapot a helyi szocialistak adtak-e ki, nem tudjuk biztosan.
A z alcimben levd tdbbes szam - A hazafias alapon szervezett munkdsegyesiiletek hivatalos lapja - nem erre utal. Felelds szerkesztdje, Szikora Zoltan neve sem ismert
a varostdrtenetben. A lap havonta ketszer jelent meg. A nyomda viszont, amelyben
a lap kesziilt, egyertelmtien helyi. E z a korabban mar emlitett, a F d teren miikddd
Emmel nyomda volt. A lapot az Orszagos Szechenyi Kdnyvtarban nem talaltuk, csupan a Pest megye sajtdbibliogrdfidja 1794-1975 cimu konyv emliti. Hasonld cimmel
azonban tdbb ujsagot adtak k i szerte az orszagban. A legkdzelebbi 1898-ban jelent
meg Ujpesten, az azonban alcimeben is jelzi, hogy a helyiek lapja, Ujpest es videke
kisiparosainak es munkasainak havi kdzldnye. Eszerint az ujsag nem volt partlap, de
harcolt a klikkrendszer, a kizsakmanyolas, az embertelenseg ellen. Hozzateszik meg:
„Minden munkasnak kdtelezd a lapot terjeszteni."
SZENT-ENDRE ES V I D E K E
Kozgazdasagi, tarsadalmi es szepirodalmi hetilap
(1899-1901)
Eppen szaztiz eve, hogy a varosban megjelent az elsd, mar kdzeleti lapnak nevezhetd
ujsag. 1889. majusaban indult iitnak a Szent-Endre es Videke - alcime szerint Kdzgazdasdgi, tdrsadalmi es szepirodalmi lap. A cimtipus (varosnev es „videke") a Fiiggetlensegi Part es az azzal rokonszenvezd ellenzeki hirlapok cimformaja volt. A lap
szerkesztdje Czobor Hugo, akinek eletet nem ismerjiik reszletesen, azt azonban tudjuk rola, hogy valasztott feladatat jdl latta el: tuddsitott, es a bajt is vallalta. Nehany
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honap utan egy hirlapi ugybol kifolyo polemia miatt parbajba keveredett. Helyt is
allt, bar ott olyan siilyosan megsebesiilt, hogy emiatt a lap november 4. es december
2. kozott meg sem jelent. Minderrol termeszetesen az lijsag tudositotta az olvasoit.
A szerkeszto a lapinditast komolyan vette. Celjarol a Bekdszdntd-bQn reszletesen
be is szamolt: „Nem hivott benniinket sem pdrt, sem hatosdg, nem vagyunk hivatalos
orgdnum, egyediil a nagykozonseg szolgdlatdba szegodtiink, mert csak a kdzerdeknek
akarunk haszndlni. Czelunk leddnteni ama korldtokat, melyek videkiink gazdasdgi es
kulturdlis fejlddesenek utjdban dllnak... A pdrtatlansdg magas szinvonaldn dllunk, a
kdzjd az egyetlen szentsegiink... drids feladat teljesitese vdr rdnk".
A szerkeszto termeszetesen tudta, hogy a lapkiadas nem egyszeru es konnyii dolog - meg kell nyerni hozza az olvasokozonseget. 6 is, mint masok, az elso lapban
elofizetesi felhivast tesz kozze, amelyben mindenrol reszletesen tajekoztatja leendd
olvasoit. Erdemes szd szerint kdzdlni az elsd hirlapunk e kor- es sajtdtdrteneti erdekesseget. Nyelveszeti szempontbdl is figyelemre meltd a regi gondolkodas es a szdhasznalat, helytorteneti szempontbdl pedig pontos kepet kapunk a varos akkori allapotardl. Emellett erdekes, hogy a helyi lapok a kezdetektdl elsdsorban a turizmusban
velik megtalalni a varos felviragzasanak lehetdseget. Ennek tamogatasat minden lap
meg is igeri.
„ Lapunk letesitesenek okdt es celjdt az aldbbiakban adjuk. Szentendre vdros es kdrnyeke kdzvetlen szomszedsdgba esik szekes fovdrosunknak, tehdt annak erdekkdrevel
szorosan dsszefiigg. Amde a fdvdrosi sajtd figyelmet az orszdgos erdeku dolgok annyira
lekdtik, hogy meg kdzvetlen kdmyekenek erdekeivel sem foglalkozhatik ugy, mint az a
teljes figyelemre es gondoskoddsra red szorul es azt megerdemli.
Igy tdrtenhetett csak meg, hogy az orszdg mozgatd eletehez oly kozel eso videkiink,
melynek tdrtenelmi multja II. Geza kirdlyunk telepiteseig, tehdt mintegy 700 evre terjed vissza, vezetd, irdnyitd karok hidnydban nem tudott fejlddni, nem tudott a magdban
rejld dserejehez merten a maga szdmdra gazdasdgi es kulturdlis eletet teremteni, noha
szerencses fdldrajzi fekvesenel esfdldtani viszonyaindl fogva is, elsdrendiX szerepet volna
hivatva Magyarorszdg kdzgazdasdgdban betdlteni.
Ha mdr most viszonyainkat tovdbb szemleljUk, nem keriilheti el figyelmiinket ama
kdriilmeny, hogy kies videkiinkdn oly keves nyarald es turista kdzdnsegfordul meg, holott
jd kdzlekedesi eszkdzeink, gydnydrii vizi utunk es eldnyds vasuti kdzlekedesiink kenyelmes dsszekdttetest letesit fdvdrosunkkal, de videkiink mdr fekvesenel fogva is egyenesen
hivatva volna arra, hogy nyaraldhelye legyen Budapest szekesfdvdrosunk kdzdnsegenek,
mely a szomszedos falvakat evente ezerszdmra lepi el. Melldzesiink erthetdve vdlik, ha
meggondoljuk, hogy videkiink mind eddig sziikdlkdddtt oly orgdnum nelkiil, mely dt a
nyilvdnossdggal megismertesse, rdja szeles kdrdkben a nagykdzdnseg figyelmet felhivja es
a videk minden erdeketfelkarolja. Onkenytelen erezziik tehdt, egy vezetd, irdnyitd tenyezd
munkdssdgdnak sziiksegesseget, mely kiragadja kdzeletunket mai letargikus semmittevesebdl, iij eletre ebresszen es hivatdsdnak sorompdjdba kalauzolja. E feladat okszerii keresztiilvitelere vdllalkozik a Szent-Endre es Videke, melynek kdriiltekintd, gondos munkdssdgdval akarjuk e sokszorosan erzett hidnyt pdtolni, e merhetetlen hezagot betdlteni
Ily kdriilmenyek kdzdtt iigy tudjuk szdzszorosan megokolt megjelenesUnk.
Celunk rdvid nehdny szdban: Szentendre vdrosdt es kdmyeket kiragadni mai tetlensegebdl, munkdra ebreszteni, megmutatni boldoguldsdnak utjdt, bevezetni ama helyre,
mely dt Magyarorszdg gazdasdgi eleteben megilleti E celnak megfeleldleg a Szent-Endre
es Videke hasdbjain megvildgitja a viszonyokat, orvosldsukra pedig felhivja az illetekes
hatdsdgok, intezd kdrdk figyelmet Videkiink bortermelese, mely „budai" borok cimen
a vildgpiacon domindlt, ma a termeszeti esapdsok sdlya alatt a lokdlis szuksegletet sem
34

fedezi. Erre az elszomorito dllapotra fel kell hivnunk az illetekes hatdsdgok es a fdldmiivelesiigyi miniszter figyelmet, mert nem az egyesek gazdasdgi erdekeirol van szd, hanem
az orszdg erdekeirol, hiszen videkiink bortermelesenek hanyatldsa az dllam gazdasdgdt is
erzekenyen sujtja. Iparunk, mely berendezes es tdkebefektetes dolgdban elsdrendii iparos
vdrosok vdllalataival vetekedik, forgalom dolgdban a legkezdetlegesebb hdziipar kdret
alig haladja meg. Fel kell tehdt ebreszteniink az illetekes kdrdk figyelmet fejldddkepes
malom, fa, tegla, kd es kezmUiparunkra. Erdekeit reszesitsek hathatos tdmogatdsban,
hogy megerdsddhessek es versenykepesse vdljek. Kereskedelmunk a kdzvetett kereskedes
dsszes hdtrdnyait nydgi es helyi jellegeben kisszerii, ezert fdllenditese erdekeben minden
rendelkezesUnkre dlld eszkdzt megmozgatunk.
Oridsi feladat teljesitese vdr rednk szigetsegUnk erdekelnek megvedeseben, melynek
mai helyzete a legelszomoritdbb, mert elkeriilhetetlen romldsnak nez elebe, ha afolytonosan fejlddd budapesti rakoddpartok epitese mellett szigetsegiinkkel szdmot nem vetnek.
Eber drkddesiink minden gondossdgdban kell, hogy reszesitsUk, leterdekeinek teljes megvedeseert a legilletekesebb fdrumok kapuit zdrgetjiik meg. Szdmot vetUnk videkiink tdrsadalmi es kulturdlis bajaival, kdzdllapotaink lazasdgdval, melynek siirgds es hathatds orvosldsuk erdekeben hasdbjainkon a toll minden megengedett fegyverevel sikra szdllunk.
A Szent-Endre es Videke hivatdsdnak teljesiteseben a legelfogulatlanabb kritikdt fogja
gyakorolnl Nem hivott benniinket sem pdrt, sem hatdsdg, nem vagyunk hivatalos orgdnum, egyediil a nagykdzdnseg szolgdlatdba szegddiink, mert csak a kdzerdeknek akarunk
szolgdlm.
A Szent-Endre es Videke minden vasdmap nagy negyret alakban 8 oldalon jelenik
meg, dus tartalommal. Celjdhoz merten vezercikket, mely hivatott ird tolldbdl keriil ki,
mindenkor egy fontos gazdasdgi vagy tdrsadalmi kerdes megvitatdsdnak szdnja.
A Szent-Endre es Videke a het gazdasdgi esemenyeit nem csak egyszeruen kdzli, hanem kimeritd es szakszerii kommentdrtdl kiserve adja olvasdinak.
A Szent-Endre es Videke komoly feladatainak betdltese mellett a szepirodalmi es miiveszeti kdzlemenyeknek is tdg teret nyit.
A Szent-Endre es Videke, mely hivatdsdndl fogva politikdval nem foglalkozik, a het
politikai esemenyeit szatirikus alakban Hetrdl-hetre cimii rovatdban adja olvasdinak.
A Szent-Endre es Videke olvasdinak a jdrdsban tdrtentekrdl, valamint kdzigazgatdsi
es birdsdgi esemenyekrdl mindig pontos es kimeritd ertesitessel szolgdl.
A Szent-Endre es Videke szivesen nyitja meg hasdbjait a nagykdzdnseg szdmdra es
minden jogos panasz orvosldsdra szivesen nyUjt segedkezet.
A Szent-Endre es Videke szerkesztdi iizeneteibe keszsegesen dll a nagykdzdnseg rendelkezesere, szives drdmmel tdmogatja a hozzd forduldkat tandccsal es felvildgositdssal.
Hissziik, hogy a Szent-Endre es Videke nemes celjdt meltdnyolni fogja a vdrosnak es
kdmyekenek minden polgdra s lapunk mihamardbb nelkiildzhetetlen tenyezd lesz videkiink tdrsadalmi eleteben.
A Szent-Endre es Videke eldfizetesi dra: egy evre 4 frt, fel evre 2 frt, egyes szdm dra 10
krajcdr. Az eldfizetesek a Szent-Endre es Videke kiaddhivatalhoz Szentendrere kiildenddk".
A szerkeszto ur egyben a lap kiadoja is volt. A varos kepviseld-testiilete az indulo
lapot negyszaz koronaval tamogatta. Hetente egyszer jelent meg. Ugy tunik, nyomda
meg ekkor sem miikodhetett a varosban, mert ezt a lapot is Budapesten nyomtak. A
lap evekig tette a maga dolgat: tajekoztatott, kepviselte a helyiek erdekeit es hozta a
hireket. Kovetve a lap cikkeit, sok mindent megtudunk a varos mindennapjaibol, gondjaibol, esemenyeibol. Sokat foglalkozik az itt eloknek meg mindig megelhetest nyujto
szolotermelessel. Peldaul cikket irt a magyar borokat tonkretevd borhamisitokrol: Hd35

ditsuk vissza,^^ a Szentendren megalakult BorellenorzdBizottsag-rpl,^"^ az uj szolokorrol,^^
a sziiretrol a Duna-menten.^^ Hirt ad Egy minta sz6l6telepr6[}'^ Ovja a gazdaembereket,
nehogy feliiljenek a fdvarosbol egyre gyakrabban kijovd gepgyari iigyndkdknek. Keves
cikk erinti viszont a helyi ipart. Ugyan egy cikkeben buzditja a varost Iparunk fejlesztese-re.^^ Masik cikkeben elsiratja a kisipart, a helyit es az orszagost is. A gyaripar nagy
fdlenye, aranytalan eldnyei, a kdzteher, a nagy ber, a draga hitel mind-mind hozzajarul
ahhoz, hogy tdnkre menjenek az iparosok, elsorvadjon a kisipar. A r r a buzditja a helyieket, hogy fogjanak dssze. ,J^el kellene allitani az ipartestUletet, az egymds gydmolitdsdra
hivatott anyagbeszerzo es ertekesito szdvetkezeteket... Ha videkiink kisiparosai egyesUlhetnek, nem lesz sziiksege a fogyasztoi kdzonsegnek minden szogert a fdvdrosba futni. A kisiparos megel, az adok befolynak"?^ Igeretehez hiven a lap hirt ad a varos kdzigazgatasardl is. A z 1900-as kdltsegvetes-tervezeterdi a kdvetkezd'kepp.'Mz dsszes bevetel 50 070
frt es 38 krban dllapittatott meg, a kiadds pedig 55 765 frt es 63 krban irdnyoztatik eld. A
mutatkozo 5696 frt 25 kr hidnyt kdzsegi pdtlekkal fedezik. Az addalap 16 898frt. Eszerint
tehdt az 1900-iki kdzsegipdtlek 33.0 %".^° A lap drdmmel kdzli azt is, hogy megalakult
a Szent-endrei Hitelszdvetkezet. ,/4z iij hitelintezmeny celja, a helybeli kereskedok a kisiparosok, kis gazddk segitese olcsd kdlcsdndk nyujtdsa dltal"^^
A szazadfordulo, az 1900-as statisztika szamvetesre is keszteti a lapot. Tuddsit arrdl, hogy az ekkor nyilvantartott 4822 varosi lakosbdl magyar 38.6 %, nemet 23.3 %,
szlovak 17.7 %, szerb 12.4 %, egyeb 8%. Eztan erthetd, ha a lap ezt irja: „Megsziiletett
uj szdzadunk immdr uj jelszava: Magyarokkd lettiink".^^ A szazadforduld utan valdban
a politikaban, igy a lapokban is egyre erdsddik a magyarsag tudta. E z termeszetesen
kdvethetd a videki lapokban is.
A fentieken tiil a Szent-Endre es Videke hirt adott a Duna draddsdrdl, az uszd szdlfdkrdl,^^
a kdztisztasagot, az utcak rendjet erintd Szabdlyrendelet-roi,^'^ a verengzd tindrdl,^^ a nagy
ZivatarroV^ Megtudhatjuk, az iskolak, az egyesiiletek hoi, milyen rendezvenyre hivjak
a helyieket, azok hogyan zajlottak le. Peldaul: A katolikus Legenyegylet mulatsaga,^' A
szentendrei kaszind mulatsdgot rendezett.Legtdbb szd azonban megis az iskolakrol esett.
A vallas- es kozoktatasiigyi miniszter rendelete alapjan itt is fel kellett allitani egy allami
nepiskolat. Ezt a kepviseld-testiilet alaposan meg is targyalta: Allami elemi iskoldk felallitasa.^'' Szd esett az uj rdmai katolikus iskola epiteserdi: Ket iskola.A tdbb nemzetisegii
varosban miikddd ujsag termeszetesen hirt ad az itt eld szerbekrdi is. Beszamol A szerb
egyhdzi zsinat berekesztese-roi.'^^ Arrdl, hogy „Bogdanovics Lucian, a budai gdrdgkeleti szerb
piispdk vasdmap fenyes papi segedlettel miset tartott a pUspdki szekesegyhdzban"."^^ Illetve
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hogy ugyand elutazott SzentendrerdT Karldcara a kongresszusi valasztmanyi gyulesre."*^
Arrdl is hirt kaphattak a helyiek, hogy Piispokszenteles volt Karldcan, a gdrdgkeleti szerb
egyhaz szekhelyen es ott a nemreg tragikus veget ert bacsi szerb piispdk, Opacsics German utddaul Sevits Mitrofat valasztottak."^ Hosszan beszamolnak a varos kiilsd hataran
levd bdvizii Biikkds-pataknal felallitott „Sztam-voda keresztje" felszenteleserdi, az oda
kimend kdrmenetrdi, a magas rangii vendegekrdl, es arrdl, hogy az ott levdlc duda es
tambura zeneje mellett jartak a koldt addig, amig be nem sdtetedett. Termeszetesen tuddsit a lap A gdrdgkeleti szerb daldrda nydri mulatsdgd-v6\^ Kikeri maganak, amikor a
Magyar Szd cimii iijsag hazafiatlansaggal vadolja a szentendrei szerbeket. A szerb egyhaz
vallasi rendezvenyei mellett termeszetesen a lapban a rdmai katolikus egyhaz esemenyei
is mindig helyet kapnak, irnak peldaul a majusi ajtatossagrdl."*^
Ezen bekesebb esemenyek mellett azonban szdt kap az ujsagban mas is. Fd'kent
a munkasokrdl, es a partjaikrdl irnak sokat. Szocialista gyulest szeretett volna tartani
a szentendrei szocialista part a Vasar teren. E z t azonban Maximovits Istvan renddrkapitany nem engedelyezte."*' Ugy latszik a gyiilest a szocialistak megis megtarthattak, mert a lap legkdzelebb a Helyben-hagyott szocialistdkvoX irt. Innen megtudhatjuk,
hogy a renddrkapitany Higel Jakabot 15 napi onkoltsegen kitdltendd elzarasra es 100
forint penzbirsagra, Higel Jakabnet dtnapi, szinten onkoltsegen kitdltendd elzarasra
es 50 forint penzbirsagra itelte, Krauth Istvant, Pekarek Jdzsefet es Pelczeder Agostont pedig kiutasitotta a varosbdl. Ugy tiinik, a helyi intezkedes egybevag az orszagos szandekkal, amely szerint a eel: Jehetoleg elhdritani a szocializmust kifejleszto es
gyarapitd okokat, ez az dllam feladata"}^ A renddrkapitany kesd'bb is intezkedhetett.
Egy masik cikkbdl - Munkaber helyett bdrtdn - azt tudhatjuk meg, hogy Jzbegen a
Szusza es Nedelkd tulajdondt kepezdszerszdmgydrban a vdltozatossdg kedveert az elmult
heten megint nem fizettek ki a munkdsokat. Az emberek, hogy beriiket megkaphassdk,
Maximovits Istvdn rendorkapitdnyhoz fordultak, ki az iigyet bekesen megoldotta. Ldszld
Gdbor munkds azonban nem leven az egyezseggel megelegedve, berontott Szusza cegtdrs lakdsdba es haldlos fenyegetodzesek kdzepette kdvetelte a beret, amit meg is kapott.
Ldszld Gdbort a rendordk huvdsre tettek" - zarja le az iigyet a renddrkapitany es a cikk
irdja.'''^ A szegenyek megsegitesere, az adakozasra buzdit egy masik cikk: Adjatok,
adjatok, amit isten adott.Tuddsit
a lap a masik partrdl is: a „Szentendrei neppdrtnak gyozni kell". E z t a biiszke mondast irta azokra a meghivdkra a part, amelyekkel
az augusztus 26-an Zsambekon tartandd nepgyiilesre csd'diti a hiveket, tudjuk meg.
Mindezt a cikkird kiegesziti: „Hdt csakugyan oda a jdzansdg, felekezeti elfogultsdg es
gyuldlseg borondlja szet az egy tdrsadalomban eloket, Krisztus szep tanitdsa a „felebardt"
fogalmdrdl porba hullott es helyet a tiirelmetlenseg uralja, mely szettdrhetetlen korldtot
emel a katolikus es mds vallds kdzdtt".
A szerkesztd ur igen jdl erthetett az ujsagirashoz, vagy eleg sokat olvasta a fdvarosi
lapokat, mert tudta, hogy az olvasd alapjaban veve borzongani szeret. Csak akkor
veszi a lapot, ha izgalmas esetekrdT olvashat benne. Rdgtdn az elsd szamban olvashattak a szentendreiek, hogy az ide latogatd Krummer Margit mellett olvasas kdz43
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ben felgyulladt a lampa es a kislany ruhaja tiizet fogott [Felrobbant Idmpa).^^ Nem
sokkal kesobb a varosiak azt is megtudhattak az Elemelt fehememuk cimu cikkbol,
hogy ismeretlen tettesek Landau Morne Ferenc Jozsef parton (ma Dunakorzo) levo
lakasanak udvararol a kiaggatott fehernemilk jo reszet elloptak. A tetteseknek mar
nyomaban vannak - tudosit megnyugtatoan vegiil a szerzo. De termeszetesen tortentek a varosban komolyabb ugyek is. Keselo legenyekvoi kapunk hirt augusztus 21-en.
Nev szerint most nem mutatjuk be oket, nehogy a ma is elo utodoknak szegyenkezniiik kelljen miattuk. A Bubanban lovoldozd szoldtolvajokrol adnak hirt oktober 12-en.
A szentendreiek esetei azonban nem elegitettek k i a szerkesztot. E teren szet kellett
nezni a kornyeken is, hogy megteljen az ujsag. Hosszabb cikket lehetett irni a Dunabogdanyban Megmergezett gyermekrol,^^ illetve a Pilisszentlaszlon Megegett asszonyroV"" Siilyos elitelo cikkben szamolnak be a totfalui angyalcsinalasrol, gyermekelhajtasrol (Bundk).^^ Igazan halas tema meg a vicinalis, a tiz e w e l korabban itt kiepitett
vaspalya, helyierdekii vasut Termeszetesen hosszan leirja a lap a Bekasmegyer es az
Arpad-hid kozott tortent Vasuti elgdzolds tortenetei is. Reszletesen taglaljak, hogy a
fiakkerben iilo Schwarcz nevii pipagyaros es Klein Jakab butorkereskedo mikent iitkozott ossze a vonattal, kik mennyire serultek meg.^" Meg az is jol jdn az iijsagironak
- az aldozatnak mar kevesbe - hogy a helyi allomasfonok, Huber Gyula labat megcsipte egy merges legy. A laba bedagadt, „meg az is lehet, hogy operdcio lesz az Ugybol"
- kerekiti k i az izgalmas tortenetei a Veszelyes csipes cimu cikkeben a hirlapiro."
A lapok az erkolcs, illetve a nepneveles jegyeben oktatnak is. A mi lapunk a Kocsmdba jdrds cim alatt a kovetkezoket irta: „ Videkunkon, de dltaldban szokds volt, hogy
egesz kicsiny fejletlen gyermekek leptek el az egyes kocsmdk locdit, iddogattak vagy kdrtydztak az dregekkel, most ennek a dolognak vegre-valahdra a nyakdra hdgtak. Szigoru
rendelettel utasitja most a fdszolgabirdi hivatal az egyes vendeglo es kocsmatulajdonosokat, ho^ helyisegeikben 15 evnel fiatalabb ledny vagy fiu gyermekeket meg nem tiXrhetnek.^^ E s leirtak az italozas eredmenyet is: A diih dldozata:„A szerencsetlen Fekete
Mihdly Szentendren az Izbeg utca egyik kocsmdjdban szurcsolgette a hegy levet, amikor
a vegzet
-t hozta utjdba, regi bardtok voltak, munkdban bajtdrsak, hogyne bardtkoztak volna jobban ossze a toltott pohdmdl. Majd egy kis egyezkedes utdn kimentek
a retre szendt kaszdlni, Miutdn - ... -nak nem tetszett a munka, a sziddsra gereblyevel
rdvdgott Fekete vdlldra. Erre aztdn dulakodni kezdtek
kikapta csizmdja szdrdbol
a fent bicskdt es azt tovig dofte szegeny Fekete Mihdly hasdba, aki az egyetlen szurdstdl
holtan rogyott ossze".
Masik kedvelt temaja a lapnak a Szemermetlen fiirdes: „Maximovits rendorkapitdny szigoruan hajtja vegre a szemermet serto furdozesre vonatkozo rendelkezest. Ugyanis
Staups Jdnos 15 eves tanonc meg nem engedett modon (gatya nelkiil) furdott a vdros
belteriileten, amiert is egy napi elzdrdssal biinhodott" .^'^ Ugyanebben a honapban meg
egy sz6rn3ai esetrol kapnak hirt a helybeliek. Szemermet serto fiirdozok. „ Timpauer
Jdnos es Meitner Istvdn cipeszlegenyek a nap heve ellen a Duna hUs habjaiban kerestek
menedeket. A dolog igy rendben volna, azonban a ket legeny olyannyira fogyatekosan
oltozve ugrdlt a vdrosi tdmegtol ellepett partokrol a vizbe, hogy meg a gorog istenek is
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szegyenkezve fordultak volna el a fiigefaleveles ruhdjukban. A ket fiirddzd cipeszlegenyre,
szemermet serto cimen olvastdk rd az idevonatkozo hiszekegyet." Vagyis rovid idore
bezartak oket''' A Duna is gyakori temaja volt az ujsagironak. Egy kis cikk jelent
meg a Bdtor eletmento, a pomazi Kiss Jozsef 15 esztendos fiurol, aki Szentendrere
kirandulvan a Duna-parton setalt, amikor eszrevette, hogy egy idos holgy, mikozben
a folyobol vizet akart venni, beleszediilt. „A derek fiatal legeny eletenek kockdztatdsdval mentette ki dzv. Kirchoff Mdridt" .^^ T u d a szerkeszto a kdrnyeket is erinto arvizveszelyrol, es arrol is, hogy ez iigyben a telepiilesek intezkedni kezdtek. A kortoltes
fia cimii cikkbol megtudhatjuk, hogy „ Szigetmonostor Pocsmegyer eloljdrosdga felirt a
megyehez, dolgozna ki a megye memoki hivatala egy tdltestervezetet, mely a kdzsegeket
hatdrukkal egyiitt megvedje a Duna draddsai ellen".Hirt
adnak arrol is, hogy „y4 Magyar Folyam- es Tengerhajdzdsi Tdrsasdg a szentendrei Duna-dgon dt Budapest-Visegrdd
rendes hajd-jdratait f e. dprilis elejen inditja meg".^K szerkesztd igy, amint latjuk eleget tett az igeretenek: benne van a lapban a videk, a kdrnyek is.
Termeszetesen ir az iijsag a helyi kdzigazgatasrdl is. Kiilonosen figyelnek a polgarmesterre.y4 vdrosi hivatal kdrebol cimii cikkbdT a helyiek megtudhattak, hogy Dumtsa
Jend polgarmester augusztus 27-en egy havi szabadsagra ment, mely iddt a parisi
kiallitas megszemlelesere szanta. Hivatalaban Maximovits Istvan renddrkapitany
helyettesiti. Azt is megtudhatjuk, hogy „Szentendrepolgdrmestere
e hd 19-en erkezett
vissza nydri szabadsdgdrdl... a pihenes kitiinoen hatott szervezetere, ugyhogy hivataldt a
megerkezest kdveto napon dtvette".^^
A forrasok szerint a lap Czobor Hugo szerkeszteseben csak 1901-ig mukodott. A
Szechenyi Kdnyvtarban talalt peldanyok szerint a szeptember 29-en megjelent szam az
utolsd. A szerkesztd ur azonban nem fejezte be az ujsagirdi munkajat. Ugyancsak a Szechenyi Konyvtar drzi az altala szerkesztett masik iijsagot, a Szeben- es Fogaras vdrmegye
cimu tarsadalompolitikai hetilapot (1902-1903). Ugy tiinik, emiatt a jelentdsebb lap
miatt hagyta itt a mi iijsagunkat. Szerencsere azonban a megkezdett munkanak akadt
folytatasa. 1903. elejen a lap iijraindult (Id. kesd'bb). Annak a lapnak a szerkeszteset
azonban a mar ismert helyi Perjessy csalad vette at. A z apa (Gydrgy) es fia (Sandor)
neve hoi szerkesztdlcent, hoi kiaddkent tunt fel az iijsag impresszumaban. (Eletiiket Id.
a Faklyalang cimii lapnal.) A lapkiadasban ekkor mar nines teljesen magara utalva a
szerkesztd. Ettdl kezdve megjelenik az iij kiadd, Goldstein Mdr, akinek a csaladja a F d
teren papirboltot is miikddtetett. A tulajdonosvaltassal valtozott egy kicsit a lap neve,
valamint irasmddjaban es fogalmazasaban is valtozasok tortentek.
S Z E N T E N D R E E S V I D E K E HIRLAPJA
(1903-1910)
A korabbi Szent-Endre es Videke a folytatasban Szentendre es Videke Hirlapja cimmel
jelenik meg. Ezekhez az evekhez kdthetd a helyseg nevenek vegsd kialakulasa is. A
kezdeti kdtdjeles valtozat helyett az 1900-as evek elejetdT egyre gyakrabban hasznaltak az egybeirt alakot. A z irasmdd tekinteteben a konzervativ varosvezetes konzekvens maradt A kepviseld-testulet jiinius 8-an meg ugy ddntdtt, hogy,,^ hagyomdnyos
irdsmdd Szent-Endre alakjdban meghagyassek" .^^
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A z ujsagkiadokat azonban ez nem befolyasolta. Amint latjuk, ok mar az iij nevalakot hasznaljak, de kiegeszitik a Hirlap szoval. Mint kesobb latjuk, ez a lap mar
igazi hirlapkent is muikodik. A z alcim kezdetben maradt: Kdzgazdasdgi, tdrsadalmi es
irodalmi hetilap, de kicsit ez is valtozott. Nemely cimlap aljan egy masik valtozat allt:
Tdrsadalmi, irodalmi es gazdasdgi fiiggetlen hetilap. Tehat a lap tovabbra is fuggetlen.
E z sem kepviselt partot, iranyzatot, csak a kozerdeket. Celja es eszmei nagyjabol
ugyanazok, mint amivel a lapot Czobor Hugo elinditotta. Indulasakor termeszetesen
az lij szerkeszto is szol az olvasoihoz.
„ Zdszlot bontottunk, kezUnkben van es emeljUk magasra. KUzdenUnk kell a sotet
elfogultsdggal, az dtkos semmivel, nemtdrdddmseggel. Mert ime itt a fovdros kozeleben
is alig tudnak rolunk es szep regenyes tdjekunkrol valamelyest. Eliink mdrol holnapig
majdnem nyomasztd helyzetben es nem torodUnk semmivel es senkivel.
Nem igy kellene ennek lennie. Videkiink tdrsadalmi erintkezese lanyha, hideg, kereskedelme nines, vagy ha van is, elhanyagolt, mezogazdasdga kerteszete, szoleszete meg
eppen kezdetleges dllapotban teng es maholnap odajutunk, hogy tobbet ezuttal ne is emlitsek: a bolgdr beozonld kerteszek elviszik tolUnk hazdjokba az aranyat, anelkiil, hogy
tdliik tanultunk volna es a tuddst javunkra ervenyesitendk.
A fdvdrosbdl a gydrak maholnap kivonulnak, a mi rengeteg nagy videkiinkdn pedig
nemfiistdldg egy sem. Az iidiild gyermeknek, a beteg embernek szanatdriumoknak vald
helyet keresnek es a mi erddvel koszoruzott, Dundval majdnem beszegett vdlgyekkel, patakokkal es csergedezd forrdsvizekkel bird videkiink, a mi paradicsomunk, mert nem
ismertetjiik, nem Idthatja meg senki
Pedig rdnk feme egy kis haszon... A „ Szentendre es Videke Hirlapja" mindenkinek
rendelkezesere dll, ami javunkat erinti, tdrsadalmi erintkezesiinket kdzvetiti es meg is
tesz mindent arra nezve, hogy programjdnak megfeleljen...Tdvol a politikai hadba keveredestdl, csupdn nemzeti, kulturdlis, tdrsadalmi es kdzgazdasdgi kerdesek tekinteteben
fejtiink ki tevekenyseget, emellett az irodalmat is istdpoljuk. ..Alap csekely eldfizetesi dra
olyannyira keves, hogy alig fedezi a nyomdai kdltseget, de eppen eleg ahhoz, hogy legyen
erintkezesre egy lap, ahol dsszejdn mindenki, akinek akaratereje, munkakedve es fdantropikus erzese van, hogy ervenyesiilhessen ama igazmondds: erds leszen az a nep, amely
magdrdl el nem felejtkezik".
A fejlecbol az indulo laprol mindent megtudhatunk. Fdszerkeszto es lap tulajdonos Perjessy Gydrgy, felelds szerkesztd fia, Perjesi (sic) Sandor. A szerkesztdseg
es kiaddhivatal az evek soran tdbbszdr is valtozott. A z indulasnal a cim csak ennyi:
Dumtsa Jend utcza, majd Fdter 9. sz. Talan az akkor itt mukddd nyomda adott helyet
a munkatarsaknak. Kesdbb pedig a szerkesztd lakdhaza, a Bogdanyi utca 18. szamu
haz lett a szerkesztdseg cime: „Ugy a hirdetmenyek, mind a penzbeli kUldemenyek ide
killdetnek." A piacra keriilest jdl valasztottak meg. A lap megjelenik minden vasarnap, olvashatjuk ezt is a fejlecen. E z az a nap, amikor a munkasok es a polgarok
elpihennek. V a n idejiik kezbe venni a lapot, amelynek eldfizetesi ara egesz evre 8,
felvere 4, negyedevre 2 korona. A Nyih ter rovat eld'bb 1 korona, majd az evek soran
csdkken az ara 50, illetve 20 fillerre. A lap itt helyben, a papirboltban es a kereskeddTcnel volt kaphatd. A szerkesztd kiildn nev szerint is ajanlja kdziiliik a F d teren levd
Dietz K . Ferenc es Simkd Andras filszerkereskeddlcet, valamint Palffy Janost, a Magyar Kiralyi Dohany es Szivar Nagyaruda tulajdonosai. A lap feltehetden eld'bb itt,
a F d teri Emmel nyomdaban kesziilt, kesd'bb a Gdrdg utcaban pedig kiildn nyomdat
nyithatott, mert egy regi kepeslapon a Duna partra levezetd sarki haz homlokzatan
(ma Gdrdg Kancsd etterem) jdl lathatd a ceg felirata. Egyik hirdetesiikben a nyomdajukat igy reklamozzak: „A Szentendre es Videke nyomddja ajdnlja magdt minden e
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szakmdba vdgo munkdk u.m. alapszabdlyok, zdrmerlegek, iskolai ertesitok, tdbldzatok,
kdzsegi-, csendorsegi es penziigydrsegi nyomtatvdnyok, tovdbbd gydszlapok, falragaszok
es korlevelek, valamint Uzleti es Idtogatdsi jegyek, lakodalmi es bdli meghivdk stb. jutdnyos es izleses kivitelben valo gyors elkeszitesere. Videki megrendelesek a leggyorsabban
eszkozoltetnek". Kellett is a nyomda bevetele a lap mukodtetesehez, mert a lap csak
az eldfizetok penzebol elt, es az bizony az elejen alig csurrant-cseppent. E z onnan is
latszik, hogy a lapban gyakran kellett figyelmeztetni, az elofizetoket a penz kiildesere.
Perjessy Gydrgy mar jaratos volt a lapszerkesztesben, igaz korabban nem hirlapot, hanem egy egyhazi lapot szerkesztett (Id. kesdl^b). A m hamarosan itt is szep
eredmenyeket ert el. Mar a lapinditasnal kialakitja annak szerkezetet. A z elsd oldalon lehozott vezercikkek temaja altalaban valamely orszagos aktualis tarsadalmi,
politikai, gazdasagi kerdes, gond. E z t kdveti az elsd es masodik oldalon az indulasnal a Szentendre es Videke Tdrezdja, majd kesd'bb csak a Tdrca irodalmi rovat. Sdt
a harmadik oldalon ezt kiegeszitette meg a KUldnfele es a Csatoma cimu rovat. Itt
elsdsorban verseket, es a cimben jelolt tarcat olvashatott az iijsag vasarldja. A tarca
specialis hirlapi mufaj volt, atmenet a zsurnalisztika es a szepirodalom kdzdtt. Ide
soroljak a novellat, elbeszelest, a karcolatot, sdt ismert volt a tarcaregeny is. Muveld'i
kdzdtt ott talaljuk a jelentds magyar irdkat: Heltai Jend, Karinthy Frigyes, Kosztolanyi Dezsd. A tarca szerzdje mindig szubjektiv, elkiildniil a targyszeru kdzlesektdl.
Televizio es kdnyvtar nelkul a varos lakdi ekkor meg leginkabb a lapok hasabjain
kulturalddhattak. Eld'bb ket, majd harom oldalt is megtdltdttek a lapban az irodalmi
muvek, amelyek kdziil igen ertekes alkotasokat is megismerhettek a helyi olvasdk. A
szerkesztd igenyesseget jelzi, hogy a szerzd'k egy resze az irodalom akkor igen jeles
alakjai: Csehov, Cholnoky Laszld, Cholnoky Viktor, Erdds Renee, Harsanyi Kalman,
Herczegh Ferenc, Kabos Ede, Lamperth Geza, Mikszath Kalman, Pekar Gyula, R a kosi Viktor, Somlyd Zoltan, Szederkenyi Anna.
A tdbbi 83 irodalmi alkotas szerzdje azonban valamely, ma mar kevesbe ismert
ird, kdltd, ujsagird. De az akkori tanitd, fdszerkesztd, kdvetven a kor izleset, ertekeit,
ismerhette ezeket. Erdeme, hogy ide, videkre is elhozta d'ket. A kiildnbdzd lexikonok reven a szerzd'k kdziil tdbbnek az eletet, munkassagat is ismerjiik. A z alabbiakban nev szerint felsoroljuk mindazokat, akik egykor irasaikkal szdrakoztattak es
gydnydrkddtettek Szentendre olvasdkdzdnseget: ifj. Abranyi Kornel (1849-1913), a
jeles zeneszerzd fia, ird es kdltd, ujsagird, a Petdfi es a Kisfaludy Tarsasag tagja. Ugy
tiinik a legifjabb Abranyi Kornel is kovette az edesapjat, bar dt a lexikonok nem
emlitik. Lehet, hogy csak ez a lap tanusitja, hogy d is megprdbalkozott az irodalommal. Folytatva a nevsort: Baja Mihaly (1879-1957) reformatus lelkesz, kdltd, Balassa
E m i l (1888-1944) ird, ujsagird. B a n Ferenc (1885-1938) ird, ujsagird, Benda Jend
(1882-1944) ird, iijsagird, Berkes Imre (1878-1949) ujsagird, ird, Csizmadia Sandor
(1871-1929) ird, kdltd, Drozdy Gydzd (1885-1970) politikus, ujsagird, Erdelyi Gyula
(1851-1912) ird, ujsagird, Feleki Sandor (1905-1940) orvos, kdltd, a Petdfi Tarsasag
tagja, Havas Istvan (1873-?) ird, a Petdfi Tarsasag tagja, Inczedi Laszld (1855-1902)
kdltd, iijsagird, a Petdfi Tarsasag Tagja, Jakab Oddn (1854-1931) ird, kdltd, irodalomtdrtenesz, Kdver lima (1862-1928) ird, forditd, Lovaszy Karoly (1887-1952) ird,
kdltd, ujsagird, Molnar Viktor (1859-1918) allamtitkar, lapszerkesztd, Pakots Jdzsef
(1877-1933) ujsagird, ird, a Petdfi Tarsasag titkara, Peterdi Andor (1881-1958) kdltd,
hirlapird, Pollak Illes (1852-1930) ird, iijsagird, Prem Jdzsef (1850-1910) ird, mii'veszettdrtenesz, Rudnyanszky Gyula (1858-1913) kdltd, iijsagird, Raskai Ferenc (18831942) ird, ujsagird, Rdzsa Dezsd (1885-1943) ird, irodalomtdrtenesz, Sas Ede (186941

1928) iro, kolto, szerkeszto, Somogyi Gyula (1884-1958) iro, ujsagiro, Szabo Imre
(1882-1943) iro, ujsagiro, Szanto Lajos (1851-1910) kolto, Szavay Gyula (1861-1935)
kolto, szinmuiro, ujsagiro, Szebenyei Jozsef (1881-?) kolto, mufordito, ujsagir6,T6th
Lajos (1889-1931) iro, ujsagiro, Vertessy Gyula (1867-1923) iro, koltd, Vida Janos
(1846-1911) kdltd, Zoltan Vilmos (1869-1930) ird, kdltd, ujsagird, Zdldi Marton
(1854-1919) ird, ujsagird, Zsoldos Laszld (1874-1926) ird, ujsagird.
Mellettuk az alabbi, szamunkra tdbbnyire ismeretlen szerzd'k muvei jelentek meg
meg az ujsagban: N . Enyedy Barna, Farnady Pal, Feher Jend, Fiizy Istvan, Gdbel
Adel, Drdbias Gyula, Hadossy Gyula, Halasz Zsigmond, Hatos Tivadar, Illes Istvan,
Kadar Laszld, Kondoros Elemer, Kulcsar Ferenc, Lang Jend, dr. Mares Oddn, dr.
Nagy Bela, Nagy Gyula, Palasthy Szilveszter, Revesz Tibor, Sugar Jdzsef, Szabadfi Istvan, Szepesi Jend, Szilagyi Ferenc, Szombati Elemer, Szvercsek Janos, Tabori
E m i l , Taubner Hugd, Talaberi Bela, Teleny Karoly, Thormay Vilma, Vasarhelyi K a l man, Vedres Gyula, Vddrds Jdzsef, Vranyi Teofil. Jelentek meg irodalmi alkotasok
a kor latinos muveltseget kovetd szigndval es alnewel: Amikus, Arrovan, Kalfaktor,
Lucian, Lucifer, ifj. Lucifer, Nimbus, Ndtarius Loci, Porzd (Agai Adolf alneve), R e daktor, Sancy, Tarquinius, Tus, Ypszilon. Feltehetden alnevek voltak a kdvetkezd
nevek is: Boldog Balazs, Endrei Gydzd, Endrei Sandor, Hegyi Bator.
A lapban irdk kdziil nehanynak bdvebben is ismerjiik az eletet. Navarra Jdzsefet
az lijsag 1907. januar 27.-i szama mutatta be a Fojegyzovdltds cimii cikkeben. Eszerint
Buda-Ujlakon, 1868. februar 21-en sziiletett. A polgari iskolat itt, a kereskedelmi
iskolat Budapesten vegezte. Ugyanitt tett erettsegi vizsgalatot. Majd Budan eldljard,
segedjegyzd Boldogasszonyban, jegyzd tdbb helyen, Albertfalvan is. A Bolond Istdknal, a Herko PdtemeX mint humoros ird keltett feltiinest." AHolgyek es virdgok kdnyomatos lapnal is irt, ahol irdi alnevei voltak: Arrovan, dr. Artagon. Arrovan neven e
lapban is irt. Emellett szakcikkei jelentek meg a Kdzsegi Kdzldny cimu. lapban. „Leirta
a regi Pilismegye fdldrajzat. Ezidd szerint Dunabogdany kdzseg fdjegyzdje, es lapunk
aranytollii fdrnunkatarsa." Lajos Denes kesd'bb a Szentendrei Ujsdg (1916-1917) szerkesztdje lett. Eleterdl ott irunk hosszabban. Vannak, akikrdi tudjuk, hogy szorosabban kdtd'ddtt a varosunkhoz. Ddrits Istvdn (1883-1932) jogasz, kdltd, ird, milforditd.
Nagyapja, Magyarevits Jeremije budai gdrdgkeleti piispdk reven kapcsolodik Szentendrehez. A Magyar Kiralyi Kereskedelmi Miniszteriumban dolgozott, de a nyarait
gyakran tdltdtte a varosban a Petdfi u. 2. sz. hazban, illetve a Dobozi u. 1. sz. alatti,
nyaraldkent fenntartott hazban. Stirod Istvan neven cikkei jelentek meg a Nemzeti
Hirlapban (1900) versei, novellai, forditasai a kdvetkezd lapokban: Fdvdrosi Lapok
(1901), Orszdg-Vildg (1901-1909), Pesti Napld (1902-1903), Magyar Szalon (1903), Jdve«i/o'(1905-1906), Magyar Szemle (1905-1906), Croatia (1906). A Szentendre es Videke Hirlapjdban 1907 es 1908 kdzdtt jelentek meg irasai. Szeretett fenykepezni, es neki
volt elsd'kent a varosban detektoros, fulhallgatds radidja. Hamvait a szerb temetdben, a Magyarevits csalad sirboltjaban helyeztek drdk nyugalomra. (Eletet bdvebben
Id. a Szentendrei Arckepcsarnok I I . cimii kdnyvben.) Serly Lajos (1855-1938) operett- es dal komponista 1881-ben mar ismert zeneszerzd. Legnepszerii'bb zenemiivei
a pesti Nepszinhazhoz kapcsolddnak. 1897-ben teljes apai drdkseget befektette az
dbudai Kisfaludy Szinhazba. A vallalkozasaba azonban belebukott. Penzet elvesztette, nyomorgott. Vegiil kikoltozott Szentendrere, mert itt olcsdbb volt a lakber. A
Kert u. 7. szam alatti pici hazban lakott. Magaval hozta feleseget es ket lanyat, akik
szineszkent leptek fel kuldnbdzd tarsulatokban. A csalad azonban itt is nyomorgott,
ezert kivandoroltak Amerikaba. Fia, Zoltan, ott kapcsolatba keriilt Bartdk Belaval.*^'
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Szentendrei Arckepcsarnok I I . 129. p.

A Losoncon szuletett Serly Lajos termeszetesen iroi munkassagaval is sziildfoldjehez
kapcsolddik. A mennyorszdg cimen kozolt munkaja Felsd-Magyarorszagi nepmese.''^
Zoltan Gyula (1846-1933) szinesz, szinigazgatd 1867-ben lepett a palyara. Mint szerelmes- es jellemszinesz jarta a videki varosokat. 1881-ben kezdett a szinigazgatasba,
majd hiisz even at a videki szinhazi elet elismert tagja. Delvideken es Erdelyben is
voltak allomasai. 1905-ben vonult nyugallomanyba, valdszinilleg ekkor telepedett le
Szentendren. Tamogatta a helyi milkedveld tarsulatokat. A helyi sajtd kiildn megdicserte a Szigligeti Ede: A cigany cimii darabjanak szinrevitelet a katolikus Legenyegyletben.^'' A lapban verse is jelent meg.
A legtdbb iras, vers, elbeszeles szerzdje Perjesi Sandor volt. Valdsziniileg d all a
Sancy alnev mogott is. A segedszerkesztd termeszetesen eldnyben reszesiilt. Munkai
azonban a tobbiekhez merten valdban nagyobb figyelmet is erdemelnek. Versei a
kor divatja szerinti Petdfi-utanerzetek. Elbeszelesei (pi. Kldra es Gyurka), regenyei
(pi. Feher aranyak) olvasmanyosak. Ezek mellett Perjesi Sandor forditott is. Tdbb
folytatasban jelent meg Berg-Zulowszky Fedor Hadnagy kisasszony cimii, altala forditott miive. Rajta kiviil a kdvetkezd szerzdlcrdl tudjuk, hogy itt eltek a varosban: ifj.
Beheim Imre edesapja helyben korcsmaros, ifj. Vidovich Ferenc edesapja jarasbird,
kepviseldtestiileti tag volt. A Virag csaladot molnarkent ismertek. D r . Zsilinszky L a jos ekkor a varos renddrkapitanya. Hivatasa mellett, ugy latszik, lirai lelek is, mert
verseket, elbeszeleseket irt. A neve alapjan helyi szerzd lehetett Davidovits Margit,
Horvath Sarika, Peeringer Ilka, Sziiszmann Ilonka. A helyi irodalom tamogatasa,
megismertetese vezette a szerkesztdi akkor is, amikor tdbb reszletet kozolt Delszldv
dallamok cim alatt
A vezercikk es a tarca utan kdvetkeztek a hirek. Ezeket a fdszerkesztd kiildnbdzd
alcimek ala csoportositotta: Hirek - Hirdetmeny - Nyilt ter - A kdzdnseg kdrebolJ^ A z
itt vegzett munkajat a lapszerkesztd igy hozza a kdzdnseg tudtara: ,JLapunk hu tiikre
az esemenyeknek. Nyilt ter rovatdba a szerkesztdseg nem szdl bele, felelosseget nem vdllal
- a kdzdnseg igazdnak lett fenntartva.,,''^ A vallalt teren igazan szeles volt a kinalat.
Ismertettek a varosban zajld kiildnbdzd esemenyeket, az egyesuletek, intezmenyek
altal tartott rendezvenyeket, a sziiletest, halalesetet, hazassagot (hymen). Helyet
kaptak meg itt a kdszdnetnyilvanitasok, a biinesetek, stb.
Idezziink most a kor hangulatat kovetve az itt kdzdlt hirek kdziil nehany at:
„Dumtsa Jeno Szentendre vdros nyugalmazott polgdrmestere gydngelkedesbol kifolydlag
a Rivierdn tett hdrom havi udiiles utdn haza erkezett: „ Udvdzdljiik es kivdnjuk, tartsa
meg a gondviseles szdmunkra jd egeszsegben, hogy boles tandcsaival meg tovdbbra is
szolgdlja vdrosunk iigyet."^^ Hirdetes talalt targyakrdl: „A vasuti dllomdson 2 korona
ertekii utazdsi sorsjegy taldltatott"Ertesites:
„ Van szerencsem a nagyerdemiikdzdnseg
tudomdsdra hozni, hogy az evek hosszu sordn fenn dlld Fischer-fele iizletet dtvettem...
A nagyerdemii kdzdnseg eddigi irdntam tanusitott bizalmdt kdszdnve, kerem tovdbbra is
kegyes pdrtfogdsban reszesitsen es tdmogatdsdval szerencseltessen. Tisztelettel: Dietz K
Ferenc kereskedo J* Ezek mellett „Kdzhirre tetetik, hogy Szentendre ft. vdros tulajdondt
kepezd elobb dllami kezelesben dlld amerikai szdldvesszd telep 1904. evi oktober hd 1-268
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tdl 1910. evi szeptember 10-ig hat evre haszonberbe vetetik".''^ Petrovich Jozsef fojegyzo
kozli a palyazati hirdetmenyt a „nyugdijjogosultsdggal jdro, de egyelore csak ideiglenes
mindseggel rendelkezo kozrendori dllds"-ra. Malaty Istvan gazdasagi tanacsnok a kozvagohidra kiirt palyazatot kdzli. Gyakori alaird meg a kdzlemenyek alatt Maximovits
Istvan polgarmester is. E z e k mellett a legnagyobb teret az arveresi hirdetmenyek,
hirdetmenykivonatok kaptak. Ezek kdzldi dr. Dimsits s. k. kiralyi jarasbird es Krausz
Istvan iigyved, a kiralyi birdsag vegrehajtdja. Talan kiildn figyelmet erdemelt a kdvetkezd hir, mert a lap hosszabban irta rola. Egy temetes: „Kovdcs Miklos fciganyprimas,
Csocsdj sirjdndl a szentendrei intelligens ifjusdg, Dumtsa Mikldsne umo, Beheim Pdl
Imre, Magyarevits Vazul, a pomdzi ifjusdg es meg tobben helyeztek el igen drdga koszorukat. Sirjdndl Glatz Samu vdrosi dllatorvos tartott meghato beszedet".'"' Lajos Denes
pedig A mi hangversenyeink cimu cikkeben igen elismerdleg irt Pajor Emiliardl, a
korabban, az Urdnia cimii lap szerkesztdjenek, Pajor Gasparnak ismertetesekor megemlitett enekesndrdl. Biztosan erdeklddve olvashattak a varos lakdi a renddrkapitany, dr. Zsilinszky Lajos altal leadott hireket is. Peldaul egy kdrdzest:„Xoraze5' Bebo
Istvdn ellen, aki alacsony termetii, sziirke szemu, epfogu, fekete hajii. Himlo ellen beoltva, imi, olvasni nem tudo egyszeriXpolgdri mhdban ing, gatya, melleny Huzsvik Ljubomir
szolgdlatdbol folyd ho 8-dn este hat dra tdjban szalmdval rakott kocsija mellol eltiXnt"^'^
A rdvidebben kdzdlt hireken tiil igen nagy teret kaptak meg a lapban a kiildnbdzd
szakcikkek. A Kdzgazdasdg rovatban a szd masik ertelmeben (gazdalkodas) szamtalan cikket talalunk. Ezzel is segiteni prdbaltak az itt eldTcet. Irtak tdbbek kdzdtt a
Gyiimdlcsfdk trdgydzdsdvoX,''^ A vadkdrokra vonatkozdlag,
Utmutatds a cserebogarak
irtdsdrdl, Meheszek es gazddk figyelmebe, Allitsunk szdvetkezetet meszdrszeket!^^ E
cikkek szerzdi mind helyi emberek: Kada Mihaly rdmai katolikus plebanos, Hauszmann Alajos orszagos hirii miiepitesz, akinek kinn Izbegen, az Anna-vdlgyben volt
nyaraldja es kisebb birtoka. Mellettiik van egy mezdgazdasagi szakember is: Takach
Mihaly. Egeszsegiigyi ismeretekhez a helyi orvos, dr. Weisz A r m i n juttatta a szentendreieket az Egeszsegi kdte cimu rovataban. A vallastanitd szerkesztd, Perjessy
Gydrgy tdbb cikket irt a pedagdgia targykdrebdl. Nev nelkiil: valldsos neveles sziiksegessege,^^ Magyar nyelvtanitds,^^ Nonevelesiinkrol,^^ Coeducatio.^^ A kiildnbdzd altalanos temaban cikket irdk kdziil tudjuk, hogy Ivanits Lajos neptanitd volt helyben.
Sas Imrerol, a Beszelgetes egy orosz forradalmdrraF cimu cikk szerzdjerdi nem tudunk
semmit. Jelentek meg meg cikkek a kdvetkezd nevek alatt: Bors Tihamer, Csubak
Jdzsef, Dumtsa Gyula (d a polgarmester, Dumtsa Jend rokona lehetett), Legendy,
Leszenyei, Necker Karoly, Zoltay Bandi.
Attekintve a cikkek sorat, egyertelmii, hogy a lap szerkesztdje fogekony volt a
szocialis problemakra. Tdbbek kdzdtt fontosnak tartotta irni a „Munkdsok jutalmazd
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sdYoWEpitsiink
munkdslakdsokat"^'^ a Kivdndorldsi szedelgokvoX,"^ az Intelligens osztdlyok bermozgalmdrol,'^^ „Alakitsuk meg a gyermekbirdsdgot"^^ a gyermekvedelemrol.
Emellett szamtalan cikk szol a parasztsagrol, a foldmuveld neprol es az iparosokrol.
A z oket erinto rendeletekrol, intezkedesekrol, lehetosegeikrol es tennivaloikrol.
A lap erteke azonban ezeken tul ketsegteleniil a helyi esemenyek rogzitese, kovetese volt, es persze szandeka szerint az iigyek elomozditasa. E z iranyu munkajukat
igy hozzak az olvasok tudomasara. „Magunkr6l mdsoknak-A
jd ujsdg, amely az esemenyek hu tiikre akar lenni, nem vonhatja ki magdt azon feladatok teljesitese alol, hogy
megvildgitson oly tenyeket, mikrol szivesebben hallgatna... Nem az erkolcsbiro szerepenek szolgdldsa keszteti a hirlapirot e kotelessegere... az ohivatdsa az, hogy figyelmeztesse
az drral uszokat... elfogulatlanul rogziti meg a tenyeket... Lapunk hii tiikre az esemenyeknek. .. "^^ Termeszetes, hogy rendszeresen tudosit a kepviselo-testiileti gyiilesekrol. „T6bb olvasd keresere" kiilon mellekletben hozzak le peldaul Vidovich Ferenc
kepviselo-testiileti tagnak a varos koltsegveteserol elmondott „szeles koru, alapos tanulmdnydt".'^'^ Igen kedvelt temaja volt a lapnak a kozlekedes. Mar az elso szamban
olvashatunk a Vasut-iigyxoi, amelyben a cikk iroja kozli: ,Modem kdzlekedesi eszkoz
nelkiil ugy vagyunk, mint malom viz nelkiil, mint elo test megfeleld verkeringesi szervek
nelkul". A helyierdekii vasut - mint korabban lattuk - 1888-ban indult meg a varosban. Akkor azonban ugy dontottek, hogy a vonal a fdvarosbol csak Szentendreig
vezet, bar tobben szerettek volna, ha kimegy Visegradig. A cikk irasanak idejen meg
mindig afelett folyt a vita, hogy a helyierdekii vasutat tovabb epitsek-e „a modem
dllapotok mellett a Szentendre-visegrddi vasut, esetleg Budapest-visegrddi villamos vasut
mely hivatva lesz megnyitni az utat a fdvdrosba uj verkeringesi, uj eletet ad a videknek".'^^
A vicinalis egyebkent az egyik legkedveltebb temaja nemcsak ennek, de valamennyi
helyi lapnak. A kdzlekedes ugyanis ekkor e videken eleg bonyolult volt. E r r d l az ujsagbdl a kdvetkezd'ket tudhatjuk meg: „A mi viczindlisuk Szentendren dllomdst vett A
tovdbbi kdzlekedesre csak a Duna folyd mellett egesz Esztergomig epitett orszdgut szolgdl.
Ezen az utvonalon Lednyfalvdig, ahovd a kdzlekedes gyalog, vagy kocsin tdrtenhetik,
igaz hogy nem lehet eltevedni, de a fuvar meregdrdga. Tudunk ugyanis esetet arra, hogy
a helybeli fuvaros 6 korondt is elker az oda vitelert".'^^ Osszegezve az eddig elmondottakat, hands kdnnyelmuseg, hogy evek hosszu sordn a Szentendre-visegrddi vasut epiteset
illetdleg a Kdziiti Vasuttdr-sasdg nem tett semmit".'^'^ Am a kdzlekedessel baj lehetett
a varosban is, mert a Sebes hajtds cimii cikk szerzdje peldaul ezt irja felhaborodva:
„ Vdrosunk fdutcdja a gdrdg templomtdl annyira lejtds es keskeny, hogy ott csak nagy
eldvigydzatossdg mellett volna szabad hajtani, nehogy a sebes vagy tul sebes hajtdsbdl baj
szdrmazzek. Es ehelyett mit tapasztalunk? Azt hogy eppen ezeken a veszedelmes utakon
driiletes gyorsasdggal robognak vegig a kdnnyiies nehez fogatokV^ O iddTc, d erkdlcsdk
- sdhajthat a rnai olvasd. A varosi utak, terek allapotardl, javitasardl mindvegig gyakran esik szd. Ugy tiinik, a renddrkapitany is rendszeresen figyel az utcakra, mert az
egyik cikkben a kdvetkezdt olvashatjuk: „ Tapasztaltam, hogy ejjelente igen sok lakds ut88
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cai bejdrata zdratlan, sot tdrva-nyitva. Ezen feliil a hdz elott elhaladva a kutydk neha egesz
csapatokban rdtdmadnak az ott jdrokra". Hiaba, megiscsak egy nagy falu volt ez a varos.
Termeszetesen dr. Zsilinszky Lajos intezkedik is. Meg itt kozli: „Elrendeljiik 1. a kapuk
es kapuajtok legkesobb esti 9 es 10 ora kdzdtt bezdranddk, 2. a hdzorzes vegett tartott ebek,
kiildndsen a harapdsabb es diihdsebb termeszetuek nappal Idncon tartanddk.'^'^
A vasutnal azonban akadt egy nagyobb gondja is a lapnak. A z indulaskor, januarban mellettuk a varosban megjelent meg egy ujsag, Szentendre es Kdmyeke cimmel.
Ugy tunik, ket lap ekkor meg sok lett volna egy ilyen kisvaros szamara, mint Szentendre. A hasonlo profilii lap szerkesztoi mar februarban harcba szalltak egymassal.
Erdekes attekinteni, hogyan zajlott le szazot e w e l ezelott egy kisebb sajtohaboru. A z
ellenzeki lap szerkesztoje valoszinuleg hamar aknamunkaba kezdett, mert Perjessy
Gyorgy, e lap szerkesztdje februar 15-en a Lapunk erdekeben civsm cikkben a kdvetkezdTcet iizente a kolleganak: „ Tdbb oldalrdl ertesiiltiink, hogy Parlagi Aladdr, mint a
Sz. es K. szerkesztoje azon minket is meglepo hirt ujsdgolja, hogy lapunk beolvadfent emlitett lapjdba. Ez egyszenien mese. A mijdvdnk biztos alapon nyugszik, nines tehdt sziikseg sem tdmogatd oszlopra, sem egyesiilesre. De nyomddnk se dolgozik bicskdkkal, hogy
tdn kdszdriilesre volna sziiksege. Biztositjuk Parlagi urat, hogy mi csak igy magunkban
is megeliink, s ha megis red szorulndnk, ugy nem szerkesztes dolgdban tdrtenne ez".^""
Parlagi Aladar ezutan mas taktikat eszelt ki. Kdrbejarta az olvasdkat es a meg olvasni is alig tuddkat, vagy a vilagra nem figyeldTcet azzal csapta be, hogy a Szentendre es
Videke Hirlapja eldfizetditdl a sajat lapja szamara igyekezett beszedni a penzt. E r r e
e lap szerkesztdje megprdbalta dt lejaratni, szemelyet kisse kedvezdtleniil bemutatni. J d alkalom kinalkozott erre mar majusban egy kis affer reven, amelyet a Pofozkodd ujsdgszerkesztd cimvi cikkbdl ismerhetiink meg:,,Parlagi Aladdr, a Szentendre es
Kdmyeke napilap szerkesztdje pentek reggel bmtdlis elegtetelt vett magdnak Lichtenstein
Miksa helybeli lakos, kereskeddvel szemben. Parlagi a Meszdros utczdban berelt ki butorozott lakdst, ahogy Szentendrere jdtt jdvdt alapitani. Ez a lakds butorral egyiitt Lichteinstein Miksa tulajdondt kepezi. Parlagi mdjus elsejere felmondta a lakdst, de csalddi
kdriilmenyek miatt nem kdltdzdtt ki abbdl. Pentek reggel - mdjus elsejen - Lichteinstein
dtment az uj berldvel a lakdst bemutatni. Szerencsetlensegere Parlagit nem a legjobb hangulatban taldlta, mert amint belepett, Parlagi minden szd nelkiil ketszer pofon Utdtte,
dsszevissza karmolta s meg rdaddsul kidobta a sajdt lakdsdbdl. Ennek a bmtalitdsnak
a magyardzatdt nem tudjuk, valdszinu azonban, hogy Parlagi azt hitte, hogy a hdziur ki
akarja lakoltatni A felkepelt hdziur orvosi Idtlelet kapcsdn megtette bejelenteset a basdskodd ujsdgszerkesztd ellen".^^^^ Kesd'bb a vehemens lapszerkesztdrdi ujabb dolgokat is
megtudhattak az olvasdk. A z Egy-ket szdt az dtvedlesrdl cimu cikkben igy mutattak
bc:„A Szentendre es Kdmyeke szerkesztdjerdl van szd. Ezen Uriember vedlesiprocesszusa
erdemes arra, hogy megdrdkitsem. Parlagi Aladdr hajdandban dandban mint jdtekdms
kdborolta be a vildgot, ez a mestersege azonban kudarcot vallott es eljdtt Szentendrere
jdvdt alapitani Gydnydriiseges pdlydjdt kdszdriilessel kezdte. Innen jdrt be naponkent
Pestre, s vitte be az itt dsszeszedett olldt, bicskdt, rozsdds konyhakeseket. Ebbdl nem elhetett, hdt elment vildggd szerencset prdbdlni A szerencse azonban nem kedvezett neki,
visszajdtt Szentendrere, de mdr ekkor mint djsdgird tituldlta magdt Kdszdriisbdl ujsdgird
- biz ez nevetseges dtvedles... Mindezt csak azert hordtam rakdsra - fejezi be a szerkesztd - hogy akik Parlagit meg nem ismerik (bar ilyenek kevesen lehetnek) hdt ismerjek
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meg"}^^ Valaszul a Szentendre es Komyekeben Parlagi bemutatkozik, kozli a reszletes
eletrajzat, amelybol kideriil, hogy edesapja katonatiszt volt, d maga is tiszti iskolaba
jart. Igaz, vegiil 6 megsem lepett e palyara, de vehemens termeszete, a pofozkodas, a
harcba szallas igazolja, hogy 6 inkabb katona, mint bekes koszdrils.
A szerkesztovel valo parharc mellett szerencsere hirt kapunk a lapban arrol is,
hogy a huszadik szazad elejen hogyan miikodott a videki iijsagiras. Mik voltak a
szempontok, es mik voltak a lehetosegek. Perjessy Gyorgy ezt igy latja: „A videki
sajto hivatasa, hogy - keriilve a vildgmozgato politikai kerdesekben valo nagykepUseget
- tuddsdt, tehetseget es munkdjdt kizdrolag a helyi dolgoknak szentelje. Mihelyt valamely
videki lap elter e hivatdstol es pusztdn azert kiizd, hogy anyagi haszna legyen, tdbbe nem
tekinthetd tisztes sajtonak es ezert megszUnik vetelytdrsunk lenni". Ezen utobbi szavak
ugyan meg Parlaginak szolnak, mert az o lapja - tudjuk meg ugyanebbol a cikkbol
„«em erkolcsi, de anyagi erdekert dolgozik."^^^ Azert massal is akadt egy kis osszetiizes,
de e vitabol is az olvaso nyert ujabb ismeretei a lapszerkesztes dolgaban. Februarban a
Hirek rovatban a kdvetkezdt olvashatjuk: „Az „Alkotmdny" cimii lap, mely ellen tomerdek sajtoper folyik, az 1903. februdr 15-i szdmdban meghurcolja Goldstein Mort, mint lapunk kiadojdt, mert egyik vezercikkilnk leplezetlentil kdzli egy katholikus pap nem magyar
paphoz meltd cselekedeteit Ugy Idtszik, az „Alkotmdny" nines tisztdban azzal, hogy a lap
szellemi reszeert nem a kiadd felelds".^^"^ A szerkesztd iir elegedett lehetett a munkajaval
es a rdvid idd alatt elert sikerekkel, mert a 13. szamaban az elsd negyedev munkajardl a kdvetkezdlcet irta a Lapunk olvasdihoz cimu vezercikkeben: „A mai szdmunkkal
befejeztUk az elsd negyedevet Mennyire feleltiink meg a vdrakozdsnak, az eddig megjelent
cikkeink bizonyitjdk. A szd szoros ertelemben mondhatjuk, nem jutalomert, nem dicsdsegert, hanem a kozerdekert ktizddttUnk, mit legjobban bizonyithatnakolvasdink es az az irdi
gdrda, mely eredeti cikkeivel lapunk szellemi reszet gazdagitotta. Es middn tettre keszen
ujult erdvel megyiink tovdbb megkezdett pdlydnkon, felhivjuk olvasdinkat, hogy eldfizeteseiket minel eldbb bekUldeni sziveskedjenek" - fejezi be prdzaian az irasmiivet. Mert a
lap vegiil is az olvasdkbdl el. Nem a varostdl kapja a szubvencidt (tamogatast), ahogy
a Szentendre es Kdmyeke szerkesztdje irta, deriil ki egy kesd^bbi cikkbdl: „Szomoru tenykent megjegyezzUk, hogy eldre tdrekvesiinkben sem az dllam, sem a vdros nem tdmogat
Anyagilag csupdn az eldfizetdk tdmogatdsdbdl tartottuk fenn magunkat, .. .Mint eddig, ezutdn is keriilni fogunk minden nemii rdfogdst, szenzdcid hajhdszdst, rdgalmazdst, egyszdval
mindazt, ami a tisztesseg es igazsdgfogalmdval ellenkezik".^^^ A lap valdban a kezdetektdl
igyekezett a szerkesztd altal pontosan meghatarozott erkdlcsds es tisztesseges elveket
betartani. Nem ragalmazott, nem keresett szenzacids iigyeket. Megprdbalta hitelesen
es rendszeresen tajekoztatni az olvasdkat a varosban tdrtentekrdl. Hirei megbizhatdak
voltak, reklamacidval egyszer sem talalkoztunk.
Nezziik most at vazlatosan, az evek soran mirdl is tuddsitott a lap, hogyan alakult
a varos es az ujsag elete. Ertekelve az 1903-es evet, a lap az 1904-es ev elsd szamaban
a kdvetkezdt irta: „HirUnk iigy erdsdddtt naprdl napra, hogy immdr a mdsodik evfolyamot is megerte. Multunk rdvid ugyan, de fiatal kora dacdra meggydzhette a kdzdnseget,
hogy van benne eletkepesseg".^^^ Azert a tamogatas tovabbra is kellhetett, mert a szerkesztd igy folytatta: „Azonban a fejlddeshez tdpldlek kell, megpedig anyagi tdpldlek, es
ez a tdpldlek az eldfizetes." A vasiit iigye meg ebben az evben is igen sok gondot okozott. A marcius hatodiki szamaban a lap kdzli az epp esedekes helyzetet: Napirendre
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vettek a Budapest - Visegradi (esetleg domosi) villamos vasiit ugyet. Ugyanez ev november 20-an a szemfiiles riporter kisse megkesve ugyan mar a tenyekrol irt: „Foly6
evi november 9-en magunk is szemtanui voltunk annak az erdekes esemenynek, melyet
rajtunk kiviil nem bdmult meg senki es alig tud rola mds mint mi, meg a vonaton levd
kirendelt memokseged, hogy mertek a vasuti vdgdny mellett fel a Filatori gdttdl Pomdzig
az utvonalat, melyet dllitdlag azert es az okbol szdndekolnak es memek fel, hogy azon
jdrjon ki es be a jovdgdzmotororos, esetleg villamos masina Szentendreig, de tovdbb nem
csak a mi dsi dicsdsegu ragyogo odon vdrosunkig. Bar lehet, hogy maskepp dontenek es
ilgyis megepiil a visegrddi vasiit, mert a kdzerdek, az dllamfd es a lojalitds megkdveteli....
Jelinek es a tdbbi uraknak nem is leend tdbb szavuk. Ugy legyen! "^^^
A fejlemenyekrol a kdvetkezd evben Navarra Jdzsef szamol be^l mi vonatunk cimu
cikkeben: „Hdt van minekiink vonatunk?Helyesebben lesz minekiink vonatunk valaha?
Ha nem tevediink mdr 10-15 eve annak, hogy a Budapest-visegrddi vasiit letesitesenek
kerdese napirendre keriilt Ott van tdbbek kdzdtt pelddul Leanyfalu, ezen jobb sorsa erdemes nyaraldtelep. Befolydsos nagyurak lakjdk ezt a fdldi edent, de dk bizony nem igen
hadakoznak a vasiit erdekeben... "^^^ Jelentds helyi esemeny volt egy zendiiles Szentendren, melyrdl igy szamoltak be; „Tanui voltunk annak a mozgalomnak, melyben
vdrosunk munkdsnepe, kert- es szdldbirtokosai majdnem kivetel nelkiil reszt vettek. E hd
2-dn mintegy 300-400fdbdl dlld neptdmeg ostrom aid vette a vdroshdzdf\^^ Egy kis riadalmat okozott, hogy augusztusban nem jelent meg ket szam. Miutan a fdszerkesztd
az olvasok „szives elnezeseert apelldlt", kdzdlte, hogy az elmaradasnak technikai okai
voltak, es „minden komolyabb alapot nelkUldz azon hir, hogy lapunk megszUnik".^^^
A lap tovabbra is figyel a „szegeny osztdlyra". Szeptemberben ezt irjak:„fl kdzgyules
lefolydsdt figyelemmel kiserd hallgatdsdg, akik kdzdtt nagyobbreszt a szegeny osztdly volt
kepviselve, csalddottan hagyta el a termet Ok ettdl a kdzgyUlestdl legaldbb is az add
elengedeset vdrtdk".^" E s figyelik az oktatas iigyet, a pedagdgusok helyzetet. „A szentendrei rdmai katolikus tanitdk anyagi nyomora ismet megkezddddtt, helyzetUket ismet
nyomasztdvd teszi, hogy fizetesiiket nem kapjdk meg rendszeresen".1904-et
a lap igy
zarja: ,J^agy esemeny egy videki hetilapnak ket evig vald fennmaraddsa, ahol annyi sok
a semmivel nem tdrddd ember es az ellenseg. Nemzetisegi videken eliink es igy lapunk
kulturmisszidt teljesit Annak fenntartdsdhoz lelkes emberek es Szentendre vdros is hozzdjdmlt, megis volt vesztesegiink, melyet a szerkesztdseg tagjai megosztva fedeztek. Arra
vald figyelemmel zdrtuk le az evet, lapunk mdsodik eletevet, hogy mi megtettiik kdtelezettsegUnket, minden tekintetben dolgoztunk a kdzjd, a kdzerdek, a neveles es a magyar erdek tekinteteben (mentsegert is esdenek). Ha nehafdjd erzelmeket hangoltunk magunk
elleneben, mentsek azon okok, hogy a tiizben megedzett lelkek fenyesebbek lettek az dltal,
ha jellemiinket, magaviseletiinket embertdrsaink birdlat aid vettek". Azert a tamogatast
tovabbra is kerik: „Es middn bucsut vesziink az evben es boldog Unnepet kivdnunk, kerjiik dndket lapunk tovdbbi tdmogatdsdra, egyben kerjiik azokat, akik hdtralekban vannak, hogy a hdtralekot e heten bekiildjek".^^^ Hiaba, megiscsak penzbdl el az ember es
az ujsag. 1905-ben meg mindig a vicinalis iigye erdemelte a legtdbb figyelmet. Amint
az iijsag irja a Viczindlis cimu cikkeben, „ Voh idd, mikor bUszkek voltunk, hogy nekiink
is lesz vonatunk. Az elsd lepes megvan. A vasiit ugyan megepiilt Szentendreig, de nem
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ez a tdkeletes, melyet mi vdrtunk. Ha mi csalodunk, joval es szdzszor inkdbb csalodtak
afelsdvidek lakdi. Vdrjuk, hogy a vasutat tovdbb fogjdk fejleszteni."""^ Ugy tunik, vegiil
nem akadt senki, aki az iigyet tovabb szorgalmazta, kepviselte volna. A z onzo helyiek
pedig iigy veltek „ Szentendrenek se gazdasdgi, se kulturdlis haszna nem lesz abbdl, ha
pelddul Dunabogddny villamoson szdllitja az addt."' Igy minden maradt a regiben. A
helyierdekii vasut ma is csak Szentendreig vezet. A z evek soran annyi tortent, hogy a
gozmozdonyt kesobb villamositottak.
A vasut mellett ilyen sok szo csak az iskolakrol esett. E s az idegenforgalomrol,
amelynek fejleszteset ez a lap is zaszlajara tiizte. A Szentendre es videke millidi cimii
cikkeben irjak: „Arrdl a millidkrdl van szd, melyet a Szentendre es Videke a jdvd idegenforgalma dltal meg fog szerezni magdnak".Az
1906. evet ujra szamvetessel kezdik, es
orommel kozlik.-„y4 mai nap lapunk negyedik eletevet kezdte meg. Videki lapok kdzdtt
a megert hdrom evet alig eri el szdzbdl egy..."^^^ S miutan kozlik, hogy a szerkesztoseg
,/iem kimelt fdradsdgot es kdltseget, hogy a kdzjd erdekeben, hoi itt, hoi ott kiszdllvdn a
videk minden, igy a kulturdlis erdekek" eldmozditasan igyekezzek, kerik „Tegyek meg
dndk is a kdtelessegiiket irdnyunkban", azaz vegyek tovabbra is a lapot. E s termeszetesen
tema, hogy „regdta folynak tdrgyaldsok a HEV villamossd alakitdsdrdl. A megcsdmdrlesig tervezgetiink mdr es meg sines villamosunk".^^^ 1907-ben tdbbek kdzdtt cikket irtak
Hauszmann Alajos birtokardl: Szanatdrium az erdo alatt,^^"^ arrdl, hogy Mennyit isznak
Szentendren az emberek?™ Tovabb vitatkoznak az oktatasrdl: Gimndzium vagy polgdfj^m ]^9Qg elejen, a lap szamvetest keszitett az elmiilt evekrdl. Itt drdmmel nyugtazhatta sajat munkajat: „A kezUnkbe vettzdszld mdgdtt,melyet ezelott dt ewel kibontottunk,
terjedelmes olvasdkdzdnseg dll, mely megertve lapunk celjdt es irdnydt, tovdbbi kdzdelemre
serkent benniinket".^^^ Ezek mellett a cikkbdl szinte teljes kepet kapunk egy videki ujsag
helyzeterdl, miikddeserdi. „Szomoru tenykent megjegyezzUk, hogy elore tdrekvesUnkben
sem az dllam, sem a vdros nem tdmogat. Sot egyes szdjhdsdk - a hdtunk mdgdtt - ellenUnk
dskdlddnak. Anyagilag csupdn az eldfizetdk tdmogatdsdbdl tartottuk fenn magunkat. Mint
eddig, ezutdn is kerUlni fogunk mindennemu rdfogdst, szenzdcidhajhdszdst, rdgalmazdst,
egyszdval mindazt, ami a tisztesseg es igazsdgfogalmdval ellenkezik" .^^^ Kesd'bb egy ujabb
szempontot emelnek ki a videki sajtd eletebdl- „A videki ujsdgird es ujsdg helyzete lenyeges elUt a fdvdrositdl. A fdvdrosi ujsdgird maga szempontjdbdl fogja fel hivatdsdt, mert
nem el azon szemelyek kdzt, kikkel a tolla foglalkozik. Mi kdra baja lehet abbdl, ha szigoru kntikdt mond, a videki ujsdgirdnak ezerszerte tdbb szemelyi tekintettel kell
lenni".A
cikkekbdl itt tudjak, kirdi van szd, vigyazni kell. Emellett tdbb cikkben ejtenek szdt a
magyar es a helyi iparrdl, a valasztasrdl, a valasztdjogrdl, „a vdros fejlddeserdl". Negyven
ev cimszdval kiildn cikket szannak annak a tenynek, hogy Szentendre rendezett tanacsij varos lett
Azt a szomoru hirt, termeszetes d'k is kdzlik, hogy aprilisban meghalt
a varos tisztiorvosa, dr. Cseby Antal. Jiiliusban pedig hosszan bemutatjak az uj varosi
tisztiorvost, dr. Pechy Henriket, aki kesd'bb a kdrhazhajdraj parancsnoka is lett.'^''
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1909-ben folytatodott a nyugodt elet a varosban es a lap szerkesztosegeben. Jelzi
ezt az is, hogy semmi botrany a vasut koriil. Sdt azt kdzdlhetik, hogy: ,J^ehdny honap mulva mdr a szentendrei vicindlis iizemet villamos fo^a lebonyolitanV\™ Emellett
a cikkekben szd esik a kdzegeszsegiigyrdi, a renddrsegrdl, a kepviseld-testiileti iilesekrdl. E s egyre tdbb szd a varosfejlesztd bizottsagrdl. A korszakot jdl jellemzi az
egyik cikk cime.- KisUtott a beke napja
E z t a bekebeli hangulatot tiikrdzi a tarsas
elet egy jeles esemenyerdl hirt add hosszabb cikk is. Altala most bepillanthatunk a
varos szaz e w e l ezeldtti polgarainak eletebe: „A helybeli kereszteny munkds egylet,
amely tagjainak szdmdt tekintve vdrosunk legnagyobb egylete, Szent Istvdn kirdly iinnepen Dietz K Ferencne zdszloanya elnoksege mellett gydnydrii zdszldszentelesi Unnepet
rendezett". Tovabbiakban a cikkird reszletesen, drak szerint beszamol az egesz varos
altal kdvetett esemenyrdl. „9 drakor kulddttseg ment a zdszldanydhoz. Ez nemsokdra
meg is jelent virdgokkal gydnydruen feldiszitett kocsin kdriilveve szdmos koszorus lednytdl", majd elindultak a Templomdombon levd Plebania templomba. ,JVIegnyitotta a
menetet a helybeli katholikus legenyegylet, majd az ipartestiilet zdszldkkal, a kocsi eldtt
8 feher ruhds ledny vitte a lefdtyolozott zdszldt, amit a templomban beszentelt Kada Mihdly szentszeki ulndk, plebdnos. A zdszldt aztdn elvittek a Legenyegylet nagytermebe,
ahol dr.Zsiska Pdl, a munkdsegylet elndke drdmenek adott hangot, hogy az egyesulet
regi vdgya teljesedesbe ment". Majd kdvetkezett a beszamold, hogy a varos reszerdl k i
mindenki jelent meg a rendezvenyen, mely videki egyletek udvdzld levelet olvastak
fel. A z eldadott miisorok utan megkezdddhetett a tancmulatsag, amelyen „a legkisebb dissonancia nem fordult elo". A reggel fel dt utan befejezdddtt rendezvenyrdl
„az dsszes vig kedvU mulatozd a legnagyobb csendben szetment" fejezi be a tuddsitast
az iijsagird. Meg ebben a nyugalomban, eredmenye tudataban kdszdntheti 1910-ben
a lap az iijabb evforduldt:"Ma/ napon lapunk nyolcadik eletevet kezdette meg. Buszken
valljuk lapunkat erdsnek, fenndlldsdt biztositottnak, mert vagyunk annyian, hogy a lap
kdltseget fedezve Idtjuk, s mert 8 ev alatt 11 konkurens lap kezdte meg es fejezte be rdvid
eletet".^'^'^ Ezek utan erthetetlen, hogy ez ev majus 1-en, a 18. szammal megsziint az
lijsag. A z 1910-es ev elsd, kdszdntd szama utan szd esett ugyan a valtozasrdl, nehezsegekrdl, de inkabb eldre tekintettek. Folytatasban kdzlik a Szentendre jdvdjeert
aggddd es tenni akard cikkeket.
A z evek soran a lap termeszetesen legtdbbet Szentendrerdl, az itt lakdk drdmeirdl, gondjairdl irt. E s mitdl volt a cimben jeldlt Videke is a lap? Attdl, hogy azert
jelentek meg benne cikkek a kdrnyekbeli telepiilesekrdl is. Igaz legtdbbje csak a hirek rovatban. Peldaul: TUzoltdsdg Lednyfalvdn, Beketlenseg Kisorosziban, vadaszati
jog Pilisszentldszldn. Hosszabb cikkek csak Dunabogddnyrol, az ott zajld korrupcios
iigyekrdl, a lelkesziktatasrdl es Czeller Mihaly neptanitd n5njgalomba vonulasardl,
Budakaldszon az allami iskolardl, Pomdzon a jarasbirdsagrdl, a fdldrengesrdl jelentek meg cikkek. Illetve a pilisszentkereszti Fiildp Istvan es a dunabogddnyi Wallenfeld
Mihaly viv egymassal csatat a Level es Valasz, Felelet cim alatt.
Humor is van az ujsagban. Amikor az egyik cikk az aremeles felett kesereg, mellette irnak a tdzsden az ertekpapirokkal iigyeskeddlcrdl is. Imigyen:„fl budapesti bdrzse melletti borbely felemelte az drakat, mert a bdrzsdnereknek a mostani baisse alkalmdbdl ketszer akkora lett az area, mint elobb". Laszlovszky Belat, a pomazi jaras volt
orszaggyiilesi kepviseldjet a Kortesndtdk - A szabadelvuek eneklik - A Laszlovszky
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Szentendre es Videke Hirlapja, 1909. Jan. 24.
Uo. 1909. apr. 4.
Uo. 1910. Jan. 2.
Uo. 1910. Jan. 2.

lobogdja hdromszinu nemzet cimu cikkei csipkedik meg. A lap, ugy tiinik hiven teljesitette a vallalt kotelesseget. A vevok ertekeltek, szerettek, mert mig a konkurencia, a
Szent-Endre es Kornyeke egy evet elt a piacon, addig ez a lap 1903-1910 kozott folyamatosan het evig miikodott sikeresen. Sdt 1910-ben kis newaltoztatassal: Szentendre
es Videke cimen tovabbra is megjelent.
Atnezve a lapokat, a kutatd meglepden tapasztalta, hogy ahhoz kepest, hogy egy tdbb
mint szaz e w e l ezeldtti ujsagot tartott a kezeben, nem erezte, hogy az elavult vagy
provincialis lett volna. Sdt meglepdddtt, mennyire eleven, sokoldalii, a kor szinvonalahoz kepest nagyon is figyelemre meltdan igenyes, akar felvehetne a versenyt a mai
lapokkal is. Mindez a szerkesztdnek kdszdnhetd.
S Z E N T - E N D R E es K O R N Y E K E H I T E L E S E S K O Z E R D E K U TUDOSITOJA
(1903. januar 1 7 . - ? )
SZENTENDRE ES KORNYEKE
(1903. marcius 28. - ?)
A X X . szazad bekdszdntevel valtozas allt be a varos lapkiadasanak torteneteben. A haladas jele, hogy a meg mindig kisvarosias Szentendren 1903-ban mar ket lap is megjelenhetett. A kdzel egy iddl3en inditott ket ujsag kdziil az ellenzekiseget, a biralgatast, akadekoskodast inkabb ez a lap vallalta. A z iij lap a varos nevenek irasaban meg bizonytalan.
Feladataban, kiildeteseben azonban biztos. A felelds szerkesztd, Parlaghy Aladar szinten
az olvasdk tajekoztatasaval kezdi lapja inditasat. A januar 17-i szam elsd oldalan ott all az
Ajdnlds. Idezziik szd szerint ezt is. Jsmet egy uj lap: Az elso, melyet nekem szerencsem e videk kdzdnsegenek bemutatni. Mert ez a kdzerdek teren vald modem haladdsnak egyik kezen
foghatd elenk bizonysdga. Annak a kiizdelemnek a specializdldsa, melyet a vdros es kdmyeke fejleszteseben lankadatlan kitartdssal es ugyszeretettel folytatni fog. Vegre egy lap, melybol
mindazoknak lesz gyakorlati hasznuk, akik kardltve a haladdsnak bardtai. Ezt a szolgdlatot
van hivatva teljesiteni ez a lap, melyet avatott es hivatott emberek inditanak meg, akik kivdld
Ugyszeretettel szentelik tehetsegUket es ertekes tapasztalataikat (az Ugynek). A kUlfdld mdr
regen rdjdtt, hogy mily nelkUldzhetetlen egy hiteles tuddsitd lap, mert csakhamar rdjdttek, hogy
e lap valddi dldds azokra, akik maguk is a kdzerdek hivei."
A parhuzamosan megjelend lap a neveben ugyan alig kiildnbdzik a masiktdl, szerkesztesben es habitusaban azonban igen nagy a kiildnbseg. E lap szerkesztdjenek
eletet a 100. unnepi, jiilius 19-i szambdl ismerhetjiik meg pontosan. Parlaghy Aladar
Budapesten sziiletett 1868-ban. Edesapja, Parlaghy Karoly honved huszarszazados.
Fiat, Aladart is katonanak szanta. A fiatalember tdbb katonai iskolaban tanult. E u rdpat beutazd erdeklddd katonatiszt, hivatalnok lett beldle. Edesapja a nyugdijazasa
utan Becsbe kdltdzdtt, ahol egy lapot inditott. A lapszerkesztesben fia is besegitett.
igy amikor belefogott a szdban forgd iijsagba, mar bdven voltak ujsagirdi, szerkesztdi
tapasztalatai. Testvere, Parlaghy (Brachfeld) Vilma (1864-1923) azonban ismertebb
volt nala. 6t, mint festdmiiveszt megtalaljuk a Miiveszeti Lexikon egyik kdteteben is.
Indulasardl pedig a mi lapunk szdlt elsd'kent. Mar a lap elsd szamanak hirei kdzdtt
olvashatjuk, hogy „Parlaghy Vilma mufestono ferjhez ment az orosz Lvov herceghez, visszatert New Yorkbdl, most Nemetorszdgban Bismarck portrejdt festi."^^^ Parlaghy A l a darrdl nem emlekeznek meg a kesd'bbi kdnyvek, lexikonok. A Szentendre es Videke
Hirlapja egyik, korabban ismertetett cikke alapjan azt viszont tudjuk rola, hogy a varosban a Meszaros (ma Bercsenyi) utcaban egy berelt lakasban lakott. Lapja fejlecen
ezt a lakast tuntette fel szerkesztdsegkent is ,JLovd a lap szellemi resze, valamint az
131 Szent-Endre es Kornyeke Hiteles Tudositoja, 1903. jan. 17.
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eldfizetes kUldetik". Az eldfizetes ara egy evre 20 korona, felevre 10 korona, negyedevre 5 korona volt. Mint az eldzd, konkurens lapban lattuk, az egyszerre induld ket
lap kdzdtt adaz hare dult. Parlaghy Aladar vegiil maga is belatta, hogy a Szentendre
es Videke Hirlapja jobban kdtddik a varoshoz, eredmenyesebb is itt, ezert elkdltdzdtt
innen. A szerkesztdseget athelyezte Pomazra.
Muveszi erzeke a szerkesztd urnak is lehetett, vagy talan ndvere segitett neki. A megjelend lap formailag igen szep. A szecesszidt idezd nagy kepes cimlap felsd, mives
betiii alatt egyszeriibb, de meg kiemelt betiikkel irt alcim lathatd. A hasonld temaju
cikkeket a kezdetektdl kiildn rovatok alatt gyujtdtte dssze. Kesd'bb atvette a fdvarosi lapoktdl azt a modszert, hogy a fontos vagy szenzacids cikkeket vastag betiikkel
kiemelte es vezercikkent az elsd lapra tette. E z termeszetesen altalaban valamilyen
gyilkossag, biiniigy volt. Esetleg egy politikai esemeny. Ezekkel is propagalta a lapot,
igyekezett vonzani az olvasdkdzdnseget. B a r a fenykepezdgepet mar felfedeztek, a
lapok meg nem veszik igenybe. A fenykepek helyett az ujsagokban a szemleltetes
eszkoze a grafika volt, am azok szerzdit sosem tiintetik fel. Nem biztos, hogy festdTc,
kepzdmiiveszek voltak ezek keszitdi, de hogy ertettek a szakmahoz, jdl rajzoltak, az
ketsegtelen. A z e lapban megjelent nehany portre is egeszen kivald. Termeszetesen
a legtdbb a gyilkossagot, halalt, rablast bemutatd rajz. Ezek igen latvanyosak es mozgalmasak. A lap hetenkent egyszer jelent meg, csakiigy, mint a tarslap, a Szentendre
es Videke Hirlapja. A m mig az vasarnaponkent keriilt a piacra, addig ez a lap - mint
jd ellenzek - mar egy nappal korabban, szombaton ajanlja magat az olvasdkdzdnseg
figyelmebe es jdindulataba. Kesd'bb, majus 1-tdl azonban mar napilap.,Megjelenik
naponta kora reggel" tudja meg az olvasd a fejlecrdl.
Parlaghy Aladar betartotta a lapalapitaskor tett igeretet. A z d lapja valdban olyan
hiteles adatokhoz juttatta a szentendreieket, amelyek fontosak voltak. Orszdggyules c. rovataban rendszeresen es pontosan, altalaban egy teljes oldalon tuddsitott a kepviseldliaz
iileseirdl. Kdzdlte az ott hozott iij tdrvenyeket, rendeleteket. Korabban a kisvaros lakdi
ezekrdl nem is hallhattak. Emellett azonban a szerkesztd megis inkabb katonakent nezte
a vilagot, a hadi es tdrtenelmi hirek jobban erdekeltek. A z ujsagot atlapozva az olvasd ugy
erezhette magat, mintha egy szepen berendezett uri szobaban iilve magas rangu katonatisztekkel tarsalogna. Ime nehany fontosabb cikk: Tdrokorszdg hdborura kesziil, Gyilkos merenylet egy ezredes ellen, Mi lesz Szerbidban, ^'^'^ Gardzddlkodo bosnydk katondk,
Gyilkos hadaprod,^^^ Becsben haditandcs volt, Mozgdsitds Szerbia ellen, ^^^A sorozdst ujra
elhalasztottdk,^^'^ A katonai javaslatok visszavondsdrdl,^^ Az ezredes becsUlete,^'^^ Ongyilkos
csendor szdzados,^"^^ Horvdt zavargdsok, ^"^^ Ldzongds a kozos hadseregben, A tronordkos
a hadgyakorlaton,^'^^ Hdboru a Balkdnon,^"^ Tdrdk-bolgdrhdboru eldtt,^'^'^ Statisztika a kato132
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ndkrol, ^"^A szerb tiszteket eliteltek, ^^"^ A hadsereg es Magyarorszdg, '^"y4 magyar katondk nem
lonek, ^^^A szegedi katonai botrdnyrol, Katonai diktatura Magyarorszdgon, Nehdny szo a
magyar tisztkepzesrol, Hogyan kesziilt a chlopy-i hadparancs, '^^ Szerelmi drdma a kaszdrnydban, ^^''A tiizerseg uj gyakorlati szabdlyzata.
Ezeken tul nagyobb teret az orszagos es kornyekbeli politikai temaju cikkek kaptak. A helyi olvasok megtudhattak, hogy Apponyi grof lemond, A belgrddi kirdly
gyilkossdgrol,
Merenylet Ferencz Jdzsef ellen,Szel
Kdlmdn beadta lemonddsa,
A
Tisza-kabinet nem jdtt letre, '^^ Peter kirdly lemonddsa, '''^ Ki lesz a kormdnyelndk ?'^^
Tiintetes az uj miniszter ellen,^^^ Lemondott a gdrdg kabinet,
Merenylet a cdr ellen,
Peter kirdlyt mdr megfenyegettek, Nemetorszdgi vdlasztdsok, '^"^ Zsivkovics a kirdlygyilkossdgrdl, ™ Megint eltunt egy orosz konzul,Szerbia
csatlakozott a forradalomhoz,
Peter kirdly szdkni kesziil, '''^ Merenylet Ferdindnd fejedelem ellen, ^'''^ A czdr Becsben,
Nagy zsiddmeszdrlds Oroszhonban,
Khuen-Hedervdryt ujra megbiztdk,Miert
ment
a czdr Rdmdba?,"^ Apponyi es Tisza kibekiiltek,^'^'^ Apponyi grdf lemonddsa,^^^ Gdmbds
-kormdny vdlsdga.
Jo temanak igerkezett a politikusok, ismert szemelyek maganelete is: Edward kirdly
utja, A trdndrdkds hdza Budapesten,
Jdzsef foherceg Piliscsabdn, ^^"^ A Visontai-Barta
pdrbaj, Khuen-Hedervdry didkkordbdl, Peter kirdly szerelmei, ' ^ M megrdgalmazott Bo-
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kdnyi,^^^A meggyilkolt kirdlyi par eletbiztositdsa,^^^ A pdpa haldla,^^A verekedd szerkesztd
pdrbaja,
300 halott a szultdn palotdjdban, '^^ Sdndor kirdly, mint didk, ^''^ Koburg Lujza
(l^elga hercegno) gyogyulofelben,Ahol
a nemet csdszdr vaddszik, '''^ Koburg Ferdindnd
anyja, ^''^ Hogyan drzik az orosz czdrt?,'''' Vilmos csdszdr nagyon beteg. '''^
Parlaghy Aladar valoszinuleg a fovarosban is volt lakasa. E z t megerositi, hogy
kiilon oldalt tartott fenn a Budapesti Hirek, illetve Hirek Mindenfeldl cimu rovatai
szamara. A z itt kozolt hirek annyira hitelesek es annyira frissek, hogy ezt csak olyan
ember tehette be az iijsagba, aki maga is nemreg olvasta azokat. E cikkek temaja
kdzdtt a leggyakoribb termeszetesen valami bilnugy. Ezeken kiviil azert mas, fontos
esemeny is helyet kapott az iijsagban. Sok hir erinti a munkasokat. Apekek orszdgos
bermozgalma,^^^ Tanitd-gyules Bajdn,^^ A csongrddi munkdsasszony,^^^ A kereskeddsegedek tdrsadalmi dlldsa,^^^ Munkdszavargds Csongrddon,^^^ Hare a vasdmapi munkaszUnetert,^^ Az dltaldnos munkds-betegsegelyezd,^^^ Veres munkdssztrdjk Budapesten,^^
A kocsis sztrdjk,^^'^ Veres munkdsgyules Pdrizsban,^^^ es egy biztos sokak erdeklddeset
felkeltd cikk: Szocialistdk es apdcdk. ^'''^
Tdbb cikk alatt az all, hogy a hirt a sajat tuddsitd kiildte. A sajat tuddsitd nevtelen,
kiletet a lap sehol sem tiintette fel. Valdsziniileg e cim mdgdtt is a szerkesztd all. Mint
gyakorlott lijsagszerkesztd, jdl tudta, hogy ennek felhivd, sokat sejtetd szerepe van, a hir,
a tdrtenet hitelesebb, fontosabb lesz altala. Ezen tiil a fdvarosi es kulfdldi hirek feltetleniil
erdekesek egy olyan kisvarosi ember szamara, aki ki sem mozdul a haza falai kdzul. Bar
mar van helyierdekii vasiit, ami legalabb a fdvarosba bevinne, de mint eld'bb, a kortars
tisztviseld szavaibdl megtudhattuk, a szentendreiek csak a kocsmaba, kavehazba jartak.
Ott viszont szivesen vettek kezbe az orszagos lapokat es vitaztak a vilag dolgairdl. De
ezek a lapok megis inkabb csak alkalmankent jutottak a kezebe. A z , hogy most mar a
fdvaros es a vilag a dolgairdl egy helyi lap reven is mindent megtudhatnak, igazan nagy
szd volt szamukra. Igy tajekozottabbnak, fontosabbnak erezhettek magukat.
A lap inditasakor a szerkesztd termeszetesen kerte a varos tamogatasat. A kepviseld-testiilet meg is targyalta az iigyet de iigy ddntdtt, hogy „a kerelemnek hely nem
adatik". E z t a lap az olvasdk tudomasara is hozta.^'° A dontes mdgdtt Parlaghy A l a dar elsdsorban Dumtsa Jendt, a polgarmestert sejtette. Viszonyuk nem is alakult jdl.
A tamogatas megtagadasa persze nem esett jdl a szerkesztdnek, de mint gyakorlott
iijsagird, ismerte a penzpdtlas mddjat. Ahhoz, hogy miden nap megvegyek az iijsagot.
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szenzacios hirek kellettek. Ilyenek persze Szentendren nemigen voltak, de tele volt
veliik az orszag, a fovaros es a vilag. A szerkeszto nem tetlenkedett. Tobb nyelvet
ismerve, es a fdvarosi otthonaba feltehetden tdbb iijsagot is jaratva, azokbdl dsszeszedegette a legzaftosabbakat, az idegeneket leforditotta es igy a szentendrei olvasdk
a kdvetkezd hirek fdldtt iilhettek borzongva:^2 apagyilkos halala Borove kdzsegben,^^^
Gyilkossag az orszdguton fSzegedj,^'^ Lednyrablds Romdnidban,^^^ Meggyilkolta ferjet
fAlsdkdrtvelyesj,^'"* Csalddi drdma az utcdn fFirenze),^^^ Rabldgyilkos asszony,^^^ Oridsi kdrtya veszteseg a Nemzeti Kaszindban,^^^ A gyermekgyilkos,^^^ Megolte az apjdt,^^^
Tolvaj uri ledny,^^^ Csalddirtds O-Buddn,^^^ Agyonlotte bardtjdt,^^^ Ongyilkos vasuti mernok, A nyirbdtori gyilkosok elfogdsa, ^^'^ Vervdd Zentdn,
Muesinainak buntdrsai vannak,^^^Kejgyilkos kemenysepro,^^'^A lelkeszgyilkosa,^^^ Elfogottgyermek-tolvajbanda,^^^
Agyonldttek a fdldbirtokost,^^^ Ongyilkos bdrone,^^^ Merenylet a biro ellen,^^^ Gyilkos
sogorok,^^^ A fdvdrosi rossz ndk,^^'^ Kilenc evig drtatlanul a bortonben,^^^ Meregkeverd
asszonyok,^^^ Kiirtotta csalddjdt,^^'' Egy drUlt merenylete,^^^ Fogva tartotta apjdt fgrafikaj, EltUnt grofi gyermek, Az ongyilkos fegyhdzigazgato fSopron, grafikaj,
Haldl
az Istvdn fdherceg szdlloddban,^'^^ Ongyilkos kepviseld (Feszty Bela, grafikaj,^'*^ Oroszorszdgbol kitiltott magyar Idnyok,^'^ Folmanek es Zolnaypdrbaja,^^^ Rejtelyes lednygyilkossdg (Szeged)
Rablok a plebdnidn, ^"^^ Nyolc eves gyilkosnd (grafika)^"^ Egy fdvdrosi
szinesz tolvajldsa,^'^^ Elfogottpenzhamisito banda,^^^ Agyonldtte vetelytdrsndjet (Czvitar
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kozseg),^^^ Gyilkossag egy Lloyd-hajon,^^^ Elegett gyermek,^^^ Ando Julcsa biinesete,^^'^
Gyilkossag a biintanydn,
A vaddllatias apa biine, Elfogott gyermek-tolvajbanda.
A budapesti hirek koziil is csak a legszenzaciosabbakat, legerdekesebbeket szedte
ossze. Kdziiliik a kdvetkezd a mai olvasd szamara is erdekes lehet.1903 majusaban a
Duna-iinnepely legnagyobb esemenye egy botrany volt. A sikertelen tiizijatek botranya.
A szerkesztd az errdl irt Botrdny cimu cikket vezercikkent hozta le az iijsagban.^^^ Semmit
sem valtozott a vilag, sdhajt fel a mai olvasd. Napokon at folytatasokban irhatott a lap a
Parisi aruhaz tuzveszerdi: A pdrisi dmhdz katasztrofdja,^^^ Ujabb reszlet a fdvdrosi tuzrdl,^^
51488 korona a Pdrisi dmhdz kdrosultjainak. Bunvizsgdlat a pdrisi dmhdz tiize miatt. A
szerkesztd feltetelezte - es joggal - hogy videki olvasoit is ezek erdeklik jobban. Izgatottan es borzongva olvassak azokat, es veszik a lapot. A Szentendre es Kdmyeke szaz ewel
ezeldtt igazi bulvar lap volt. A fdvarosiakon tiil azert akadt benne egy-ket helyi rossz hir
is. A z aprilis 1-jei szam elsd lapjan vastag betiikkel hoztak le a kdvetkezd esetet: Tolvaj
szinesz Szentendren. Tudtunkkal szinhaz nem volt a varosban, nem is helyi lakos esett a
tolvajlas biinebe. A hosszu cikk Boldog Janosrdl, az itt levd Bokor-fele szintarsulat szineszerdl szdl, aki szallasaddndjetdl lopott penzt. Ugy latszik, nines baj a kdmyekbeliek
erkdlcsevel sem. Mert a Budakalaszon megesett lopast sem helyiek kdvettek el. Ott is
liriemberek jartak: Uri tolvajok Budakaldszon.^''^ Azt nem tudjuk, hogy ki volt a betdrd,
melyrdl a Betdreses lopds Lednyfalun cimu cikk adott tuddsitast.^'"* Azert Budakalaszon
masok is tortentek: Rdlott a ferjere ott egy fiatalasszony tudjuk meg kesdl^b.^''^
Ugy tiinik, a szerkesztd atesett a Id masik oldalara. Azt gondolta, a borzongatd hirek nelkiil meg se tudna elni. Minden szamban tocsog a ver, mintha a vilagban teljesen
megbomlott volna az erkdlcsi rend. Nines olyan lapszam, amelyben egy-ket bulla, bdrtdntdltelek, sikkasztd, tolvaj, ferj-, feleseg-, gyermek-, vagy apagyilkos meg ne jelenjen.
A mai olvasd csodalja, hogy egyaltalan meg vagyunk, el meg valaki az orszagban. A
korabeli olvasd szamara ezek biztosan termeszetes es erdekes hirek voltak. Hetekig
volt mirdi beszelni a varosban. Nemely esetet tdbb folytatasban hoztak az olvasdk tudomasara, ezzel is biztositva, hogy jobban fogyjon a lap. Mindehhez a borzongashoz
hozzaj arult, hogy az egyik cikkird, Ilosvai Hugd tollabdl Tdrsadalmi kilzdelem cimen a
lap egy regenysorozatot hozott le. A cikk cimenel erdekesebb az alcime: detektivregeny
- olvashatjuk. A veg nelkiilinek tiind regenyfolyamot kesd'bb, augusztusban egy „meg
izgalmasabb" iij sorozat valtotta fel. Ezen tiil a Borzalmas ejszakdk cimmel megjelent
regenysorozat szerepld'inek sorsa hozhatta lazba az olvasdkat. Emdgdtt is Ilosvai Hugd
allt. A m ezeket a tdrteneteket nem d irta, csak atdolgozta, tuddsitja olvasdit pontosan
az ujsag.^'''' Ugy tiinik, nem sokat valtozott a vilag! Akkor is mar inkabb az izgalmak
miatt vettek a keziikbe a lapot az olvasdk. A lapban egyebkent Ilosvai Hugd kepviselte az irodalmat. Tudjuk, hogy verseket, regenyt, es elbeszeleseket forditott, (Gor251
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kij: Hajlektalanok 1903), szindarabot irt: Oh, azok a ferfiak, vig maganjatek, 1892.) 6
szerkesztette a Szinhaz es zenemuveszet cimii kritikai folyoiratot, a Szinhazi Szalont, a
Szinmuveszeti Kozlonyt, a Budapest emlekkdnyvet. Igaz, ezt kesobb, 1929-ben.
Termeszetesen a kor szokasa szerint ennek a lapnak is volt irodalmi rovata. A z itt
kozolt versek, elbeszelesek a Tdrcza cimszo alatt jelentek meg. Ezek koziil tobbet maga
a fdszerkeszto, Parlaghy Aladar irt. Rajta kiviil a kdvetkezd irdk, kdltdTc neve olvashatd a lapban: Beniczkyne Bajza Lenke, Csernicsek Imre, Kada Elek, dr. Mares Oddn,
Pakots Jdzsef, Sugar Jdzsef, Zoltai Bandi. Tdbb vers es tarca alnev vagy monogram
mdgdtt jelent meg: Amor, Lucifer alnev es M., X . Y . E s tdbb iras, mini a Kisvarosi ledny
(Julcsa) levele budapesti lednybardtnojehez (Petronella),^'"' A harapos menyecske (adomak),^''^^ tronordkos es a cigdnyprimds,^^'^ Mikor a pap kdrtydzik,™ Az en Idnyom,^^^ A
kikapos asszony^^^ nevtelenul. A vegen komoly irodalom is keriilt az oldalakra. Oktdber
27-td1 Maxim Gorkij: Csavargdk kdzdtt cimii kisregenyet kdzlik folytatasban. Feltehetden a munkatars, Ilosvai Hugd forditasaban. Termeszetesen, mint a tdbbi lapszerkesztd, Parlaghy Aladar is igyekezett nevelni az olvasdt. Kdzdlt Boles monddsokat,^^^ es
Dedk Ferenc adomdii?''^ Kdnyvismertetesre is vallalkozott. Igaz, helyi szerzd dr. Weisz
Armin orvos kdnyvet, A margitligeti szanatdriumot ismertette es nepszeriisitette. K e sd'bb azonban ezt a rovatot kiszon'tjak a hirek, hirdetesek.
A korabban emlitett hirek mellett az eladhatdsag, a penzszerzes masik mddja a
lap szamara a hirdetesek kdzlese volt. E z is hozzatartozik a magyar es az altalanos
sajtdtdrtenethez. A kereskedd, a gyartd mindig is el akart adni, a szolgaltatd (iparos,
vendegld's) is hasznot remelt a munkajaert. Ehhez pedig hirdetes kellett. A helyiek
figyelmet erre a szerkesztd az egyik cikkeben igy hivja fel: ,Jieg elmult mdr az az ido,
amikor a kereskedd nyugodtan Hit boltjdban es vdrta, hogy mikor keresi fel a vevok tdmege. No, de vdrhat is ma nap redjuk. Elelmes szomszedja elhalmozta hirdetesekkel a
lapokat, melyek hiriil adjdk, hogy milyen sokfele es olcsd portekdja van. Most ehhez tddul a kdzdnseg es ndla vdsdrol, habdr csak a kivdncsisdg is vezed."^'^^ Ugy tiint, sikerrel
buzditotta az illetekeseket, mert a kezdeti, csak rdvid tuddsitast, ajanlast kdzld hirek
utan lassan megjelentek a nagybetiis, kiemelt, majd kepes hirdetesek. Volt meg egy
jd dtlete a szerkesztdnek. A lap utolsd oldalara rendszeresen berakta a helyierdekii
vasut menetrendjet Szentendre es Budapest Palffy ter kdzdtt. Ezekre vald tekintettel
a hirdetesi oldalak szama egyre nd'tt. A vegen eld'fordult, hogy a fel lapot, harom
oldalt ezek tdltdttek meg. Gondoljuk, ezzel nd'tt a lapot vasarldk, olvasdk szama is.
A hirdetd'k nagy resze termeszetesen a fd'varosba miikdddtt, iizemelt. Ott varta az
erdeklddd'ket. Akadt azert kdztiik nehany helybeli is. Szamunkra termeszetesen ezek
az erdekesek. Felsorolni most itt valamennyit nines mddunk. Akit a csalad-, vagy a
varos ipart-tdrtenete, a kereskedelem, a vendeglatas jobban erdekel, annak egyebkent is egy nev nem sokat mond. Latni kell a hirdetes hangnemet, teljes terjedelmet
es formajat. Nekik erdemesebb atnezni az ujsagot. Itt csak egyet emelunk ki, amely
latszdlag a legtdbb penzt adott ki a hirdetesre. E z pedi^ a Szamarhegy alatti tdbb pincevel es jd itallal, erdekes programokkal jelentkezd Osbudavar volt. A z igy hirdette
magat: ,^ste hattdl reggel negy drdig tUnderi kivildgitds" varja az oda beterd'ket.
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E s megis mitol volt az ujsag szentendrei? Elsosorban attol, hogy a szerkeszto maga
melle vett egy helyi segedszerkesztot. E celbol a Duna-parton milkddo egyik ismert
kocsmahoz es vendeglohoz, a Beheim fele intezmenyhez fordult. A segedszerkesztd
neve alatt eldszdr csak ennyi all: Beheim Imre. Kesd'bb mar az ifj. Beheim Imre nevet
latjuk ott. Feltetelezhetd, hogy eldszdr az apa vallalta a feladatot es kesd'bb a nehez
munkat atadta a fianak. Tudjuk, hogy id. Beheim meg a lap mukddese alatt meghalt.
Gyaszjelentese, illetve az dzvegynek a temetesen vald reszvetet megkdszdnd szavai
olvashatdk az tijsagbaa Mindenesetre a szerkesztd iir jdl valasztott. A vendegld'ben,
kocsmaban a segedszerkesztd igazan kdnnyen juthatott a helyi hirek es esemenyek
birtokaba. Kesd'bb ifj. Beheim Imre is beteg lett, amit az iijsag az olvasdk tudomasara hozott- „Lapunk fomunkatdrsa B.I. ur betegeskedese folytdn a mai nap kivdlt a lap
kotelekebol. Adja Isten, hogy minel elobb egeszsegesen terjen vissza es szolgdlja ugy a lapunkat mint a kozerdeket tevekeny munkdjdvar.^'^^lJgy tunik, a szerkesztd iir nem gydgyult meg, mert jiinius 13-tdl mar Csernicsek Imre nevet olvashatjuk szerkesztd'kent
a lap fejlecen. 6 szeplelek, irodalmi ember volt, verseket is irt. De emellett cikkeiben
jd tollal kdvette a varos emlitesre meltd esemenyeit. Helyi szerzd volt meg, igaz csak
egy cikket irt a lapba Risztits Lazar joghallgatd:7S4S mdrczius
Ugy latszik,
csak a fdszerkesztd volt allandd munkatarsa a lapnak, mert a marcius 14.-i szamban
kdzli: „lapunk maiszdmdnakfomunkatdrsa
CsdszikPdl". Szemelyerdl azonban tdbbet
nem tudtunk meg. Ugy latszik, az egyetlen massziv alak csak a fdszerkesztd iir volt. A
tdbbiek nem birtak mellette a nagy strapat, mind megbetegedtek.
Helyive tette meg az iijsagot a - Helyi hirek - cimu rovat is. E z azonban a fdvarosi
es orszagos hirekhez viszonyitva sokkal kisebb helyet kapott a lapban. Ezek az eld'bbiekhez kepest ugyan valdban jelentektelenebbek voltak, de egy helyi lap feladata
megis inkabb az lett volna, hogy az itt tdrtent esemenyekrdl adjon tuddsitast. A kutatd szamara is az lehet az erdekesebb, hogy mi okozott gondot akkor a varosban eld'knek. A lapbdl azert megtudhatjuk tdbbek kdzdtt, hogy keves sertes van Szentendren,
felment a zsir es a bus ara, ezert „a vdros hentesei kenyes helyzetbe keriiltek" .^'^^ A
szerkesztd figyelmezteti a renddrkapitanyt, „ne csak a kaszinoban merengjen ejfelig",
inkabb intezkedjen az iigyben, hogy nem jd, ha a piacot a varosban hoi a F d teren,
hoi a Duna-parton, hoi a Gdrdg utcaban tartjak meg: Nincsen pdrja a szentendrei
piacnak.^^'^ Irnak - A legmodemebb gonosztettek Szent-Endren es kornyeken - cimszd
alatt az addszeddrdl es a vegrehajtdrdl.^^° Kdzdlnek Egy indokolt panasz-t, azt, hogy
porosak az utak es utcak a varosban.^^' Lantos Jdzsef tuddsitja a helyieket arrdl, hogy
milyen azArvizvedelem Szentendren.^^^ Jelent meg cikk a A mi kdzbiztonsdgunk-x6\,^^^
es termeszetesen gyakran irnak a kepviseld-testiileti iilesekrdL Emellett ez a lap is
ir a rendezvenyekrdl. Innen is megtudhatjuk, hogy piinkdsdkor iinnepelyes kirandulasra hivjak a lakossagot a Sztara-Vodahoz, ahol „Kituno hideg etelekrdl es italokrol
gondoskodva van. Szdmos Idtogatdsert esdJagosiitz Jozsef vendeglos.^^'^ E z e n tul a helyiek a rdvid hirekbdl megtudhattak, hogy saskaveszedelem van, valahol betdres, lopas
tdrtent, vagy valamely bolt becsukott, illetve kinyitott stb.
Emellett valamely helyi temaban akadt nehany hosszabb cikk is a lapban. A szer276
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keszto lir kedvenc temaja volt a helyierdeku vasut. Tobb cikket is szentelt az ugynek.
A z egyik, A mi viczindlisunk cimu cikke reven most mi is beszallhatunk a szazot ewel
ezeldtti vonatba :„Csak azon tenyek konstatdldsdra szoritkozunk, hogy a viczindlis mozdonya rossz, kiveve ezen egy nagyobb importdlt mds vonalrol idehozott mozdony, mert a tdbbi
megbizhatatlan, ossze-vissza tdkolt jdszdg, mely ha menet kdzben eddig fel nem robbant es
az utasokat meg eddig Budapest helyett nem Szent Peter birodalmdba szdllitotta, az csak
a szerencses veletlennek kdszdnhetd.. A kdzlekedes rossz, lassu es drdga, ha valaki az esti
vonattal akar hazautazni Budapestrdl, eldbb egy rdgtdnzdtt harcot kell vivnia a helyert.. .Ily
kdzlekedes mellett mindenki, akinek csak nem muszdj, nem utazik, a kirdnduldk elmaradnak, kocsmdrosaink tdnkre lesznek teve, a vdros fizeteskeptelenne vdlik."^^^ Lenne ugyan
az utazasra meg egy lehetdseg, a kerekparozas. Parlaghy Aladarnak azonban, aki maga
is kerekparozott errdl is rossz tapasztalatai voltak. „Sok budapesti kerekpdros abbeli
panaszdt hallottam, de magam is tapasztaltam, hogy a kerekpdron kirdnduldk Pomdzon,
de kiildndsen Budakaldszon ki vannak teve sok mindenfele kellemetlensegnek. Mind a ket
kdzsegben kivdltkeppen a felserdillt nemet fiatalsdg dltal szdval bdntalmaztatunk, s kutydt
uszitanak rednk. Sajnos bizonyos tekintetben nagyon hdtra vagyunk Nemetorszdgtdl, ott a
kerekpdros reszere keszitett kiildn uton kerekpdrozik, mindlunk a kerekpdros meg gdrdngyds, rossz uton jdrhat....ha iires kocsival taldlkozunk is, azon illdkocsis, nemcsak hogy
nemileg ki nem ter, sdt a kerekpdrozdt igyekszik kiszoritani az utszeli drokba, mert hdt gydnydrusege telik benne" irja a Sportvildg erdekeben cimu cikkeben.^^'' Erdekes, hogy mar
ekkor minden helyi ujsag az idegenforgalomban, a turistak ide csalogatasaban latja a
varos fejlddesenek zalogat.
A korcsmarosok es a varos fizetdTcepessege, a rossz utak iranti aggodalman tul
a lap felemeli a szavat Szentendre kulturalddasaert is. Hoi nyugszik a szentendrei nepkdnyvtdr? kerdezi egy masik cikkeben. E s valaszol is. „ Vagy taldn azt hiszik az urak, hogy
mdr olyan okos a nep, hogy nem kell kdnyvtdrl"^^'^ Cikkek jelentek meg a helyi iskolakrdl, a rdmai katolikus templomrdl. Kiildn figyel a munkasokra. ,J^egy Udvdzdlve mdjus\
A munkdsnep tinneppe avattafel elsdnapodat. Pihen a pdrdly, nem zakatolnak a gydrak e
napon. Unnepi csend honol a muhelyekben".^^^ Tuddsit a helyi esemenyekrdl, helyzetrdi
is. Elsd szocidlis gyules Szent-Endren. „ Vannak egyletek itten, de nem a mi szdmunkra,
munkdsok, proletdrok szdmdra, mert minket leneznek az urak, dk bilszkek" .^'^ Ott van a
lap a II-ik szocidlis nepgyiilesen is. ErrdT folytatasban tuddsitja az olvasdkat.^^"
Parlaghy Aladar ezek mellett azonban leginkabb a varos polgarmesterere, annak
munkajara figyelt. Eldbb elismeressel irt emberi ertekeirdl, jdtekonysagi akcidirdl,
varosfejlesztesi tdrekveseirdl. Elsd, rola irt cikkeben, Dumtsa Jend Szent-Endre polgdrmestere cim alatt meg azt irja, hogy Dumtsa Jend „egyszera kormdnyzd hatalommal
jdhet ellentetbe, mdskor a kdzdnseg felfogdsdval. El kell taldlnia kdztiik a kdzeputat Es
nemcsak ezekkel gyUlhet meg a baja. Ott vannak a pdrtok, a felekezetek, a nemzetisegek,
az elegedetlen emberek".^"^^ Majd ezutan mar csak a hibait veszi eld es komoly tamadast
indit ellene. Az Elsd nyilt level Dumtsa Jendpolgdrmesterhez cimu cikkeben arra figyelmezteti a varos polgarmesteret, hogy ,/4 polgdrsdgot addkepesse kell tennilnk, illetdleg
neki keresetforrdst nyujtanunk
Vdrosunk nem gyarapodhatik, mert nincsen semmifele olyan intezmenyiink, iparunk, kereskedelmunk, mellyel az idegeneket a letelepUlesre
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bimdnk. Igenis polgdrmester uram, most mdr valodi alkotdsokkal kell fellepnie, mert az
utdbbi evtizedekben vdrosunkban semmifele fejlodesi procedura nem tdrtent" .^'^^
Elismeresre melt6,hogy a fdszerkeszto a megtamadottnak megadta a valaszlehetoseget is. Dumtsa Jend polgdrmesterur nyilatkozik tdbb fontos vdrosi iigyben civau
cikkben haromszor is.^^^ „Nem lehet oly rohamosan mindent kivivni, ahhoz idd kell"
- nyilatkozza. Ugy tiinik, Parlaghy maga szeretett volna beiilni a polgarmesteri szekbe, mert Dumtsa cikkeire, erveire igy valaszolt: „Ha taldn en lennek a polgdrmester ur
helyen, es a vdrosnak nem volna vagyona, reformokat hoznek be es azon volnek, hogy a
vdros fejlddjdn, nem dllnek utjdba a haladdsnak". Kesdbb a szerkesztd es a polgarmester vitaja durvabb szemelyeskedesbe torkoWt. A Mdsodik nyih level Dumtsa Jendurhoz
cimu cikkeben az utfektetestdl kezdve mar megprdbalt minden rosszat eldsorolni.
Vegiil a polgarmester legfontosabb vadjakent eldTiozta a korrupcidt, a penziigyi visszaeleseket. A Junius 11-i szamban mar egyenesen arrdl irt, hogy Dumtsa „vdrosunk
hatalmas kegyura", es semmit nem hajlandd tenni az „dzsiai dllapotokban tespedd
szegeny vdrosunkert". Ugy tiinik a tamadasnak, a sok cikknek - amely tartalmazott
reszigazsagokat - de megis inkabb szenzacidhajhasz, botranykeltd volt - meglett az
eredmenye. Hozzajarult ahhoz, hogy a varos szeretett polgarmestere harmincegy evi
szolgalat utan 1903 jiiniusaban lemondjon. A lap a lemondasrdM szentendrei polgdrmester lemonddsa vastag betiis fdcim alatt szamolt be.^'''* Majd irt meg egy cikket Meg
egyszer a szentendrei polgdrmester lemonddsdrdl.^'^^ Azert meg utoljara is megprdbalta
kicsit lejaratni. A korrupcidkra utalva irja a kdvetkezd cikket Hogyan lehet az ember gazdag Szentendren?^'^'' A lemondast a fdszerkesztd sajat erdemenek tekintette
es neki is latott, hogy erdemeit ccsetelie:,,Nem fogjuk tiimi, mert nem tUrhetjtik meg,
hogy tekintelyuralom iiljdn a vdroson. Megfogjuk tdmi a klikk-urakat, s ezdltal vdrosunk
szabad kezetfog nyerni arra, hogy uj vezetdket kapjon, akik sziviikdn viselik, akik azon
fognak iparkodni, hogy vdrosunk arra a nivdra erjen, ahovd vald, kereskedelmet eldmozditsa stb. Nem fenyegetiink, de ami kell, azt kdveteljUk" .^'^'^
E s mitdl volt az ujsag Szentendre „Kdrnyeke"? Attdl, hogy azert jelentek meg
benne tuddsitasok a kdrnyekbeli telepiilesekrdi is. Igaz, leginkabb a Hirek rovatban.
Azert akadt egy-ket jelentdsebb rdluk szdld cikk is. Fd'kent Budakalaszrdl es Pomazrdl: Budakaldszi hitelszdvetkezet,^'^^ A budakaldszi rdmai katolikus templom,^'^'^ Egy
kaldszi lakos: A budakaldszi iskola,^'^ A nep szeretett apostola Nikolies Szildok gdrdgkatolikusplebdnos temetese Budakaldszon,^'^^ Printz Jdzsef: A Pomdzi Iparosok Olvasd
kdre kdnyvtdra reszere a tdncmulatsdgon felUlfizettek,^'^^ Tiizoltd egyesiilet Pomdzon,^'^^
Parlaghy Aladdr: A pomdzi iskola,^'^'^ Parlaghy Aladdr: A dunabogddnyi dllami iskola
alapkdletetele.^'^^
Ugy tiinik, a szerkesztdseg elegedett volt dnmagaval, mert amikor Csernicsek Imre
juliusban beszamolt a lap es a varos vezetd'segenek kapcsolatardl, ezeket ir\.a:„Mikor
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lapunk elsd szdmdt utnak inditottuk, tudtuk akkor, hogy sok, nagyobb kiizdelmen kell
keresztiil menniink. Tudtuk, hogy vdrosunk nemzetisegenek nem fog tetszeni lapunk, lapunknak a fd programja, a magyarositds. Amire nem szdmitottunk, hogy hamar gydzni
fogunk, azt elertUk. Megpedig fenyes gydzelmet arattunk - Lapunk, mely kezdetben nehdny szdz pelddnyban jelent meg, ma mdr orommel tudatjuk, hogy kozel tizezerpelddnyban jelenik meg naponta vdrosunkban es megyenkben. Mindezt pedig azzal ertiik el, hogy
bdtor es igaz szdval harcoltunk, s ezt beldttdk a nepek ezrei es nem sajndltdk az igaz iigyert
a tdmogatdst - megveszik lapunkat. 1"^'^'' A szerkesztoseg ontetszelgeseben valoszinuleg
egy kicsit tuloz. A z elkepzelhetd, hogy a kezdeti nehanyszaz peldanyos megjelenes
utan a lapok szama emelkedhetett, de hogy ilyen aranyban, az tiilzas lehet. Tudjuk,
hogy az ugyanebben az evben megjelend Czegled es Videke cimu lapot 2500 peldanyban nyomtak, de Szentendre nehany ezres dsszlakossaga nem indokolja, hogy
itt is ekkora peldanyszammal jelenjen meg egy hasonld karakteru ujsag. A lap zdmet
azonban nem a helyiek vettek. Igaz, hogy az itt lakdk negy nyelven is beszeltek, de olvasni meg nemigen tudtak. A z orszagos politika is csak a csekely szamu intelligenciat
erdekelte. A lapot valojaban inkabb a kdmyekbeliek tartottak fenn. Feltetelezhetd
azonban, hogy d'k sem annyira a bator, igaz cikkekert hanem inkabb a sok szenzacids
hirert vettek meg a lapot.
Parlaghy Aladar azonban kenytelen volt felismerni a valdsagot. Belatta, hogy egyre nehezebb a helyzetiik es nem tudjak felvenni a versenyt a masik helyi lappal. J u liusban ezt kdzdlte is olvasdival „.. lapunk egy szubvenciondlt (tamogatott) hetilappal
volt kenytelen versenyre kelni, de csakhamar beldtta, hogy vdrosunk es kdmyeke ket - elvi
dlldsra nezve eliitd es korldtolt tartalmu - helyi lap szdmdra nem nyujt elegendd verseny
tert".^°'^ Jd ujsagirdhoz merten ezt persze nem tekintette vegleges allapotnak. Felveszi
a kesztyut, vagy dt idezve a versenyt. Szembe szall a konkurenciaval. Augusztusban
mar ezt olvashatjuk a Szentendre es kdmyeke kdzdnsegehez! szdld vezercikkben: „A
magyar ujsdg irodalomban valosdggal pdratlan az a szeretet es ragaszkodds, amellyel
a kdzdnseg a Szentendre es Kdmyeke irdnt tanusit. FUggetlen leven minden pdmdl es
erdekcsoporttdl olyan erdvel tud a kdzerdekert sikra szdllni, hogy fellepesenek mindig
van eredmenye... A kdzdnseg ily uton tdmadt becsUletet ki akarjdk haszndlni zugirdssal
foglalkozdk -. Az olvasd termeszetesen csak akkor veszi eszre, amikor megvette a lapot.
Kerjiik tehdt a kdzdnseget, hogy sajdt erdekeben nezze meg gondosabban a lapot, amelyet a boltokban dmsitanak es csak azt vegye meg, amelyen ez a ket szd dll: Szentendre
es Kdmyeke".^'^^ Ugy tunik, azonban hiaba volt minden triikk, figyelmeztetes. A lapot
egyre kevesebben vettek, ezert azt meg az ev vegen a szerkesztd beszuntette. A z ujsagszerkesztest azonban nem hagyta abba. Ket ev mulva mar Rakospalotan talaljuk. Ott d szerkeszeti a Rdkospalota es Kdmyeke Hiteles es Kdzerdeku tdjekoztatdja
cimu lapot. (1905) A szerkesztd ur azonban nyughatatlan termeszetu lehetett, vagy
tiilsagosan „igazsagszeretd"', mert egy ev mulva ettdl a laptdl is tavozott. 1906-ban
mar a Kispest es Videke cimu lapot szerkesztette. Aztan hosszu evekig eltunt. A m a
Szechenyi Kdnyvtarban 1914-bdl meg akadt egy lap, amely Parlaghy Aladart jegyzi
szerkesztd'kent: A z Alfdld gydmrdi keriileti lapok cimmel. Lehet, hogy az elete vegen
Gydmrd lett az otthona.
Atnezve a cikkek sorat, azok a helyi kutatdnak egyreszt arrdl tamiskodnak, hogy
a szazadforduld varosvezetesenek dvatos, jd szandeku, feudalis-patriarchalis szemlelete, mddja mar valsagban van. Masreszt arrdl, hogy a helyi sajtdnak egyre fonto306
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sabb szerepe lett a nyilvanossag tajekoztatasaban, befolyasolasaban. A Szent-Endre
es Kornyeke megsziinesenek valosziniileg azonban nemcsak a penzhiany lehetett az
oka. A konkurencia, a Szentendre es Videke Hirlapja sokkal frissebb, sokkal inkabb
helyi jellegu volt. A szentendreieket megis inkabb az erdekelte, mi tortenik a varosban, semmint az, hogy kit gyilkoltak meg Alsokortvelyesen vagy Nyirbatorban. A z
sem igen erdekelhette oket egy teljes oldalon at, hogy ki mit mondott a kepviselohazban. Feltehetoen nev szerint nem is ismertek a kepviseloket, politikusokat. Legfoljebb az intelligenciat erdekelhette volna mindez, ok viszont meg kevesen voltak a
varosban. Valoszinu az olvasok nem vettek a lapot. D e az is lehet, hogy a szentendreiek haragudtak a szerkesztdre, amiert az eliildozte a polgarmesteriiket. A kdrnyek
sem lehetett elegedett a lappal. A 225 lapszam tdbb szaz cikke kdzul - mint lattukminddssze nehany foglalkozott kiildn veluk (Budakalasz, Dunabogdany, Pomaz) A
hosszabb cikkeken tul a tdbbi telepiiles: Kisoroszi, Leanyfalu, Piliscsaba, Visegrad
inkabb csak a Helyi hirek rovatban kapott kisebb helyet. Ott is inkabb mint a szenzacidsabb hirek, biinesetek helyszinei.
PESTVIDEKI HIRLAP
Poltikai es tarsadalmi hetilap
(1908-1909)
A X X . szazad eleji Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegyeben tdbb telepulesen jelent meg lap
Pestkdrnyeki, Pestvideki cim alatt. Peldaul: Cinkota, Pestiijhely, Sashalom, Vecses. E r rdl az ujsagrdl csak a bibliografiai adatok teszik egyertelmijve, hogy ez a varosunkhoz
kdtdddtt. Ott azt lathatjuk, hogy a lap kiadasanak helye Szentendre. A z iijsagot atolvasva az is egyertelmii lett, hogy az temajaban is csak a varoshoz kdtddik. Ezert a lapot
ide soroltuk a kdzeleti lapok kdze es nem a kdrnyekbeli lapok soraba. Szentendrei a
lap szerkesztdje is. Dr. Weresmarthy Miklds (1865-1921) jogasz, a varmegye aljegyzdje
1901-tdl ugyved Szentendren. Kepviseld-testiileti tagkent tevekeny reszt vallalt a varos
kozigazgatasaban. Tdbbek kdzdtt d volt a reformatus egyhaz fdgondnoka is. Leanya,
Ilona a helyi reformatus iskolaban tanitott. A Duna-parton alio szep villaja korabban
parthazkenz, ma zeneiskolakent miikddik (Dunakorzo 16.). Weresmarthy Mikldst kiildndsen erdekelte a politika. 1906-1910 kdzdtt a Fiiggetlensegi Part programjaval orszaggyiilesi kepviseldTcent figyelhette es befolyasolhatta az orszag politikai eletet is. A
varosi lapok soraban d az egyetlen, aki az iijsag fejlecen a neve mdge a titulusat is beirta: orszaggyiilesi kepviseld. 1919-ben, a Tanacskdztarsasag idejen ellenforradalmi szervezkedesbe kezdett, ezert a proletarhatalom helyi vezetdi jiiniusban letartdztattak es
elvittek. Hazaterese utan azonban hamarosan tiiddT3ajban meghalt.^°^ Tevekenyseget
a kepviseld-testiilet nagyra ertekelte es 1925-ben utcat neveztek el rola, amelyet 1946ban csereltek le a kdltd Vdrdsmarty Mihaly jobban hangzd nevere. A szerkesztdseg a
Rakdczi Ferenc utcaban mukdddtt. A kiadasban a szerkesztdnek volt egy segitsege is.
A hatodik szamban kdzlik, hogy a kiaddhivatal fdndke Erdds Fiildp, aki egy hirdetes
szerint a budapesti Rack G . es Trs. kutak, szivattyiik gyartdjanak itt helyben, a Meszaros (ma Bercsenyi) utcaban miikddd iigyndke volt. A lap megjelent „minden vasdmapon". Elgondolkodtatd, hogy a szerkesztd a hirlap nyomtatasanal nem a helyi nyomda
szolgaltatasat vette igenybe. Talan az dnalldsagat, befolyasolhatatlansagat akarta ezzel
hangsulyozni. A lap Budapesten, a Jdkai nyomdaban kesziilt
Weresmarthy Miklds tudataban lehetett a lapinditassal vallalt nehezsegeknek es
feleldssegnek Bizonyitja ezt az elsd, majus 14-i szamaban kdzdlt Programj-a. is: ,/i
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modem kor, mely goz- es villanyerovel dolgozik, oridsi munkdt vegez minden teren. Az
oridsi munkdnak eredmenye a tdltermeles, mely ellendllhatatlan erdvel dsztdnzi az dllamokat ujabb es ujabb piacok keresesere. Eppen azert ma mdr nem annyira a nemzeti
erzes, a nemzeti biiszkeseg, mint sokkal inkdbb a kdzgazdasdgi erdek dsztdnzi harcra az
egyes dllamokat. A sajtdtermekeket is a modem kor Idzas munkdja hozza letre. A tultermeles azonban ezen a teren, ha nem idez is eld dlddkld hdborut, de nagy erkdlcsi romldsnak lehet az oka, mert csak akkor van letjogosultsdgunk, ha megfeleld szildrd erkdlcsi
hdtteriink van. Erkdlcsi alap nelkiil a sajtotermek kdnnyelmu es blinds jdtek eszkdzeve
vdlik, mely megrontja, megmetelyezi a kdzvelemenyt s dnzd anyagi celokert dmba bocsdtja a szellemi elet legdrdgdbb kincseit
Magyarorszdgon, a fdvdrosban es a videken is ma mdr annyi a hirlap, s oly nagy ezen
a teren a tultermeles, hogy minden komolyan gondolkodd ember csak megutkdzessel
vehet kezebe egy iij lapot Megiitkdzessel, mert a legtdbb esetben dnkenteleniil eldterbe
nyomul az a feleletet nem taldld kerdes, hoi van ennek a lapnak az erkdlcsi alapja, s az
iizleti erdeken kiviil mi lehet a celja... ami lapunk nem dll egy vonalban a gomba mddra
szaporodd sajtdtermekekkel. Mindenekeldtt kijelentjiik, hogy a magyar dllameszme szolgdlatdban dllunk. Politikdnk alfdja es omegdja 1848, melybdl soha semmi kdriilmenyek
kdzdtt semmit sem engedtink. Az okos es kdriiltekintd politika azonban bekdtdtt szemmel nem megy a falnak. Igy mi is kenytelenek vagyunk az adott viszonyokat tekintetbe
venni es a koalicidt, a jelenlegi kormdnyt Tdmogatjuk tehdt a kormdnyt, de csak addig,
es olyan mervben amig olyan sikamlds talajra nem lep, melyen a nemzeti nagy celunk fele
vald eldhaladds teljesen lehetetlenne vdlna. KerUljiik a forradalmat, de nem rettenUnk
vissza semmifele hatalomtdl, ha nemzetiink es hazdnk azt kivdnja, hogy a kiizdelem teren
hiven es kitartd lelkesedessel megdlljunk. Feltetleniil hadat iizeniink a demagdgidnak es a
hazafisdg kdntdseben bujkdld vagy mds dlarcot viseld farizeusoknak. Bekesseget, de egyszersmind harcot is hirdetiink. Bekesseget, de nem azt a beket, amely a maga zavartalan
nyugalmdban egyenld a haldllal, hanem azt a bekesseget, amelyben mindenki a munka
terenek kiizdelmeben dll, s a kiizdelemben megvan az egyseg, azt a bekesseget, mely termekenyitdleg hat s melynek veddszdmyai alatt ugy az egyesek, mint a polgdrok egyeteme
erkdlcsi es anyagi gyarapoddsnak indul. Harcot hirdetiink, de nem azt a harcot, melyet
kicsinyes celokert folytat az dnzd lelek, hanem azt a harcot, amelyben mindenkinek dldozatot kell hozni azert, hogy hazdnk es nemzetiink jobbletenek szent templomdt felepithessUk. Munkatdrsaink szakertd, gyakorlott hirlapirdk kdrebdl vdlogattuk dssze s olyan irdi
gdrddval rendelkeziink, amely gdrda nem ujonc, hanem a kiprdbdlt toll munkaerejevel es
kepessegevel lep a kiizdelem terere".
A fenti celkituzes es iranyelv meg altalanosan ertendo. Kesobb a szerkeszto a lap
pontos helyi feladatat is az olvasok tudomasara hozta: ,A kdziXgyekkel foglalkozni,
kiildndsen itt ebben a mi vdrosunkban, sem nem kellemes, sem nem hdlddatos dolog.
Ennek daczdra mi vdllalkozunk erre a hdlddatlan feladatra. Megimnk mindent hiven,
tdrgyilagosan, ami a kdzelet teren tdrtenik, de keriiliink minden olyan dolgot, aminek a
kdziiggyel semmi dsszefiiggese nines. Birdljuk a szemelyeket is, ha azok kdzteren mozognak, deprivdt dolgokkal sohasem foglalkozunk."^^'^
Attekintve a Szechenyi Konyvtarban hianytalanul meglevo, am kisse nehezen olvashato, diafilmre rogzitett lapot, kepet kaphatunk egy X X . szazad eleji videki politikai lap eleterol, helyzeterol. A politikai lap megnevezes itt kuldnosen hangsulyos
ertelmet kap. A z orszaggyiilesi kepviselokent is miikodo szerkeszto termeszetesen
bennfentes az orszagos iigyekben. A lapban kiilon rovatot szantv4 kepviseldhdzi hireknek,A T. (tisztek) Hdzban tortent dolgoknak. V a n meg egy rovat, amely kimondottan
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a fdvaroshoz kotodik, ez a Politikai heti szemle cimmel jelent meg.. E lap reven a helyi
olvasok szinte napra keszen kovethettek az orszagos politikat. Peldaul megtudhattak
altala, hogy „Batthydnyi Tivadar nagyhatdsu beszedet mondott a Fiiggetlen Pdrt neveben. A balpdrt reszerol Szappanos Istvdn es Farkashdzy Zsigmond dlltak sorompoba".^^^
Termeszetes, hogy az iijsag lekozli a szerkeszto urnak a tisztelt Hazban mondott sajat beszedet is. Aprobb betukkel, hogy minden elferjen. Igy is a negy lapos ujsagbol
harmat az 6 felszolalasa tolt meg.^'^y4 Kepviseldnk beszdmoldja cimu cikkben pedig
kozlik azt a szoveget, amit Weresmarthy Miklos Pocsmegyer, Szigetmonostor, TahiTotfalu lakosai eldtt mondott el. E z e n tiil, mindig lehozta a lap azt is, hogy Weresmarthy Miklds az orszaggyulesen mikor szdlalt fel, milyen targyban. Azert helyt adott a
lapban a koUegaknak is. A videki lapok nem kis reszet orszaggyiilesi kepviseldTc, illetve
kepviseldjeldltek inditottak, altalaban d'k voltak a fd'szerkesztdi is, ez a kampanyolas
resze volt, a sok nev szerepeltetese pedig befolyasuk fitogtatasakent foghatd fel. Nev
szerint a kdvetkezd orszaggyiilesi kepviseld'k szerepelnek a lapban: P. Abraham Dezsd,
grdf Batthyhany Tivadar, Beck Lajos, Burgyan Aladar, Buza Barna, Kalosi Jdzsef, L a zar Pal, Merey Lajos, Nagy Dezsd, Nagy Emil, dr. Zakarias Janos. 6 k termeszetesen
a politikai temajii vezercikkeket szigndzzak a lapban. Irnak a budgetrdl (kdltsegvetes),
az allamsegelyrdl, a partkerdesekrdl, a valasztasi rendszer reformjardl, az ebredd panszlavizmusrdl, a klerikalizmusrdl es antiszemitizmusrdl. E s mindenrdl, ami orszagosan
fontos kerdes volt. Nyelvezetiik szerint a cikkek vegyesek. Nem ritka a latin vagy nemet
cim: Si vis pacem: para bellum,^^^ Divide et impera,^^'^ Kristliches Volksblatt,^^^ amiket
ekkor termeszetesen a kdzeposztalybeli olvasd mind ertett.
A kor sajtdszemlelete reven a politikai vezercikkeket itt is a Tdrca, az irodalom,
a vers es a novella kdvette. E z e k szerzdi egyreszt a magyar irodalom es hirlapiras
kortars ismert alakjai: Benda Jend, Brddy Miksa, Miklds Jend, Relle Pal, Zdldi Marion. M a kevesbe vagy egylatalan nem ismerjiik Alaya Miklds, Boer Miklds, Boross
Ferenc, Erdds Lajos, Fiizy Istvan, Fiildp Istvan Harmos Karoly, Kdsa Ede, dr. Mares
Oddn, Salamon Rezsd, Vadasz Lajos munkassagat, de a szerkesztd meltdnak tartotta
d'ket egy-egy alkotasuk kdzlesere. Ket szerzdrdl tudjuk, hogy a varoshoz kdtd'ddtt.
Dr. Beheim Imre az itt mar emlitett vendegld's csalad sarja, dr. Ddrits Istvan jogasz,
kdltd az egykori szerb piispdk, Magyarevits Jeremije unokaja a varosban a Petdfi u.
2.SZ. hazban lakott.^*'' Lasd korabban a Szentendre es Videke Hirlapjanal. A Vendredy nev mdgdtt magat a szerkesztdi, Weresmarthy Mikldst sejtjiik.
A z elsd'kent emlitett orszagos iigyek mellett a masik rovat: Megyei, Jdrdsi, Vdrosi
Ugyek jelzi, hogy azert a szerkesztd hajlandd kdzelebbre is tekinteni. Megyei iigyeknek cikket ugyan nem szant, csak kis hirt. A kdrnyek ennel nagyobb figyelmet kapott.
Jelent meg cikk a tanitdk kdzgyiileserdl, amit Pomazon tartottak,^'' a Pilisvdrdsvaron
megrendezett Tenyeszallat-dijazasrdl. Itt nev szerint is kdzli a dijnyertes allatok tenyesztdinek adatait. Tudjuk, Szentendren nem volt jelentds allattartas, nem is kapott
itt dijat senki. Annal tdbben nyertek viszont Pomazon.^'^ Pomaz kiildndsen gyakran
szerepel a lapban. A Lantpengetd szerzdi nev alatt megjelent Siirgds fizetesemelest
cimu cikk a H E V dolgozdk meltatlan helyzetet nehezteli. Budakalasz mint a„Pilisvi311
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deki mehesz egyesulet" szekhelye kerul szoba. Leanya reven ugy tunik, a szerkesztot a
pedagogia kiilonosen erdekelte. Mint lattuk, megemlekezett a pomazi tanitogyiilesrol, es tobb cikkben koszdnt pedagogusokat: Egy tanito jubileuma.^^'^ Ugyanezen a cim
alatt ir a tahitotfalui Karossy Istvanrol.^^"
M i tortent a rovatban emlitett varosi iigyekkel? Termeszetesen ott van az drok
tema, a vicinalis. Meg az is jo alkalom az irasra, hogy nines mirol irni. „Komor rdncok
tddulnak homlokunkra. Mdr egy het ota se osszeiitkozes, se kisiklds nines a vieindlison",^^^ Azert a villamositasarol meg jo parszor irhattak. Peldaul azert is szot emeltek, hogy nines eleg kocsi. „ Valdsdgos harcot vivnak a munkdsok reggel a vicindlison.
Szdz meg szdz munkds rohanja meg a vonatot minden alkalommal, hogy reggeli hat
ordra a fdvdrosban lehessen. Egy-egy szuk kupeban 50-60 ember zsufolddik dsszes meg
igy is alig tudjdk oket elhelyezni".^^^
Emellett jo tema meg az oktatas. A z altalanos temajii cikkek mellett a legtobb
szo azert a szerkeszto gondnoksaga alatt alio helyi reformatus iskolarol esett. Kozol
az igazgato, a Pentek Ferenc igazgato altal kiadott iskolai ertesitdbdl egy reszletet
Nepszeriisiti az iskolaban letesitendo internatust. E s termeszetesen mint bennfentes,
kepviseld rendszeresen es hosszan irt a kepviseld-testiileti iilesekrdl. Ezen tuddsitasait igy vezette be: „Aki jdl akar mulatni, az ne keresse fel a fdvdrosi szinhdzakat, az
ejjeli mulatdhelyeket, mozikat s kabarekat, hanem menjen el Szentendre vdros kepviseId-testiiletenek kdzgyiilesere".^^^ Majd valdban az egyes iilesekrdl reszletes tuddsitast
ad. Pontosan nev szerint, ki mit mondott, kivel vitatkozott. Mely temardl kinek mi
volt a velemenye. Egyetlen lapban sem talalunk hozza hasonld beszamoldkat. Emellett
van cikk a kdzrendrdi, a kdzegeszsegiigyrdi, s mindenrdl, ami a helyieket erdekelte.
Feltiinden nagy cikk jelent meg arrdl, hogy meghalt a varos tisztiorvosa dr. Cseby A n tal. Hosszan bemutattak a varos eleteben kesd'bb nagy szerepet jatszd iij orvosi, Pechy
Henriket. Meglepd modon egy majdnem teljes alakos fotdval. Ket eves miikodes alatt
ez az egyetlen fotd a lapban. A szerkesztd odafigyel a varos eletenek bekejere is. Szep,
meltatd cikket irt Bogdanovits Lucian szerb ortodox piispdkrdi, akit„valldsi es nemzetisegei kiildnbseg nelkiil nagy tisztelet dvez a szekvdrosdban, Szentendren".^^^ S amikor dt
szerb patriarkava neveztek ki, a beiktatas helyen, Karldcan nagyszamii varosi kiildottseg is megjelent. Ott volt Maximovits Istvan polgarmester,,/:/ magyarul, kdzben szerbiil,
es vegiil magyarul Udvdzdlte Szentendre neveben a pdtriarchdt".^^'^ A tobbiekhez hasonldan ebben a lapban is volt Kdzgazdasdg rovat, amely a gazdakat igyekezett segiteni. Itt
ilyen cikkek jelentek meg, mint Baromfitenyesztesiink es a keltetdgepek, A csemegeszdld
termelese mint jdvedelmi forrds. A nagyobb cikkek mellett a varosban tdrtent esemenyekrdl szdld aprdbb hirek is kaptak egy rovatot. Kiildnfele cimszd alatt kdzdltek a
hazassagot, halalozast, betdrest, rendezvenyeket, s a megszokott aprdbb esemenyeket.
A Kdztiik cimszd alatt kdzdltek kdzdtt azert akadtak nagyobb hirek is. Mint peldaul,
hogy a Fdter 574. sz. alatt„Zelles es Vas" neven miiszaki iroda nyih, ahol Zelles Lajos es
Vas Aladar okleveles merndkdk mindenfele miiszaki munkalatokat (fdldmeres, epitkezes, diszkertek) vegeznek. Vagy ,/nint ertesiiltiink, ma deleldtt Lieber Jdzsef es dr Zsiska Pdl vezetesevel egy negyven tagbdl dlld kulddttseg jdrt az alispdnndl es a fdldmiivelesiigyi
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minisztemel (az erdo es a fakivagas miattj.^^' S vegiil, miutan ehhez a laphoz is penz
kellett, az utolso oldalt ok is a hirdeteseknek szantak. A m i itt feltiino, hogy bar a lapot
Szentendren adtak ki, a szerkesztd is szentendrei volt, a hirdetdic mind budapestiek.
Persze jd nevil cegek hirdettek, mint peldaul a Tdrley pezsgd, a Jdkai kdnyvnyomda.
Valdszinii d'k sokkal tdbbet fizettek a lapnak, mint amennyit a helyiek adtak volna.
Erthetd mddon az egyetlen helyi hirdetes Intemdtus Szentendren cimmel jelent meg. E z
ugyan a lapnak nem hozott jdvedelmet. Ezen az oldalon volt egy kiildn talalmanya is a
szerkesztdnek, a Kishirdetes, ma azt mondanank, aprdhirdetes. Itt eladd hazak, villak,
birtokok cimei es emlitesre meltd adatai jelentek meg. Ezek feltehetd'en a fdvarosi
olvasdk igenyei nyoman keriiltek be az iijsagba.
1908. elejen a lapot a szerkesztd nagy tervekkel inditotta utjara. igeretet igyekezett is betartani. Jd irdi gardat szedett dssze. A kor igenyeihez merten szinvonalas
iijsagot jelentetett meg, oktdberben azonban megis besziintette. E r r e vegiil nem politikai, es nem is anyagi okok kenyszeritettek, hanem a feladata. E z t az utolsd szamban
a Bucsuzunk olvasoinktol cimii cikkeben a varosiak tudomasara is hozza: „Magasabb,
orszdgos erdek parancsolja, hogy napilapot szerkesszunk es adjunk ki, s ez a napilap
annyira igenybe veszi minden eronket, hogy a Pest videki Hirlapot kenytelenek vagyunk
besziintetni". A z a fontosabb lap pedig az orszagos politikat jobban szolgald Magyar
Ujsdg cimii napilap volt.
SZENTENDRE ES VIDEKE
Kozgazdasagi, tarsadalmi es szepirodalmi hetilap (1910-1915)
Kozgazdasagi, tarsadalmi hetilap (1915. januar 10-1916)

SZENTENDRE ES VIDEKE
KOZGAZDASAGI,

Szentendre, 1914. januar 4.

TARSADALIVII E S SZEPIRODALMI

-Vasarnap.

HETILAP.

*

V. evfolyam I . szdm.

Bar az eld'd, a Szentendre es Videke Hirlapja hasabjain kiildn nem irtak arrdl, hogy a
lapot megsziintetik, a szerkesztdsegben megis elhetett a vagy, hogy valtoztatni kell.
A z 1910-es majusi utolsd szammal ugyan megsziint az a lap, am a szerkesztdseg iigy
erezte, hogy az evekig sikerrel miikddd iijsag nem tiinhet el csak iigy nyomtalanul.
Meg van dolguk, nem hagyhatjak ott az olvasdikat. F e l evig tervezgettek, majd meg
1910 novembereben elinditottak ezt az uj lapot. A z elsd szambdl a kdriilmenyeket is
megtudhatjuk. A tisztelt eld'fizetd'kkel a kdvetkezd'ket kdzlik: „Meg a nydrfolyamdn
hatdrozatba ment, hogy az uj lap cime Szentendre es Kdmyeke lesz. Az elofizetesi felhivdst is igy bocsdtottuk ki. Mi azonban a Szentendre es Videke cimmel jelentUnk meg,
mivel a cimet magyarosabbnak es helyesebbnek tartottuk". A Bekoszontoben pedig igy
indokoljak a folytatast: >1 „Pestvideki Hirlap", majd a „Szentendre es Videke Hirlapja"
megszunte utdn ugy hitttik, hogy a fdvdrosi sajtdban feltaldljuk mindazt, amit esziink,
szivUnk es lelkUnk kivdn es epp ezert fennhangon hirdettiik, hogy nem kell nekiink helyi
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lap". Am a varos kozigazgatasa felelosseget erezve igy gondolkodtak: „Magunkba
szdllva aggddd, szereto lelekkel gondoltunk a szebb jdvore meltd videk nyomorusdgos
helyzetere. Ennek az aggodalomnak, ennek a szeretetnek gyiimdlcse e meginduld hetilap
Szentendre es Videkenek kulturdlis es szocidlis sziiksegleteit akarjuk szolgdlm..".
A lap szerkesztesere Salamon Rezsot kertek fel. A z 6 neve felmeriilt meg a Pestvideki Hirlap szerkesztqjekent is. Am Salamon Rezso ezt„e/ nem vdllalhatta nagymervU
elfoglaltsdga miatt'^^^ Vegiil a szerkesztest a varosban iigyvedkent miikodo dr. Antony
Bela (1880-?) vallalta. Kesobb rovid idore 6 lett a varos polgarmestere (1914-1915).
Szentendrerol aztan 1915-ben Esztergomba koltozott, ahol szinten polgarmesterkent
dolgozott tovabb. Tudjuk meg rola, hogy szakcikkei jelentek meg kiilonbozo folyoiratokban. A Magyar Tarsadalomtudomanyi Tarsasag, a Termeszettudomanyi es a
Foldrajzi Tarsasag aktiv, a Petofi Tarsasag partolo tagja volt.^^'' A kesobbi szerkesztok kdziil tudjuk, hogy Magdics Istvan (1913,1915) a helyi Szent Imre Romai Katolikus Fiuiskola tanara, Perjessy Sandor (sic 1915) korabban az eldd, a Szentendre
es Videke Hirlapja munkatarsa volt. A masik ket szerkesztd: Gallay Geza (1914) es
Ivanits Istvan (1915) eleterdl nincsenek adataink. A szerkesztdseg a mindenkori szerkesztd lakasan miikodhetett, mert az evek soran tdbbszdr is valtozott. Eldszdr a K d r
utcaban, majd az Arzen utcaban, vegiil a Gdrdg utcaban miikdddtt. A lap kiaddja
termeszetesen a Szentendre es Videke Lapvallalat. A nyomda, ahol az iijsag keszult
eldszdr a F d teren miikdddtt, amely ekkor mar a Szentendre es Videke nyomdaja
cimet viselte. Annak tulajdonosakent dzv. Goldstein Mdrnet jeleztek, aki ugyancsak
a F d teren papirkereskedest is miikddtetett. A lap indulasakor a nyomdaba egy uj
munkatarsai is kerestek. A z egyik aprdhirdetesben ezt olvashatjuk: „Egy jd hdzbdl
vald 14 eves Jiu, aki 2-3 kdzepiskoldt, esetleg IV. elemi osztdlyt vegzett, felvetetik heti
fizetessel a Szentendre es Videke kdnyvnyomddba, Fd ter 99. szdm alatt".^^'^ Kesd'bb a
nyomda mar a Gdrdg utcaban miikdddtt. A lap megjelent „minden vasdmap reggel"
Eldfizetesi ara egy evre 8, felevre 4, evnegyedre 2 korona volt.
A lap szerkezete az eld'zd'hdz kepest nem valtozott. E z is a vezercikkel indult, de
ezek kdzdtt sokkal kevesebb az altalanos, orszagos tema es sokkal tdbb a helyi. Peldaul vezercikkek jelentek meg a kdvetkezd cimekkel: a Vdrosrendezesiink,^^^ Hogyan
gazddlkodjunk?^^^ Hogyan szeretnek Szentendren az igazsdgot elnyomni?^^^ Ki a felelos az
iskolai mulasztdsokert?^^^ Az ezt kdvetd ket oldalt aztan megtdltik a helyi esemenyek.
Cikkekben es a Hirek rovatban. Inditottak meg egy rovatot^ T. (tisztelt) Hdz cimen
A Pestvideki Hirlappal ellentetben e mdgdtt azonban nem a nagy parlament, hanem
csak a kis parlament, a helyi kepviseld-testiilet hirei, esemenyei kapnak helyet. Meg
az utolsd, hirdetesi kdzld oldal is csak a varose. Altala a helyi iparosokat, kereskeddket igyekszik segiteni. Termeszetesen nem marad el a Tdrca rovat sem. Versekben,
elbeszelesekben itt is gydnydrkddhet az olvasd. Ezek szerzdi azonban merd'ben lijak.
Mar nem Perjessy Gydrgy valogat az orszagos kinalatbdl. A magyar irodalom jelesei
kdziil csupan Ignotus, Cholnoky Laszld, Rakosi Jend nevet talaljuk. Illetve folytatasban kdzlik Jdkai Mdr Rab Raby cimu, a varoshoz kdtddd regenyet Igazi ertek,
hogy itt el a varosban a szazadeld legunnepeltebb konzervativ kdltdvezere, Abranyi
E m i l 1851-1920). 1911. marcius idusan d mondta az iinnepi beszedet a varosban,
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amit a lap nagy orommel hozott le. Mellettiik a kovetkezok tollabol jelentek irodalmi alkotasok: Bekefi Hermin, Benjamin Ferenc, Bodo Jozsef, Boer Kalman, Bohm
Istvan, Endrei Sandor, Flatt Zsoka, Hangay Sandor, Kocsardy Pongrac, Kosa Rezsd,
Kosztolanszky Istvan, Levay Mihaly, Nemeskeri Kis Jdzsef, Rdna Bela, Saary Jdzsef,
Tarek Mihaly, Zoltan Bela, Zoltan Gyula, Zoltan Vilmos, Zsigmond Konrad. Tdbb
tarca jelent meg Szinesz alairassal, akinek kileterdl egy vidam cikk ugyan fellebbentette a fatylat. A z altala irt Szellemes Miska, jelenetek egy szerkesztosegi iroddban cim
alatt a kdvetkezdlcet olvashatjuk: ,Miska, a „Fdklya" cimu irodalmi es mUveszeti lap
jeles tollu munkatdrsa lement a redakcioba, regi jd udvarias szokdsdndl fogva leiilt az
irdasztalhoz, elotte egy csomo papir hevert"?^^ Marpedig, akinek a neve dsszekdthetd
a faklya szdval, az csak Perjessy Sandor lehetett. A masik helyi szerzd Bindorffer F e renc (1890-1952) kerekgyarto, bognar es kdltd, a szentendrei festdic jd baratja. Versei
nemcsak ebben a lapban jelentek meg. Dalok cimCi verseskdtetebdl a Pesti Tiikdr es
a Nap cimil fdvarosi ujsagok is kdzdltek egy-egy versei. A szerzdnek ezen tiil megjelent meg egy verseskdtete A keritesen tiil cimmel
Bar itt is jelennek meg cikkek
nevalairas nelkiil, azert tdbben neviikkel vallaljak az iigyet: Antony Bela, Goldberg
Jend, Lieber Jdzsef, Persian Adam, Pentek Ferenc, Rakodczay Pal, Schidld Bertalan,
Siitd Vidor Janos, Vas Aladar, dr. Zsiska Pal. Ezek kdziil tudjuk, hogy Antoni Bela
jogasz, majd polgarmester, Bodd Jdzsef, Lieber Jend, Pentek Ferenc, Schidld Bertalan itt helyben tanar, Goldberger Jend birtokos, Vas Aladar merndk, vallalkozd, dr.
Zsiska Pal r.kat. pap. Kdztiik egyetlen hivatasos ujsagird van, d Persian Adam (1887
- ? ) . A Szent Ferenc rend papndvendeke bdlcseleti es hittudomanyi tanulmanyokat
folytatott, de 1907-ben kilepett a rendbdT es iijsagird lett. Szentendrerdl ndsiilt. 19181919-ben a Karolyi kormanyban a katolikus egyhazi iigyek kormanybiztosa volt.^"
Cikkei valdban eliitdttek a tdbbiek nyugalmasabb hangveteletdT A z igazi iijsagird a
szenzacidkat kereste. Egy helyi esetrdi, Pentek Ferenc, a Reformatus polgari iskola
igazgatdja viselt ugyeirdl az Alkotmany cimii lapban cikket is irt. A folytatast a mi
lapunk kdzdlte. Persian Adam tdbbszdr is felszdlitotta az igazgatdt, inditson ellenne
sajtdpdrt. Egyebkent „a magyarsag megvesztegethetetlen hangu fdklyavivdje", ahogy az
igazgatdt a varosban neveztek dsszeveszett dr. Zsiska Pal rdmai katolikus kaplannal
is. Ellene Pentek Ferenc irt cikket a Pestvideki Hirlapban. Panszlavizmussal vadolta
meg dt. 6 k is sajtdperrel fenyegettek meg egymast. Vegiil Pentek bocsanatot kert
Zsiskatdl. Mindezen esemenyeket velhetoen az olvasdk nagy drdmere a lap reszletesen kdvette. Persian Adam igazan jd iijsagird volt. Kdriildtte mindig zajlott az elet.
Masik cikkebdl azt tudjuk meg, hogy a kdzelet nem volt mentes az illetlen megnyilvanulasoktdl. Falra kent vdrosi politika cimii cikke szerint d megsertette „az illemtudds
legelemibb szabdlyait es joveveny letere nem tettem hodolo Idtogatdst a vdros teljhatalmu
kormdnyzoindr ezert azok jdttek el hozza, de csak a haza kiilsd falaig.^^^
A szerkesztdic es lijsagirdk igeretiikhdz hiven igyekeztek mindeniitt ott lenni es
tuddsitania az olvasdkdzdnseget a fontos dolgokrdl, esemenyekrdl. 1910. vegen itt
is hangot kap az drdk tema, a vicinalis, melyrdl a cikkird most csak azt jegyzi meg:
"ha akadna egy magyar Moliere, kacagtato darabokat irhatna rola. "^^'^ Emellett decemberben volt egy nagyobb tema is, a vizvezetek kiepitese, amelyrdl nagy vita zajlott:
„a december 2-i kepviseldtestiileti kozgyiilesen. Maximovits Istvdn polgdrmester a vizvezetek alapjdul szolgdlo probafurdsok megkezdeset javasolta 5000 korona koltseggel.
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Ezzel szemben dr. Weresmarthy Miklds javaslata: olyan dltaldnos rendezesi tervre irjon
ki pdlydzatot a vdros, amely a vildgitdst, a csatomdzdst, ut- es utcarendezest, a vizvezetekrendszert Duna-viz szuresevel is magdba foglalja. A testiilet hosszas vita utdn a dr.
Weresmarthy javaslatdt fogadta el" tudjuk meg vegiil.^'**' Termeszetesen tajekoztatnak
a koltsegvetesrol is: „Az 1911-es kdltsegvetes dsszesen 7662 korondt szdn a szegenyek
segelyezesere, ami 16.4 %-os lakossdgipdtaddnak felel meg. Ezt Pechy Henrik kevesnek,
a polgdrmester soknak taldlja". Kinek van igaza? - teszi fel a kerdest a „ Van-e szegenyseg Szentendren?" cimu cikk iroja.^"** Szot ejtenek egy komoly erkolcsi kerdesrol, az
ivasrol, kocsmazasrol is. A Ki itt a hibds? cimu cikk iroja errol igy gondolkodik: „Vdrosunkban jelenleg 27korldtlan es 15 korldtolt italmeresi engedely van. Egy vdros, melynek
a legutdbbi nepszdmldlds adatai szerint alig volt 5000 lakosa, van 42 italmeresi engedely.
Es mindegyik megel, gyarapszik es gazdagodik, a munkdsnep pedig, miutdn keresetenek
nagy reszet megitta, rdszorul a vdros segelyere. Nem akarjuk a munkdsnepet sem menteni, de elsdsorban hibdztatjuk azt a jelenleg hatalmon levo rendszert, mely az italmeresi
engedelyek nagy szdmdbdl magdnak kortes eszkdzdket akar teremteni" .'^'^^
A z ev nagy szenzacioja, es az ujsag szamara kituno tema meg a helyi mozi, az
„Apolld „Projectogrdph" megindulasa. A z orvendetes esemenyrol a lapban a kovetkezoket olvashatjuk: „a villamos erore berendezett mozgdfenykepszinhdz Szent-endren
a regi malomkdzben (ma Malom utcaj ma vasdmap uj, fenyes es szenzdcids milsorral
tartja megnyitd eldaddsdt. Kezdet d.u. 2 drakor. Hetfdn uj miisor, szivespdrtfogds keretik"
- fordul a varoslakokhoz a mozit mukodteto Wastl Bela fenykepesz.^"*^ 1911. februar elejen arrol tudositanak, hogy a mozi „vasdmap, febmdr 19-en szenzdcids milsorral
tartja meg erdekfeszito es tanulsdgos eloaddsait. Szenzdcidkeltdkepek erkeztek" hivja fel
a figyelmet a lapszerkeszto. Majd kesobb tdbb cikkben hosszan elmelkednek ezen iij
kulturalis intezmeny mikentjerdl. A mozitdl elsdsorban az ifjiisag erkdlcseit feltik. A
mozi erkdlcse cimu cikk szerzdje ezeket irja „Erdekes hare folyik hdnapok dta Debrecen
vdrosa es a reformdtus kollegium igazgatdsdga kdzdtt A harcos felek azon vitatkoznak,
hogy a mozgdszinhdz kultdrintezmeny-e, vagy van-e befolydsa az ijjdsdg erkdlcsere?.. A
bizottsdg vegiil Domahidy Elemer fdispdn inditvdnydra kimondta, hogyha mdr a mozi letesiteset meg nem akaddlyozhatja, felhivja a fdkapitdny figyelmet arra, hogy a mozgdszinhdz
eldaddsainak engedelyezesenel legyen tekintettel a kollegium ijjdsdgdra es csak olyan kepek
eldaddsdra adjon engedelyt, amelyek erkdlcsdsek es ismeretterjesztdk. Hasonld szigorubb
felfogdsu. tantestiileti velemeny es vdrosi tandesi hatdrozat el kellene Szentendren is" szegezi le a cikkird. Majd tovabb ertekeli a helyi viszonyokat: „Az ellen tiltakozunk, hogyzsenge gyermekeink azt nezzek vegig, amit legfeljebb afelndttek Idthatnak. Gyermekeink fejlddd
erkdlcsi erzeket ketes hatdsu mozi darabokkal eltompitani nem engedjiik. Sajnos, vdrosunk
erkdlcsi erzeke nem dll olyan magas fokon, hogy az ilyen darabok rossz kdvetkezmenyeitdl
ne kelljen tartani Egypdr gyermeket lopds, sikkasztds, betdres s hasonld miatt minden evben kell javitdba kiildeni S nines ebben semmi resze a mozinak? ..Azert kerve-kerjilk a meg
erkdlcsi erzekkel s beldtdssal bird szuldket, az dsszes iskoldk vezetdit, s vegre a renddrseget,
lepjenek kdzbe, s a meg fejlddd, taldn meg romlatlan gyermekek reszere csak a nekik megfeleld darabok eldaddsdt engedelyezzek" .^"^ Igaz az itt vetittet kepek, filmek megitelesere
meg keves az ismeret, gyakorlat, velekedik az iijsagird. „Egy darab, illetdleg kep erkdlcsi
erteket vagy hatdsdt kiilonben is igen nehez meghatdrozni, kiildndsen ha kuldnbdzd erkdlcsi nevelesu es felfogdsu, kuldnbdzd intelligencidju emberekrdl van szd. Willy francia irdt
340
341
342
343
344

Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.

1910.
1910.
1910.
1910.
1910.

dec.4.
dec. 18.
dec. 18.
dec. 18.
okt. 15.

69

tartottam a pomogrdfia nagy mesterenek es ime egy napon megjelenik Heltai Jeno esszeje
es bebizonyitja, hogy Willy a legerkolcsosebb iro.^^^
Majd egyre kevesebb szo esik a mozidarabokrol. Csak az aprohirdetesekben ismertetik a musort. V a n eleg mas hir is a varosban, ami a lapba kivankozik. Peldaul
az, hogy 1911. marcius 1-en elhunyt az 1874-tol a varosban visszavonultan elo Europa
hiru operaenekes, E r k e l Ferenc operainak jeles eldadoja, Steger Xaver Ferenc. E s
„Szdknek a rendordk - tudjuk meg ezt is a lapbol - „Vdrosunk a szemely es vagyonbiztonsdg erdekeben megszaporitotta renddrlegenyseget s szervezte a renddrtiszti dlldst.
Rendoreinknek azonban olyan sovdny fizetest adott, hogy a mai gazdasdgi viszonyok
mellett abbdl megelni nem tudnak. Azert kereket oldanak s mdsutt keresnek maguknak jobb dlldst. E heten is elment egyik, aki mdr hosszabb ideig szolgdlta a vdrost".^^''
Nem kimelik az ujsagirok az oktatasiigyet sem: Azsiai iskolai dllapotok Szentendren,
velik." Vdrosunkban, a magyar fdvaros szomszedsdgdban, botrdnyos iskolai dllapotok
vannak. Telen meg jdmak valahogy az iskoldba, de most tavasszal, midta a mezei munka megkezddddtt s meg az iskolds fiuk is keresethez jutnak, a ndvendekek egyharmada
nem Idtogatja az iskoldt. Meg botrdnyosabb dllapotok uralkodnak az izbegi iskoldban"^'^^
Akadt egy masik eset is, amin egy kicsit ragodni lehetett. A kepviselotestiilet 1911.
Julius 10-i kozgyulesen „felolvastdk Hudolin Lajos es 38 kepviseldtestiileti tag eldterjeszteset egy (romai katolikus) kdzepiskola letesitese irdnt, melyet Pentek Ferenc, (a helyi
reformatus magan polgari iskola igazgatoja) a reformdtus polgdri iskola ellen intezett
aknamunkdnak es bosszu mUvenek mindsiti" .^"^^
Akadnak azert orvendetes esemenyek is, amirol a lap beszamolhat. A m kozben
azert az ujsagiro mindenre figyel. A „ Telefondsszekdttetes Szentendre es Izbeg kdzdtt
cimu cikkbol megtudhattak az olvasok, hogy, Bizottsdg fog Izbegre kimenni, hogy telefondllomdsnak es drszobdnak megfeleld helyiseget, ahol dllanddan ket renddrfog tartdzkodni,
keressen. A jo ujsagiro azonban nem elegszik meg ennyivel, tobbet ker az ott eloknek.
Mi nem elegsziink meg a telefon dsszekdttetessel, tessek a vdrosi tandcsnak ott tdbb kiitrdl
gondoskodni, legaldbb a fdutat tiirhetd karba hozni es ami a fd, legaldbb egy pdr petrdleumldmpdt odadllitanl Mert az mdr botrdnyos dolog, hogy Izbegen egyetlen Idmpa sem eg
s ha a hold nem vildgit, egesz Izbeg pokoli sdtetsegben van".^^ A lap tovabbra is figyel
mindenre. A z orvendetes hirben is megtalalja a kritizalni valot. Amikor „Partella osztrdk fdldmiivelesiigyi dllamtitkdr Molndr Istvdn magyar kirdlyi fdldmuvelesiigyi miniszter
tdrsasdgdban s mds magyar es osztrdk miniszteri kiilddttek tdrsasdgdban (Szentendren
jarva) a Giliczer-fele vendegld'ben ebedelt, a legnagyobb elragadtatds hangjdn nyilatkozott
a szentendrei videk elragadd szepsegerdl s magyar kollegditdl felvildgositdst kert arra nezve,
hogy a termeszettdl olygazdagon dldott videken fekvd s a fdvdros tdszomszedsdgdban levd
Szentendre vdrosa hogy lehet kulturilag annyira hdtramaradt" .^^'^
Ugy tunik, a varost ezekben az evekben leginkabb a villamositas es a vizvezetek kiepitese izgatta. E r r o l jelent meg a lapban a legtdbb cikk. A kepviseld-testiileti
iratokbdl tudjuk, hogy a Junius 28-i iilesen Perlusz Laszld azt kervenyezte, hogy a
villanyvilagitas bevezeteset halasszak el a vizvezetek- es csatornahaldzat megepitese
utani iddlcre.^^' Minderrdl a lap igy tuddsitja olvasoit "a kdzgyules, mely egy ewel ezeldtt igen nagy tdbbseggel a villamos vildgitdst szavazta meg, most ugyanolyan tdbbseggel
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Perlusz inditvdnya mellett szavazott.. A villamos vildgitds ellenzdi kiilonben gydzelmiiknek ne nagyon drvendjenek, mert a villamos vildgitds hivei Weisz Ddvid vezerlete mellett
szinten munkdba dlltak, 6k is aldirdsokat gyUjtenek, s nines kizdrva az sem, hogy azok,
kik Perlusz inditvdnydt aldirtdk, most Weisz Ddvid inditvdnydt is aldirjdk.. Annyira nem
biznak, hogy Szentendren a jelenlegi viszonyok mellett valami letesUl, hogy a legellentetesebb inditvdnyokat is kepesek aldimi es megszavazni, tudvdn, hogy az egeszbdl ugysem
lesz semmi"Az
ujsagbol az iigy folytatasat is megtudhatjuk. A jiilius 28-i kepviselotestiileti kozgyiilesen: "sorra keriilt Weisz Ddvid es tdrsai rendkiviili kozgyiilest kerdama
beadvdnya, melyben hatdrozottan provokdlnak a villamos vildgitds haladek nelkiil tortend letesiteseert. Perlusz Ldszldnak ama beadvdnya fdldtt, hogy a villamos vildgitds letesiteset eldzze meg a vizvezetek es csatomdzds letesitese. Hosszas es kdzben szenvedelyes vita
utdn 20 szavazattal 13 elleneben a villamos vildgitds mellett ddntdtt a kdzgyUles".^^^
A villanyvilagitas mellett az iijsagirok figyeltek meg a Duna hidak epitesenek
iigyere is. E z ugyanis befolyasolhatta az itt lassan kiepiilo idegenforgalom koncepciojat „..amely pillanatban a tahitdtfalui s kesdbb a vdci hid letrejdtt, Szentendre teljesen
elveszti a fdvdros es ddmdsi vonalon a teli forgalmat, nydrival pedig ugysem bir, mert azt
a hajdk kdzvetitik. Elszigetelt zugkdzsegge vdlik."^^"^ Igazan erdekes, hogy a lap allandoan a varosias intezkedesek letere vagy hianyara hivatkozik, holott Szentendre meg
ekkor is inkabb egy nagy falu. E z t bizonyitja a kovetkezd cikk is.- ,/l legutdbbi iddben
vdrosunkban uton-utfelen kezdtek libdkat legeltetni. A renddrkapitdny figyelmezteti a
vdros lakossdgdt, hogy a libdkat feliigyelet mellett csak a nagypatakban lehet hajtani s
hasonld feliigyelet mellett lehet csak ott szabadon legeltetni. A vdrosban kdborld libdkat
behajtjdk s biintetesiil darabonkent lOfillert kell fizetni".^^^
1912-ben meg mindig jd tema a lap szamara a mozi es a villamositas. A z egyik
hirdetesben oh/ashatjuk:„ A „Pathegraf villamos mozgd fenykepszinhdz Szentendren Epizddok Mdria Antoinette eletebdl" cimu filmet jatssza.^^*^ ,A villamvildgitdsi bizottsdg
elndke egybehivta a kepviseldtestiilet tagjait..., de az ertekezleten senki sem jelent meg.
Holott a villamvildgitds kerdesenek megolddsa siirgds kerdese vdrosunknak. Nem azert,
mintha a villamvildgitdsndl fenydrban fogndnak uszni a mostani sdtet utedk - taldn jobb
is^ ha sdtetben maradnak - de mert a vdros fejleszteset valahol meg kell kezdeni".^^'^
Ugy tiinik, a tdbb nemzetisegii es partallasu varosban minden politika lett. Ezert
figyelmeztet az ujsag: „Az, hogy gdz legyen-e a vildgitds, avagy villany, nem katolikus
vagy gdrdgkeleti szempontbdl ddntendd el, es a vizvezetek bevezetesenek sziiksegesseget se aszerint birdlja el a kepviseldtestiileti tag, vajon szerb vagy magyarpdrti-e az illetd ajdnlattevd".^^^ Bar amint az egyik cikk szerzdje irja, azert nines itt olyan nagy
baj a nemzetisegek kdzdtt: „A Javor-egylet estelyt tartott, melyre vendegiil nehdny nem
szerbet is meghivott A Jdvor-egylet, mely eddig a kdztudatban mint valami hazaellenes
dsszeeskiivd szerb szdvetseg szerepelt, rossz hiret fenyesen megcdfolta. A magyar legenyek vigan jdrtdk a szerbekkel a kdldt es lelkesen tdncoltdk a szerb Idnyok, menyecskek
a csdrddst Szep este volt, kezdete annak a tdrsadalmi dsszeforrasztd munkdnak, mely
most vdrosunkban megindult".^^'^ Ugy tiinik, a villamositas teren az elsd lepes megtdrtent. „ Vicindlisunk meg az ev nyardn villamossd alakul dt, termeszetesen a munkds352
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vonatok fenntartdsdval" - tudjuk meg az egyik hirbol.^'''^ Igaz ezt a villamositast nem
a varos fogja elvegezni, nem neki keriil penzbe. A helyierdeku vonatot a fovaros
kezeli. A helyi villamositas iigye tovabbra is gond. Kozben a viz- es csatornahalozatot
sem oldhattak meg meg, mert az egyik cikkben ezt olvashatjuk: „k6ztisztasdg, kiilsd
csin, belso rendezettseg szempontjdbol siralmasnak, vigasztalannak, ketsegbeejtdnek kell
tekinteniink Szentendre vdros mai dllapotdt. A szennyviz es trdgyale a legtdbb hdzbdl
szabadon folyik az utcdra. Nehol a vdros kellds kdzepen fekvd hdzbdl az udvar kdzepen
felhalmozott trdgya es mds biidds anyagok miatt oly rettenetes buz drad az utcdkra, hogy
a jdrdkeldk messze elkeriilik az ilyen helyet"?''^ A sok rossz hir mellett akadtak azert jo
hirek is. A lap orommel tudositotta a varoslakokat arrol, hogy az „..ujonnan alakult
Szentendrei Sport Egylet mukddeset tettleg is megkezdte. Mult szombaton nyitotta meg
Unnepelyesen Lawn tenis pdlydjdt s ezzel kapcsolatban a Gilitzer-fele vendegldben fenyesen sikeriilt kerti mulatsdgot rendezett, (melyen) A csillag hegyi Football Club igen szep
szdmban kepviseltette magdt. Kuthy Vince jdhiru budai primds banddja huzta a ropogds
csdrddsokat es bostont, s a csillaghegyiek olyan szenvedellyel es tiizzel tdncoltak, mintha
a boldogsdguk fiiggdtt volna ettdl".^''^ Megtudhattuk az is, hogy „yl Szentendrei Sportegylet vivd szakosztdlya f hd 16-dn kezdte meg 3 hdra terjedd vivdkurzusdt. Szakoktatds
szerdai es szombati napokon, vivds ellenben minden nap az egyleti helyisegben".^^^ S mig
a korabbi masik helyi lap, a Szentendre es Kornyeke egyik fo temaja volt az akkori
polgarmester, Dumtsa Jeno figyelese, es kritizalasa, addig ez a munkatarsai reven
inkabb a varoshoz kotodo lap, orommel figyelt fel arra, hogy a mar lekoszont polgarmester „a Ferenc Jdzsef-rend lovagja, a szerb egyhdzi kongresszus tagja, szdmtalan
penziigyi, kulturdlis, tdrsadalmi intezmeny bdkezUmecendsa" 1912-ben iinnepli „boldog
hdzassdgdnak dtven eves jubileumdt". Majd mintegy a korabban emlitett lapban tortent 1903-as meghurcoltatasaert valo karpotlasul ez a lap igy meltatta a polgarmester
tevekenyseget: „Dumtsa Jend a polgdrmesteri szekben elsdsorban hivatalnok, a vdros
anyagi Ugyeinek eber dre, a polgdrsdg erdekelnek bdtor vedelmezdje, a vdros tdrsadalmi
bekejenek lelkes harcosa volt".^'''^ A lap az ev vegen merleget keszit sajat munkajarol,
melyben reszletesen felsorolja a sajat (es altalaban a sajto) erdemeit:„£'gy eve annak,
hogy lapunkat meginditottuk. Meginditottuk pedig azert, hogy a nyilvdnossdg hatalmdval terjesztdje legyen eszmeinknek, vedelmezdje a jogoknak, dre a tdrvenynek, kimeletlen
megvesztegethetetlen harcosa az igazsdgnak, s ostorozdja a kdz ellen vetdknek" Ugyanakkor hangsulyozza, hogy „ ha sokszor kemenyebben kellett imunk egyes iigyekrdl, szemelyekrdl, de akkor sem tdmadtunk egyeni hibdkat, hanem csak illetdk kdzeleti szerepleset".
Az ez iranyii cikkeivel viszont nagyon elegedett lehetett a szerkesztd, mert drdmmel
kdzli, hogy „fl Szentendre es Videke hasdbjain megjelent cikkek nyomdn a legtekintelyesebb fdvdrosi lapok is kezdtek foglalkozni a szentendrei dllapotokkal."^''^
Ott van ezeken tul a lapban a varos nagy gondja, a kdzigazgatas kerdese is. Kezdetben a varos iranyitasat negy bird intezte. Egy rdmai katolikus, akit a magyarok,
nemetek, dalmatok es harom gdrdgkeleti, akit az akkor meg itt tdbbsegben eld szerbek valasztottak. Majd 1733-ban a sok korrupcids panasz miatt a varmegye iigy hatarozott, hogy ne evenkent, hanem csak negy evenkent legyen birdvaltas. A varost egy
even at katolikus, harom even at szerb bird igazgassa. 1872-tdl, amikor Szentendre
rendezett tanacsu varos lett, sokat valtozott a helyzet. Ekkortdl a varos iigyeit egy
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biro, es az evek soran kiilonbozo szamu kepviseld intezte. Azonban ugy tiinik, a varos
igazgatasa kdriili vita meg a 20. szazad elejen is diilt. Ugyanabban, a lapot ertekeld
cikkben a kdvetkezd'ket is olvashatjuk: ,Mi szerb ajku gdrdgkeleti polgdrtdrsaink valIdsa, nyelve, s jogai ellen nem kiizdiink. Mi igenis a szerb pdrt ellen a mi magyar nyelvUnk jogaiert harcolunk. Kossuth szavaival: "Veletek, dltalatok, ha tetszik, nelkUletek,
sot ellenetek, ha kell" fogunk haladni a magunk kitiizdtt celja fele, mely vegeredmenybe
vdrosunk boldoguldsdhoz vezet"Ez
a nemzetisegi kiizdelem tiikrdzd'dik a lapnak a
masik, 1912-ban indult Szentendre cimii lappal vald viszonyaban is. A z iij laprdl egy
az e lapba beirt level szerzdje ugyan ezt irja: „A „Szentendre" segitdharcostdrsa lesz a
szerkesztd ur lapjdnak abban a nehez kiizdelemben, melyet vdrosunk modem es nemzeti
vdrossd vald alakitdsa erdekeben folytatunk"?'''^ A szerkesztdnek nem ez lehetett a velemenye, mert ugyand viszont ezt irta az Uj lap vdrosunkban cimii cikkeben: „Utnak
indult a beke es a haladds jegyeben. Fdjdalom, csalddtunk. A szerbseg a vdrosunk Ugyeinek intezeseben vald ketsegtelen jogdt soha semmi kdriilmenyek kdzdtt el nem ismerjUk,
mert az vdrosunk magyar lakossdgdval szemben statisztikailag is szdmszeriX kisebbseg" .^^^
Kesd'bb a lap a „harc legfd'bb okat" a kdvetkezd'kkel indokolta: „vdrosunk vezeteset
egy klikk tartotta kezeben, melynek tagjai tulnyomd reszt szerbek voltak".^'''^ Maximovits
Istvan polgarmesternek pedig ezt iizenik: „ldssa be, a vdros Ugyeinek intezese nem egy
embert, nern egy nemzetiseget, vagy pedig erdekszdvetseget illet, hanem a vdros dsszlakossdgdt".^'^'^ Ugy tiinik, a polgarmester igyekezett megfelelni a magyarok varakozasanak. E z t a Szentendre es Videke, cimu lap honoralta is, amikor drdmmel megirta: hogy
„a tisztviseldk, kUldndsen a polgdrmester mdr magyaml (is) beszelnek, s a polgdri ujevet
nem a gdrdgkeleti szerb naptdr szerint janudr 14-en, hanem a magyar politikai naptdr
szerint janudr 1-enfogjdk megUnnepelni" .^^^
A z 1913-as evet is a visszatekintessel kezdi az ujsag. „Az 1910. november 17-en
megjelent elsd szdmban a „Bekdszdntd"-t ezzel a szavakkal vegeztem: Igazsdggal es
lelkesedessel, ha kevesen is leszUnk, nagy dolgokra leszUnk kepesek... S bdrmennyire
megtettek ellensegeink pdnszldvoknak, klerikdlisoknak, legszentebb celunk a magyar dllameszme diadaldt nemcsak eldkesziteni, de meg is valdsitani". Ezen harcokban volt a
ket tabor kdzdtt gyalazkodas, ragalmazas, biiniigyi eljaras, sajtdper, de a szerkesztd
nem adta fel, mert igy zarta munkajuk ertekeleset: „vagy gydz az ellenzek, vagy bukik,
s marad a regi rend".^^^ A z ev nagy esemenye volt a februari valasztas. E z t pontosan kommentaljak is. Eszerint ugyan az 1200 szavazdbdl csak mintegy 800-900 jelent
meg, ebbdl azonban a lap munkajanak eredmenyekepp az ellenzekre szavazott 637
fd. Lehet, hogy ez annak a kovetkezmenye is volt, hogy a lap mar korabban, a januar
19-i szamaban felhivta a lakossag figyelmet, hogy „Minden tdrekvesUnk oda kell hatni, hogy olyan kepviseld-testUletet vdlasszunk, melyben tdrsadalmunk minden osztdlya
kepviselve van. Kepviselve megpedig hazafias, becsUletes, dndlld, szildrd meggydzddesii, s megvesztegethetetlen ferftakkal, kik semmi mdst, egyedUl a kdzerdeket tartjdk szem
eldtt". Februarban egy szomoru esemeny is tdrtent, meghalt a Dumtsa Jendt kdvetd
polgarmester. A lap termeszetesen tuddsitott a temetesrdl: „Mult vasdmap temettUk
el Maximovits Istvdnt (1853-1913). Temetese nagy Unnepelyesseggel es gydszpompdval
ment vegbe. Holttetemet a vdrosi tandcs intezkedese folytdn a vdroshdza tandcstermeben
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ravataloztdk fel. Mint tisztviselot, hivatalos kdtelessegei teljesiteseben nagy munkabirds,
tervei keresztUlviteleben emyedetlen kitartds jellemezte". S ahhoz kepest, hogy mint ellenzek, a lapban mennyit harcoltak ellene, most hosszan ecsetelik az elhunyt erdemeit-''^ Marciusban viszont egy ujabb orvendetes esemeny erdekeben vehet tollat az
ujsagiro. AzAlkossuk meg Szentendre vdrosfejleszto egyletet cimu cikkeben azt rogziti,
„regi vdgyddds, hogy legyen vegre vdrosunknak egy olyan szerve, mely a vdros rendezesenek, szepitesenek, haladdsa iigyevel es a lakossdg jdletevel foglalkozik". A jeles egylet
alakulasat, munkajat 2006-ban id. Dietz Ferenc egy kiilon kis konyvben mutatta be:
A szentendrei vdrosfejleszto egyesiilet 1913-1914. A z iij egylet mellett a lapban tobb
szo meg a munkasegyletrol esett. Aprilisban egy sajtoper is borzolta a kedelyeket.
A Szentendre cimui lap egyik cikkeben ugyanis sikkasztassal vadoltak dr. Lieber Jozsef romai katolikus tanitoi, tanfelugyelot. Ezert a lapot bepereltek. A z eredmenyrol
a Kiizdelmiink utohangja cimii cikkben orommel kdzlik olvasdikkal, hogy a budapesti kiralyi tdrvenyszek „a vizsgdlatot (Lieber ellen) vdd hidnydban" megsziintette.
Emellett meg egy drvendetes esemenyt rdgzithettek. A z iij kepviseld'k reszvetelevel
„Az dprilis 27-i kdzgyules dr. Anthony Beldt, a Szentendre es Videke felelos szerkesztojet vdlasztotta polgdrmesterre".^'^'^ Igaz, ezzel Antony Bela meg is valt a laptdl. A
munka viszont szerencsere nem sziint meg.,Magdics Istvdn lett a lap uj szerkesztdje"
tudatjak olvasdikkal. A z „utols6 bekeev" azonban a varos szamara nemcsak beket
hozott. Volt mirdi irni a lapnak. Meg majusban , / } vdros szerzddest kotott a Magyar
Siemens-Schuckert Miivek Villamossdgi Reszvenytdrsasdggal a szentendrei villanyvildgitds megvalositdsdra".^'^^ D e nem volt szerencses az iizlet, mert oktdberben
vdrmegye
ervenytelenitette a szerzddest" tudjuk meg ugyancsak a lapbdl. Emellett a kdz-vagdhid,
a hiispiac okozott meg nagy gondot a varosnak. A majus 23-i kozgyiilesen „nagyobb
vita fejlddott ki a kozvdgohid epitese irdnt tett eldterjesztesnel" .^'^^
Szeptemberben meg mindig nincsenek megoldva a higienikus viszonyok, mert
mint A szentendrei meszdrosok, hentesek es dllatorvosok harca cimii cikkbdl megtudhatjuk - „ Glatz Sdndor dllatorvos feljelentette majdnem az dsszes meszdrosokat es
henteseket a renddrkapitdnyndl, hogy egyebek kdzdtt a hust a piacon feldllitott sdtraikban fiiggve es nem fektetve tartjdk.. A renddrkapitdny kenytelen volt a meszdrosokat
es henteseket megbiintetni...Nehdny nappal kesdbb dr. Pechy Henrik vdrosi tiszti fdorvos arra vald hivatkozdssal, hogy a torveny szerint a meszdrszekeknek kdzegeszsegiigyi
szempontbdl vald ellendrzese az d hatdskdrebe tartozik, tett feljelentest az egyik meszdros
ellen, hogy a hust fektetve es nem fiiggve tartja. Szegeny meszdrosok most igazdn nem
tudjdk, hogy mit tegyenek"^'^'' erez egyutt a meszarosokkal az ujsagird. Keltett meg egy
kis izgalmat L a m Adolf is, amikor az Izbegen levd Idszerszamveritek gyara szamara
pdtaddmentesseget kert a varostdl. Amit meg is kapott, bar amint latjuk, volt „ellenlepes" is: „Nehdny izbegi kepviseld-testiileti tag megfellebbezte a Ldm Adolfnak megszavazott 100.000 tegla ertekenek megfeleld pdtaddmentesseget Nem tudjuk, mi birta rd
a fellebbezdket ezen fellebbezes benyujtdsdra, a rdvidldtdsdg, a megtevesztes, a szocidlis
erzek hidnya, a sdrga irigyseg avagy mdsok reszerdl vald izgatds... Nem Ldm szorul a
szentendreiekre, hanem sok szentendrei tartozik neki hdldval, mert 20 ev alatt, amidta
gydrhelyisege fenndll, tdbb penzt hozott Szentendrere es tdbb embernek juttatott keresetet,
mint a fellebbezdk egyiittveve"^^^ prdbal meg igazsagot tenni a cikkird. Azert voltak a
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varosban kdzlesre erdemes j6 es orvendetes esemenyek is. Peldaul a varos hataraban
a Pilisben a turistak szdmdra feldllitott menedekhely dtaddsa. ^™ E s termeszetesen fokozatosan figyel a lap a varosban meg mindig nagy szamban levd gyiimdlcstermeld'kre.
Rendszeresen jelennek meg d'ket erdekld cikkek is. Oktdberben Vedekezes az amerikai koszmete lisztharmat ellen cimen olvashattak K . Herman tanacsait.
A z 1914-es ev eleje meg nem sejtet semmi rosszat. A lap az eladd tenyeszallatokrdl irt, es azon lelkendezik, hogy Edison feltalalta „a beszelo mozit", a hangosfilmet. Illetve igen hangulatos cikk jelenik meg a lapban a legujabb varosi hobbirdl, a
korcsolyazasrdl: „Azota, hogy a Szentendrei Sport Egylet eloszor meghirdette a jegpdlya
megnyitdsdt, a vdros fiatalsdga valdsdgos korcsolydzo Idzba esett. Vasdmaponkent zene
jdtszik egesz delutdn. A zenekar iitemere az dsszetanultpdrok es csoportok lejtik a tdncot.
Igen elenk a pdlya be nem keritett resze is, ahol pajzdn, jokedvii, joreszt kimenot kapott
szolgdloldnyok, iparos legenyek es suhancok ugy tdncoljdk sima jegen a polkdt, mazurt
es keringot, mint a bdlterem sima parkettjdn".^^'^ J d tema meg mindig a vicinalis, ami
sehogy sem akar tdkeletesedni. Most az a baj vele, hogy „a naponkent kiildndsen kora
reggeli vonattal utazd kdzdnseg valdsdgos kinszenvedesnek van kiteve. A szentendrei dllomds teljesen uj, modem keritest nyerven, - az utasok az ej sdtetjeben kello vildgitds hidnydban nekimenve a drdtkeritesnek ormkkal, fejUkkel tapasztaljdk ki annak celszeruseget".^^^ Juniusban meg a cseledlanyok erkdlcseinek romlasa ad aggodalomra okot az
lijsagnak. Kosztolanyi Dezsd'hdz meltd a kep, amit a lapban oh/ashatunk,, manapsdg
ritkasdg szdmba mend az a tisztesseges, becsUletes, megbizhatd, szereny, engedelmes es
fdkepp a hdzi teenddk vegzeseben jdrtas cseledldny, amindk a regi patriarchdlis korban
nagy szdmban feltaldlhatdk voltak....Sajnos, azdta a viszonyok megvdltoztak. Manapsdg
az elemi iskoldbdl kikerUld 12-13 eves Idnyok mdr szocidlis eszmekkel vannak telitve".^^^
E s kesziil a varos a lassan egyre erdsddd idegenforgalomra. A Hdztulajdonosok figyelmebe cimu cikkbdl megtudhatjuk, hogy „ Vdrosunkat nydri iddben nagyobb es nagyobb
szdmban kezdik felkeresni a fdvdrosi nyaraldk es keresnek a nyaraldi iddre megfeleld
lakdst", ezert valami „kdzponti irodafelet" kellene felallitani, javasolja a cikkird.^^^
A kisvaros bekes eletebe azonban hamarosan betdrt a tdrtenelem. Julius 5-en
gyaszkeretes cikk jelenik meg A trdndrdkds pdr haldldra cimmel, melyben a szarajevoi merenyletre vald szentendrei reagalas hangjait olvashatjuk: „Megddbbenessel,
a kdzdnsegesnel erdsebb fdjdalmat okozd erzessel fogadta vdrosunk lakossdga a lesujtd
remhirt, hogy Ferenc Ferdindnd kirdlyi herceg es lelkenek elettdrsa, Hohenberg Zsofia
hercegnd Szarajevdban egy gaz merenyletnek estek dldozatul. Mi tetemre hivjuk a kirdlygyilkoldsra bujtogatd fekete ndcidnak vad indulatoktdl elkapott fekevesztett gyiildlsegtdl
tajtekzd embersdpredeket". Termeszetesen intezkedesek is tdrtentek „A szarajevdi gaz
merenylet hire Szentendren vasdmap delutdn terjedt el. RenddrsegUnk azonnal intezkedett, hogy a vendegldkben, kdvehdzakban a zene betiltassek. Perjessy Sdndor renddrtiszt
ket renddrkdzeggel jdrta sorra a mulatdhelyeket, amelyeknek tulajdonosai a betiltd felhivdsnak eleget is tettek. Hasonld intezkedest foganatositottak Izbegen is, hoi Kostydl
Jdzsefne vendegldjeben is szdlt a zene. Minthogy az ittas dllapotban levd legenyek a zene
beszUntetese ellen viselkedesUkkel botrdnyt es dulakoddst ideztek eld, a hatdsdg emberei
rendzavards miatt tdbb legenyt feljelentettek, akik ellen az eljdrds megindult".'^^ Hamarosan aztan a szentendreiek is megtudhattak a magyar kiralyi kormanynak a mereny379 Uo.
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letre valo reagalasat. A lapban kozoltek a felhivast^ magyarnemzethez! Mely szerint
„Szerbia a monarchidnak higgadt, megfontolt, jogos kdveteleseire mozgositdssal vdlaszolt. Hdborus bonyodalmak kiiszoben dllunk. Olyan idok kovetkeznek rednk, amelyek
az egesz magyar nemzet dldozatkesz hazaszeretetere es oseitol orokolt ferfias erenyeire
van sziikseg".^^^ Majd megtudhatjuk a lapbol azt is, hogyan reagalt a varos kozonsege
a haborura: „A becsUletes, hazafias lelkekbol kitdro lelkesedes hatalmas erovel tort ki,
middn vasdmap de. 10 dra utdn a szentendrei hazafias ifjusdg a vdros hazafias lakossdgdval egyutt tuntetest rendezett a hdboru mellett. Az emelkedett hangulatban megindult
tiintetd tomeg a vdroshdzdrol nemzeti zdszlok alatt cigdnyzene es a szentendrei fuvoszenekar hangja mellett bejdrta az egesz vdros utcdit, folyton lelkesitd kidltdsokkal, hazafias
dalok eneklesevel. A menetben reszt vevd nagy tomeg sziintelenul eltette a hdborut, a
hazdt, a kirdlyt, a hadsereget, a szdvetseges dllamokat.. .Szivvel-lelekkel zugott a tomeg:
Sehonnai bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer". Azert erzik a haboru leendd
szdrnyuseget, arat is. Szomoruan irnak a harcba induldkrdl: „ Szentendren a harcba
hivo szdzat mintegy hetszdz embert szolitott el oveik kdrebdl, akik hetfdn es kedden gyiilekeztek a vdroshdza mellett. A mozgdsitott ezredekhez tartozd tartalekosok es nepfelkeldk
bevonuldsa impozdns volt. A szeles, hiivds es esds idd dacdra az egesz vdros apraja-nagyja kiserte a behivott hadkdteleseket az dllomdsra, felhangzottak ujra a vasdmapi tiintetes
kidltdsai, csak a vasutndl Idtszott egy-egy szemben az elvdlds fdjdalmdt jelentd kdnny".
Kedden, az iddsebb korcsoport bevonulasanal „lehetetlen voh nem erezni azoknak a
szuldknek, hitvestdrsaknak es gyermekeknek a fdjdalmdt, akik taldn utoljdra vettek bucsut kenyerkeresdiktdT.^^'' A haboru egyik hozadeka volt, hogy valasz ele allitotta a
varosban eld szerbeket. S a lap szerint azok becsiilettel vizsgaztak. Szd szerint kdzlik
dr. Zubkovits Gydrgy budai gdrdgkeleti szerb piispdk pasztorlevelet, melyben ezt
olvashatjuk: „Monarchidnkat komoly lepes ele dllitotta (a merenylet) es a papokat keri,
hogy az edes magyar hazdnk irdnti szeretet es a szent korona irdnti huseget tettekkel bizonyitsa." Valamint kdzli, hogy a rendbontdsert a legszigorubb buntetes jdr".^^'^ Majd az
ujabb pasztorleveleben felhivja papjai figyelmet, hogy „Minden kdzsegben gyujtesek
folynak a Vdrdskereszt javdra (ezt tamogassak) ..ha a szukseg kivdnja, a hatdsdgok kivdnnifogjdk az egyhdzkdzsegektdl a tantermek dtaddsdt (esetleges hadikdrhazak reszere)...majd levelet igy fejezi be: imddkozzunk istenhez, hogy a mostani hdborus dllapot
edes magyar Hazdnk hivatalos gydzelmevel mieldbb befejezddjek".^^^ A ket nep kdzdtt a
lelekben erzett lathatatlan azonossag mellett van egy lathatd kiildnbseg, a nyelv. E z zel kapcsolatban az egyik cikkben a kdvetkezd'ket olvashatjuk: „Nem szivesen veszem
kezembe a tollat. A szerb polgdrtdrsaink, annak az orszdgnak a nyelvet, mely irdnt nekiink magyaroknak a tdrtentek utdn csak utdlattal es gyiildlettel szabad viselkedniink" meg mindig szivesen hasznaljak.^^^ E s megirjak a nyelvhasznalat eredmenyet is. „Egy
szentendrei fakereskedd - mint mindig - most is szerbiil beszelt a HEV-en csalddjdval. A
kalauz a Pdlffy teren dtadta a renddrsegnek". Miutan a ter megtelt kivancsiskoddkkal,
„Le a szerb kemekkel!" - hangzott fel a tdmegbdl. A mi lapunk termeszetesen eliteli
mindezt, de figyelmeztet is: „Okulhatnak az esetbdl a mi intelligens szerb csalddjaink,
akik kivetel nelkul beszelik a magyar haza nyelvet, utcdn, vicindlison - magyarok tdrsasdgdban is - kdvetkezetesen szerbul beszelnek" .'^'^^
Majd meg szomoriibb hireket, eseteket kenytelen lehozni a lap. „Felhivjuk hatd385
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sdgunk figyelmet arra, hogy a mozgdsitds ota mily nagymervU emelkedes tapasztalhato
a liszt, cukor, kenyer, burgonya, fozelekek s egyeb nelkiildzhetetlen elelmi cikknel". A z
elegedetlen es veresszaju asszonyokat, akik nem akarnak kimenni a mezore dolgozni
arra figyelmQztQti",vdllalkozzek katonai ruhdk varrdsdra, azzal is lehet nehdny garast
keresni"?'^^ A lap egyebkent 1914-tol csak a haborus esemenyekkel van tele. A k i e
kort tanulmanyozza, a lapbol megtudhatja, hogy az orszagos esemenyek hogy erintettek egy kisvaros eletet. Szeptemberben megerkeztek ide az elso sebesiilt katonak.
„Mult vasdmap 38 sebesiilt katondt hoztak vdrosunkba. Ezek kdziil 28-at a szanatdriumban, 10-et pedig a legenyegyletben helyeztek el, ahol mdr azelott is 5 sebesiilt fekiidt"^'^^ A sebesiiltek apolasarol a varosnak kellett gondoskodni. Arrol, hogy hogyan
alakitottak ki Szentendren egy kis hadikorhazat, ki hogyan segitette a betegeket e
lap segitsege reven is 2000-ben Dietz Ferencz es Dietz Laszlo irt egy megrendito kis
konyvet Szentendre 1914-1918 A hadikdrhdz cimmel. A haboru kitorese utan a lap
sorra irja a cikkeket az esemenyekrol, a kovetkezmenyekrol. Irnak a kenyerkereset
nelkiil maradt csaladok megsegitesere alakult szentendrei segediroda miikddes6-Y6l,
a Magyar Szent Korona Orszdgai Vdrds Kereszt Egylete Szentendre vdrosi vdlasztmdnydnak iigyrendje-rol. Kozben allandoan kerik a lakossagot, hogy adakozzanak. Felhivast
inteznek Pestvdrmegye lelkes honlednyaihoz pamutanyagokert, hosapka es csuklovedo
keszitesere. Idonkent kozlik az adakozok nevsorat, es azt is, hogy, ki mit ajanlott fol:
elelmiszer, ruha, targyak, penz stb. E s kozlik azon intezmenyek es jeles szemelyek nevet Akik Szentendren meg nem adakoztak, Meg egyszer azokrdl, akik meg nem adakoztak es oktoberben irnak Ujbdl azokrdl, akik meg nem adakoztak. A lap termeszetesen
pontosan kdveti az esemenyeket. Megirja azt is Mire forditja a vdros az adomdnyokbdl
befolyt penzt ?^^^ I r a hadikolcsonrol, a hadmentessegi dijrol, es helyt ad a szomoru
hirnek, az elesett katonak nevsoranak. Sot Anonymus neven valaki mar ekkor felveti,
hogy a varos allitson Emlekoszlopot az elesett hosdknek.^'^'*
1915-ben a helyzet a varosban tovabb romlott. A z ujsag e viszonyok kozott erzi
a fokozottabb felelosseget. A z elso szamaban ezeket irja a szerkeszto: „Mindenkor,
de kiildndsen e gondterhelt napok sulyos viszonyai kdzepette ketszeres sziikseg a kello
hirszolgdlat. Hirszolgdlat es semmi egyeb a celunk". Ezek a hirek viszont sajnos nagyon
szomoruak. Azert a lap valoban igyekszik segiteni is. Figyel ra, hogy olvasoi mindent
megtudhassanak. Kozlik, hogy megjelent a „Reqvirdldsi rendelet. Aki eltitkolja vagy
elrejti keszletet, ket hdnapi bdrtdnnel biintetendd^'.^'^^ A februari hirek reven megtudhattak, hogy megkezdtek a „katonai dzvegyek" nyilvantartasat,^'''' es sok szo esik „a
haborii nyomoriisagarol." , / l z utdbbi hetekben a liszthidny rendkiviil erezhetove vdlt
vdrosunkban. A pekek kenytelek voltak besziintetni a kenyersiitest"
„Amikor nines
kenyer, akkor mindeniitt csak az aggodalom,^^ ketsegbeeses nyugtalanitja a lelkeket".^"^^
S lassan jonnek haza a sebesiilt katonak. Ok A rokkantak gazdasdgi elhelyezkedese
cimu cikkben esetleg talalhattak segitseget.^^" A z itthon maradt iparosok pedig A
hdboruban kdrosult iparosok addja cimu cikkbol kibogaraszhattak, oket mivel tudja
segiteni a varos. "^^^ A z dzvegyek es arvak a Segelyt elvezok figyelmebe, Hdseinkert, az
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drvdkert, ozvegyekert cim alatt olvashattak arrol, hogy nekik mik a varosi lehetdsegeik/*^* S megjelenik a lapban folytatasban egy erdekes cikksorozat is. AHarcteri levelek
cimszo alatt Szantho Ferenc zaszlos szamolt be benne a harcteren tdrtentekroL
Erdekes, de talalunk cikkeket egy, a cikkiro altal vitatott, szerinte a„hdboruhoz nem
illo", \x] fejlemenyrol is. „A hdboru meghozta az idegenforgalmat. De nem ugy, ahogy
azt mi dlmodtuk, szerettiik volna. Mit hozott valojdban? Alturista zsivdnyokat, akik Wasdmaponkint mint sdskdk lepik el a hatdrt". Nem kimelik az erdot, mezot. Letepik
a vadviragokat, a fiivet, az erdoben „orgiat" - valoszinuleg - tabortiizet rendeznek.
„FelmeztelenUl ellepik a Duna-partot, a tisztesseges kdzdnseget inzultdljdk, megjegyzeseket tesznek, amik csak ferft juleknek valdk"."^^ A z iij jelensegrol a cikkiro igy summaza
a velemenyeL- „Adtdl uram esot, de nines kdszdnet benne".'^'^^
A z ev szivszorito, nagy gondot okozo esemenye volt meg, hogy Szentendren tomegevel megjelentek a sebesiilt katonak. Mint korabban irtuk, a varos tamogatasaval
miikodni kezdett itt egy hadikorhaz. Majd emellett a Dunan hajokorhazakat allitottak fel. E r r o l a lap augusztusi szama igy tudositja a varosiakat: ,y4 budapesti es. es k.
katonai parancsnoksdg hdrom kdrhdzhajdja erkezett vdrosunkba 300 iidiild beteggel. A
kdrhdz parancsnoka dr. Pechy Henrik vdrosunk fdorvosa. Remeljiik, a vdros kdzdnsege,
aki mindenkor fenyes bizonysdgdt adta hoseink irdnt erzett tiszteletenek, szeretettel fogadta oket".^'^'^ Kellett is a biztatas, mert ugyancsak az ujsagbol tudjuk, hogy lassan a varosban „elmaradtak az adomdnyok". Igaz E kdriilmeny egyediil csak annak tudhatd be,
hogy az utdbbi hetekben hirtelen felszdkdtt drdgasdg mindnydjunk anyagi erejet lekdti" .'^'^^
E z a dragasag az iijsagot is nehez helyzetbe hozta. „A hdboru sziilte helyzet a sokak
kdzdtt minket is erosen sujtott A lap fobdzisa, a hirdetes elmaradt".Hogy tovabbra is
megjelenhessenek, kerik az olvasokat „a lap fokozottabb mertekben vald terjesztesere".'*"'' A m ugy tunik, ez sem segitett.
1916 januarjaban a lap az elso szamban meg „sablonosan" boldog iij evet kivant
olvasoinak es sajat maganak. Jo temat is talalt, amit egy kicsit kdrulirhatott. A Heti
feljegyzes cimu rovata Non estprofeta in patria sua cimu cikkeben „ az intelligens" (latinul meg jol tudo) olvasoi tudomasara hozta, hogy meg 1915 novembereben egy het
tagii kiildottseg kereste fel a varost Esztergombol azert, hogy felkerje Antony Belat,
menjen el hozzajuk polgarmesternek. 6 a felkerest elfogadta. S a varos, ahelyett,
hogy biiszke lenne a tenyre, csak ennyit mondott: „Szerencseje van, punktum."'^^'^ Meg
egy szamot ugyan megjelentettek, majd a Szentendre es Videke cimu lap a kovetkezd,
masodik szam utan, januar 9-evel megsziint. Ugy tiinik, a haborii a sajtdnak sem
kegyelmezett. Igazan sajnalatos a helyzet, mert a varos tdrteneteben ez volt az a lap,
amely kisebb valtozasokkal, tdbb rdvid eletui ellenzeki vagy hasonld lap mellett a
leghosszabb ideig, tizenharom evig is talpon tudott maradni.
PILISI HEGYVIDEK
(1912-1918)
Termeszetes, hogy a varos - bar ekkor epp harom ujsagja is volt - sziikseget erezte
annak, hogy hireivel ott legyen egy tagabb, nagyobb olvasdkdzdnseget atfogd lap401 Uo.
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ban is. A z elso, a fdvaros kdrnyekehez kapcsolddd ujsag szerkesztdje, Hrubjak Istvan
igy indokolta a lap inditasat- „Budapest szekesfovdros egyik elemi iskoldjdban a tanito
kerdese kdzben kideriilt, hogy a tanulok egy resze soha a Dundt nem Idtta. Ismerjiik
Semeringet, Svdjeot, OlaszorszdgoL Szerencsetlensegunk, hogy semmi se jd, ami honi
Itt van mindjdrt a pilisi hegyvidek, mely magdba foglalja Bekdsmegyer, Urom, BudakaIdsz, Pomdz, Csobdnka, Dunabogddny, Visegrdd, Pilisszdntd, Piliscsaba, Pilisvdrdsvdr,
Pilisszentlelek, Pilisszdntd, Pilisszentldszld, Piliszentivdn, Pilisborosjeno, Nagykovdcsi,
Solymdr, Pesthidegkdt kdzsegeket, valamint Szentendre rendezett tandcsu vdrost".'^^
Ezekrdi sem tud semmit az orszag nepe. A lap az alcime szerint tarsadalmi, irodalmi
es gazdasagi lap. Erdekes, hogy a szerkesztdseg es kiaddhivatal helye nem a fdvaros,
hanem Bekasmegyer, amelyrdl tudjuk, hogy az akkor meg dnalld telepiiles volt, nem
Budapest resze. A fent emlitett szerkesztdrdl, Hrubjak Istvanrdl eddig nincsenek ismereteink. A z iijsag hetente haromszor, 1-en, 11-en es 21-en jelent meg. Eldfizetesi
ara egy evre nyolc, felevre negy, negyedevre ket korona volt.
Atnezve a cikkek sorat, latszik, hogy a szerkesztdnek hatarozott elkepzelesei voltak az ujsagirasrdl. Szep fejlecet keszittetett, es ha nem is rdgtdn, de kesd'bb a programjat is kdzli: „Taldn kiildnds, hogy csak a harmadik szdmban adunk programot, de mi
azt gondoltuk, Idssdk az olvasdk a lapot es ebbol Idssdk a programot is. Megjelent tehdt
az elso szdm s vegtelen jdl esett az az dltaldnos kritika, hogy „jd, de keves". Ezutan, hogy
az ne legyen keves, a kdvetkezd'ket keri az olvasditdl. A lapot „segitsek ne csak anyagi,
de erkdlcsi es tenybeli tdmogatdssal is. Legyen munkatars mindenki, hozza ide drdmet,
bajdt, mdr azt ami kdzerdeku, akkor egyiitt szerkesztjtik a lapot" .^^^ Szerkezetere nezve is
volt koncepcidja Hrubjak Istvannak. E z a lap is valamely erdekesebb, hosszabb cikkei
indul. B a r ez csak ritkan politikai. Inkabb iigy mondanank, ezek ismeretterjesztd'k.
Egy telepiiles (Bekasmegyer, Csillaghegy, Piliscsaba es a tdbbi) tdrtenetet mutatja
be, illetve a Pilis nevezetessegeit, az itt eld kiildnbdzd nemzetisegeket, „nepeket."
Termeszetesen, az elsd oldalon helyet kap az elmaradhatatlan tarca, az irodalom.
A versek, elbeszelesek irdi azonban teljesen ismeretlenek. Egyediil egy Goethe-vers
kepviseli a klasszikus irodalmi ertekeket. Majd ezek utan valdban jdnnek az egy-egy
telepiileshez kapcsolddd hirek, amelyek igen vegyesek. Szd esik egy kaszindi verekedesrdl Csillaghegyen, de becsiiletere legyen mondva a telepiilesnek, jdl miikddik ott a
Polgari K d r is."**" Olvashatunk a lapban a solymari plebanosrdl, a tahitdtfalui Almasyhid felavatasardl es sok mas helyi esemenyrdl. 1914, a haboru kitorese utan pedig a
hirek egyre fogynak, illetve egyre szomorubbak lesznek.
Ugy latszik, a szentendreiek vegiil megsem ereztek fontosnak, hogy ott legyenek
ebben a lapban. Nem kiildtek be anyagot. A kisebb hirek kdzdtt akadt ugyan nehany
adat a helyi rendezvenyekrdl, esemenyekrdl, de a hat ev alatt hosszabb hirt alig talalhatd. Ezeknek sem volt newel jelzett szerzdje. Biztosan nem meglepd, de itt is az
elsd helyen all az drdk tema, a vicinalis. E z erthetd, hiszen a kdzlekedes kiepitese
egy telepiiles fejlddesenek zaloga is volt. A tdbbi laphoz kepest azert itt olvashatjuk
a legprecizebb, legalaposabb tuddsitasokat. A Nyih levelben egyenesen Sandor Pal
urhoz, a helyierdekii vasutak vezerigazgatdjahoz fordulnak."*"
S miutan a vasut vegallomasa a varosunk volt, a budapest-szentendrei villamosrdl
szdld altalanos cikkek mind reszei a varos helytdrtenetenek. Nezziik meg, hogy 1912ben epp mi volt a helyzet. ,/4 budapesti-szentendrei villamos vasiit szdllitdsi dijtetelei sze408
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melykocsikban a legnagyobb szdllitdsi tetel szemelyenkent kocsi kilometerenkent a magasabb kocsi osztdlyban 10 filler, az olcsdbb kocsi osztdlyon 6 filler szedheto utipoggydszndl es
gyorsdrundl, mely 10 kilogrammonkint SOfillemyi legmagasabb dijtetel alkalmazhatd"^^^
1913-ban meg mindig nem dontottek el, hogy mi legyen a vegallomas. Sokan azt szerettek volna, ha a vasiit tovabb megy Visegradig. Errol ad tajekoztatast a Visegrdd Szentendrei villamos vasut cimu cikk szerzdje, amikor kdzli, hogy a vasut „epitese iigyeben
Almdsy Ldszld a pomdzi jdrds fdszolgabirdja elnoklete alatt Lednyfalun Julius 4-en nepes
ertekezletet tartott".^^^ Az ev legnagyobb figyelmet erdemld esemenye a varosban Bogdanovics Lucian gdrdgkeleti szerb patriarka temetese volt. A tragikus halalesetrdi es a
temetesrdl ket oldalas cikkben szamolnak be, amelybdT a helyiek megtudhattak, hogy
„A dalids, eros szervezetu pdtridrka egeszseget valami idegbetegseg tdmadta meg. Ez ellen
keresett gydgyuldst Gastein fiirdoben. Leginkdbb az erdok rengetegeben egyediil setdlgatvdn
es ilyen seta alkalmdval este, amint azt a hatdsdg megdllapitotta, az Ache folydba zuhant".
Szentendren a patriarka sokaig szolgalt, sokan ismertek es magyar erzelmeiert nagyra
becsiiltek. A holttest oktdber 30-an, csiitdrtdk este a budapesti keleti palyaudvarra erkezett. „A remek mdrvdnykoporsd el volt helyezve egy halottas diszkocsiban - rajta koszom", mellette kirdlyi tisztviseldk majd a cikk irdja reszletesen es hosszan felsorolta nev
szerint, ki jelent meg, milyen koszonit hoztak, milyen enekek hangzottak el. Vegiil azt
is megtudhatjuk, hogy a patriarkat Karldcan „vasdmap deleldtt temettek el tiz-tizenketezerfdnyi igen eldkeld gydszold kdzdnseg reszvetele mellett" .'^'^'^
Az elsd vilaghaborii kitdresenek eveben a varossal kapcsolatban meg mindig leginkabb a vicinalis iigye hozta lazba az embereket. A Botrdnyos dllapotok a Szentendrei
vicindlison cimu cikk irdja reszletesen leirja, hogy Godan Mihaly rezmiives tanonc
Budakalaszra menve nem oda szallt, ahova a jegye szdlt. Ezert megbiintettek, az eset
tettlegessegig fajult."**^ Vicindlis mizeridk cim alatt is felsorolnak egy csomd „felhdboritd" esetet'*''' Drdga lesz a budapesti-szentendrei villamos vasiit tarifdja tudhattak
meg az utazok."**' A Pillanatfelvetel a vicindlison cimu cikkben A lefoglalt helyrdi olvashatunk."**^ Meg mindig a bekesebb iddlcet idezi, hogy sorozatot nyitnak Videkiink
nevezetessegei cimmel, ahol Solymartdl Visegradig egy-egy telepiiles tdrtenetet mutattak be. E k k o r keriilt sor a Szentendrei szigetre atvivd hid atadasara is, amelyrdl
tahitdtfalui Almdsy-hid felavatdsa es tdrtenete cimu cikkben szamoltak be.'**'' A hidat
a fdszolgabird tamogatasaval sikeriilt kiepiteni eppiigy, mint a szentendrei vicinalist.
Azert augusztusban mar a lapban is megjelenik a haboru. Vilaghaboru lesz, konstatalja a cikkird A hdboru cimu cikkeben. Emiatt fokozatosan eltuinnek az oldalakrdl
a hirdetesek es megjelennek a haboriis versek: Fdnt a Doberddn, Hard induld.^^*^ E s
jdnnek a haborii aldozatai, a hdsi halottak. R d l u k ^ mi hdseink cim alatt fotd mellett
rdvid kis eletrajzok is megjelennek. A lapban egyre kevesebb szd esik Szentendrerdl. Csak a kis hirekben van egy-ket rank vonatkozd adat. Hosszabb cikket a lapban
csak 1916-ban talalunk, amikor Szentendre polgdrmestere cim alatt arrdl kapunk hirt,
hogy iiresedes tdrtent. Uj polgarmestert kell valasztani. Azonban jdl fontolja meg aki
jelentkezik, mert „a hdbords kdriilmenyek kdzdtt sulyos feladat vdr a polgdrmesterre,
bdrki legyen az" - fejezi be az iigyet es a cikket az ujsagird. Ezutan mar nem talalunk
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semmi erdemlegeset varosunkban az ujsagrol. Talan azert is, mert kozben meg miikodott a helyi lap.
SZENTENDRE
(1912)
Hogy a Szentendre es Videke cimii lap mellett a szerkesztdseget mi kesztette egy uj lap
inditasara, megtudhatjuk az 1. szam „Utraboesdtds" cimu bekdszdntdjeben: „Utnak
inditjuk a lapot a beke es a haladds jegyeben a kdzerdekert. Menjen es gyozze meg az
olvasdt a benrie irottak igazdrdl. Hirdesse az igazsdgot a meggyozes a felvildgositds nemes
fegyvereivel. EreztUk mdr regdta, hogy ennek a vdrosnak, ennek a komyeknek sziiksege
van egy jdzan, pdrtatlan, haladdst es kdzerdeket szolgdld lapra. Sziikseg van egy lapra,
melyne csak a felekezetieskedessel, kdzsegi politikdval foglalkozzek, hanem elsdsorban a
kultdrdval. Nyujtson a kdmyeknek irodalmi szdrakozdst is. Benitsa el a csupdn pdrtpolitikdbdl eloket s teremtsen versenyt a felvildgositdssal s a haladd kultura tiszta eszkdzeivel.
Hozzon beket minden irdnyban a vdros es kdmyeke lakosaira. Ldssuk, van-e elegendd
erdnk helyredllitani a vdros es kdmyeke bekejet: Ldssuk, meg tudjuk-e cdfolni a napilapokban szetkiirtdlt balkdni voltunkat? Ldssuk, tudunk-e a meggydzes erejevel hirdetni es
teremteni dsszetartdst, hasznos munkdt s a jobb jdvdt szolgdld eszmeket ? Red tudunk-e
mutatni a mult es jelen hibdira ugy, hogy hasznos eredmenykent virdgozzek ki munkdnkbdl a szep, a nyugodt es miXvelt jdvd? Nehez, sulyos kerdesek ezek. Feleletet adni rdjuk
most meg nem is lehet Csak erdnkben es programunkban bizunk. Programunk szep,
idedlis. Benne van mindaz, ami egy vdrost s annak kdmyeket az anyagi boldogulds, a
szellemi felebredes biztos iitjdra viszi Nem szavakbdl dll, hanem tetteket tiiz ki, melyek
vegrehajtdsa eppen e lap celja. Magvdban a program a beke, hare, erdek, haladds, felvildgosultsdg. Reszleteiben megtaldlhatd a lap minden cikkeben. Cikkeinkben sohasem
tdrddunk a szemelyes tdmaddsokkal, mert azokbdl teremteni, udvdset alkotni ugysem
lehet Haladunk a magunk ele kitiizdtt uton. Szemiink eldtt dllanddan e mondds fog
lebegni „Mindig eldre, sosem hdtra!"
A z iijsagot jegyzd ket szerkesztdrdl keves adatunk van. A tdrdk hddoltsag utan a
Delvidekrdi Szentendrere keriilt Ignjatovics csaladrdl azt tudjuk, hogy jelentds kozosseg volt. Egyik elsd jeles tagja, Jakov Ignjatovics (1822-1889), akit a szerbek Jdkaijakent tartanak szamon^ Ignjatovics Janos (1847-1936) a helyi szerb iskola igazgatdja
volt 1871-1878 kdzdtt. 6 szinten megprdbalkozott az irassal. A lapszerkesztd Ignjatovics Mikldsrdl tudjuk, hogy iigyved volt. A masik szerkesztdrdl, Piacsek Rezsdrdl
viszont csak azt tudjuk, hogy tekintelyes haza volt a Maria Terezia utcaban, amelyet a
rdmai katolikus polgari iskola letesitesekor az egyhaz megvett, majd lebontott, hogy
oda epithesse az iskola uj szarnyat. A lap szerkesztdsege a Kossuth Lajos u. 142.
helyrajzi szamu hazban milkdddtt. Megjelent hetenkent. Erdekes, hogy nem helyben
nyomtak. Talan az ellenfelnel, a Szentendre es Videke nyomdajaban nem is akartak
prdbalkozni. A lapot a budapesti Markus Janos nyomdajaban keszitettek. Eldfizetesi
termeszetesen d'k is elfogadtak. A lap ara egy evre 8, fel evre 4, negyedevre 2 korona
volt. Igen erdekes az, amit a fejlecen az arak alatt feltiintetnek. Munkdsoknak feldron.
E z vagy a szocialis erzekiiket mutatja, vagy a szerkesztd ugy gondolta, hogy temaja
szerint az iijsag d'ket is nagyszamban erdekelheti. A lap szerkesztd'segenek nevsorat
az ellenzek, a Szentendre es Videke cimil lap egyik cikkebdl ismerhetjiik meg. Ok
a kdvetkezd'k voltak: Csampragh Istvan piispdki titkar, dr. Glatz Samu allatorvos,
dr. Horvath Akos kiralyi iigyesz, Huzsvigh Ljubomir varosi tanacsnok, dr. Krecsarovits Sandor iigyvedjeldlt, dr. Krausz Janos iigyved, Laszld Zoltan jarasbirdsagi irnok,
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Weisz Antal tanito az izraelita elemi nepiskolaban. Igyekezett tehat a lap a varos
kiilonbozo nemzetisegeit es felekezeteit osszefogni.
A 2. szam ujabb felvilagositast ad a laprol. Abban a szerkesztd a Program cimu
cikkeben a kdvetkezd'ket vetette papirra.- „ Minden ujonnan induld lap bizonyos irdnyelvekkel kell, hogy induljon... Az eldzd szdmban ezt egy dltaldnos formdban ismertettiik is.
Most azonban reszletesebben, bdr rovidebb formdban, pontokba szedve ujra lejegyezzUk.
A eel tehat: „\.A vdros koziigyei irdnt vald erdeklddes felkeltesepdrt szenvedelyeskedes
nelkiil, 2. A vdros tdrsadalmi bekejenek helyredllitdsa, 3. A vdros tdrsadalmi es kulturdlis
fejlddeset valid intezmenyek, tdrsas es olvasdkdrdk, iskoldk tdmogatdsa, 4. A megtdmadott egyeni becsUlet reszere az dnvedelemhez segelynyujtds, 5. A kdzdnseg szdrakoztatdsa,
6. A szdrakoztatdson feliil az olvasdk nevelese. A Jegyzetek cimu vezercikkben pedig a
szerkesztd mar az drdmteli eredmenyrdl is beszamolhatott "A vdros erdeklddessel
kiserte lapunk megjeleneset. Izgatottan vdrta annak elsd szdmdt. Azt hissziik a lap a kdzdnsegnel dltaldban kedvezdhatdst keltett".
Atnezve a megjelent szamokat, latszik, hogy a szerkesztd atgondolt elvek alapjan
dolgozott. A lapnak allandd rovatai vannak. Az elsd lapon a Jegyzetek cimszd alatt
mindig valami a kdzigazgatashoz tartozd esemenyrdl, intezkedesrdl van szd. E z t meg
kiegeszitik a Kdzgazdasdg cimszd alatt levd cikkekkel. A Helyi hirek rovatban pedig
olyan cikkek kaptak helyet mint peldaul Glatz Samu Sandor Munkdshdztelep letesitese cimu cikke."*^^ A z ujsag reven tamii lehetiink annak, hogy azert a demokratikus
politizalasnak mindig is resze volt a hare. A lap a Legyen vegre bekel cimu cikke ugyan
karhoztatja a helyieket, amiert a partok kdzdtt „esz nelkiil, oktalan villongds van",
de latja a bajok okat is. E z abban van, hogy „Nem tudjuk elvdlasztani az eszmeket a
szemelyektdl. Senki sem tartja tiszteletben a mdsik elvi meggydzddeset Izgatunk egymds
ellen ott, akkor, ahol es amikor csak lehet".'^^^ Szentendren a villongasok temaja a nemzetiseg. A magyarok szerint a szerbek tiilsulyban vannak a kdzigazgatasban.
A lap munkatarsait tekintve termeszetes inkabb a szerbekhez kdtddik. A z d erdekeiket vedi, amikor az egyik cikket ert vad ellen igy tiltakozik.- „Az a cikk, anelkiil hogy
a vdros mds felekezetenek intelligencidjdt ketsegbe vonnd, csak annyit vitat, hogy a szerbsegnek eppiigy, mint bdrki mdsnak, joga van a vdros Ugyeinek „intezese" kdriil, s hogy
nem lehet dket a kdzugyektdl elzdmi, csak azert, mert szerbek. Mi mindenkinek egyenld
jogot kivdnunk, aki a vdros erdekeit eldmozditani tudja, holott az ellenzeki mozgalom
a szerbeket a vdroshdzdrdl - ugy Idtszik - teljesen elsdpdmi akarja".'^^'^ Tovabbiakban a
nemzetisegi ellentetrdl ezt ir]a:„Az ellenzek, mely regebben a „ nagykdzsegi pdrt" nevet
viselte, de utdbb beldtta, hogy a nagykdzsegge vald dtalakuldst eppen nem dhajtja a vdros
kdzdnsege, ujabban - mint halljuk - a „ magyar pdrt" elnevezes alatt tdmdrul. Mi ezt az
elnevezest nem tartjuk valami szerencsesnek. Sofia sem szabad idegen nyelvii honfitdrsainkat, kiknek ugyanaz a haza a fdldjuk, mint nekiink, s akik erzes dolgdban egydltaldn
nem valljdk magukat idegennek, esziikbe juttatnunk, hogy dk nem magyarok". Ezutan a
cikkird kifejti, hogy ,/iki ebben a vdrosban lakik, mind magyar, beszeljen az bdrmifele
nyelvet", s jobb lenne ha bekessegben elnenk a varosban. A bekesseg propagalasat
celozta a kdvetkezd cikkiik is: A „Javor" egylet e hd 14-en tarsas estelyt rendezett,
melyre nehany nem szerbet is meghivott A „Jdvor", mely eddigele a kdztudatban, mint
valami hazaellenes, dsszeeskiivd szerb szdvetseg szerepelt, rossz hiret fenyesen megcdfolta. Mert az estelyen meleg szeretettel unnepeltek a jelenlevd vendegeket, magyar szdtdl
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hangosak voltak a termek es az unnepely, mely szerb egyhdzi enekkel kezdodott, a magyar
nota biivos dallamdval vegzodott - hajnalban. Es a magyar legenyek vigan jdrtdk a szerbekkel a kdldt es lelkesen tdncoltdk a szerb Idnyok, menyecskek a csdrddst. Szep este volt,
kezdete annak a tdrsadalmi dsszeforrasztd munkdnak, mely most vdrosunkban megindult"."^^^ De ligy tunik, hiaba a bekelteto szandek. A lap hirt ad egy meg nem nevezett
e^esiilet ellenkezo rendezvenyerol. Talan Weisz Armin kdvette az esemenyeket.
„Ugy a resztvevdk szdmdndl, mint egyesek egyenisegenel fogva fenyesen sikeriilt tdrsas
vacsora zajlott az elmuh heten. A megjelentek szdmdndl azonban sokkal erdekesebb voh
a meg nem hivottak nevsora. Most ebbol nyilvdn kidomborodik - mindenfele ellenkezo es
a politika jelleget letagadd hireszteles dacdra is - a vacsordnak szerbellenes es antiszemita
jellege. Vdlaszfalakat emelni az egyes polgdrok kdzdtt"."^^^
Termeszetesenebbdlalapbdlsemmaradhatkiazdrdktema,avicinalis.,,/ge>e?w«A:/zo^
kepest benn jdrtunk a vicindlis igazgatdsdgdndl, ahol SzellArpdd miiszaki igazgatd urtdl
nagyon kedvezd felvildgositdsokat nyertiik. Vicindlisunk meg ez ev nyardn villamossd
alakul af"."*^' Nagy esemenye volt meg ennek az evnek a villamositas.- „a villamvildgitds kerdesenek megolddsa siirgds erdeke a vdrosnak. Nem azert, mintha a villamvildgitdsndl fenydrban fogndnak uszni a mostani sdtet utedk - taldn jobb, ha sdtetben
maradnak - de mert a vdros fejleszteset valahol csak meg kell kezdeni".'^^^ A lap az iigyet
kesdl^b is figyelemmel kiserte. Februarban arrdl adott hirt, hogy„drdm es elvezet volt
a miilt kdzgyUlesen hallgatni azt a tiizes hangu beszedet, amellyel Abrdnyi Emil vdrosunk
villamvildgitdsdnak iigyeert sikra szdllt Biiszkeseg fogott el, amikor Idttuk, hogy azaferfi,
aki ma a hazai irodalom egyik legkimagasldbbja, de egyuttal legmunkdsabb tagja is, tud
magdnak resziinkre is iddt szakitani es ennek a kis vdrosnak jdvdje, melynek alig nehdny
esztenddje lakdja, annyira kdzel ndtt szivehez" .'^^'^ Bar iigy tiinik, itt is lehetett vita a ket
nemzet kdzdtt, mert az iijsagird arra figyelmeztet: ,/iz, hogy gdz legyen-e a vildgitds,
avagy villany, nem katolikus vagy gdrdgkeleti szempontbdl ddntendd el, es a vizvezetek
bevezetesenek sziikseget se aszerint birdlja el a kepviseldtestiileti tag, vajon szerb vagy
magyarpdrti-e az illetd ajdnlattevd" .'^^'^ Nem okozott viszont nagy izgalmat a kepviseldtestiiletben - amelynek ulesen ott lehetett az iijsagird is - dr. Hudolin Lajos renddrkapitany eldterjesztese a szanatdrium iigyeben. ,Mlntegy hat eve annak, hogy a budapesti keriileti munkdsbiztositd penztdr vezetdsegenek figyelmet az epitendd nagyszabdsu
szanatdrium iigyeben felhivtdk, hogy ezt kies fekvesU erddsegiink kdzelsegeben epitsefdl".
Miutan az iiggyel kapcsolatban dr. Pechy Henrik, a varos tiszti fdorvosa aggodalmat
fejezte ki, az iiggyel „a kepviseld-testiilet nem foglalkozott"^^^ zarja le a tuddsitast a
cikkird. A varos fejleszteseben is vannak javaslatai a lap munkatarsainak.,/ImiY elmulasztottunk az elmult ket-hdrom evtized alatt, azt gyorsan helyrehozhatjuk, ha kdzsegeink eldljdrdsdgaiban kelld vdllalkozdsi kedv s bdtorsdg lakozik. Nemcsak hdztelepek,
szdrakoztatd es udiildtelepek kellenek nekiink, hanem gydrak, sdt gydrielepek". Az ipar
szorgalmazasa mellett a mezdgazdasagban is keresik a boldogulast A Kdzigazgatdsi
jegyzetek cimu rovatban azt a javaslatot kdzlik, hogy a waros„adjon drdkberbe aparlagfdldjebdl 50 holdat 25 csalddnak, hogy bolgdrkerteszetet letesitsenek, mert az dltaldnos
leromlds, a tdmeges elszegenyesedes rohamosan, ijesztden kdzeledik" .^^^
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A helyi esemenyeket gyujtottek ossze meg a Hirek rovatban, amellyel ket oldalt
is meg tudtak tolteni. E cimszo alatt termeszetesen itt is sok az aprobb hir. Szuletes,
halal, hazassag, rendezveny, betores, bunteny kapnak itt helyet. Erdekes szinfoltja
volt a lapnak - ilyet egyetlen mas lap sem csinalt - hogy kiilon rovatot nyitott Kosza
Hirek cimen. Ebben tobbek kozott ilyen vidam hireket olvashatott a nagyerdemii,
hogy: „Londonb6l a lordmajor tdviratban ertesitette a polgarmestert, hogy a jovo heten
60 kdzsegi tandcsnokkal Szentendrere erkezik a vildgitds, kovezes, csatomdzds tanulmdnyozdsdra", vagy: „a kinai csdszdr tdrgyalt Petrds Gydrgy hdzUgyndkkel egy szentendrei
hdz vetele irdnt". Emellett persze tobb helyi esemenyt es varoslakot vett vidam celpontja targyava. Ezekkel aztan bajba is kerulhetett, mert mentegetdznie kellett, hogy
az itt kdzdlt hirek „nem szemelyeskedesek."
Ugy tiinik, leginkabb a celkent kitiizdtt dtddik es hatodik pontnak kivantak eleget
tenni. A szdrakoztatasnak es a nevelesnek. Minden szamban kdzdltek versei. Ezek
szerzdinek egy reszet ismerjiik. A varosban elt jeles kdltd, Abranyi E m i l Marcius idusa cimil versei termeszetesen marciusban hoztak le. KdltdTcent tartottak szamon a helyi bognarmestert, Borus Ferencet (1890-1952) aki jd baratsagban volt az itt dolgozo
festdmiiveszekkel, es akinek nemcsak hogy kdzdltek a verseit a fdvarosi lapok (Pesti
Tiikdr, Nap) de dnalld kdtete is jelentek meg: Dalok (1913), A keritesen tul (1941).
Kdzdlt a lap meg versei Bodd Jdzseftdl es tdbbet Kiss Rolandtdl, akirdl nincsenek ismereteink. Tdbb vers szerzdje alnev mdge biijt. Ilyen ala: Censor, Csatar, Katd. Tdle
kiildndsen sok versei kdzdltek. Tarcat, elbeszelest itt is olvashattak a varosiak. Igaz,
ezeket is csak alnev alatt. Bachus: Egy csizma, akinek nines parja, Romana: Asszony
nelkiil. Emellett a bdvebb hirekbdl olvashattak a kultiirintezmenyek rendezvenyeirdl. Peldaul a szerb olvasd es dalkdr, a Javor egylet egyik estelyerdl,'*^^ illetve a Duna
parti asztaltarsasag egyik dsszejdvetele adott ehhez jd temat. A miivelddest segitette,
hogy a lap hosszan irt a magyar kiralyi Operahazban bemutatott Paolo es Francesca
cimii harom felvonasos operardl. Mar csak azert is mert az kdtdddtt varosunkhoz.
A szdveg irdja, az itt eld Abranyi E m i l kdltd, a zenet pedig „szerzette" ifj. Abranyi Kornel.^^"*^ kulturdert cimii cikk szerzdje pedig a polgari iskolardl irt hosszaa"*^^
A kulturalddast szolgalja meg, hogy felhivjak a figyelmet a nemreg Termeszetbardt
cimmel megjelent lapra, mely leginkabb „a turista iigyekkel foglalkozik".'^^'' A kultura
terjesztesehez tartozik, hogy ez a lap is kdzli a mozimiisort. „A Pathegraf villamos
mozgd fenykepszinhdz Epizddok Mdria Antoniette eletebdl" cimii filmet jatssza, tudhatta meg az erdeklddd olvasd."*^' Vegiil, miutan termeszetesen ennek a lapnak is eld
kellett teremteni a nyomdakdltseget, azert az utolsd lapot nagyreszt ez az ujsag is a
hirdeteseknek szanta. Dicseretiikre legyen mondva, hogy csak a helyi iparosoknak,
kereskeddTcnek csinalt egy kis reklamot.
A lap lathatdan elerte celjat. A szerkesztdic elegedettek voltak, mert a negyedik
szam utan mar ezt irtak „Olvasdik"-hoz: „Azt hissziik, hogy lapunk hangja, tartalma,
szemelyeskedestol ment cikkei megnyertek az elfogulatlan olvasdkat" .^^^ Am lehet, hogy
ez csak dnmegnyugtatas volt, es az olvasdk megsem vettek a lapot, mert az utolsd, 11.
szam, amelyet a keziinkbe vehettiink, a marcius 15-i szam volt. Alig harom hdnapot elt
tehat a lap. Bar az is lehet, hogy csak ennyi jutott el beldle a Szechenyi Kdnyvtarba.
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1912. januar 28.
1912. januar 21.
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1912. Jan. 28.
1912. Jan. 21.
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S Z E N T E N D R E I UJSAG
(1916-1917)
A Szentendre es Videke cimu lap 1916. januari megsziinte utan sem maradt ujsag nelkiil a varos kozonsege. Igaz, meg diilt a haboru, am akadt egy meresz vallalkozo,
akinek volt ereje es hite e nehez idoben is lapalapitasba fogni. D r . Salamon Rezsorol
eddig nincsenek ismereteink. Csupan a celjaival kapcsolatban vannak informacioink.
Marciusban a lap elso szamaban a Bekoszonto-ben a kovetkezoket irta: „ Vildgot rdzo
viharok idejen kopogtat a Szentendrei Ujsdg az olvasok sziveinek ajtdjdn. Az emberek
szivenek most kiildnds lakdi vannak. A szomorusdg, fdjdalom, gydsz, felto aggodalom
iitdttek ott tanydt. A Szentendrei Ujsdg mint dllandd uj lakd ker szdlldst, hogy iij erzelmekkel nepesitse be a meggydtdrt sziveket. A tdrsadalmi bekenek, egymds megbecsiilesenek, a kdzerdek irdnt vald megertesnek, a kdzerdek irdnt vald erdeklddes felkeltesenek
lesz harczold munkatdrsa uj lapunk". A szerkeszto iigy erzi, hogy e nehez idoben is
szukseg van egy lapra, amely batorit es tajekoztat. Meg ugyanabban a szamban a
kovetkezoket irta az Eldfizetesi felhivds cim alatt: "Szentendre vdros gazdasdgi es kulturdlis fejlddese erdekeben kdzszUksegletet kepez egy olyan hetilap szerkesztese, melyben
a nyilvdnossdg ellendrzese mellett iddnkent megyitatnak mindazon kerdesek, amik kdzerdekbdl megolddsra vdmak. A lapbdl szdmuzve lesz minden felekezeti, nemzetisegi es
szemelyes kerdes, s fiiggetleniil minden befolydstdl tisztdn es kizdrdlag a vdros es a nagykdzseg erdekeit fogja szolgdlni hivatott ferfiak kdzremiikddesevel. Bizalommal kerem vdllalkozdsomhoz minden olyan polgdrtdrsamnak a tdmogatdsdt, aki ennek a nagy jdvdjii
vdrosnak erdekeit sziven viseli, s fejlddeset, eldrehaladdsdt komolyan dhajtja". H a esetleg nem is szentendrei volt a szerkeszto, az biztos, hogy a varosban lakhatott, mert a
cikk vegen a kovetkezot irta. A z eldfizetesi es hirdetesi dijak Szentendrere kiildenddTc a Kispatak u. 532. sz. ala. A lap eldfizetesi ara egy evre 10, fel evre 5, negyed evre
2.5 korona volt. Nyomdajakent a F d teren levd Emmel Jdzsef kdnyvnyomdajat jeldli.
Alcimkent a fejlecen ez all: Kdzgazdasagi es tarsadalmi hetilap.
A cikkek tdbbnyire a politikaval es a gazdalkodassal kapcsolatosak. A szerkesztd
a negyoldalas lapban aranyosan alakitotta ki a rovatokat. 6 is, mint a tdbbi lap, az
elsd oldalat valamely altalanos erdeklddesre szamitd vezercikkel kezdi. A masodik
oldalon ezt folytatja, vagy valamilyen aktualis temat dolgoz fdl. Kdzgazdasdg cimen ez
a lap is a gazdalkodasrdl, a gyiimdlcstermelesrdl, az iparrdl, kereskedelemrdl ejt szdt.
Csatangolds cimii rovataban rdviden valamely a varost akkor lazban tarto, erdekld es
erintd esemenyrdl irt. Sdt, amikor egy rosszmaju pesti nev alatt bizonyos Kellemetlen
igazsdgok is szoba keriiltek, a szerkesztd megjegyzi: E z t a rovatot esetleg allanddsitjuk. A helyi esemenyek (halal, eskiivd, biiniigy, rendezvenyek, felhivas stb.) a Hirek
rovatban ket oldalt is elfoglalnak. E s hogy penz is legyen a lapkiadashoz, egy teljes
oldalt szant a hirdetesnek. A korabbi Szentendre es Kdrnyeke cimii lappal ellentetben szinte csak helyi vallalkozdk nevet es cimet talaljuk itt.
Termeszetes, hogy a cikkek nagy resze a korhoz kdtdtt, a haborurdl szdl. Szd esik
benniik a hadibiztositasrdl, hadikdlcsdnjegyzesrdl, a hadiarvakrdl, a draguld elelmiszerekrdl. D e olvashattak a szentendreiek egy-egy megrazd - A kolduld rokkant^^"^
vagy a praktikussagaban meglepd cikket is: A tyuktojds pdtldsa gabonacsirdval.'^'^'^
Helyi ize lett a cikknek a szerzd nevetdl. D r . Antolik Arnold fdjegyzd ezeket irta
a 4. hadikdlcsdn jegyzesekor: „A magyar dllam ismet kerd szdval fordul polgdraihoz.
Megtdmadott hazdnk dldozatra keri itthon levd fiait. Tdlteny, mha, felszereles kell dia439
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dalmas hadseregeinknek, hogy kivivhassdk a vegsd gyozelmef ^'^^ Egy olvasoi levelben
a kdvetkezd, szivet szoritd sorokat olvashatjuk: „Mit kuldjunk szeretteinknek? A behivottaknak tdpldlo eledel kell es nem nyaldnksdg. Tessek tehdt eldvenni egy szep kenyeret
es azt szeletekre vdgni es sutoben szepen megpiritani es ugy kiszdritani, mint a csont,
hozzd egy-ket doboz tejkonzerv es kockacukor. KUldhetUnk meg szalonndt, szappant,
gyertydt, rovarport, ellenben nem szabad gyufdt, benzint, ongyujtot, robbandszert kiildeni.
De nagyon ajdnlom a szdritott kenyer kiildeset, mert annak a fiatalsdg nagyon drvend" .'^'^^
Emellett hirt kaptak az olvasdk az aktualis politikai esemenyekrdl is. Peldaul arrdl,
hogy Meghalt a kirdly (Ferenc Jdzsef) ket cikk is megemlekezett.
A kutatdt ezeknel a dolgoknal azonban jobban erdekeltek azok a cikkek, amelyek
a varostortenet ezen idejerdi adnak hirt. Peldaul, azt a mai varoslakd is lathatja, hogy
a falakon tdbb helyen is allnak az I . vilaghaboru halottainak, hdseinek nevet rdgzitd
emlektablak, de hogy ezek felallitasat ezen ujsag szerkesztdje kezdemenyezte, eddig
sehol sem jegyeztek fel. Pedig Salamon Rezsd irta le rdgtdn a lap elsd szamaban a kdvetkezd'ket: „ Valahol, a jo isten tudja hoi, gondolata tdmadt egy „jd hazafinak" dllitson
minden vdros, minden kdzseg emlekoszlopot az elesett hdsok neveinek megdrdkitesere,
polgdrtdrsak kerlek benneteket, dllitsunk emleket vdrosunk hoseinek". A Dietz testverek
korabban emlitett kdnyvebdl tudjuk, hogy 1914-1918 kdzdtt egy, a varosban kiepitett
kis hadikorhaz szolgalta a katonak gydgyulasat. A Szentendre es Videke cimui lap
pedig arrdl tuddsitott, hogy emellett a Dunan felallitott tdbb kdrhazhajd is igyekezett
a katonak gydgyulasat segiteni. Aprilisban, e lap dtddik szamaban errdl ezt olvashatjuk. „Mindnydjan emleksziink arra a napra middn tavaly ket korhdzhajo az „Elizabeth"
vontatohajoval egyiitt horgonyt vetett ndlunk. Azon naptdl fogva a Duna partjdt sebesiilt
es iidiild katondk nepesitettek be. Augusta fdhercegnd is megldtogatta az iidiild hadfiakat.
A vdros kozonsege nagy szeretettel fogadta az egeszsegiiket repardlo hdsoket es elismeressel addzott a korhdzhajo parancsnokdnak dr. Pechy Henrik csdszdri es kirdlyi sorhajd
orvosnak, vdrosunk tiszti fdorvosdnak" .^^^ Orvendetes, megirasra meltd helyi hir volt
meg, hogy eredmenyes lett a Vdrdskereszt Egylet Peter-Pal napi gyujtese.'*'*'* E s akit
a varos oktatasiigye erdekel, megtudhatja, mikent viselkedtek ekkor a pedagdgusok:
Tanitdink hdborus tevekenysege.'^'^^ 1916 elejen a polgarmester-valasztas hozta meg
izgalomba az embereket. A lap majusban drdmmel kdzli, hogy „a kepviseld-testiilet
egyhangulag Antolik Amoldot vdlasztotta polgdrmesterre a mdjus 1-i iilesen",'^^ s azt is,
hogy „Az lij polgdrmester vdrosfejlesztesi elkepzelesei szerint most valdban kezdetet veszi
a fellendiiles".^'^'^ B a r tudja a lap szerkesztdje, hogy „Ldngba boruU a vildg, soha nem
Idtott mertekben pusztulnak az emberek es a javak. Es mi, akdr a tuzoltdk, mentiink es
mentiink. Letiinkert, fennmaraddsunkert harcolunk" .^"^^ Nehez feladatara vallalkozott
tehat az uj polgarmester.
Ezeken tul azert is erdekes e lap, mert a soraibdl megismerhetiink tdbb regi varosi
polgart. Innen tudjuk, hogy a masik, itt eld, dolgozd orvos, dr. Weisz A r m i n 1916-ban
mar 25 eve mukdddtt e palyan,"*"*^ s azt, hogy Almasy Laszld, videkiink orszaggyiilesi
kepviseldje nemreg „magas kitiintetest" kapott, megkapta a Ferenc Jdzsef rendet.'*^''
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apr. 23.
apr. 23.
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maj. 28.
jiin. 18.
apr. 16.
maj. 28.

Meg egy „orokbecsu" kitiintetesnek szentel nagyobb cikket a lap, annak, amikor L a jos Denes a Bukaresti Elso Magyar Segelyezd es Kozmuvelddesi Egylettdl a szekelyek erdekeben Romaniaban es Magyarorszagon tett munkajaert megkapta a szekely
csatabardot/^* Feltehetden neki kdszdnhetd, hogy az erdelyi menekultek elkeriilhettek ide is: Erdelyi menektiltek Szentendren.'*^^ Azt is e laptdl tudjuk, hogy ekkor a
kaszind elndke dr. Szikszay Sandor iigyved, kormanyfdtanacsos. Hirt kapunk arrdl,
igen biiszke a varos, hogy itt el a jeles kdltd: Abrdnyi Emil legnagyobb eld lirikusunk
koszontese."*^^ B a r az alcimbdl kimaradt, hogy a lap szepirodalmi anyagot is kdzdl,
azert ha a szentendreiek kezbe vettek azt, ebben is talaltak versei es tarcat. A versei
ird Partella Jolankardl nincsenek ismereteink. Azt sem tudjuk, kik rejtdznek az Ij es
pufi alnev alatt megjelent versek mdgdtt. A hadnagy kisasszony cimu tarca kdzldjet,
Perjessy Sandort viszont ismerhetjiik az eldd, a Szentendre es Videke Hirlapja cimii
lapbdl. Ugyancsak az d forditasaban kdzdltek az Erzsike cimu tarcat is. Ligeti E r ndtdl folytatasban egy elbeszelest olvashattak: Vdros haldsz, Ligeti Janos neve alatt
ugyancsak folytatasban pedig egy eddig ismereden irast: .4z izbegi aranylegenda, mely
a tdrdk iddlcbe viszi vissza az olvasdt.
Ugy tiinik, a szerkesztd iir, Salamon Rezsd megsem elt a varosban es mas dolga
is volt mint a lapszerkesztes, mert 1917 januarjaban eltavozott az iijsagtdl. Mindezt
igy hozta az olvasdi tudomasara: ,JFdjdalommal esik bucsut venni a Szentendrei Ujsdg
olvasokozonsegetdl rdvid tiz hdnap utdn". Ugyan d anyagi es szellemi erdt szivesen
aldozott a lapra, am Sajnos elfoglaltsdgom lehetetlenne tette, hogy teljes erdvel munkdlkodhassak vdllalkozdsom javdra." Kiildn biicsiizik a nyomdasztdl: Szeretnem, ha
az dlomkatondk mestere, derek nyomddszunk ugyanazon szorgalommal telne eltdvozdsom alkalmdval, mint en, middn tUddt did munkdjdban ott hagyom. El kell ismemem,
hogy igazdn dldozatot hozott es hoz a vdrosnak azzal, hogy minden anyagi haszon nelkiil
vdllalta a lap elkesziteset"."^^^ A szerkesztd azonban nem hagyta magara a lapot, gondoskodott az utddrdl is. Termeszetesen ezt is az iijsagbdl tudhatjuk meg. A z iij szerkesztd Lajos Denes, akinek nevet mar szinten ismerhettek a szentendreiek a Szentendre es Videke cimii lapbdl. EleterdT azonban most tudhatunk meg tdbbet. Lakasa
az Istvan utcaban (ma Aprdd u.) lehetett, mert a fejlecen ez szerepel szerkesztdseg
es kiaddhivatal cim alatt. B a r erdekes, hogy a szerkesztdseg a 25. sz. szerint'^^ mar
az Alsd Izbegi (ma Kovacs Laszld u.) liton miikdddtt. Azt is megtudhatjuk meg a
Szerkesztovdltds cimu cikkbdl, hogy Lajos Denes ekkor itt a varosgazda, es hogy az d
„szemelyeben verbeli ujsdgird" lepett be a lapba. „Mint kdztudomdsu L.D. 20 even dt
orszdgos nagy lapokndl dolgozott hivatdsszenien, legeldbb a Magyarorszdg politikai napilap kereteben 15 even dt".'*^^ A z uj szerkesztd valdban iijsagird lehetett, mert rdgtdn
atszabta a lapot. A z Emmel nyomda ugyan megmaradt, de mas lett a betiik tdrdelese.
Nagyobb betiikkel jelent meg a fdcim. A masodszori atszabasnal pedig mar ddlt betiikkel talaljuk a cimet. A z alcimbe pedig bekeriilt ez is, szepirodalmi hetilap. Ugyan
meg d is kenytelen a haboriis esemenyekkel foglalkozni: Aggasztd kildtds,^^'^ Harmadik
tavasz (a haborii utan), Ellensegeink ujabb merenyletterve.*^^ Az orszagos hirek mellett
egy szomoru helyi esemeny is az iijsagird tollara kivankozott: „A szentendrei harangok
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hosszu utra kehek...E ho (februar) 7-en vittek el oket meghato bucsuzds kdzben. Minden templom harangjdt sajdt felekezete papja megdldotta, s a hivok, akik annyiszor gyiiltek dssze hivd szdzatukra, meghatottan, kdnnyes szemmel kisertek ki a vasuti dllomdsra.
Egy-egy harang maradt csak minden templomban az dtvevd bizottsdgnak azzal a cinikus
vigasztaldsdval, hogy nemsokdra azok is utra kelnek"."*^^ E s van meg sok mas esemeny,
amelyrol irni lehetett es kellett. Megoldatlan volt peldaul az aram es a szegenyugy.'*''^
Jdrdsi szeszkdzpont letesiilt, tudjuk meg a lapbol, es hogy Szentendren Kulddttseg volt
a kereskedelmi minisztemel.'*''^ E s egy szomorii hir: „Sulyos csapds erte a vdrost. 79 eves
kordban rdvid szenvedes utdn Szentendren elhunyt Dumtsa Jeno" a varos elsd es igen
szeretett polgarmestere. Eletet egy hosszabb cikkben ismertetik is.''^^ Ugy tunik, az
oktatas iigye kiildndsen erdekelhette a szerkesztd urat, mert e temaban tdbb cikket
is megjelentetett:^polgdri iskola beszdmoldja,'*''^Az iparostanonc iskola egy eve.'*'^ K i deriil a lapbdl, hogy a ma oly nepszerii erdei iskola gondolata sem iij talalmany. Mar
ekkor miikddtek ilyenek az orszagban: Erdei iskoldk. A szerkesztd figyelembe vette
azt is, hogy a varos lakdi meg most is inkabb a mezdgazdasagbdl elnek. Meghagyva
a Kdzgazdasdg rovatot, gyakran kdzdlt le d'ket erintd es segitd cikkeket: A fokhagyma termesztes,*''^ Tavaszi vetomag beszerzese,*'''' Hemydirtds,*^^ A gyiimdlcs es fozelek
konzervdldsa,*''^ Burgonya betegsegek.'*'''^ Megmaradt a JJirek rovat is, de ennek a fdcimet is mas, vastagabb betiivel hozta le. Egyebkent d is kdzdlte itt a szokasos helyi
hireket: szuletes, eskiivd, halal, rendezveny. A szepirodalmi rovatban pedig az eld'bb
emlitetteken kiviil a kdvetkezd neveket talaltuk: Fdldes Zoltan, Hargitai Istvan, a
klasszikusok kdziil: Rakosi Jend. Itt is megjelent a mar felfedezett orosz irodalom
egy alkotasa, Nyekraszov (Nikolaj Nekrassov):y4«>'flA; (vers)."*™
A szerkesztd iir optimista lehetett, mert juniusban meg A magyar gazdasdgi ero
legydzhetetlensege-rol irt, de lehet, hogy ez a gazdasagi erd megis megtdrt az iijsagszerkesztes teren, es a lapot meg kellett sziintetni. Bar a Szechenyi Kdnyvtarban d'rzdtt
augusztus 12-i, 33. szamii lapban semmifele bucsiibeszedet nem talaltam. Lehet az
is, hogy Lajos Denes folytatta a munkat, csak ezek a lapszamok a haborii viharaban
eltuintek.
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Alcime szerint a Szentendrei Szocialista Pdrt Kdzldnye. A fejlece szerint megjelent vasarnaponkent. A szerkesztoseg a Szamarhegyen levo Munkas, ma Munkacsy utcaban
volt. A kiadohivatal szinhelye a regi rendorseg hivatalos epiilete (a mai Szent Andras
Altalanos Iskola) helyen allt. Elofizetesi ara egy evre 24 korona, fel evre 12 korona,
egy szam ara 30 filler. A lapot a helyi Bodh nyomdaban nyomtak. Szerkesztokent
ketten is jegyzik. Horvath Akos jogasz, kiralyi foiigyesz es Petras Jozsef. D r . Horvath Akos (1865-1944) a jog mellett tanulmanyokat vegzett a Zeneakademian is, ahol
E r k e l Ferenc tanitvanya volt. Harom evig az Operahaz osztondijas tagja. 1910-ben
koltozott Szentendrere. Itt barati kapcsolatba kerult Abranyi E m i l koltovel, akinek
nehany versei meg is zenesitette. Zenet irt egy helyi kolto, Kalafuth Janos versehez is.
Kozosen irt zenes szindarabot az irodalommal is kacerkodo helyi gyogyszeresszel,
Genszky Gezaval. 1923-ban javaslatot nyujtott be a varosi kepviselo-testiilethez egy
zeneiskola letesitesere. Kerelmet a kepviselok nem tamogattak, ezert maga latott
munkahoz. Nyolc jo hangu ferfi enekesbol megalakitott egy dalardat. A Horvdth
Nyolcas aztan gyakori szerepldje lett a varos muisoros estjeinek, rendezvenyeinek.
Dalaival orszagos palyazaton is nyert."*'* 1919-ben mint kdztiszteletben alld es szocialis erzelmii szemely, d vette kezebe a lap szerkeszteset. A z d neve alatt jelentek meg
az 1-13. (februar - majus) szamok. A Tanacskdztarsasag bukasa utan e tevekenysegeert harom ev bdrtdnre iteltek, amelybdl nehany napot itt helyben, a Weresmarthy
villaban (ma Zeneiskola) tdltdtt el. Ott egyiitt tartottak fogva az dszirdzsas forradalomba szinten lelkesen bekapcsolddd irdval, Moricz Zsigmonddal. Szabadulasa utan
Horvath Akos az iigyvedi munkajat nem folytathatta. Zongorakiserd volt a helyi moziban, es vezette a dalardat.'*'^
A Szechenyi Kdnyvtarban drzdtt megsargult, tdredezett lapot csak igen dvatosan
lehetett kezbe venni. Attekintve az alig fel evet megert lap szerkezetet, az a kez471 Szentendrei Arckepcsarnok 11. 65-66.p.
472 Pethd Nemeth Erika- G . Sin Edit: Irok, koltok Szentendren 77. p.
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detektol igyekezett megfelelni az ujsagiras alapvetd kdvetelmenyeinek. V a n benne
vezercikk, ezt kdveti valamely helyi esemenyt bdvebben megtargyald nagyobb cikk.
Kiildn rovatot tartott fenn a Pdrtiigyek es a Kdzelldtds szamara. A negy oldalbdl szinte
egy egesz lapot foglaltak el a Hirek es a Hirdetes.
A z elsd szam meg ugyan a polgari Magyar Kdztarsasag idejen keriilt a piacra, de
mar latszik, hogy a munkasok, parasztok, proletarok kepviseldje lesz. A z indulaskor
felmeri a varos helyzetet: "Itt ligyszolvdn nines feloszthato fdldbirtok, nincsenek nagy
gydri iizemek. Itt a lakossdg zome a fdvdrosba jdro gydri, tovdbbd foldmiivelo, ipari,
kereskedoi, kdzalkalmazotti, szdval napi munkdjdbdl elo proletdr munkds. Ezeknek erdekiik, igenyeik, celjaik azonosak" .^''^ A varos a lap szerint keszen all a hamarosan k i tdrd proletarforradalomra, amelytdl a varos fejlddeset varjak. A Tanacskdztarsasag
kikialtasa utani, a marcius 23-i szamban mar a biztatd jdvdt is latjak:„Mo5? mdr eleg
volt a tUrelembol. Vdrosunk megindult s dridsi leptekkel eloretdro fejlddese s jdvdje, de a
kdzbeke es nyugalom is kdtelessegUnkke teszi, hogy a reakcids elemeket a haladds dtjdbdl
felre dobjuk. Most ezek az alakok sokkal szemermetlenebbek, hogysem dnmaguktdl felre
dllndnak. A nep itelkezesepedig egyszeru lesz mindenkivel szemben".*^* A kesdl3bi szam
mar tajekoztat az orszagos esemenyekrdl is, es programot ad a helyieknek.: „Proletdr testverek! A regi elkorhadt vildgrendet elsdprd forradalom van. S a Magyarorszdgi
Kommunista es Szocidldemokrata Pdrt egyesiilese, az dsszes munkdssdg es katonasdg
neveben megteremtette a proletdrdiktaturdt Proletdr testvereim! Nekiink a vildgrendet
kell dtalakitanunk. Egy vildg van mellettunk, de egy vildg van ellenUnk. De ez csak bdtoritsa szivUnket, mert ha dsszetartva harcolunk es dolgozunk, dssze kell omlania minden
hatalomnak, amely a szolgasdg, a zsamoksdg es a szenvedesek fundamentumdra van
epitve, mert egyedUl biztos alap, amelyen nep millidk hatalma fdnndllhat: szabadsdg,
testveriseges egyenldseg."*^^ Meg ugyanebben a szamban olvashatjuk az orszagos lelkes
szdlamokat, Q\\QkQt"Elvtdrsak! Mindenki dolgozzon! Minden fdldmunkds, ipari, gydri,
kdzalkalmazott munkds vegezze szorgalmasan rendes munkdjdt! TermeljUnk, mert magunknak termelUnk. Ha nem termelUnk, ehen halunk!. Aki lop, rabol vagy fosztogat, a
proletdrdiktaturdt gyaldzza meg es ezert haldllal bunhddikAki nines velUnk, az ellenUnk
van! Aki a kizsdkmdnyold kapitalista rendet akarja visszacsindlni, aki a proletaridtus
uralma ellen mer szdt vagy kezet emelni, az ellenseg, annak a fdlddn csak annyi helye
van, amelyen az akasztdfa elfer".*^'' Vigyaznak az erkdlcsre \s:„Ellenforradalmdr az, aki
ma szeszes italt iszik" .'^'^'^ E s driilnek az orszagos gydzelemnek: „A nemzetkdzi proletdrszeretet fennkdlt szelleme vezeti a nekilendUlt gydzelmes vdrds hadsereget, mely most
ujjongva dleli szivere a munkdban megedzett ket karjdval a felszabaditott videkek elnyomott, szenveddproletdrsdgdt".^^^ A Hoi vagytok „ebredd magyarok?"cimu cikkeben
szemere veti e tdmdriilesnek, hogy „Mikor Kdrolyiek politikdja csdddt mondott s a
„hazdtlan bitangnak" csufolt szocialistdk vettek a kezUkbe az uralmat" az d„honszeretd
szdjuk elnemult" .^''^
A cikkirok iigy erzik, ez most itt a tettek ideje. Szentendren is megalakult a munkastanacs, amelynek tetteirdi a lap igyekszik a varoslakokat tajekoztatni. Ime egy
valogatas kdzuluk. Legtdbb szd termeszetesen a kdzellatasrdl esik. „Tejjegyre elsdsorban az dtevesnel kisebb gyermekek, a 70 even feluliek, a betegek es gyermekdgyasok
473
474
475
476
477
478
479

90

Uj Kor, 1919. 23.
Uo. 1919. marc. 23.
Uo. 1919. marc. 25.
Uo. 1919. marc. 24.
Uo. 1919. jiin. 15.
Uo. 1919. jiin. 8.
Uo. 1919. jun. 22.

tarthatnak igenyt".'*^ Azert az ontudatos proletar itt is figyel: „J6l ismerik a szentendrei proletdrok azokat a hatosdgi elelmiszerek kiosztdsdra vdrakozo, a templomok elott
dcsorgo, itt-ott csoportosulo, mindket nembeli meregkeverdket, akik a kiildnfele pletykdk,
szitkok, szennyes szavak dradatdt zuditjdk a proletdrsdg harcaiban az emberiseg szebb es
biztatobb jovojet megalapozo osztdlytudatos munkdsok ellen".Azert
az igazsagossag
jegyeben biztatnak is: ,/4 nehez viszonyok kdzt eld proletdr testvereket nehezen beszerzett
keszletiiktdl senki sem fogja megfosztani. Elelmiszereket csak azoktdl vesznek el, akiknek
feleslegiik van. Rekvirdlni csak annak van joga, aki erre a vdrosi direktdriumtdl irdsbeli
felhatalmazdst kapott".A
lapbol megismerhetjiik a munkastanacs intezkedeseit is.
Olvashatjuk, hogy a varosban is megalakult^ bizalmiferft rendszer.*^^ A mai olvaso
elcsodalkozhat a szohasznalaton es elgondolkozhat a szo jelentesen. Sajat magyarazatunk helyett alljon itt a korabeli cikkiro megfogalmazasa:„/e/flJflf tehdt az, hogy a
bizalmiferftak a lakossdgot es a proletdr munkdssdgot szervezzek, hogy azoknak sziiksegleteirdlproletdr szeretettel es igazsdggal gondoskodjon"„A
munkdsdiktatura hatalmi
szerve, a helyi munkdstandes vasdmap es hetfdn letartdztatta mindazokat, akik szembe
helyezkedtek a munkdstandes hatdrozataival. A letartdztatdsok fd oka az volt, hogy az
illetdk, mint feliigyelet aid helyezett egyenek, a munkdstandes vegrehajtd bizottsdga dltal
megideztettek, azonban nem jelentek meg".
„Szentendren megalakitottdk a kdziizemu
miihelyeket. Elsdnek a cipeszek es szabdk voltak azok, akik a kommunista alapra helyezkedvefogjdk iizemiiket a jdvd het folyamdn megnyitni. Anyagot az anyagelosztd bizottsdg
fog biztositani szdmukra. Igy van remenyiink, hogy rdvidesen megszunik a cipd- es mhahidny".*^'' ,/i penzintezetek direktdriuma felkeri a vdros kdzdnseget, hogy a birtokdban
levd aranytdrgyakat, ekszereket es drdgakdveket, amelyeknek erteke darabonkent a 2000
korondt meghaladja, a helybeli penzintezeteknel szolgdltassa be. A beszolgdltatott ertektdrgyakert terites nem jdr".*^''
Vachoz hasonloan itt is kiilon figyeltek az ifjusagra. Orommel irtak arrol, hogy a
felvilagosult szabad szellem jegyeben a varos megszabadult „a klerikalizmus templomainak misztikus ertelmetlensegetdl, a szenteltviz malasztos csdppjeinek erejebe hazudott
erdszakos iidvdziilesi kiserlet szertartds fizetett jdtekdtdl". Ennek jegyeben megtortent
itt az elso Szocidlis gyermekavatds. „A szivem meleget Idttam iilni a jelen volt proletdr
sziildk arcdra es az drdmhir nyomdn felcsillant a szemekben a meghatottsdg kdnnye"
irja az ujsagiro, amikor a kis Leitovitz Laszlot felavattak.'*^^ Majd arrol tudosit a lap,
hogy „Szentendre vdros fdradhatatlan szocidlista gondolkoddsra, cselekvesre kesz tanitdi
a Muvelddesi Osztdlyt megalakitottdk. Vezetdsegi tagok: Bodd Jdzsef elndk, Ivanits Lajos
titkdr,dr. Weisz Armin a kdzegeszsegiigyi oktatds irdnyitdja, Glatz Sdndor a szocioldgiai oktatds irdnyitdja, Korenchy Jdzsef a mezdgazdasdgi szakoktatds intezdje".'*^'^ Ennek
eredmenye lehetett, hogy majus utolso heteben mar a kiilonbozo egyhazi iskolak
diakjai szamara a Sztara-Vodanal kozos iskolai majalist rendeztek, ahol az ifjusag
„kifogyhatatlan voh a jdtekbdl, mulatsdgbdl. Ez voh az elsd eset, hogy az iskoldk egyiitt
iinnepelhettek meg a mdjust. Szdmos szavalat es enek hangzott el a madarakrdl esfdkrdl.
Aztdn megkezddddtt az ebedkiosztds, megpedig nagykandllal. Voh keletje a burgonyds
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szarvashusnak, friss kenyemek. Tanitd elvtdrsnoink senkitol sem kertek a kenyer- vagy
husjegyet, nem neztek, ki hdnyszor ismetel. Rendszerint ketszer, hdromszor megtettek a
csajkdk".'^^'^ A gyerekek mellett megkezdtek a felnottek oktatasat is. „Minden felnott
proletdrferft vagy no ingyen tanulhat".*'^^ B a r ennek volt nemi akadalya is. Iskolat a
varosban a korabban itt mukodo kiilonbozo egyhazak tartottak fonn (romai katolikus, gordgkatolikus (szerb), reformatus, izraelita). Keresre ugyan „ ^ helybeli irgalmas
noverek kijelentettek abbeli keszsegUket, hogy vildgi tanitonoi minosegben hajlandok a
forradalmi tandcskoztdrsasdg szolgdlatdba dllni. De mivel vildgi oltozekkel nem rendelkeznek, inditvdnyozza a taniigyi megbizott, hogy a vdros vagyonosabb asszonyai dnkentes
ruhafelajdnldssal Idssdk el a novereket".*'^^ A tanacshatalom az iparosok miivelodeserol, oktatasarol kiilon gondoskodott. „IJ]Li munkdsok es munkdsndk szabadiskoldja"
nyilt Szentendren irja a lap a jiinius 15-i szamaban. A z oktatas celja „mindket nembeli
munkdsok reszere az eletben feltetleniil sziikseges praktikus ismeretek es tudomdnyok
nyujtdsa".
A Tanacskoztarsasagot fenyegetd veszelyrol a lap utolso, Junius 22- i szama igy
tudositja az olvasoit: „.drvaldnyhajas, nemzQtiszinUgatyds hazafiak".Szekely esapatok",
„Ebred6 magyarok", „ Teriiletvedd Liga" s hasonld hangzatos cimek alatt szervezkedtek,
agitdltak, orditoztak. A szentendrei ebredd magyarok is csoportba verddtek, s a szentendrei szerb piispdk fdlkent kezeit nyaldostdk. Ahol az ellenseg kdzeledik, ott feher zdszldt
lobogtatnak, csakhogy a vesztett regi hatalmukat visszaszerezhessek".
A torteneszek szerint a tanacskdztarsasag nehany jelszavaval es szocialis intezkedesevel kezdetben tdmegtamogatast szerzett, de a szovjet peldat kdvetd centralizalt
diktatiiraja es a „vdrds terror" hamar szembeforditotta vele a tarsadalmat eppugy,
mint a kiilfoldi hatalmakat. A haboruban kiverzett, a haboru elvesztesenek kdvetkezteben feldarabolt orszagnak merhetetlen karokat okozott ez a forradalmi kiserlet,
amely semmilyen kritikai nem tiirt, es meg az dmellette propagandat folytatd sajtd
nagy reszet is betiltotta. Lehet, hogy a szdlamokban es tamadasokban nem sziikdlkddd U j Kornak is ez volt a sorsa, hiszen megszuinese utan meg tdbb mint egy hdnapig
milkdddtt a tanacshatalom.
Bar a munkashatalom az allamositassal, szocialis intezkedeseivel, vedekezd hadjarataival kezdetben ert el sikereket, a romanok ellen inditott tamadasaval kudarcot
vallott. Augusztus 1-en a partvezetd es a kormanyzd tanacs lemondott es atadta a
hatalmat Peidl Gyula szocialdemokrata kormanyanak.
S Z E N T E N D R E I NEPLAP
(1919-1921)
A hatalomatvetel utan megindult a torteneszek altal kereszteny nemzeti kurzusnak
nevezett iddszak (1919. augusztus 1920. Junius) es a konzervativ-liberalis „ellenforradalmi" Horthy-korszak (1920-1944). E z a valtozas termeszetesen nemcsak az orszagos sajtd eleteben hozott valtozast, de az egyes telepiilesek eseteben is. Szentendren
egy hdnappal a proletardiktatiira bukasa utan, augusztus 31-en keriilt utcara ez az iij
hirlap.
A Tdrsadalmi hetilap alcimet viseld kiadvany felelds szerkesztdje, Soltesz L . Istvan az ugyancsak ekkor alakult helyi Keresztenyszocialista Part titkara lett. A szerkesztdseg a Maria Terezia (ma Bajcsy-Zsilinszky) utcaban milkdddtt. A kiadast a
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Szentendrei Neplap kiadovallalat jegyzi. A haboru idejen bevezetett cenzura 1921 decembereig fennmaradt, ezert ennek a lapnak is volt cenzora. Kezdetben Heller Antal
rendorkapitany. Egy helyi visszaemlekezd, egykori romai katolikus fiuiskolai diak,
Horvath Levente szerint „a roman imperialista hadsereg 1919. szeptember 3-dn a Tandeskoztdrsasdg bukdsa utdn szdllta meg a vdrost." A katonakat az iskolaban mukodo,
de ekkor mar kiiiritett hadikorhaz helyen szallasoltak el.'*^^ Igy itt is atvehettek orszagos feladatukat, a sajto ellenorzeset. A lap oktober 5-i szamaban a fejlecen ez all:
cenzurazta Gavrilescu. Decemberben aztan uj foszerkesztqje lett a lapnak, Csekey
Sandor. Lehet, hogy a kepviseld-testiilet is ellendrizni szerette volna a lapot, mert
ekkortdl a szerkesztdseg a varoshaza 6. szamu szobaja lett. A romanok tavozasa utan
valtozott a cenzor is. Ekkortdl a fejlecben ez all: cenziirazta dr. Vastagh Bela (18651938) jogasz, kdzjegyzd „allamiigyeszi megbizott". 6 ekkor mint kepviseld-testiileti
tag hivatalbdl is gyakran megfordult a varoshazan. 1920. novemberetdl megint uj
szerkesztd all a lap elere. A nyomdaszkent mar ismert Bodh Jdzsef. 1919-ben a lap
megjelent hetenkent, majd 1920-tdl hetenkent haromszor. Sziinetelt 1920. jiilius 25tdl 1920. november 30-ig. Eldfizetes egy evre 30 korona, egy szam ara 30 filler volt.
A z induld szamot I I I . evfolyam 11-es szamkent jegyzik, de az eldzmenyek sajnos
nem ismertek. A polgaroktdl kerik a tamogatast, de a eel szinte ugyanaz:,,F/ze^^eteA:
eld, gyujtsetek elofizetoket gydrak, mUhelyek, mezok munkdsai, tisztviseloi, szellemi munkdsok a ti erdekeitekert, igaz Ugyetekert harcolunk. A lapot pdrtolni mindenki polgdri kotelessege". Az elsd szamban meg nagy a bizonytalansag. Egymas mellett olvashatdk a
kdvetkezd cikkek: Testveriseg, egyenldseg, munkdstestvereim! Kereszteny Magyarorszdgot akarunk, A proletdrdiktatura alatti jdlet. A varos lakossagnak figyelmet kerik - Jelentsetek fel a biijkaldkat, hogy a polgari allapot minel eld'bb visszaterjen. A masodik szamban a polgarmester, dr. Antolik Arnold felhivasa is vegyes: „Polgdrtdrsak!...
legyen nekiink pelda a kommunistdk maroknyi tomege, fogjunk dssze!" Kesd'bb aztan
itt is, mint orszagosan, megindult a proletardiktaturaval vald leszamolas. Cikkek jelennek meg A bolsevizmus remnapjairol,*'^* A vdrds kisertetrol,'*'^^ Elkesziilt Szentendre
bolsevista szdmldja,*'^'' majd itt is megkezddddtt a Rdgtdniteldbirdskodds elrendelese.*'^^
Szdt ej tettek vegiil „a magyarsdg tdnkretev6i"-r6\.*'^^
Az uj szerkesztd, Csekey Sandor ugyan nyugalmat igeri. A z olvasdkdzdnseghez
szdld bekdszdntdjeben ezt irta: „Keriildk a jdvoben minden olyan kerdest, mely a jelen
pillanatban alkalmas a kedelyek izgatdsdra.. .munkdmban a vdros tdrsadalmi bekejet,
mindenki politikai, valldsi meggyozodeset tiszteletben kivdnom tartani Azt akarom, hogy
a lap a nep felvildgosoddsdnak, oktatdsdnak, s a nep nevelesenek igaz bardtja legyen".*'''^
Valdban, a kiadvanyban sorra jelentek meg a helyiek szamara nyugalmasabb esemenyekrdl hirt add cikkek. Szd esik a Bogdanyi utcaban miikddd Munkds Betegbiztositd
szanatdriumdnak megvdsdrldsdrdl, a villanyvilagitas bevezeteserdl. A polgarmester
„Nehdny szd-t ir az ingyen cipot kapott gyerekek sziileihez".^'^ Kiildn megemlekeznek
dr. Kucsera Ferencrdl, a fiatal rdmai katolikus paprdl, akit 1919. Junius 25-en a kommunistak a Duna-parton agyonldttek. ^•'' Irnak a neveben letesitett dr. Kucsera fele
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alapitvdny-rol^'^^ A Leitner Samuel varosi szamvevd, a Szentendrei Kereszteny Munkas Egyesiilet elndke, az Onkentes Tiizoltd Testiilet parancsnoka emlekere hozott
alapitvanyrdl.^*'^ A z 1920. januari elsd szamban a szerkesztd mar drdmmel kdzli az
olvasdkkal, hogy az eldfizetdTc szama ndtt Atalakitotta a lap szerkezetet is. U j rovatokat nyitott. Kicsit a multat idezve ,Mit doboltak az elmult heten?" cim alatt kdzli a
fontos tudnivaldkat, hireket. A Kozigazgatds, kdzelldtds cim alatt hozzak a mindenkit
erintd rendelkezeseket, esemenyeket. Tiikordarabok cim alatt pedig kiildnbdzd helyi
esemenyeket kommentalt a szerkesztd, Csekey Sandor.
A lap megprdbalt eleget tenni a masik igeretenek, a nepnevelesenek is. B a r erre
kevesebb helyet szant. Azert irt
anya- es csecsemovedelemrol,^^ Nehdny szo a most
uralkodo vorheny (scarlak) jdrvdnyioV^^ Zelles Aladdr miXtermeben jarva bemutat egy
katonatisztet, aki fest.^"'' Kiildn kdzlesi lehetdseget ad az olvasdknak a Szerkesztoi
Uzenetek es a Nyilt ter rovat alatt. Meghonositotta az Aprohirdetesek rovatot es tdbb
helyet kapnak a hirdetesek, amellyel a korabbi, a Szentendre es Kdrnyeke cimii lappal ellentetben inkabb a helyi vallalkozdkat igyekszik segiteni. Innen a varos lakdi
megtudhattak, hoi lehet jutanyos aron kapni epitkezesi teglat, illatszert, ndi inget es
a tdbbit. K i vallal fuvarozast, hoi van eladd haz, k i mit vesz. A hirdetesekre az irodavezetd, Palinkas Sandor feliigyelt, aki formailag is igyekezett latvanyossa tenni ezt az
oldalt. A lap ezek reven a korabbi ket oldalrdl negy oldalra bdvult
A lap termeszetesen kdveti az orszagos esemenyeket is. Horthy hadserege vasdmap
bevonul a fdvdrosba tudhattak meg a helyiek.^"' Februar 1-jen kiildn oldalt szannak a
Nemzetigydsz-nak, a Trianonban zajld tanacskozasnak. A„Govorite majom jazikom"
cimu cikkeben a beketargyalasokat elemzL^"^ Zdmeben azonban megis helyi lap ez.
Inkabb irnak az Iparosok beszerzesi es ertekesito szdvetkezeterol, A vdros gazdasdgi politikdjdvoX, a Kdzsegi vdlasztdsvoi, A vdros addssdgai-x6\, A tisztviseldk anyagi helyzeterdl, A renddrsegi fizetesrendezes-r6\, A vetdmag kiosztds-iol, A dunai revjog Ugyerdl.
Legtdbbet megis a kdzigazgatas-rdl: Puccsba fuh kepviseldjeldles Szentendren.^^'^ Igen
felkorbacsolta a kedelyeket a Szentendre mindsiteserdl keringd hirek: Vdros vagy
nagykdzseg?^^'^ Szmolnyiczy nev es Szentendrei kUldnlegessegek cim alatt hosszan irnak a helyiek kedvelt kiranduld celpontjardl, a Sztara-Vodardl.^" A hirek kdzdtt ott
vannak a hazassagok, halalesetek, sziiletesek adatai, a lopas, betdres, az elsd aldozas
es a tdbbi fontos esemeny hirei. A majus 20-i szamban kuldn kiemelt hirkent kdzlik
az itt eld neves kdltd, Abranyi E m i l halalhiret. A temetesrdl, melyen a szerkesztd is
reszt vett, kiildn is megemlekeznek. Ezeken tiil itt kapnak helyet a Hangya szdvetkezet kdzlemenyei, az iskolak, a Legenyegylet, es mas egyletek, kdrdk, valamint a
tdbbi szervezet rendezvenyeinek meghivdi, beszamoldi. Ugy tiinik, ekkor a M O V E
(Magyar Onkentes Vederd Egylet) miikdddtt a legaktivabban, rdla esik a legtdbb
szd. Kiildndsen a „footballcsapatukrdl", amely leginkabb a Pomazi TestedzdTc Kdrevel vivott nagy csatat. 1921. jiiniusaban is kettd nullra „gydzdtt a szentendrei tizenegy"
lelkendezik az iijsagird.^*^
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Uo.
Uo.
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1920.
1920.
1920.
1920.
1920.
1920.
1920.
1919.
1920.
1920.
1920.

febr. 15.
febr. 29.
apr. 25.
jun. 20.
Jul. 25.
nov. 6.
Jul. 4.
dec. 7.
jiin. 30.
apr. 11.
jun. 6.

A cikkek kozul a legtobbet az egyik szerkesztd, Csekey Sandor irt. Tdbb helyen
csak - y r szignd alatt. A szerkesztd ur irodalmi lelek is lehetett, mert a Tarca rovatban
A miniszter Szentendren cim alatt szomoru eletkepet irt harom prdzai felvonasban.
Azt nem tudjuk, kit jelezhet az Sz. szignd, illetve az M . L . monogram mdgdtt. A Cz.
A betuk alatt talan Czotter Aladar, az Izbegi nepiskola tanitdja all. 6 a Zdldello sirok
kdzt cimil versei irta.^'^ W. A mdgdtt pedig Weisz Armin varosi orvos allhat, aki szinten versei irt: Kdnydriilj meg rajtam.^^* Teljes nevet irja Rdzsa Ferenc Ujevi kdszdntd
cimu verse ala.^'^ Helyi szerzd lehetett d is, mert valaki meg valaszolt is neki versben:
Rdzsa Ferenc umak.^^'' Meg egy teljes newel jeldlt kdltd, illetve kdltdnd kapott helyet
a lapban Balogh Gydrgyne: Sziv a szivhez.^^'' Mellettiik fd'kent a levelezes, a szerkesztdi rovatban ott talaljuk a masik szerkesztdi, Bodh Jdzsefet es tdbb varosi polgar
nevet. Illetve Szombathy Bela a reformatus polgari iskola igazgatdja, Palffy Janos kereskedd, Reizenberger Gusztav renddr (detektiv), Papp Viktor Geyza kepviseld-testiileti tag nevet. Egyetlen fdvarosi szerzd neve olvashatd a lapban. D r . Gydzd Dezsd',a
Budapesti Turista Egyesiilet elndke termeszetesen a Turista gyules-rol irt.^*^
1920. jiilius 25 utan a lap egy iddre elhallgat. November 2-an aztan Rendkivuli
kiadaskent megkezdi a szentendrei munkastanacs birdsagi targyalasanak, a kihallgatasoknak a napi pontos kdzleset. Ekkortdl a lap szerkesztdje Bodh Jdzsef, aki a
szerkesztdseget es a kiaddhivatalt a nyomdajaban, a Gdrdg utcaban miikddteti. A lap
ara harom korona. Mig korabban a lap hetente jelenik meg, ettdl kezdve a targyalasokhoz igazodva rendszerteleniil. A targyalasok elsd es masodik napjarol a november
2-iki szam tajekoztat. A harmadik es negyedik nap anyagat a november 30-i szam
hozza le. Ezutan negy oldalon napi es ketnapi bontasban kdzlik a friss adatokat, fejlemenyeket. 1921. aprihs 26-an jelenik meg az utolsd, negyvenedik targyalasi nap eredmenyeit rdgzitd szam. Aprilis 30-en kdzlik A veddbeszedek-et, es a lapszerkesztdje
megjegyzi, hogy az itelethirdetes kedden lesz, amit termeszetesen kuldn lapszamban
hoznak le. Ezutan az iijsag megsziint. A cikkek sorat lasd a kesziild Repertdriumban!
Jelen munkank csak a varos sajtdtdrtenetet kdveti vegig. Igy, aki a kor pontos
helyi esemenyeit szeretne megtudni, mas helytdrteneti munkakhoz kell fordulnia. E z
esetben G . Sin Edithez. 6 a Szentendrei miisor 1978-november - 1979. augusztusi
szamaban megjelent cikkeiben es az Egy evszazad kronikaja Szentendre 1900-1999
cimii kdnyveben pontosan kdvette az esemenyeket, nevezte meg a szerepld'ket. Ismertette az iteleteket, es bemutatta a szerepldlc kesdl^bi sorsat is.
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PILISHEGYVIDEKI HIREK
(1927-1936)
PILISHEGYVIDEK, BUDAKORNYEK
(1936. aprilis 1. - 1944.)
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1914-ben meg megtartottak az 1848-as polgari forradalom sajtotorvenyenek azt az
alapelvet, amely szerint „gondolatat sajto utjan mindenki szabadon kozdlheti", az L
vilaghaboru alatt es utan azonban sorra leptek be a korlatozo intezkedesek. Talan
a bonyolult viszonyok es az egyre nehezedo gazdasagi helyzet volt az oka, hogy a
varos sajat lapot nem tudott kiadni. Lelkes maganvallalkozo sem akadhatott, ezert
az akkor Pomazi jaraskent szamon tartott pilisi es Duna melletti telepiilesek osszefogtak es kozosen adtak k i a fenti iijsagot. A lapinditasrol a szerkesztd az olvasdkat
igy tajekoztatja: „Miutdn a pilisi hegyek videken helyi jellegu lap ninesen, a fovarosi
lapok pedig a mi videkiink iigyeivel es bajaival nem igen torodnek - sziikseget Idttuk
annak, hogy letrehozzunk egy sajtoorgdnumot, amely az itteni kdrnyek erdekeit szolgdlja.
Sok utdnajdrdssal sikeriilt a lapengedely es egyeb kellekek megszerzese, ha az eredetileg tervezett idopontndl kesdbb is, de vegre megindulhatott a lap".Az ujsag celjardl es
szerkeszteserdl pedig a kdvetkezdket irtak: „Lapunk hasdbjain nem meriiliink el a
nagy politikai esemenyekben, de hozzdszolunk azokhoz a kdzgazdasdgi, kulturdlis esemenyekhez, amelyek a mi videkUnket erdekelhetik. Nem bdntunk senkit, de ahol hibdt
Idtunk - a tisztelet hangjdn mindenkor felemeljUk a szavunkat".^^"^ Orvendetes latni,
hogy ebben a nehez helyzetben a jd eel erdekeben hogy tudtak egyutt dolgozni az
emberek. A fejlecben alcimkent kezdetben csak ezt jegyeztek be: a lap tarsadalmi,
kdzgazdasagi es szepirodalmi hetilap. Kesd'bb pontositottak, hogy mikor mely cegek
lapjakent jelenik meg: A Magyar Turista Egyesiilet Szentendrei Osztalya, a Csillaghegyi Futball Club es a Kisingtelepi Torna Club hivatalos ertesitdje,^^° A Pomazjaras
(sic) kdzigazgatasi hatdsagainak, a pomazjarasi tiizoltdsagoknak, Pomaz, Csobanka,
Budakalasz, es Bekasmegyer kozsegek egyesitett ipartestiiletenek hivatalos kdzldnye,
A Magyar Turista Egyesiilet Szentendrei Osztalyanak, a Szentendrei M O V E Sportegyesiiletnek hivatalos ertesitdje,^^* Pomazjarasi, Szentendrei Vendegldsdk hivatalos
e r t e s i t d j e . A kdvetkezd evtdl is sokan miikddtetik: Szentendre varos, Pomaz, B e kasmegyer, Budakalasz, Csillaghegy, Csobanka, Dunabogdany, Kisoroszi, Leanyfalu,
519 Pilishegyvideki Hirek, 1927. nov. 27.
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522 Uo. 1928. jiin. 17.
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Nagykovacsi, Pilisborosjeno, Piliscsaba, Pilisszanto, Pilisszentivan, Pilisszentkereszt,
Pilisszentlaszlo, Pilisvorosvar, Pocsmegyer, Solymar, Szigetmonostor, Tahitotfalu,
Urom es Visegrad kozsegek tarsadalmi es kdzigazgatasi es szepirodalmi lapja, a pomazi ipartestiilet es pomazjarasi vendegldsdk hivatalos kdzldnye. Kesd'bb termeszetesen ide is betdrt a politika. 1936. aprilisatdl a fejlecben csak ennyi all: politikai
hetilap. A z ujsag kiadasi helyeiil az evek soran a kdvetkezd telepiileseket jegyeztek:
Bekasmegyer, Budakalasz, Csillaghegy, Pomaz es tdbbszdr Szentendre. Termeszetesen a kiaddk kdzdtt is talalunk szentendreit. Peldaul Kalafuth Janost (lasd Fascista
Magyarorszag!). Szentendren a reformatus polgari iskolaban tanitott a masik kiadd,
vitez abrahamfalvi Machula Bela magyar es tdrtenelem szakos rendes tanar, kdltd.
Tudjuk rdla, hogy tagja volt a Felvideki Magyar Irdk es Ujsagirdk Szdvetsegenek, a
Budapest Kornyeki Polgari Iskolak Kdrenek, tartalekos fdTiadnagy, a Vitezi Rend
tagja, a helyi Szent Andras Ceh titkara. Verseskdteterdl Devecseri Gabor ird is meltatdlag nyilatkozott''^^ A lap Ddsa Istvan felelds szerkesztesevel indult. Rdla tudjuk,
hogy d allitotta dssze a Pilishegyvideki utmutaid cimii turista es dunai kalauz cimu
kdnyvet (1933). A kdnyv alcimebdl kitiinik, hogy az a Pomazi jaras kdzsegeinek es
Szentendre megyei varosnak reszletes ismertetdje. Feltehetd tehat, hogy jdl ismerte
az itteni viszonyokat. A szerkesztdrdl meg tudjuk, ugyancsak a kdnyvbdl, hogy d volt
a jaras tiizrendeszeti feliigyeldje is. A tdbbszdr valtozott felelds szerkesztdic nevsoraban talalunk szentendreieket is. Genszky Geza gydgyszeresz-ird es a mar kiaddkent
ismertetett Machula Bela. 6 k feltehetden a szepirodalmi rovat anyagaval tdrddhettek. A nyomdat tekintve termeszetes, hogy azok nagyreszt a fdvarosban mukddtek:
Fdvarosi, Sptaz H , Klein Samu, Hoffmann es Tsa, Csaradszky Viktor, Rigd Laszld
„01ympia", Adler es Prader, Faragd Kispest. Azert ket even at 1928-1929 a mi nyomdankban (Szentendre es Videke) kesziilt a lap. Sdt volt a lapnak sajat nyomdaja is:
Pilishegyvideki Hirek irodalmi es nyomdai miiintezet nev alatt.
A szerkesztd a lapot jdl megtervezte. A vezercikk utan a hireket, esemenyeket
fd'kent a Mi ujsdg a Pilishegyvideken cimu fejezett ala gyiijtdtte dssze. A z itt megjelent
cikkekhez az anyagot altalaban a telepiilesek fdjegyzd'i, papjai kiildtek be. Varkonyi
Istvan Csobankardl, Hetenyi Vilmos Pilisszantdrdl, Jady Laszld Szigetmonostorrdl
tuddsitott. Kiildn rovatot kapott Gonda Sandor Pilishegyvideki turistaelet cimen.
Volt rovata a sportnak is A kezdetben negy, majd hat oldalas lapba sok minden belefert. Termeszetesen ennek a lapnak is eld kellett teremteni a penzt, ezert sok helyet
hagytak a hirdetesnek. Neha ket oldalt is. Ezek kdzdtt igen gyakran talalkozunk egy
szentendrei hirdetd'vel. Puppan Jend angol uri- es ndi szabd a Gdrdg u. 1. sz. hazban
miikddd miihelyere hivja fel az olvasdk figyelmet.
Temaja szerint a lap a legtdbbet Bekasmegyerrdi es Csillaghegyrdi irt. V a n ket
teriileti rovata is az ujsagnak Pomaz es Budakornyeke illetve a Kis-Duna mellek cimmel. Itt a kdrnyezd telepiilesekrdl kapunk hirt: Budakalasz, Dunabogdany, Leanyfalu, Kisoroszi, Pocsmegyer, Tahi-tdtfalu, Visegrad. Benniinket most termeszetesen a
Szentendrerdl irt cikkek erdekelnek, kdzuliik csak nehany erdekesebbet mutatunk
be. A z elsd fontos hir, amivel talalkozunk, a maiak szamara meglepd lehet. Kevesen
tudjak, hogy a varosnak a Biikkds-patak mellett ekkor volt egy nagyhirii fiirddje".
A szentendrei „Artezi" melegfiirdo vdllalatndl minden nap kenyelmes kddfiirdok, postyeni gyogykurdk es iszappakolds, masszirozds, manikiirdzes, tyukszemirtds. Figyelmes
es pontos kiszolgdlds" varja az oda beterd'ket.'^^'' Ugy tiinik, a kdzlekedes, a vicinalis
elpusztithatatlan, drdk tema a varos szamara. A z elsd cikk, amely a vasutat erinti
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Szentendrei kdzlekedesi mizeridk cim alatt jelent meg, es nem kisebb szemely, mint
Wein Jakab (1865-1951) nyugalmazott m. kir. fokonzul irta, aki mar regota a varosban elt. Itt a I I I . keriilet kepviseloje, illetve a Magyar. Turista Egyesiilet Szentendrei
Osztalyanak, valamint a Szentendrei Polgari Kornek elnoke volt.^^^ A z ev vegen harom helyi egyesiilet rendezvenye aratott nagy sikert. Ezekrol az 1928. januari 2. sz.
hosszas cikkekben szamolt be. Innen megtudhatjuk, hogy a r.kath. Legenyegylet J a nos vitez cimui darabjahoz „/4z dtletes, stilusos diszletet Balogh Jdzsef tanitd festette.. A
darab enekszdmait Ivanits Lajos nagy muertelemmel tanitotta be".^^'' A masik iinnepely
a Szentendrei Levente Egyesiilethez kotodik. Ok„az 1906. evi szUletesiXleventeket iinnepelyes keretek kdzdtt bucsuztattdk december 18-dn. Ez okbdl d.e. 11 drakor az dsszes
leventek a vdroshdza disztermeben gyiiltek dssze. A bucsuztatd a magyar Hiszekeggyel
kezddddtt, mely utdn az egyesulet elndke, Schuszter Jdnos nyug. postal feliigyeld az egylet
neveben magas szdmyaldsu beszedben meghatd bucsut mondott. Utdna Szlovikovszky
Emil nyug. bdnyamemdk szdlott a bucsuzd leventekhez igen kedves es kdzvetlen szavakkal a sajdt eletebdl vett pelddkkal szinezve. Vegiil Csatd Ldszld polgdri iskolai gondnok,
ifjusdgi oktatd mondott bucsuszdt az oktatdk es leventek neveben. A kedves meghatd iinnepely a Himnusz hangjaival ert veget".^^'^ A harmadik iinnepely a felnott varoslakokhoz kotodott. A Szentendrei Polgdri Asztaltdrsasdg neven ismert kozosseg szilveszterkor „a szegeny gyermekek felmhdzdsdra sikeres mUsoros estet rendezett", amelyet a mar
emlitett fokonzul, Wein Jakab „magas szdmyaldsu beszeddel nyitott meg." A muisorrol
pedig a cikkiro megemliti, hogy a „magdnenekek es a daldrda, melyeket dr. Horvdth
Akos tanitott be, jdl megerdemeh sikert arattak" Rajtuk kiviil „Ddsa Istvdn dalkdltd
sajdt szerzemenyii kdltemenyeibdl adott eld".^^^
A z 1928-as evet az orok tema, a vicinalis iigye nyitja meg. Meg mindig nem dolt
el, hogy a vasutat kiepitik Visegradig, vagy sem. A kovetkezd cikkbdl igen hangulatos
kepet kapunk az 192o-as evek Szentendrejenek kdzlekedeserdi: „Visegrddfeldl lassu
iigetesben kocog egy szeker. Negy vasalt abroncsu kereke jobbra-balra billeg a kenetlen
tengelykereken. Merev deszkafeneke nagyokat ddccen minden kavics fdldtt. Ldncos saroglydja keserves zdrgessel kiseri a nyikorgd jdrmu zenejet, a lovak pedig maguktdl haladnak a lucskos uton. Kanyarodd jdn, a lovak a szukebb oldalon igyekeznek eldre, de a
hosszu tdkolmdny nem bir hirtelen fordulni, nagyot billen, ezutdn megreked keresztben az
lit kdzepen. Az iilddeszka kirepiil, a szunydkdld gazda pedig a kocsi fenekebe zuhan vekonyan bekdtdtt tejfelebe. Ime Szentendre, Visegrdd, Esztergom, - a magyar Rdma - kdzlekedesi politikdjdnak filmre kivdnkozd kepe".^^'^ A vicinalis mellett jd tema a szazad
masik nagy vivmanya, a mozi. Igaz, most mar nem hosszabb cikkeket irnak rdla, de
rendszeresen kdzlik a muisorat. Nezziik meg, mit jatszott az Apolld mozgd januar 29en, vasarnap Szentendren. A kdvetkezd'ket: T o m Taylor cowboy filmje es A sivatag
ura Wildwest tdrtenet 7 felvonasban, azon kiviil Negylabu boxbajnok, K i s rikkancs,
tovabba Lassitott sportfilmek. Eldre kdzlik - csiitdrtdkdn, februar masodikan Varkonyi Mihaly legszebb filmje: A tripoliszi fogoly, azon kivul T o m Mix a farmerek reme
es a Hiradd keriilnek vetitesre.^^*'
Marciusban nagy valtozas allt be a lap eletebe. Gazdaja akadt a varosi hireknek.
A szerkesztd kdzli, hogy a meginduld Szentendre es Videke oldal rovatvezetdje abrahamfalvi vitez Machula Bela a reformatus polgari iskola tanara lesz. Eletet lasd
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elobb! 6 mint ujsagiro veszi a kezebe az iigyet, es rogtdn az elejen leszogezi, hogy ,/i
tdrsadalmunkat erdekld kerdesekpregndns visszaadoja a sajto, - s hogy 6 a feladatdt dnzetleniil, tdrgyilagosan, igazsdggal, elfogulatlanul a legteljesebb harmdnidban" szeretne
betolteni.^2* A szerkeszto a Biikkos-part 24.sz. alatt lakhatott, mert ide kerte a keziratokat, hireket, eszreveteleket. Ettol kezdve valoban sokkal tobbet tudhatunk meg a
varos eletebol. Sok a kishir es tobb a hosszabb cikk is, amelyet tobbnyire a szerkesztd iir irt. A cikkek mellett verseket is irt, sokat. Ezeket termeszetesen rendszeresen
lehozta a lapban. A megujult iijsag azert meg mindig keresi a helyet. A videki sajtd
szerepe es jelentdsege cimu cikkben a szerkesztd egy igen szemleletes kepet rajzol a
helyzetukrdi, amikor ket fiut idez az olvasd ele. A z egyik„meztelen Idbu, a mdsik matrdz ruhds". Termeszetesen az elsd a falusi lap. „Nekunk, a videki sajtd munkatdrsainak
fokozottabban nehez a helyzetiink a vdrosindl. Ma meg azon a ponton dllunk, hogy a
kdzdnsegiink nemcsak, hogy nem becsUli kelldleg munkdnkat, de nelkUldzhetdnek veil, a
maga megszokott, terjedelmes, sokoldalu fdvdrosi lapja mellett".
Azert iddnkent az elet a segitsegiikre sietett. A meg mindig a haborii utani orszagvesztes miatt busongdk szamara jelzes ertekii volt, hogy „a trianoni sirgdddrbdl vald
feltdmadds husvetjen" Magyarorszagra magas rangii vendegek erkeztek, akik Almasy
Laszld, a jaras orszaggyiilesi kepviseldjenek kalauzolasaval aprilisban ellatogattak a
varosba is. Ilyen magas rangii latogatdkat meg nem lattak a szentendreiek. A z Olasz
kepviseldk es szendtorok Szentendre fdldjen cimu cikk irdja kitett magaert. Ket oldalon
teljes reszletesseggel es igen szivhez szdldan rdgzitett mindent. Azzal kezdte, hogy
, / l hajddllomds bejdrata eldtt feldllitott diadalkapu lebilincselte a szemleldt". Majd kdvetkezett annak reszletes es alapos leirasa, illetve az iinnepi fogadas aprdlekos bemutatasa. Amellett, hogy megjegyezte, a fogadason „ugyszdlvdn az egesz vdros jelen
volt", precizen felsorolta a kepviseld'k, egyhazak, hatdsagok, tarsadalmi egyesuletek,
leventek, cserkeszek, iskolak sorat. A vendegeket termeszetesen a polgarmester, dr.
Starzsinszky Laszld fogadta. Beszedenek „olasz nyelvre vald tolmdcsoldsdt dr. Mdller Kdroly, a vdrosban eld nagyhiru epitesz eszkdzolte" Itt az iijsagird megjegyezte, a
polgarmester,,/zwton'cw^ es poetikus szinezetii Udvdzld beszedet (aldbb) teljes egeszeben
adjuk". Azt is megtudhattak a szentendreiek, hogy „a beszedre grdf Cippico olasz szendtor vdlaszolt. Majd a hangos es lelkes „Evviva Itdlia" kidltdsok utdn a menet magyar
Idnyok kisereteben elindult a vdrosba.^^^ Az ugyanakkor ide latogatd masik magas rangu vendeg dr. Ravasz Laszld, dunamelleki reformatus piispdk volt. 6 t is megemlitik a
lapban. Becsiiletere legyen mondva Machula Belanak, hogy az esemenynek a kdvetkezd szamban meg egy cikket szant es az hosszabb volt az olaszokenal.^^'* Emlitesre
meltd cikket irt meg a rovatvezetd a Szentendre es Leanyfalu hataraban gazdalkodd
Pojlak JdzsefrdL A cikkird a reformatus iskola diakjait kiserte ki a mintagazdasagba.
Majd reszletesen bemutatta „az emberi akaraterdvel, gondoskoddssal, odaadd munkdval" kiepitett gazdasagot, amelyben a tanuldk a gabonat, konyhakerti ndvenyeket,
egy kis viragkerteszetet, az allattenyesztest, es a meheszkedest csodalhattak meg. A
Tragedia cim alatt ezeket veti papirra: "az ujsdgfestek alig szdradt meg a cikken, melyben Pojldk Jdzsef mintagazdasdgdt ismertettem, maris a gydszos hirrdl irhatok. Meghalt
a hU feleseg es egy napig sem elte tul a szeretdferj. Oket csak az dsd, kapa fogja elvdlasztani. Allj meg a mai kor gyermeke a ravatal (a hiiseg mintakepe) eldtt".zarja
cikket
az erzd szivii szerzd. A mintagazdasagot, a csalad epiiletet 1945 utan allamositottak.
531 Uo. 1928.
532 Uo. 1928.
533 Uo. 1928.
534 Uo. 1928.
535 Uo. 1928.
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A z 1960-as evekben szocialis otthon mukodott benne. A teriiletet maig Boldogtanya
neven tartja szamon a varos.
A masik, az ujsagot sokaig foglalkoztato tema dr. Kucsera Ferenc iigye volt. A
fiatal romai katolikus kaplant 1919 jiiniusaban a Voros Orseg tagjai a Duna-parton
kivegeztek, mert a Tanacskoztarsasag idejen az indulo ellenforradalmat jelzo harangkonditas tettesenek nevet nem volt hajlando elarulni. A z evfordulora a Napja
a csoddknak cimu cikkben igy emlekeztetik a varoslakokat: „Nem dicsoiteni jottunk
Caesart, hanem temetni - nem temetni jottUnk, hanem dicsoiteni. (a kdpldnt) A HEV
kocsijai zsufoldsig megtehek a kdrnyezd telepiilesekrol az emlekezesre ide erkezokkel.
Termeszetesen a vdros jeles kepviseldi is ott voltak, de csak a kivegzes utdn hamar emelt
fakeresztnel tiszteleghettek a mdrtir eldtt.^^'' Az igaz viszont, hogy a fakereszten ott all
az emlekezteid tabla a kovetkezd szdveggel.-"/f? hah hiteert, hondert es a katolikus
testvereiert mdrtirhaldlt 1919. evi Junius 25-en dr. Kucsera Ferenc rom. kath. lelkesz".
Az, hogy meg mindig nines a kivegzes helyen meltd emlekkereszt, igen nagy szegyene
a varosnak, rdgziti az ujsagird a kdvetkezd cikkeben: A Kucsera emlekiinnep hulldmai.^^'' Volt eredmenye a cikknek, mert az Unnep utdn cimii cikkbdl megtudhatjuk,
megindult a gyiijtes az emlekkeresztre.^^*^ E s mit tudunk meg ekkor a varosrdl? ^4 kdvetkezdlcet. Nagy szenzacid.- „betdrtek a vdroshdzdra, az dsszes irdasztalokat feltdrtek,
elvinni azonban nem vittek el semmit Egyeldre a tetteseknek nyoma veszett" .^^'^ S hogy
kiallitast rendeztek a varosban lassan meghonosodd festdmiiveszek munkaibdl: Impressziok a szentendrei festdmiiveszek kepkidllitdsdrdl.^^^^ Hogy „augusztus elejen megnyilt
a nepmiivelesi kdlcsdnkdnyvtdr 366 kdtettel".^*'^ Izbegen az Anna-Pansio parkjaban ajd
falusi levegd'ben verszegeny, gyengen fejlett szekesfdvarosi kislanyok szamara„Gyermeknyaraltatdsi Akcid" zajlott.^'*- E v vegen az iijsagird arra figyelmeztet, meg nines
emlekhely, amely a vilaghaboriira emlekeztetne. A Hdsdk ligete Szentendren cimii
cikkben az ujsagird szorgalmazza, hogy azt meg kell teremteni, de „hogy hoi, azt nem
tudom, de hiszem, vdrosunk agilis vezetdsege megtaldlja a teret".
1929-ben a kdvetkezdlcet tartotta fontosnak a lap az olvasdkdzdnseg tudomasara
hozni: Lord Rothermere, az angol sajtdmagnas, a trianoni bekeszerzddes ellenzdje, a
Magyar Revizids Liga megindulasanak egyik szorgalmazdja levelet irt a szentendrei
Ipartestiiletnek.^'*'' S hogy az Orban kereszttdl egy percre egy jdl miikddd S.C. Rhode Island R E D Fajbaromfitelep vegzi a munkajat Szentendren.^'*^ Cserkeszeti gyiiles
volt a varosban a reformatus Polgari Iskolaban.^'*'' A varos vezetese a „tdrteneti nevezetessegek megdrdkitesere" Szentendret hat keriiltre dhajtja felosztani: I . Rdmai varos,
I I . Ovaros, I I I : Racvaros, I V . Izbeg, V . Kiraly vdlgy, V I : Honvedvaros.^'*' Kesd'bb
pedig arrdl irnak, hogy valamit kell tenni a „Virdgos Szentendre"-evi. Cel: befasitani a
fdutcat a vasiitallomastdl a F d terig, minden kisebb parkban legyenek fak, a lakossag
a hazait diszitse viragokkal, s ehhez a varos adjon tamogatast.^'*** Ebben az evben ket
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szemelyrol emlekeznek meg. Arrol, hogy itt jart Seredi Jusztinian hercegprimas,^"'^ s
hogy itt el Kopesdy Elemer miniszteri tanacsos, vezerigazgato. Villaja van a varosban.^^° Eloszor cikkeznek arrol, hogy a Bogdanyi utcaban levo fovarosi Munkasbeteg
Biztosito altal miikodtetett tiiddszanatoriumot vegye meg a varos.^^'
1930- ban az okozott gondot a varosnak, hogy Ki lesz az ipartestiilet uj elndke a
lekoszond Zauer Janos helyett, Hayer Rezsd vagy Feher Lajos.''^^ Szd esik az egyre
jelentdsebb egres termelesrdl, es megtudhatjuk, hogy Weresmarthy Miklds mellett
a lap „belmunkatarsa" lett meg Klincsek Ivan. E s hogy a Magyar Turistaegyesiilet
Szentendrei Osztalya jdvoltabdl megindult a Termeszetvedelem Sikdroson.^^^ E z evben alakult a varos kulturalis eletet dsszefogd Szent Andras ceh.^^'* Ekkor jelenik meg
eldszdr a varos kozigazgatasaban kesd'bb nagy vihart kavaro kepviseld, Papp Viktor
neve, aki a „polgdrmester javadalmdnak leszdllitdsdt" javasolta. Meg mindig fajd iigy
Kucsera Ference. A Szentendrei vertanu cikkeben Okolicsanyi nehezmenyezi, hogy
„az igenytelen fakereszt tovdbbra is ott szomorkodik a Duna-parton"r"^^ De mas is felhivta a figyelmet a Duna-partra. Hovd lettek a Duna parti fapadok?" kerdi a cikkird.
A hajdallomas setanyan felallitott padokbdl mostanra csak het pad maradt, abbdl is
egy „malomjdtekra bekarcolva".^^'' Hiaba, az erkdlcsdk nem javultak, csak a technika
fejlddott. Itt-ott a varosban ma is eltilnik egy-egy pad, de a targyakra mar nem karcolnak, hanem milanyag festekkel „rajzolnak". Nagy esemeny volt, amird'l tudositani
tudtak, hogy Otezer cserkesz harcijdteka zajlott a varosban. A fiatalok vizi- es szarazfdldi csataban szerettek volna visszafoglalni a varost.^" Meg egy nagy rendezveny
helye lehetett a varos. A z Orszagos Katolikus Szdvetseg szervezeseben Katolikus nap
(volt) Szentendren.^^^ Az ev a kovetkezo izgalmas hirrelzdrult Kalafuth Janos es tarsal
hanydLkuiaXok Aranyat taldltak a szentendrei hatdrban.^^"^
1931- ben mar az dtddik evfolyamot kezdi a lap. A munkatarsak igyekeznek tovabbra is kdvetni a helyi esemenyeket. Megtudhatjuk, hogy Fuziondlt a Pesh^drmegyei Kobdnya es Utepito Ri es a Nogrddmegyei Kdbdnya,^''^^ A Ferftliga nyomorenyhito
akeid-ba kezdett.'^^' A r.kat. Szent Vince Szeretetegylet szervezeseben pedig zajlik
Szentendre ebedeltetd akcid-ja.^''^ Az iden a reformatusok adtak helyet egy orszagos
rendezvenynek: Reformdtus belmisszioi konferencia Szentendren.^''^ Szdt erdemelt
meg a Vitezi estely,^''* es hangot adtak az izbegiek keresenek: Templomot az izbegi
romai katholikusoknak.^''^ S egy meglepd cikkre is rabukkantunk. Arrdl eddig sehol
sem olvashattunk, hogy volt a varosnak egy nagyhirii „feltalaldja" is. A Szentendrei
taldlmdny cimu cikkbdl megtudhatjuk, a Budapesti Nemzetkdzi Vasaron bemutattak
Bdltskey Ferenc szentendrei festdmiivesz „igen elmes kis vizi jdtekszeret", egy fabdl
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keszitett liszo halat, melyet a vasarban ^szdzdval kapkodtak".^^^ Azt tudjuk, hogy a
varosban Izbegen allitottak fel az elso hdsi emlekmuvet az I . vilaghaboru halottainak
emlekere. A k i az ev majusaban az iskola falan elhelyezett emlektabla felavatasara is
kivancsi, nezze at ezt a lapot. A Hdsdk napjdn cimu cikkben az ujsagird mindenrdl
pontosan beszamolt. Unnepi beszedet mondott nagymeltdsagii Almasy Laszld orszaggyiilesi kepviseld, szavait Czikora Istvan, az izbegi Dalarda elenekelte az „Isten
tartsd meg szep hazankat" cimii szep dalt. A rendezvenyen jelen voltak dr. Perlusz
Elemer fdispan, a polgarmester es meg sokan masok.^^^ Augusztusban az volt az emlitesre meltd hir a varosban, hogy Megalakult a Szentendrei Iparos es Polgdri Kor.^''^ A z
drvendetes esemeny utan az ev eleg szomoruan zarult: „Nyakig vagyunk a gazdasdgi
vdlsdgban. Mindenhol leepitenek, sohajtoznak, megdllnak... a polgdrsdg olbe tett kezzel
vdrja az esemenyek jobbraforduldsdt, a szabadito gondolatot vagy egyent, aki megmentene az ujabb katasztrofdrol" biisong az lijsagird.^'''^ Nem iigy tiinik, mintha a tdrtenelem
ismetelne onmagat?
A varos az 1932-es evet a szegenyseg, a nyomor jegyeben kezdi: Jnsegebed, insegmunka. A vdrosi nepkonyhdn 200 -ndl tdbben kapnak insegebedet. insegmunkdval pedig
120 szemelyt foglalkoztat a vdros - utak epitesevel es rendbehozataldval"A
varostortenet sdtet lapjai kdze tartoznak a nyilasokhoz csatlakozd dr. Csia Sandorhoz kdtddd
evek. Tudjuk rdla, hogy banyafdtanacsos edesapjaval (Cs. Ignac) es Istvan nevii hivatasos katona testverevel egyiitt Erdelybdl, Hegybanyardl a haboru utan kerult a varosba. Itt mint a Budapesti H E V titkara allt munkaba. Csia Sandor kesdl)b ndiil vette
Almasy Laszld, a pomazi jaras orszaggyiilesi kepviseld Lenke nevii leanyat."' Kdzben
elenken bekapcsolddott a varos, majd az orszag eletebe."^ 1932-ben az ujsagban a
kdvetkezd „drvendetes" hirt talaljuk rdla: "Dr. vitez Csia Sdndort, Szentendre vdros vitezi hadnagydt Szentendre vitezei dprilis 4-en tartott dsszejdveteliikdn bajtdrsias meleg
Unneplesben reszesitettek azon alkalombdl, hogy a Vitezi Rend erdekeben kifejtett munkdssdga es egyeb hazafias tevekenysegeert a Kormdnyzd Ur Ofomeltdsdga kormdnyzdi elismeresben reszesitette".^^^ Az drdm mellett azert hirt kapunk a varos gazdasagi eletenek szivszoritd mozzanatairdl is: „A hatdsdgok anyagi tdmogatdsa megsziinven, ebben
a hdnapban is mdr esak a Szeretetegylet es a Szent Andrds persely tdmogatdsdval lehet
ebedet osztani". A nehez helyzeten a Polgari K d r az insegakcid javara milsoros esttel
prdbalt segiteni, de ebbdl „az anyagi eredmeny legfeljebb pdr napi meghosszabbitdsdt
teszi lehetove az ingyen ebedeltetesnek" - tudjuk meg ugyaninnen. A vegen olvashatjuk
a cikkird rosszallasat is. A varos hivatalai „nehdny kiveteltol eltekintve tdvol tartjdk
magukat ennek a mozgalomnak anyagi tdmogatdsdtdl".^'^* Annak, aki a varostortenet e
kevesbe feldolgozott korszaka irant erdeklddik, igazan erdemes kezbe venni a lapot.
Megtudhatja innen, hogy meg ez evben ket uj part alakult Szentendren: Fiiggetlen
Polgari Part, Magyar Nemzeti Szocialista Part."^ E s hogy a varosban „egyre nagyobb
mereteket dlt a vdlasztdsi kiizdelem. ""^ Sdt a szalagcimbdl azt is megtudhatjuk, „ Az
orszdgban az elso hely Szentendre, ahol a kepviselo-testilletben szerepet akamak vdllalni
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Uo. 1931. maj. 17.
Uo. 1931. maj. 31.
Uo. 1931. aug. 2.
Uo. 1931. nov. 14.
Uo. 1932. febr. 6.
Pilishegyvideki utmutato, 123. p.
Szentendrei Arckepcsarnok I I . , 31-32. p.
Pihshegyvideki Hirek, 1932. apr. 10.
Uo. 1932. apr. 28.
Uo. 1932. aug. 21.
Uo. 1932. szept. 18.

a horogkeresztesek".^^^ Szerencsere vegul e nyilasparti tarsasag nem kerult kapcsolatba a varossal.
1933 marciusaban a kovetkezoket kozli a lap a varos lakossagaval: „A Nemzeti Egyseg Partjdn dlld FUggetlen Polgdri Pdrt fenyes gydzelmet aratott a mdrcius 11-en
tartott vdrosi kepviseld-testUleti tagok vdlasztdsdn".^'^^ Rajtuk kiviil sok szavazatot kapott a Varosi Bekepart. Emlitesre melto esemeny volt meg a varosiak szamara, hogy
szeptember 24-en iinnepelyes keretek kozott a Kohegyen felavattak a turistahazat.
A z epiilet falan a Magyar Turista Egyesiilet Szentendrei Osztalya egy emlektablat
is elhelyezett, amelyen emlekeztetnek a nagy kolto, Petdfi Sandor es Vachott Imre
1845. szeptember 23-i itt tett kirandulasara."''
1934 jeles ev volt a varos eleteben. Megindult egy sajat ujsagja, Magyar Elet cimmel. Erthetd, hogy a helyiek inkabb abban kerestek es talaltak meg az ok&t erdekld
hireket. Azert a Pilishegyvidek Budakdrnyek cimii lapban is megmaradtak a Szentendret erintd hirek, esemenyek. E z az ev nem a beke eve volt a varos szamara. Akadt
Szentendrenek egy olyan iigye, amely meg az orszagos sajtd figyelmet is felkeltette.
E z is taniisitja, hogy ekkor a sajtd mar nagyhatalom. Erdemes vegig nezni, hogy kdvetnek egy iigyet, es vegiil hogy avatkozott bele a sajtd egy elet, egy telepiiles tortenetebe. A lap januar 21-en a kdvetkezd'ket irta: „A Pest komyeki vdrosok legkisebbje
Szentendre. Kicsisegenel taldn csak a nyomorusdga nagyobb. Az emberek lehorgasztott
fejjel jdmak az utcdkon, ott Ul az arcukon a mindennapi kenyergondja.. .Es beszelnek,
panaszkodnak. Miniszteri fizetessel vetekeddpolgdrmesteri jovedelemrdl, fegyelmi vizsgdlatokrol, amelyek erthetetlen modon elakadtak".^^^^ S ezzel megindult a „botrany" eve.
A varos az orszagos sajtd es helyi sajtd kereszttiizebe keriilt. Meg 1915-ben allast
kapott a varosba egy addkdnyveld es kataszteri nyilvantartd helyettes, Papp Viktor
(1887-?),^*^' aki kesdl^b kepviseld-testiileti tag lett. Persze, d ennel tdbbre vagyott es
1931-ben nekilatott az akkori polgarmester, dr. Starzsinszky Laszld megbuktatasanak. Korrupcidval vadolta dt. A zavaros iigyet G . Sin Edit egy hosszabb tanulmanyban dolgozta fdl A z 1934-35-ds szentendrei polgarmestervalsag es annak tarsadalmi
hattere cimen.^^^ Meg 1931-ben az Esti Kurir egyik szamaban a kdvetkezd cikk jelent
meg: Szentendre polgdrmestere tobb reprezentdcids kdltseget kap, mint Pestmegye alispdnja, de a vdros egy eve nem fizetia villanyszdmldjdt.^^^ A cikkird szamara az informacidt Papp Viktor szolgaltatta. 6 kesd'bb a polgarmestert Pest varmegyenel fel is
jelentette. A z iigyet ugyan ott nem vehettek komolyan, de a botrany 1934-ben folytatddott. Cikkek jelentek meg sorra a polgarmesterrdi tdbb fdvarosi lapban is: Fiiggetlenseg,^**'* Pesti Napld,^^^ A z Ujsag.^^^ Vegiil Starzsinszky Laszld tiz evi polgarmesteri
szolgalat utan lemondott. Papp Viktor atvehette a jutalmat, polgarmester lett. Igaz,
a biintetes nem sokat varatott magara. A polgarmester hivei dsszefogtak es elegtetelt
vettek.
1935 elejen a mar emlitett ujsagban, a Magyar Eletben Kalafuth Janos tollabdl
megjelent egy cikk, melyben Papp Viktor egy korabbi zsarolasos iigyet irta meg.^^^
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A z orszagos sajto termeszetesen ezt a botranyt sem hagyhatta ki. Most a Magyarorszag cimu lap avatkozott az iigybe. Aprilisban kiemelt, nagybetiis cimmel hozta
le a kovetkezot: Botrdny az uj szentendrei polgdrmester kdriil - A z alcimbol pedig a
kovetkezot tudhatta meg a nyajas olvaso: Papp Viktor mint purifikator megbuktatta
Starzsinszkyt es orokebe lepett - most ellene emeltek siilyos vadakat. A z iigyeszseg
nyomoz. Termeszetesen az iijsag reszletesen megirta az egesz iigyet: „Kalafuth Jdnos
„A pUnkdsdi kirdlysdg alkonya" cimii irdsdban nyilvdnossdgra hozta Papp Viktor ket
1910-ben, Sdrospatakon kelt, „Fekete Kez" aldirdssal szigndlt zsarololevelet, ami miatt
Papp Viktort -a 23 eves diplomds jogdszt - birdsdg ele dllitottdk, s csak azert nem iteltek
el, mert orvosi igazoldst hozott arrdl, hogy paralitikus. Szentendre polgdrmestere eszerint
vagy bUndzo, vagy bolond".A
piinkosdi kiralysag tenyleg nem tartott sokaig. Alig
nehany honapi munka utan Papp Viktor lemondott. Azert hozott egy orvendetes hirt
is az iijsag: a szentendrei filmszinhaz miisoran lathato aMeseutd.^"^"^
1936-t61 aztan iigy zajlik tovabb Szentendren is az elet, mint szerte az orszagban.
Annak, aki viszont arra kivancsi, hogy a nagypolitika hogyan tiikrozodott egy kisvaros
eleteben, erdemes kezbe venni az iijsagot. E z ev marcius 12-en elhunyt Almasy Laszlo (1869-1936) politikus, a pomazi keriilet orszaggyiilesi kepviseloje (1910-1918). Uj
kepviselot kellett helyette valasztani. A k i k szamara idegenek es zavaroak az utobbi
evek harsany partpolitikai harcai, nem tudjak, hogy eppen ez a tobb ezer eves demokracia, a nepuralom lenyege. Ahhoz, hogy a kisember is beleszolhasson az orszag
iranyitasaba, a torvenykezesbe es ne legyen kiszolgaltatva a fejedelem, vagy egy valasztott osztaly kenye-kedvenek, erdekelnek, kepviseloket kell bejuttatnia az orszaggyiilesbe. S ezeket a kepviseloket kozosen kell valasztani. Nezzuk most meg, hetven
e w e l ezeldtt hogy is zajlott le egy valasztas. „A pomdzi vdlasztdkeriiletet mdrcius 16-dn
megszdlltdk a vdlasztdsi hadak. Az elmiilt het folyamdn ugyszdlvdn minden kdzsegben
megnyiltak a pdrtiroddk, a hdzak falai, a siirgdnypdzndk, utszeli bddek, minden leheto
es lehetetlen helyek nem maradnak kihaszndlatlanul. A jeldltek hat-nyolc szinii, orditd
plakdtjai hirdetik, hogy megindult a vdlasztdsi karc a keriiletekert".^'^^ Az iijsag termeszetesen mar korabban rdgzitette az eldzetes becsleseket.: "Legjobban a legitimista
Neppdrt szineiben induld Grieger Jdzsef agitdl, de Ottd kirdlyfi sem drill az induldsnak,
mivel „esetleg bukdsa a magyarorszdgi legitimizmus vegleges bukdsdt jelentene.... dr.
Denes Istvdn radikdlis parasztpdrti jeldltnek nem valdszinu, hogy dsszegyiilik az ajdnIdsa. Hivei vannak Szdlasi Ferenc ny. omagynak. O a szelsojobboldali irdnyu Nemzeti
Akarat Pdrtja vezetoje. A Nemzeti Egyseg Szervezete dr. Ember Sdndor iigyvedet, a PiinkdsdfUrdo tulajdonosdt tekinti hivatalos jeldltnek".^^^ A „peldatlanul heves" valasztas
eredmenyet mar a cimeben megujult lap, a Pilishegyvidek-Budakdrnyek hozza le.
90.5 szazalekkal gydzdtt Ember Sandor. A kesd'bbi nyilas partvezer, Szalasi Ferenc
(1897-1946) elenyeszd szavazatot kapott. A tdbb ezer szavazat kdziil minddssze 942t. A szentendreiek itelete meg szigorubb volt. J d l vizsgaztak, d'k alig 194 voksot adtak
le ra.5'^2

Ebben az evben kiemelesre meltd esemeny meg a varos eleteben, hogy a Panndnia
telepen ket gyarat is terveznek felallitani: papirgyarat es celluldzgyarat. ,Mdjus utolsd
napjaiban az epitkezesek a legkisebb reszletekig kidolgozott tervek alapjdn megkezdodtek es decemberben hatalmas gepkolosszusokkal, nyiizsgo munkdssereggel megindul a
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Magyar Elet, 1935. apr. 7.
Pilishegyvideki Hirek, 1936. apr. 5.
Uo. 1936. marc. 22.
Uo. 1936. marc. 15.
Pihshegyvidek, Budakornyek, 1936. apr. 5.

papirgydri iizem, amely hirdetni fo^a a magyar elni akardst, a magyar ipar feltdreset" .^^^
„ A kettos gydralapitds igen jelentos Szentendrere es komyekere nezve, mert a tervbe vett
munkds- es tisztviseloletszdm ketszereset tudjdk majd foglalkoztatni",^'^* orvendezik az
lijsag cikkiroja kesobb. Vegiil ebbol csak a papirgyar epiilt fel.
Erdekes, hogy meg mindig jo tema a vicinalis, a vasiit. Ugy latszik, kezdetben csak
egy allomasa volt a varosban a H E V - n e k , mert szeptemberben a lapban ezt olvashatjuk: „Pannonia-telep villamos megdllot ker.. .Mintegy 40-50 hdz epiilt az uj vdrosreszben.
Idokozben a honvedkincstdr nagyardnyu epitkezeseket foganatositott, ujabban pedig a
meginduld papirgydri epitkezes is felkeltette az ottani telektulajdonosok erdeklddeset a
pannoniatelepi hdzhelyek irdnt... A telepen lakdk kdziil jelenleg hetvenen jdmak be naponta Budapestre es kenytelenek a szentendrei dllomds es a telep kdzdtti utat naponta
ketszer megtenni".^'^^ Igen erdekes hir, amit az itt tartott gyiimolcskiallitasrol irtak. Azt
a korabbi kutatasokbol tudtuk, hogy a szdlot kiirto filoxera utan a X X . szazad elejen
a varos Pismany domboldalait beiiltette gyiimolccsel. 24 500-ra riigott az ekkor itt elhelyezett barack, cseresznye es kiilonbozo gyiimolcsfa, az egresbokor. 1933-ban mar
ezen gyiimolcsok nevet viselte az ide kivezeto utcak sora: Barackos iit, Cseresznyes
lit, Egres u. A m azt, hogy 1936-ban nagysikerii gyiimdlcskiallitast rendezett a varos,
csak e lapban olvashato: „Fenyes sikerrel zdmlt az elsd gyiimdlcskidllitds Szentendren.
Negyezerre tehetd a Idtogatdk szdma". A kiallitast egyebkent a varoshaza disztermeben
rendeztek meg.^'^^ A z evet egy masik szep kiallitassal zarta a varos. Szentendre nem
felejtkezett meg az itt otthont talalt festomiiveszekrol. Rendszeresen lehetoseget
adott szamukra a bemutatkozasra. „November 29-en a vdroshdza disztermeben megnyilt a szentendrei miivesztelep kidllitdsa. Nehdny teleptagon kiviil Szamosi Sods Vilmos
szobrdszmuvesz (6 kesobb telepedett le a varosban) es Pechyne Rdnay Kinga is kidllitott". 6 viszont a helyi orvos, Pechy Henrik felesegekent nem szamitott teleptagnak.
Ronay Kingat a miiveszettorteneszek a festok kozott sem emlegetik, holott kepzett
festd volt, es mint helyi lakos, nagyban segitette a Miivesztelep munkajat.^"^^
Nehany emlitesre melto esemeny a kdvetkezd, 1937-es evbdl. Lehet, hogy mar
erzi a varos az eljdvendd haboriit, mert hirt ad arrdl, hogy „Gdz- es bombabiztos fedezek (-et allitanak fel) Szentendren." A tervezet szerint ugynevezett minta dvdhelyeket, gaz- es bombabiztos fedezekeket, fertdtlenitd allomasokat es sziiksegkdrhazakat
allitanak fel."^'^** Egyebkent az elet meg nyugodtan zajlik „A Szentendrei Legenyegylet
tradiciondlis jelmezes-dlarcos bdljdt janudr 23-dn tartottdk meg a Legenyegylet szekhdzdban. Zsufolt termekben kezddddtt meg az dtletes jelmezekben levd felvonulds a megjelent eldkeldsegek eldtt, akik elen Nemet Ldszld kamards-esperest Idttuk". Emlitesre
meltd volt meg januarban, hogy „A nagyardnyu hdeses Szentendre szUk es elavult utcdit
szinte jdrhatatlannd tette. Ezert Pethd Jdnos polgdrmester elrendelte, hogy insegmunka
keretiben 30-40 hdmunkdst alkalmazzanak, akik a vdros belsd utcdit jdrhatdvd teszik. A
hdmunkdsok penteken reggel dlltak munkdba, draberiik 20 filler" .^'^'^
Majd vegre ,,510 ezerpengds kdltseggel indultak meg a papirgydri epitkezesek",'''^ es
„Megalakult a hegykdzseg". A lap ismerteti a reszletes programot is.''"' A z ev emlitesre
meltd esemenyei meg az iijsag szerint, hogy a „31. evet zdrta a szentendrei polgdri is593
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kola 31 rendes, 3 draadd, 5 hitoktato tandrral es 225 diakkal".''^^ S igen orvendetes hir
meg, hogy vegre talan gimnaziuma lesz a varosnak. ,Mdlt szombaton volt a szentendrei
dllamilag engedelyezett romai katolikus gimndziumi tanfolyamon a bizonyitvdnyosztds
(39 tanuld reszere).. .Elsd izben tdrtent, hogy Szentendren gimndziumi vizsgdk zajlottak
le. Komyekiink regi dlma, a szentendrei gimndzium a megvaldsulds kiiszoben dll. De a
kdzonsegtdl meg tdbb pdrtfogdst es tdmogatdst Ajer".^**^ A varos termeszetesen tamogatta az ugyet, es a tanfolyambol valoban gimnazium lett'^^'* Emlitesre melto esemeny
volt meg a varosban egy kitiintetes. A Legfelsobb kitiintetes cim alatt a lapban ezt
olvashatjuk: A kormdnyzd ur ofomeltdsdga vitez cdfalvi Csia Sdndor primor szdzadost
- katonai iroddjdban teljesitett kivdld szolgdlatainak elismeresetil - a Magyar Erdemrend
lovagkeresztjevel tiintette /c/".^**^
A z 1938-as ev elejen meg bekes nyugalom honol a varosban. A marcius 15-i iinnepsegen felleptek a diakok is: „kijutott a tapsbdl Szentendrei Geza es Szdnthd Imre
gimndziumi tanuldknak is, kik igen jdl szavaltak". Szdnthd Imre rdaddsul kitundenfest
is, mint hallottuk edesapjdtdl, jegyzi meg meg a jol ertesiilt i i j s a g i r d S szemleletes
kepet kapunk a lapbol a vegre megindult papirgyarrol is: „ A Szentendrei Papirgydr
Rt. Szentendren a Sdnyi Oszkdr uton fekszik, kint a Duna-parton, a laktanydn tdl, a
pomdzi hatdrfele. Az orszdgutbdl szepen hengerelt ut vezet a gydr kapujdig, mely mdgdtt
csinosan, izlesesen parkirozott diszkert fogadja a Idtogatdt. Balra az emeletes irodaepUlet.
Mdgdtte a gydr. Jobbra, kisse hdtrdbb a most befejezett uj fdldszintes epiilet, a teehnikus
es merndk laboratdrium.. .Mindeniitt a legmodemebb berendezes. Es ami a legfeltUndbb,
mindenhol megelegedett s viddm dolgozd munkdst Idtunk".'^'^ E z evben is volt jeles latogatoja a varosnak. Jiiniusban Pacelli biboros, papal legatus, a kesobbi X I I . Pius
papa Esztergomba menet rovid idore megallt Szentendren is. A szemfiiles ujsagiro
persze nem hagyhatta k i e jeles esemenyt Altala a kdmyekbeliek is megtudhattak,
hogy „pereek alatt tdbb mint ezer ember gyiilt egybe a vdros fdteren, hogy Idthassa es iinnepelhesse. Zdszlddiszbe dltdzdtt a fdter, ahol virdggal es szines zdszldcskdkkal keziikben
magyarmhds iskolds Idnykdk dlltak sorfalat A pdpai legdtus elvegyuh az eleje jdmld kis
gyermekek kdzt, nagy szeretettel simogatta dket, es kdzel tiz percig tarto iddzes utdn folytatta utjdt Esztergom fele".''^^
A nyaron meg egy erdekes helyi esemeny erdemelt figyelmet „ Nyolc ev utdn
eldszdr tartottak Jdnos napi tiizugrdst a dalmdtok. A Sztaravoda, majd a Huzsvik vendegld volt az unnep szinhelye".'''^'^ Emellett "Elenk furddelet van a Csonka-strandon,
amelynek nevaddja Csonka Ferenc memdk. Az d dtlete nyomdn letesitettek 1935-ben a
KIS OK (Kdzepiskolai Sportkdrdk Orszagos Kdzpontja) evezdstelepet a kompdtjdrd
mellett 1938-ban 3 tumusban, tumusonkent 160 tanuldval miikdddtt a telep" - tudjuk
meg ugyancsak az ujsagbdl.^*" A ket vilaghaboru kdzdtt megindult a magyar sport
fejlesztese is. Sorra alakultak a stadionok, sportpalyak es epuletek. Szaporodtak az
egyesiiletek. Kdzdttiik emlitesre meltd volt a mar emlitett K I S O K mozgalom, amely
a diaksag jdl szervezett versenyrendszeret muikddtette. Igaz, egyben a katonai felkeszitest is szolgalta. Emellett a varos kesziilt az idegenforgalomra is: „Az dllamrenddrseg eltiltotta a baromfiak legelteteset, usztatdsdt, neveleset a Duna-parton.... Mert ha
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ilyen modon elcsufitjdk a Dunapartot es nem jdnnek a nyaralok, kinek adjdk el a recet,
libdt meg a csirket?"''^^ A nyugalmat azonban megzavarta a politika. Hitler hatalmi
torekvesei reven Nemetorszag ebben az evben kebelezte be Ausztriat. Magyarorszagot is egyre tobb provokacio erte. A partokra szakadt orszag a Felvidek visszacsatolasanak igeretevel egyre inkabb sodrodott a haboru fele. Novemberben mar itt is
lobban a lang, ahogy az egyik cikkbol megtudhatjuk: „ Szentendre hazafias kozonsege
csiitdrtdkdn, november 3-dn este meghatd Unnepseg kereteben emlekezett meg a Felvidek
visszacsatoldsdrdl. Spontdn kirobbandsa volt ez az erzelmeknek. A magyar lelek nem
vdrt rendezesi, hanem ezrek es ezrek fegyelmezett rendben zdszldk szdzai kdzdtt, lobogd
fdklyafeny mellett meneteltek a templomterre, hoi hatalmas csoportban egyesiilve eltettek
hon szeretett kormdnyzd urunkat, tdrtenelmiink eme aranybetiis iinnepen. A lelkesedes
nem ismert hatdrokat. Horthy, Duce, Hitler, Imredy, Kdnya, Teleki nevetdl volt hangos
az egesz re>".^*^
A z ez evi „els6 zsidotorveny" hatasa is megjelent a kisvarosban. „ Szentendre
megyei vdros kereszteny magyar iparosai es kereskedoi elhatdroztdk, hogy a kereszteny
magyar vdsdrldkdzdnseg erdekeben Uzleteiket, miXhelyeiket „kereszteny magyar iizlet"
megjeldlessel Idtjdk e/"^'^ - irta a lap a hivatalos politikanak megfelelo felfogasban.
Megtudhatjuk meg a lapbol, hogy decemberben valasztas volt a varosban. Ennek
eredmenye a varosiak mersekelt politikai nezetet dicseri. A szelsoseg itt nem jutott
hatalomra:,,Szentendre megyei vdros december 30-dn 15 kepviseldtestiileti tagot vdlasztott. A vdlasztdson indult a fiiggetlen Polgdri Pdrt es a Magyar Nemzeti Szocialista Pdrt
Hungarista mozgalom listdja.A Magyar Nemzeti Szocialista Pdrt a szavazatok 35 % - dt
kapta es ezzel kibukott..".''^'* E s arrol is tajekoztatta a lakokat a mindenre oda figyelo
ujsagiro, hogy „Hogyan elt a szentendreipolgdr az 1938. evben? A csecsemdknek is ket
literpdlinka es 65 liter szeszesital jutna az elfogyasztott italokbdl". Ugyanekkor a husfogyasztas 25 kg volt szemelyenkent, teszi hozza a pontos ujsagiro.^*^
1939-ben az orszaggyiilesi kepviselovalasztas volt a legjelentosebb esemeny Szentendren es a kornyeken. Igaz, hogy Teleki Pal miniszterelnok meg az ev elejen betiltotta a szelsojobboldali nyilas partot, azert akadt, aki az 6 szineikben indult innen a
kornyeken: „A Pilishegyvideken ifj. grdf Teleki Jdzsef pomdzi fdldbirtokos a hivatalos
jeldlt ( Magyar Elet Pdrtja). Ebben a keniletben a nyilasok is indulnak es jeldltjiik dr.
vitez Csia Sdndor BHEV titkdr, szentendrei lakos".''^'^ Itt mdr nem olyan jdl vizsgdztak a
helyiek, mint Szdlasi Ferenc eseteben. Miutan „Felnyiltak az umdk - kideriilt -Budakdrnyek MEP, a Pilishegyvidek nyilas kepviseldi kiilddtt a parlamentbe. „Ez a kepviseld
pedig Csia Sdndor (nyilas pdrt), aki dsszesen 7259 szavazatot kapott. Igaz, ebbdl csak
926-ot adtak le neki a szentendreiek, de ezzel dk is hozzdjdrultak, hogy meg egy nyilas
pdrti kepviseld bejusson innen a parlamentbe.'''^'^ A nyertes kepviselo aztan jiiliusban
mar „julialist" rendezett lelkes hiveinek, amelyen termeszetesen ott van a lap ujsagird]a is. Beszamolojat akar nyilas propagandanak is tekinthetjiik: "Hatalmas tdmegek
Unnepeltek vasdmap Csia Sdndor nyilaskeresztes kepviseldi Pomdzon es a Kdhegy aljdn
tartott julidlison. A kdhegyi tdbori misen szentenekek szdmydn szdllt a sok ezer nyilas
forrdfohdsza az urhoz. Az alkalmi kirdnduldk is csatlakoztak a programhoz... a sok ezer
gyermek es felndtt, kicsi es nagy, - boldogan, drdmmel sziveben, fogyasztotta a pompds
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gulydst, a nyilaskeresztes festessel elldtott tdnyerokban, melyeket mindenki hazavihetett
a jol sikeriilt julidlis emlekere".''^^ Az erdeklodo olvasd aztdn a cikkek reven ott erezheti
magdt az orszagos nagy es a varosi kis politikaban. „Mit vdrunk az uj kepviseloktol?
Vdrjuk a parlamenttol a zsidokerdes maradektalan megolddsdt, az esszeruseg szabta
fdldbirtokreformot, a halmozott jdvedelmek haladektalan megsziinteteset, statdriumot
a siboldkra, helyi viszonylatban pedig a HEV viteldijdnak radikdlis csdkkenteset".''^'^ Az
elvarasok teljesitesenek eredmenye is jelen van az iijsag hsisabjam.„Megkezd6ddtt a
zsidd kdzsegi kepviseldtestiileti tagok manddtumainak feliilvizsgdldsa".''^'' Megkezdte a
varos a foldbirtokreformot is. „25 hold 247negyszdgdl kiterjedesu legeldbdl 3 hold 204
negyszdgdli resz 26 hdzhelyre vald felosztdsdra vonatkozd vdzrajzot egyhangulag elfogadjuk es kimondjuk, hogy kerelmezoknek 100 pengds veteldrban adjuk el a hdzhelyekre
sziikseges 150-150 negyszdgdlet" f'^*
Orvendetes hir volt ebben az evben a varosiak szamara, hogy mar Negyven eves a
szentendrei Katolikus Egylet,''^^ es hogy A pomdzi jdrds fdszolgabirdi hivatala Szentendrere kdltdzik.^^^ A varos is elore lephet, tudjuk meg, mert „Hires regi leveltdrdt dtrendezi es muzeumot letesit... A muzeum igazgatdja dr. Pechy Henrik, a neves archeoldgus
lesz",''^* A sokoldalu helyi orvos, Horthy Miklds sorhajd-orvosa ujabb oldaldt ismerhetjiik
meg itt, a doktor urat a kdvek vildga, az archeoldgia is erdekelte. Es mi okozott gondot
a vdrosnak? A kdzlekedes. Meg mindig rendezetlen a vdros: „Szukek a belvdrosi utedk,
sok a baleset. A Duna-parton vezetik majd az uj Budapest-esztergomi utat. Az ut mellett
setdnyra is sziikseg volna, a hajddllomdst a Gdrdg utca torkolatdba kellene epiteni. „A
kereskedelemiigyi miniszteriumbdl mdr kiszdlltak ebben az iigyben a vdrosba".''^^ Az utak
rendezetlensegevel egy tragikus esemeny is dsszefiiggdtt: egyre tdbb a vdrosban a gepkocsibaleset. Juliusban Rdkk Marika (a hires szinesznd) is elgdzolt egy helyi lakost, aki a
kdrhdzban belehalt a senileseibe.''^''
1940, az utolso bekeev. Ugy tunik, a varos lakossaga meg semmit sem erez a kozelgo haborubol. Most is leginkabb a vicinalis iigye erdekii- „ Szentendre tdbb eves
es jogos serelme az az dllomdsnak nem igen nevezhetd odd, ahol a HEV Szentendren
megdll...Mint hirlik, az dllomds ellen tdrsadalmi akcid kesziil Szentendren, s tdbb ezer
aldirds gyiXjtesevel igyekszenek majd a HEV igazgatdsdgdt jobb beldtdsra es emberi tartdzkodds celjdra alkalmas dllomds epitesere bimi".''^^ Az igazgatosag, mint latjuk, nem
kapkodta el az iigyet, mert mi meg most, 2008-ban is abban a vasuti allomasban varjuk a vonatot, amit az 1888-as helyierdeku vasiit kiepitese utan emeltek az utas k i szolgalas celjabol. Valamivel nagyobb siker koronazta a gimnazium iigyet. Ebben
az evben a fenntarto, a romai katolikus egyhaz esperes plebanosa, Nemet Laszlo
bizakodva nyilatkozta a lapnak, a Nyilvanos jogot a szentendrei gimnaziumnak cimii
cikkben.- „Jdvdre mdr hat osztdlyos lesz intezetiink, s Isten segitsegevel hdrom ev mulva
erettsegiztetiink, ha addig megkapjuk a nyilvdnossdgi jogot"^^^ Ebbe csak a tortenelem
szolt bele, jott a haborii. A z iskola a nyilvanossagi jogot, azt, hogy helyben erettsegiztethessen, vegiil csak 1947-ben kapta meg."-" A lapbol megtudhatjuk meg azt is, hogy
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eredmenyes lett a szolot kipusztito filexera jarvany utan megkezdett gyiimolcstelepitesi akcio. „A kdzben felepiilt uj gyumolcscsomagolo telepen keresztiil szdz vagon elso
osztdlyu piszket (egrest) exportdlt az iden Szentendre es kdmyeke" f'^^''
Ugy latszik, az idegenforgalommal meg mindig baj van. Pedig „ Szentendre es a
pomdzi jdrds kdzsegeinek egyiittes munkdja Budapest nyaraldtelepeve tehetne a Pilis videket.. Megfelelo szervezettseg eseten kello szdmu szdlldssal is rendelkezo falvak dllnak
itt keszen arra, hogy a magyar munkdskdzeposztdly-tdmegeket vendegiil Idssdk.. .Szentendre idegenforgalmi kihaszndltsdga majdnem a nulldval egyenld.. ..Az idegenforgalom
ne dtvonuld s rendszerint kdlteni sem kdltd, hanem csak szemeteld, kiabdld, erddtpusztitd nem kivdnatos csapatokban teljesedjek ki, hanem kdzeposzdlybeli munkdscsalddokat
akamnk vendegiil Idtni a kdzsegben, akdr egy-ket hetre is".^^^ A varos 1928 ota adott
otthont a festoknek Szentendrei Muvesztelepen. Ugy tunik az elet azonban a kezdteben elegge mostoha volt ott. Egy szemleletes cikkben a kovetkezoket olvashatjuk
roluk: ,JRegenyes es fdkeppen kopott kdmyezetben, hatalmas fdk alatt s meg inkdbb a
dunai drteriilet dus fiivezeten, kdltdi szegenysegben tengeti eletet a szentendrei festd-muvesztelep". Banati Sverak Jozsef, a telep egyik alapitojat is sikeriilt megszolaltatniuk, aki ezt nyilatkozta: „Szerencse, hogy ndlunk majdnem minden festdmuvesznek van
„polgdri" foglalkozdsa is, majdnem mindegyik tandr, s kdztiik ardnylag nem tulsdgos
nagy a nyomor. A muveszetbdl, magdbdl azonban alighanem ehen halndnak". Az ev
legfigyelemremeltobb hire azonban a kovetkezo \Qhetett:"November 10-tdl a pomdzi
jdrds helyett szentendrei jdrds lesz a kdmyezd kdzigazgatdsi teriilet hivatalos neve".''^^ A
szentendreiek biiszkek lehettek, hogy most mar nemcsak a szigetet, de a kdzigazgatasi kozpontot is roluk nevezik el.
1941- ben Magyarorszag is belepett a haboriiba, ami sok emberi es penzbeli aldozattal is jart. A lap, ha egyre nehezebb koriilmenyek kdzdtt is, de miikdddtt tovabb.
Termeszetesen kezdetben a gydzelmi hireket igyekeznek eljuttatni az olvasdkhoz:
„Bdndt is a mienk lesz! Diadalmas honvedeink lerohantak a Bdcskdban es Dundntulon
egesz az ezereves hatdrokig".''^^ A kezdeti lelkes hireket aztan kesd'bb mar ilyen szomorii hir kdvette: „Ingyenes hazaszdllitds es temetes a Szovjet elleni harcok magyar hdsi
halottainak".''^* Viszont drvendetes hir ebben az evben, hogy „Minden egres elfogyott
a szentendrei termesbdl. A termeldk meg voltak elegedve a termelessel es az elert drral, a
vevdk az orszdgos hirii szentendrei egres mindsegevel, igy az idei piszkeszezon mindenkeppen sikeresnek mondhatd".''^^ Emlitesre meltd hir volt meg, hogy megtortent az
itt is felallitandd orszagzaszld ugyeben az elsd lepes: „dr. Pdlhdzy Endre jelenleteben
iktattdk be Szentendre orszdgzdszldjdt Budapesten".''^'' A z elsd vilaghaboru utani orszagvesztes miatt erzett fajdalmat enyhitendd 1928-tdl az orszagban sorra allitottak
fel az orszagzaszldkat.
1942- ben Pilishegyvidek-Budakdrnyek eleteben nagy valtozas allt be: cimet es profilt valtoztatott. Rdvid ideig ugyan meg mindket lapban talalunk a varosra vonatkozd
hireket, kesd'bb azonban a Szentendre - Budakdrnyeke lesz a varos igazi lapja. Meg
a Pilishegyvidek-Budakdrnyek kdzli, hogy „Janudr 15-tdl orszdgos viszonylatban is bevezetik a kenyerjegy rendszert".''^'^ Tovabba parhuzamosan rdgzitik az esemenyeket. J u 630
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niusban - mint elobb irtuk - orszagos figyelemre melto esemeny, orszagzaszlo avatas
zajlott a varosban. E lap ket cikket is szant az esemenynek. A z itteni cikkek inkabb
altalanos jelleguek. A Szentendre-Budakornyek cimu lap tobb helyi adatot kozolt.
A varosban elhelyezett orszagzaszlorol e lap reven a kovetkezoket tudhattuk meg:
„Avatjdk a szentendrei orszdgzdszlot. Az orszdgzdszlo aid tomorUlo szentendrei lakossdg
Isten segitseget keri, hogy a hazdt, otthont, csalddot es valldst vedo honvedeknek adjon
erdt es kitartdst az istentelen bolsevista rem elleni kUzdelemben.. A musor nem isfejezddhetne be meltdbban, mint az ONCSA csalddi hdzak dtaddsdval".''^^ Vitez Endre Laszlo,
a haborii utan halalra itelt nyilas politikus, ekkor Pestvarmegye alispanja ugyan kesve
erkezett az esemenyre, de az ujsagiro szerint enelkiil is felkeltette a figyelmet. Egy
kis kepzavarral, vagy talan ovatos ironiaval a kovetkezoket irta r6\a."Mikor jdtt, szemUkkel faltdk, fUlUkkel figyeltek, lelekkel hallgattdk es szivUkbe zdrtdk. Nempdzolt, nem
utazott szineszi hatdsokra, nem haszndlt Ures gesztust esfelfujt mondatot, nem bloffolt es
nem erdlkodott. Megis dtUtdsikere voh... Szintefanatizdlovd vdlt, mikororszdggyarapitd
hds kormdnyzonkrol es az orosz fdlddn kUzdd vitezi honvedsegUnkrdl emlekezett meg"."^"
Ezutan a jo es rossz hirek egyarant helyet kaptak a lapban. „Augusztus 3-tdl ismet 20
deka lesz a napi kenyerfejadag" .'"^'^ Megkezdtek a BUkkds-patak mellett a leventeotthon
szdmdra vdsdrolt Temerkastely fma orvosi rendelok) tatarozasat. „Az orszdg egyik legszebb leventeotthona epUl Szentendren" szogezi le drdmmel a lap a vegen."'** Ugyanez
a szam kdzli meg „Megengedte Szentendre kepviseldtestUlete, hogy a rdszoruldk rozset es
gallyat szedjenek a vdros erdejeben". A tovabbiakban a varosrdl a Szentendre es Budakornyeke cimii lap ad hirt. A lap 1944-es megyei eleterdi, az antiszemita alpolgarmesterrdl, Endre Laszldrdl Kende Tamas, a Pest Megyei Muzeumok Igazgatdsaganak
munkatarsa irt egy hosszabb cikket."'*^
FASCISTA MAGYARORSZAG
A Magyar Fascista Munkasok Partjanak Hivatalos Kozlonye
(1928-1929)
A z Orszagos Szechenyi Kdnyvtar 1989-ig, a rendszervaltasig a zarolt reszlegeben tarolta ezt a kiadvanyt, most azonban mar kezbe vehette az erdeklddd kutatd. Igaz, a
megsargult, tdredezd lapok nagy kimeletre szorulnak. Sajnos, a lap hianyos. Csak a
I I . evfolyam, az 1929. evi 1-2. szam allt rendelkezesiinkre, de ebbdl is sok mindent
megtudunk a korrdl es Szentendrerdl. A lap alcime szerint A Magyar Fascista Munkdsok Pdrtjdnak hivatalos Kdzldnye. Ilyen part a varosban nem miikdddtt. A lapban
rdgzitik is: a partvezetdseg Budapesten miikddik. A lap fejlece szerint a kiadas helye
azonban 1929-ben Szentendre. A szerkesztdseg a Deak Ferenc (ma Bogdanyi) utcaban miikdddtt, a helyi nyomdaban nyomtak. A korabbi Szentendre es Videke cimii lap
ekkor mar Bodh Jdzsef tulajdonaban miikddd nyomdajaban kesziilt. Eldfizetesi ara
egy evre 20 pengd. Parttagoknak termeszetesen kedvezmeny jart. Mint a lap fejlecebdl kideriil, die eleg, ha csak a felet fizetik. H a „fascista part" nem is miikdddtt itt a
varosban, azt tudjuk, hogy a lap szerkesztdje szentendrei volt.
Kalafuth Janos (1883-1952) asztalosmester, ird es kdltd 1919-ben kdltdzdtt a
varosba. 1920-ban a Bogdanyi utca 15. szam alatt faipari iizemet nyitott. Hat-nyolc
638 Uo. 1942. jun. 27.
639 Uo. 1942. jiil. 4.
640 Uo. 1942. aug. 1.
641 Uo. 1942. dec. 5.
642 Kende Tamas: „Utban a totalis gyozelem fele" - A provincialis es providencialis antiszemitizmus a Szentendre es
Videke nyilvanossagaban. In: Beszelo, 2008. nov.-dec. 80-94. p.
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alkalmazottnak adott munkat. Kesobb ugyanebben az epiiletben leanya vendeglot
tartott fenn. A bohem, szerteagazo erdeklodesu iparosmester a 20-as, 40-es evek
Szentendrejenek egyik kozismert, jellegzetes egyenisege volt. 1929-ben 6 adta ki a
rovid eletu (Junius 30. - jiilius 7.) Pilishegyvideki Hirlap cimu ujsagot is. Ujsagiroi
tevekenysegenek legjelentdsebb allomasa Papp Viktor polgarmester megbuktatasa
volt. A z d, a Magyar Elet cimu lap 1935. aprilis 3-i szamaban megjelent cikke: ^4 pUnkdsdi kirdlysdg reven lepleztek le a zsarolo kdztisztviseldt. Kalafuth Janos emellett
elbeszeleseket es verset irt. Vdlgyi hangok cimmel kdtete jelent meg (1940). Verseit a
jd barat, a szinten lapszerkesztd jogasz, Horvath Akos (Uj Kor) zenesitette meg. D a l szdvegeket is irt. Kdzuluk egy 1942-ben a Trilla Kdnyv- es Zenemiikiadd es Hangversenyvallalat palyazatat is elnyerte. A Magyar Filmiroda A ket Gdrdai Idny cimu
regenyet szerette volna megfilmesiteni."'*^
A fejlecre irt jelszd (Lesz Magyar Feltdmadds) mar jelzi a lap elkdtelezettseget.
A szerkesztd aztan be is mutatja a partot. A Magyar Fascista Munkasok Partja a
,Magyar dllameszmehez hii munkdsokbol es polgdrokbol tdmdriilt... Kiizd a magyar
revizioert es a magyar feltdmaddsert". Termeszetesen ott van a lapban a revizid himnusza, a „Hiszek egy hazdban" kezdetu vers is. A z egybekdtdtt 12 lapos sajtotermek
cikkeit erdemes vegigkdvetni. A z elsd harom oldalon a part eszmeinek magyarazatat
olvashatta az erdeklddd. Maga a fdszerkesztdreviziorol es a szocidldemokrata pdrtrol irt. Volt cikk a Regi Magyarorszdgert cimmel, egy a MunkdskamardroX. Szidanics
Geza iigyvezetd elndk A mozgalom nemzeti irdnydt mutatta be. 6 lehetett a fdvarosi
iigyvivd. A harmadik oldalon a leghosszabb cikk Az uj revizid lobogd kesziil cimmel
jelent meg. Ebbdl a szentendreiek is megtudhattak, hogy az R . R . R . (Rothemer-Rakosi-Revizid) iinnepelyes felavatasa a fdvarosban tdrtenelmi hadijatekok kereteben
Peter-Palkor tdrtenik. Mindez , / l magyar muveszek akcidja." Ugyanezen az oldalon
kdzlik Fekete Nagy Bela halalat, es azt, hogy Caspari biboros-allamtitkar iinnepsegek szakadatlan sora kdzdtt vonult be Montecassino-ba, mint a papa kdvete.
Azert akad a lapban az ideoldgiai celzatu cikkek mellett egy kis gyakorlati ismeretkdzles is. A negyedik oldalon a Mezdgazdasag rovatban a Tejtermelo gazddk
tandcskozdsdt mutatjak be. Kdzgazdasdg cim alatt a Nemzeti Bank kimutatasat ismertetik. A vilagpolitika se maradt ki a lapbdl. Hosszabb cikk szdl Oroszorszdgrol. Itt
kdzlik a mar emlitett iij himnuszt, a Hiszek egy hazdban-t, es meg egy, csak a korhoz
kdtddd verset szerzd nelkiil Nektek cimmel. A z dtddik oldal azonban csak a varoshoz
kdtdddtt. Vdrospolitika cimmel Kalafuth Janos, mint kepviseld-testiileti tag irt hosszabb cikket Szentendre vdros fejlddese cimmel. Ebben tdbbek kdzdtt ezeket veti papirra.- „Ki ezt a vdrost ismerte hdboru elott, hdboru alatt es most, ha objektiv akar lenni,
feltetleniil arra a meggyozodesre jut, hogy ez a vdros csak a nagy vildghdboru utdn indult
arra az utra, mely a modem vdrosok sordba tagolja a kdzeljdvdben Szentendret". S hogy
miert? Ezutan felsorolja a ket polgarmester, dr. Antolik Arnold (1916-1922) es dr.
Starzsinszky Laszld (1924-1934) a varos erdekeben vegzett tetteit. Ugyanitt ejtenek
szdt Templomot Szentendre vdros IV. keriiletenek cim alatt az izbegi lakdk erdekeben.
A hatodik oldal ismet a politikae. A helyiek is megtudhattak, hogy „Amerika cserbenhagyja az elndkdt, Wilson tehetetlen". Olvashattak a helyiek a Cseh tisztek botrdnyai-x6\
Losoncon. Azert van itt mas izgalom is. Haldlos rddli- es motorkerekpdr karambol volt
Budakeszin, es Hdzat igert a felesegenek, de szegenyjogon vdlik egy ferfi - tudta meg az
ujsagolvasd. S itt kdzdltek ezt az egy nevtelen (talan a szerkesztd) altal irt szerelmes,
de a varost is idezd verset. Jelzi ez egy kicsit a lap stilusat is.
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Szentendrerol...

Nektek!

„ D u n a partjan merengek
S fuj a szel
R a d gondolok, erzem
Rolad susog a falevel.
Ugye eljossz s en ujra
Karomba zarlak
Siess, ne varj mert en bus fdvel
A csendes Duna mellett varlak
A hegyek koziil kibiijt s
Felkelt a nap
Gondolataim messze... messze
Naiad ringanak
Ujra enyem leszel mint
Egykor reg
Boldogok lesziink, siitni fog a nap
S kivirul felettiink az eg."
A hetedik oldal ujra a politikae. A veres szomyeteg cim alatt szot ejtenek a berlini kommunistakrol, es az olasz kormanyzorol. Eszmeik igazolasara, s biztatasul a
kovetkezoket hozzak az olvaso tudomasara a nagy orosz irorol.- „Makszim Gorkij, ki
csak 4 hdnapig jdrt iskoldba s maga is munkds volt, ma a vildg legelsd iroja, ki tisztdn
Idtja a vildg folydsdt. Otthagyta Oroszorszdgot, hoi a voros patkdnyok bitoroltdk a hatalmat. Otthagyta, mert hazdjdban szabadsdg, kultura, minden a barmok preddja lett".
Ugy latszik, a helyi es kdrnyekbeli olvasdk vasaroltak a lapot, mert egy teljes oldalt, a
nyolcadikat a Szerkesztoi iizenetek tdltik meg. Majd a kilencedik oldalra ujra betdrt a
politika. Cikkez Scholcz Vilmos irt A proletdr vildgveszedelemrol, a szerkesztd tudatja
olvasdival azt is, hogy a Magyar Fascista Munkasok Szervezetei (vasas, cipesz, asztalos, fenyezd szakcsoportok) Munkakdzvetitd hivatalanak kozponti titkarsaga hoi
es mikor miikddik. A tizedik oldalon is van meg egy kis politika: Mit akar a fascista
mozgalom, de iijra megjelenik Szentendre is.
Olvashatunk a Szentendrei gyiimdlcstermeldTc egyesiiletenek celjardl, es termeszetesen ez a lap sem hagyja ki az drdk temat, a vasutat. Kalafuth Janos a Helyierdekii vasutrol cim alatt a kdvetkezd drvendetes esemenyekrdl irhatott: „A HEV-et ert
- nem kutatjuk, indokolt vagy indokolatlan - tdmaddsok utdn megdllapithatjuk, hogy
vitathatatlan erdemei vannak a Szentendre-visegrddi auto-buszjdrat bevezetesenek... a
pontos jdratok es tetszetds kocsik kenyelme hissziik, hogy kielegit minden vdrakozdst S
mi eppen ezen okndlfogvaa kdrnyek falvai lakossdga neveben letessziik elismeresunket a
HEV igazgatdsdga eldtt". E s persze itt is van egy kis, a miivelddest segitd vers (Felesegemhez), es tarca (Az elet es en). Majd vegezetiil, hogy a lapkiadashoz sziikseges penzt
is eldteremtsek, kdvetkeznek a hirdetesek ket oldalon at. A z , hogy a hirdetdic mind
csak a fdvaroshoz kdtddtek, ujra megerdsiti azon velemenyiinket, hogy ezt a lapot
nem a helyi igenyek hoztak letre, inditottak utjara. Inkabb a budapesti fasiszta part
egyik kihelyezett szama volt csupan. E z t az is megerdsiti, hogy a fdvarosiak olvasdkat
remelhettek itt, hiszen 1928-ban kezdtek meg a varos szelen, a Panndnia-telepen egy
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katonai laktanya kiepiteset. Egyre tobb helyi olvasora is szamithattak: a Pilishegyvideki Hirek epp ekkor irta, hogy 1928. augusztus elejen megnyilt a szentendrei nepmiivelesi kdlcsdnkdnyvtdr/"** ahova a kdnyvek melle termeszetesen ujsagok is kellettek.
MAGYAR E L E T
(1934-1937)

A lap harom szerkesztdje kdziil kettdrdl: dr. Megesi Istvanrdl es Keller Laszldrdl nincsenek ismereteink. A harmadik szerkesztdi, Genszky Gezat (1894-1963) azonban jdl
ismertek a helyiek. A F d teren drogeriat muikodtetdgydgyszeresz igen sokoldalu volt. A
sajat markajii termekeket (parfiim, arckrem, fogpor, likdr) is terjesztd patikus remekiil
fotdzott es rendszeresen irt. Regenye (Repiil a pille, 1935), novellaskdtete {Vox humana, 1937) jelent meg. Emellett szerkesztette a Fiiggetlen Gydgyszeresz cimui szaklapot.
Majd bekapcsolddott a helyi sajtd munkajaba is. E lapot 1936-ban szerkesztette, majd
a Pilishegyvideki Hirek szerkeszteset veszi at 1937-1938-ban.*^^ A lap szerkesztdsege
es a kiaddhivatal eldszdr a Rakdczi Ferenc u. 4-6. Szamu hazban miikdddtt. Kesd'bb a
szerkesztdseg cime mar a Dumtsa Jend u. 10. szam alatt van. Amikor Genszky Geza
veszi at a lapot, a szerkesztdseg cime termeszetesen a F d ter, ahol a drogeria is mukdddtt. Ide gyakran betert hozza a leanyfalui buszra varakozd Moricz Zsigmond is. Rajta
kiviil Genszky Geza jd baratsagban volt az ugyancsak Leanyfalun eld Puszta Sandor
kdltd'vel es Erdelyi Jdzseffel. A helyiek kdziil baratja volt dr. Horvath Akos iigyved,
a masik egykori helyi lap, az Uj Kor szerkesztdje, akivel kdzdsen zenes szindarabot is
irt. A miiveszek kdzul kiildndsen Banati Sverak Jdzseffel keriilt jd baratsagba."'"' A z
ird gydgyszeresz formailag attervezte a lapot, amikor annak szerkeszteset atvette. Ugy
tiinik, a masik ket szerkesztd a fdvaroshoz kdtd'ddtt, mert negy ev alatt a lap negy fdvarosi nyomdaban kesziilt: Nemeti Elemer (Pestujhely 1934), Hamar (Csillaghegy 1934.),
Molnar (Bp. 1936), Adler es Prader (Bp., 1936-tdl). A lap hetilap volt, megjelent minden szerdan, tudjuk meg a fejlecebdl. Ezzel el is valt a hetvegeken megjelent hirlapoktdl. A negy oldalas ujsag az olcsdbb lapok kdze tartozott, mert eldfizetesi ara egy evre
csak 8, evnegyedre 2 pengd. Egy szam ara 20 filler. A lap egyes szamait itt helyben a
„volt Ribanyi es Nemeth-fele trafikokban" vehette meg az erdeklddd olvasd.
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A lap a Szechenyi Konyvtarba hianyosan kerult be. Azert igy is erdekes volt atolvasni. B a r az ujsag utolso szama 1937. augusztus 25-an jelent meg, mi jelen kiadvanyunkban korabban, 1936 szeptembereben befejezziik a bemutatasat. A fejlecen
ekkortol a szerkesztoseg es kiadohivatal alatt mar nines ott Szentendre neve. E l fogynak a helyi hirek is, egyre tobb fdvarosi tema keriil be a lapba. A legtdbb helyet
Pestszentldrinc kapta benne. A laprdl sokat mond el a szerkesztd altal Rab magyarok
nemzeti egysege cimmel irt bekdszdntd. Ugy latszik, Megesi Istvan a konszolidaciora
tdrekvd Bethlen-fele Egyseges Parthoz kdzelebb allt, mint a Magyar Elet Partjahoz.
A vezercikkeben ezt irta: „Magyar Elet cimmel uj hetilap indult utnak, hogy tdrsadalmunk ez irdnyu tagoltsdga ellenere isfelkeresse minden magyar ember szivet, lelket. E lap
a magyar eletnek csodds szinpompdju hulldmzdsdbol hetenkent egy-egy hulldmreszletet:
magyar bdnat, fdjdalom es szenvedes hulldmvolgyet rdgziti meg, hogy okuldst nyujtson,
nemes elkeseredest gerjesszen es kitartd felldngoldsra gyujtsa a magyar lelket ''^^
Az ujsag szerkezete egyertelmiien kdveti a hirlapok szerkezetet. A vezercikkel
inditanak, majd jdn a szdrakoztatas, a Tdrca, az irodalom. E teren a tobbiekhez kepest ez a leggazdagabb. A Kdzgazdasdg cimszd alatt itt is a fdlddel foglalkozdk kapnak
szamtalan j d tanacsot. A Hirek rovatban, a Nyilt ter-hen vitatkozni, reagalni is lehet.
A lap, mint egyik cikkebdl megtudhattuk, fiiggetlen, es kizardlag az „eldfizetdi tamogatasbdl" el. Ezert meglepd, hogy alig van benne hirdetes. A m i van, az a kultiirat
nepszeriisiti. A z utolsd oldalt is a muvelddesre, az irodalomra szantak.
A vezercikkekben ugyan megjelenik az orszagos politika, de a lap nem lazit, inkabb csak tuddsit. Valdban a banatnak, szenvedesnek ad hangot: Megjelent a rokkanttdrveny vegrehajtasi utasitasa - irjak."'*^ Mindez helyi vonatkozasban a kdvetkezdt jelenti: „.a rendelet szerint hadirokkantak kdnydradomdny gyUjtesere engedelyt
nem kaphatnak. Amelyik hadirokkantnak meg kolduldsi engedelye van, azt most elveszik
tdle".^*^ Szeptemberben megkezdik az olcsd nepruhazati akcidt."^" A helyi vasutasok
erre meg raszerveznek egy akcidt:, februdr 6-dn 8 oral kezdettel a Huzsvik-fele vendeglo helyisegeiben a Kormdnyzdne nyomorenyhito akcidja javdra valamint a szegeny sorsu
vasutas gyermekek felmhdzdsdra tdncmulatsdgot" rendeznek.''^^ „Egy varosatya" pedig
arrdl panaszkodik, hogy „Elbocsdtottdk az insegmunkdsokat, a szellemi insegeseket. Ki
vannak teve az utcdra. A vegrehajtdk meg „ketten jdrjdk a hdzakat. Miert ketten? Felnek?"^^^ A cikkek nagyreszt a helyi esemenyekrdl tudositanak. E s szerencsere vannak
kdztiik drvendetesebbek is. Ime: Majus 15. es augusztus 15. kdzdtt „ a posta ezentul
Pismdnba is kikezbesiti a postal kiildemenyeket. Kivdnatos lenne, ha ez az intezkedes dllanddsulna, mert a vdros ezen resze rendkiviil nepes es a nyaraldsi evadon tuli idoszakban
is dllanddan lakott".''^^ E s harcba indulnak az uszodaert is: „nem gyozziik eleget hangoztatni, mennyire fontos, hogy a vdrosnak egy rendes uszoddt kellene feldllitanl. Mert hiszen vdrosunknak mindene megvan ahhoz, hogy fUrdovdros legyen: hegye, vize, gydnydrii
kdmyeke - csak fiirddje nines".''^^ Termeszetesen ez a lap sem hagyhatja ki a vicinalist.
A Szdllitsa le a HEVa kiskeresetu munkdsok szdmdra a munkdsjegyek drdt cimu cikke a
szocialis erzekenysegiikrdi is hirt ad."^^ Hogy nemcsak a politika vezerelte a szerkesztdTcet, tanusitja, hogy itt is megjelentek a varosban a mezdgazdasaggal foglalkozdkat
647 Magyar Elet, 1934. jan. 24.
648 Uo. 1934. febr. 7.
649 Uo. 1934. febr. 14.
650 Uo. 1934. Jul. 18.
651 Uo. 1934. febr. 7.
652 Uo. 1934. jun. 20.
653 Uo. 1934. maj. 9.
654 Uo. 1934. apr. 18.
655 Uo. 1935. Jan. 30.
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segitd cikkek. Ezek kdzul tdbbet a Pismanyban eld es gazdalkodd nyugalmazott alezredes, Petter Imre,"^" illetve Staub Tibor gyumdlcstermelesi eldadd irt. Tdbb cikk
szerzdje a sok mindenhez ertd dr. Dezsdfi Ferenc, a varos aljegyzdje. A helyi gazdalkoddknak szdltak a kdvetkezd cikkek: A fdldmuvelesiigyi miniszter a gyiimdlestermelok
szervezkedeseert, Olcsobbak lesznek a mezdgazdasdgi szerszdmok, Babvetomagot oszt ki
a fdldmiivelesiigyi miniszter, A szentendrei gyiimdlcstermeles kerdesehez, Gondoskodds
a fdldmiivesek aggkori biztositdsdrdl, A gyiimdlcstermeles problemdi, Vedekezes a repabogdr ellen, A permetezes kerdese, Jutalom a selyemhemyd tenyesztdknek, A cseresznyefa fergessegerdl, Rdvid utmutatds a bagolypille hemydlnak irtdsdra. Hirt kapunk a
lapban arrdl, hogy megalakult a vdrosban a Gazdakdr.''^^ A nemzetkdzi kapcsolatokrdl
olvashattak a helyiek a Gazdafiuk Nemet es Olaszorszdgban cimu cikkben."^^
Bar az ujsag nem hirdette, hogy a kdrnyekrdi, a videkrdi is szdl, de termeszetes,
hogy helyet kaptak benne a kdrnyek telepiilesei, hiszen a mindennapi elet is dsszekdtdtte d'ket a varossal. Ime nehany a „jdl ertesiilt" ujsagird ez iranyii cikkeibdl. „ErtesUltUnk, hogy Pilisszentldszldra a kdzeljdvdben rendszeres autdbuszjdratokat fog inditani
egy magdnvdllalkozds. A klszivdrgott hirek szerint egy vitel dija 60 fillerbe keriilne".''^^
A Beszelgetni szeretnek Pomdzzal cimu cikk szerzdje a telefonkapcsolat fontossagardl irt.""*' Esett szd a Tahi-Tdtfalui kdrorvos-valasztasrdl is.""* A Helysegek dlelkezese
cimu cikkbdl Szentendre es Pilisszentlaszlo kapcsolatardl.""^ A Beddban az alakuld
budakalaszi textilgyar munkajat ismerhetjiik meg.""^ A sport teriileten is sok szd esik
a kdrnyezd telepiilesekrdl: „A M O V E I I . futballcsapata e hd 25-en Szigetmonostor
csapataval merkd'zdtt es azt 4:1 aranyban megadasra kenyszeritette. A M O V E I . csapatanak vasarnap Csillaghegy csapataval lett volna elsd tavaszi bajnoki merkdzese.
A csillaghegyiek a merkdzesen nem jelentek meg, es igy a ket ertekes pont „a szentendrei csapat javdra irddottEs
jd tema, ha a kdrnyeken valamilyen biiniigy, vagy
szerencsetlenseg tdrtent: Gyilkolt a villany Lednyfalun.''''^
Termeszetesen itt is megjelenik az olvasnivalo, az irodalom. A lapban verset es
tarcat irdk sora igen gazdag. Bar a klasszikusok kdziil egyedul Kriidy Gyula neve
szerepel. Mellette a kdvetkezd kevesbe ismert orszagos, es fd'kent helyi vagy kdrnyekbeli alkotd milvei kaptak helyet: Agyagfalvi Hegyi Istvan, Baloghne Kd'szeghy
Iren, Belopotoczky Lajos (gimnazista), Csizmadia Sandor, Dobolyi Lajos, Galyai R .
Miklds, Genszky Geza, Institoris Kitty, Karly Gyula, Karsa Tamas, Koncz Dezsd, K o vach Ferenc, Megesi Istvan dr., Mikola Arpad, Murgacs Kalman, vitez Pdldskei Janos, Puszta Sandor, Rethy Zoltan, Sarmay Robert, Szamadd Ernd, Szamadd Jdzsef,
Szegedi Lajos, Tanga Tibor, Tarndi Budcz Kalman, Timar Jdzsef, Zimanyi Ernd.
Alnevek: Dai-dai, Salem Alejcum. A z lehet a tdbbet publikald Patakparthy Janos is.
Tobbeknek kisse ismerjiik az eletet. Kovach Ferencet a Belepte a hatart a der cimii
verseert a Frater Ldrant Tarsasag Orszagos Ndtaolimpiaszan Arany koszoruval tiintettek ki, Murgacs Kalman Sepsziszentgydrgydn elt, majd Szombathelyen volt jegyzd, a Nemzeti Munkapart Erdemkeresztjevel kitiintetett dalkdltd es zeneszerzd. A
kor irredenta dalkdltd'kent tartotta szamon. A Leanyfalun eld Puszta Sandort (1911656
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1983), mint ifju papkoltot mutatjak be. 6 t a magyar irodalomtortenet ma is szamon
tartja. Zimanyi E r n o a pilisvorosvari polgar iskolai igazgatoja volt. A muiveltseget
segitettek meg, hogy tobbek kozott szo esett a lapban az Anyos Pal, a Gyoni Geza
Irodalmi Tarsasagrol. Bemutattak a lapban a szerkeszto, Genszky Geza Repiil a pille
cimii nemreg megjelent regenyet is. Dobolyi Lajos igenyes polgari iskolai tanarkent
irodalomtorteneti cikkeket irt peldaul Ady Endrerol, Fay Andrasrol, Firdauszi perzsa koltorol, Gyulai Palrol, Kosztolanyi Dezsorol, Rilkerol, Rabindranath Tagorerol,
Vasvari Istvan koltorol. E z az egyetlen lap, amely hirt ad az itt elo es alkoto festomiiveszekrol: Boromisza Tibort, Pechyne Ronai Kingat, Szamosi Soos Vilmost mutatja
be, es gyakran ir a kulturalis esemenyekrol. Megtudhatjuk, hogy itt jart a Pataky
fele szintarsulat. Dobolyi Lajos cikket szant annak is, hogy meghalt Oswald Spengler
nemet filozofus. Ugyano megemlekezett I I . Rakoczi Ferenc halalanak 200. evfordulojarol. A lap politikai iranyultsagarol, a megyei lapok kozott betoltott szereperol
Kende Tamas cikkeben olvashatunk bdvebben.*'''"
SZENTENDRE - PILISHEGYVIDEK
(1941. februar 26. - 1942. januar)
SZENTENDRE ES BUDAKORNYEKE
Politikai, tarsadalmi es kozgazdasagi hetilap
(1942. januar 28. - 1944. jiilius 5.)
A Pilishegyvideki Hirek szerkesztdsege valdsziniileg mar nem birta a szerteagazo
munkat, es tajekozddasi kdret sziikiteni szerette volna. A teriileti csdkkenest a lap
cimeben is igyekezett az olvasdkdzdnseg tudomasara hozni. Szandekat az 1942 januarjaban induld lap vezercikkeben a kdvetkezdlcepp fogalmazta meg: „A lap cimenek
megvdltoztatdsa inkdbb pontosabban megjeloli azt a teriiletet, amelyet politikai, tdrsadalmi es kdzigazgatdsi teren hirszolgdlattal elldt. Ez pedig Pestvdrmegye dundntuli resze,
amelyben a szentendrei es budakdmyeki jdrds taldlhato Szentendre es Budafok megyei
vdrosokkal". A tovabbiakban azonban fdlenyesen megjegyzi: ,/iz uj eimmel sem uniformizdljuk magunkat, vagyis nem vessziik fel a megszokott videki lap kontoset, hanem
megtartjuk lapunk kiilonleges jelleget, amely egyediildllo a magyar lapok kdzdtt.. ..vagyis
helyi jellege ellenere is orszdgos publicitdssal bir".''''^ A cimvaltozas mellett nagy valtozas
az is, hogy a korabbi 4 rovatszerkesztd helyett csak egy szerkesztd, Kanyard Geza
tartja a kezeben a lapot. Rdla csak annyit tudunk, hogy egyike az emlitett 4-nek. T e hat ott volt a Pilishegyvideki Hirek szerkesztdsegeben is. Az iij lap szerkesztd'segenek
es kiaddhivatalanak helye is stabilabb lett. Kdzpontja Csillaghegy, bar van egy „fidkkiaddhivatal" is Budafokon. Nyomda tekinteteben is volt valtozas. A z itt feltiintetett
budapesti nyomdasz. Mate E r n d neve a korabbi lapban nem fordult eld. A fejlec
szerint a lap megjelent minden szerdan reggel. Egy szam ara 16 filler volt.
Atnezve a hat oldalas nagymeretii lapot azt latjuk, hiaba kerult be a cimbe Szentendre neve, ez nem lett helyi lap. Inkabb a masik cim dominalt, Buda kdrnyeke. A
lap temai leginkabb azonban Csillaghegyhez kdtddnek. Termeszetes, hisz ott miikddik a szerkesztdseg es a kiaddhivatal. A z ottani esemenyek keriilnek legeld'bb a
lapszerkesztd latdkdrebe. E s az is kideriilt, hogy ekkor talan Budafok is jelentdsebb
telepiiles volt nalunk. Sokkal tdbb szd esik rdla, mint Szentendrerdl. Nemhiaba miikddik ott a masodik, a „fidk kiaddhivatal". A mi varosunknak inkabb csak a neve,
es a hozza kapcsolddd tdrtenelmi miiltja, illetve a kedvezd elhelyezkedese lehetett
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vonzobb. S a szerkeszto szerint ez eleg volt, ettol nagyobb kelenddseget remelhetett.
A lap, ha hianyosan is, de megtalalhato volt a Szechenyi Konyvtarban. Miutan az
1942-ben indult ujsag mellett meg a piacon maradt a Pilishegyvidek-Budakdrnyek
cimii lap is, erdemes ezt a lapot azzal parhuzamosan kdvetni. Csak igy kaphatunk
kepet a haborus evek Szentendrejerdl.
Szerkezetere nezve a Szentendre es Budakdrnyeke olyan, mint a tdbbi lap. Vezercikkel kezd, ebben azonban nem a politikai harcokrdl, partokrdl, rendelkezesekrdl
irnak. Sajnos az orszag meg mindig haboriiban all. Ezert inkabb a kdvetkezd hirt kell
a lapnak az olvasdk tudomasara hozni: Fontos tudnivalok a nepruhazati akcio lebonyolitdsdrol^''^ Ezutan itt is kdvetkeznek a kiildnbdzd temakat feldolgozd nagyobb cikkek. Ebben persze ott van az orszagos es a helyi politika: Hodit a Magyar Elet Pdrtja
Buda kornyeken, ""'^ Felhivds Budafok nemes szivii tdrsadalmdhoz, hogy adakozzanak a
szegenyek szdmdra^''^^ Megtudhatjuk meg, hogy uj fdjegyzdhelyettes (all) Bekdsmegyer
Csillaghegy elen, es hogy Csillaghegy el akar szakadni Szentendretol (a Szentendrei j a rastdl)."''
Buda kdrnyekerdl a kdvetkezd telepiilesek kaptak helyet egy-egy cikk erejeig: Bekasmegyer, Budakalasz, Pomaz, Leanyfalu, Pilisszentkereszt. Benniinket termeszetesen az erdekeit, mit tartott a lap fontosnak Szentendre eleteben, milyen itt tdrtent
esetrdl adtak hirt a tisztelt olvasdkdzdnsegnek. Peldaul a kdvetkezdrdl:v4z igazi orvos
cim alatt megdicsertek dr. Palfy Andor gyakorld orvosi, hogy gyorsan es szakszeriien ellatta a leanyfalui diakonissza szeretethaz vezetd lelkeszet, amikor az eltdrte a
karjaL „Doktor ur, ferfias cselekedet volt! Gratuldlunk" nyugtazta a cikkird."^^ S amikor a Hevistak (sic) kulturestet rendeztek, kiildn tuddsitdt kiildtek ki a varosba, aki
kiemelte, hogy „Perjesi Piroska tangoharmonika szdlojdt a kdzdnseg elragadtatottan
hallgatta... es hogy a kivdld rendezes Balogh Jdzsef {a r.kat. fiiiiskola igazgatdja) erdemelnek kdszdnhetd"."" Meg egy rendezveny erdemelt nagyobb figyelmet. Aprilisban
a „harcteren kiizdo katondk reszere" indult gyiijtes. E celbdl a varoshaza nagytermeben bemutattak Herczeg Ferenc A kek rdka cimui dramajat. Erdekessege volt, hogy a
fdszerepet a polgarmester, nemes Pethed Janos felesege jatszotta. A darabot is d rendezte, irja a tuddsitd. Jatszott benne tdbbek kdzdtt dr. Dezsdfi Ferenc varosi tanacsnok is. A lapbdl megtudhatjuk azt is, hogy „az illusztris szerepldkre tekintettel jegyek
mdr csak korldtolt szdmban kaphatdk".'''^* Azok, akik nem jutottak be az eldadasra,
azert a lap kdvetkezd szamabdl megtudhattak, hogy a nagy siker mellett tekintelyes
adomany gyuilt dssze.
Termeszetesen nem keriilhette meg a lap az orszagos politikat sem. A z eledd antiszemitizmus es az erdsddd nyilas befolyas ket helyi esemenye is hir forrasa lett: „A
kepviseldtestiilet egy szavazati tdbbseggel hozzdjdruh a „nyilas magatartds mddja miatt"
felfuggesztett Szdlas dr. (munkakdrebe vald) visszahelyezesehez. Most a vdrosban arrdl
beszelnek, hogy a kepviseldtestiiletben tulsulyba keriiltek a nyilasok. Ez nagy^ tevedes",
5zdgezi le vegiil a cikkird."^^ A lap azert tovabb kdveti az esemenyeket. Ugy tiinik,
hogy dr. Szalas - eredetileg Miskovits Gyula, aki a nyilas „nemzetvezetd", Szalasi
Ferenc kdveteset hangsulyozandd valtoztatta meg a nevet - masban is kdvette az
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eszmenykepet, amint az egy kesobbi cikkbol kideriilt. Abbol azt tudjuk meg, hogy
dr. Szalas (Miskovits) Gyula meg mindig nem igazolta arja szarmazasat, noha mindenki masnal csak ezt firtatja. „Addig is, mig ezek a kerdesek hitelt erdemloen igazolva
ninesenek, illo volna a karlenditesektdl es a „Kitartds!"-t6l tartdzkodni, mert a jozan
magyarsdg az ily kitartds vegere jdr!"'''^^ A zsido torvenyek ervenyesitese termeszetesen
Szentendret is erintette. Nem tudjuk, ki ertesitette a lapot, de abban a Tanit-e zsidd a
polgdriban? cimu cikk iroja a kovetkezoket irta: „A szent-endrei reformdtuspolgdriban
egeszsegtant tanit es az iskoldhoz tartozd intemdtusban a^ermekek egeszsegere feliigyel
dr. Ovdri Jdzsef szentendrei orvos... Ugy mondjdk, hogy Ovdri a zsidd fajhoz tartozik" .'''^'^
A lap az iskola igazgatojanak is lehetoseget ad a valaszra. O pedig, hogy mentse az
orvosi es az iskolat kozli: „ Ovdri Jdzsef szentendrei orvos sem egeszsegtant nem tanit,
sem pedig az intemdtusban feliigyeletet nem vegez".'''^^ A m i persze nem volt igaz. A varosiak jol tudtak, hogy Ovari (Oblatt) dr. a helyi izraelita hitkozsegben az iskolaszek
elndke volt, es valojaban tenyleg feliigyelte a gyerekek egeszseget."^'' A szeptember
9-i lapban megjelent cikk: „A szentendrei zsidd nem irja ki a nevet" mar sejteti a zsiddiilddzes erdsddeset. A cikk szerint a Miivesztelep szomszedsagaban levd bolt tulajdonosai „a szomszedok szerint" Friednek hivjak.
Ezeken a politikai esemenyeken kiviil szdt emelt meg a lap az ugyben, hogy„Miert
nem csatomdz es letesit vizmUvet a vdros? Szerintiink nagyon megerett, hogy napirendre
tuzzek".''^^ Illetve hirt kaptunk arrdl, hogy „Az alispdn jelenleteben iinnepelte a szentendrei kobdnya huszeves fenndlldsdt".''^^ E s egy masik drvendetes esemenyrdl: "Szentendre vdros epitteto kdzdnsegenek es epito iparosainak regi dhaja vdlt valdra, amikor
dr. nemes Pethed Jdnos polgdrmester lelkes tdmogatdsdval lehetdseget nyujtott arra, hogy
Szentendren Krachler Antal kdmiXvesmester teglaegetdt letesithessen" .''^^
A haboru kdzben egyre nehezebb helyzet ele allitotta az embereket. A z itthon maradottakat a kormany minden eszkdzzel megprdbalta lelkesiteni. A hazaszeretet es
az erzelmek fokozasa celjabdl a telepiileseken sorra allitottak fel az orszagzaszldt.
Szentendren a zaszldt a Biikkds-patak hidja mellett, a kesd1)bi Hdsdk teren helyeztek el. Ugy latszik, a zaszldt ketszer is felavattak. Eldl^b a varosiak maguknak, majd
masodszor az orszagos nagysagok jelenleteben. A z avatasokrdl bdvebben a Pilishegyvidek Budakdrnyeke cimu lap szamolt be, de termeszetesen itt is ket cikket szannak
az iigynek. A z elsd1)en azt irjak le, hogy az „Orszdgzdszldt diszes, megfeleldtalapzatra
dllitottdk a vdros nemeslelku, dldozatkesz polgdrai, iparosai, munkdsai kdzremiikddesevel.. Az emlekmiX a Csiksomlydn feldllitott emlekmu mdsa lett". Miutan a zaszldt a
polgarmester nemes dr. Pethed Janos felavatta es megkoszoriizta, „a diszmenet" atment a Kalvaria dombra, ahol az Orszagos Nep- es Csaladvedelmi alapbdl felepitett
hat O N C S A hazat adtak at a nagycsalados varosi lakdknak."^^ Kesdl3b ezek a hazak
bekeriiltek a sorra epiild utcakba: Avar, Erdelyi, K u n utca. A jiiliusi orszagos avatas
vitez Endre Laszld, Pest varmegye alispanja, vitez Desed Gusztav ezredparancsnok
es dr. Ember Sandor orszaggyiilesi kepviseld jelenleteben zajlott, tudjuk meg az ujsagirdtdl, aki jd tuddsitdhoz illden hosszan kdzdlte az iinnepsegen megjelent orszagos es helyi nevezetessegek teljes nevsorat."^"* Emellett mas jeles esemenyek is tdr676 Uo. 1942. marc. 29.
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tentek a varosban. „Szentendren az utepites soha nem Idtott tempoban folytatodik".^^
Azert meg mindig dult a haboru. A varosban elo Kesseru Kalman (1899-1981), a
Szentendrei jaras foszolgabiraja"^" partfogasaval Leanyfalura tobb lengyel menekiilt
erkezett, akik szamara varosunkban is kerestek lakasokat. Ennek kovetkezmenye
lett, hogy „Megddbbentd mereteket kezd olteni Szentendren a butorozott szobdkkal valo
uzsordskodds"''^'^ - konstatalja nem eppen orommel az ujsagiro. A m nemcsak a fdszolgabiro ur, de a felesege is reszt vett a politikai eletben. Junius elejen arrol adott
hirt az iijsag, hogy Kesserii Kalmanne megalakitotta a szentendrei jaras Onkentes
Ndi Honvedelmi Munkaszervezetet
Emellett a honleanyok meg egy szervezetei
alakitottak. A fdispan jelenleteben megalakult a szentendrei Magyar Elet Partja ndi
csoportja is, tudjuk meg ugyanebbdl a szambdl. A fdszolgabird felesege mellett meg
egy ismert ndi vendege volt a varosnak. Amikor a Gdrgey Artur laktanyaban Szentendre hdziezrede zdszldt szentelt a zaszldanyanak a „kormdnyzd helyettes ur ofomeltdsdga (Horthy Istvan) dzvegyet" kertek fel, aki a felkerest elfogadta es meg is jelent a
varosban."*^'*. Kesd'bb egy szomoru evforduldra hivta fel a figyelmet a lap: Szentendre
rnagyarjai emlekezzetek! Hogy 1919. Junius 25 - en vegeztek ki a Duna-parton a Vdrds
Orseg tagjai a fiatal katolikus kaplant, Kucsera Ferencet.'''^" A helyi hirek kdzdtt is
csak a szomoriiakrdl szamolhattak be. „A Szentendrei Papirgydr Rt. ruhdt osztott a
hadbavonult munkdsai gyermeket szdmdra".'''^^ A z ev a kdvetkezd engedellyel zarult:
„Megengedte Szentendre kepviseldtestUlete, hogy a rdszorultak rozset es gallyat szedjenek
a vdros erdejeben".''^^
1943-tdl egyre fogynak a szentendrei hirek az ujsagban. A z erdekld'dd'k kisebb cikkeket olvashatnak benne arrdl, hogy „ Szentendren mikor termeltek eloszdr cukrot".'''^^
A cikkird szerint vagy Pistyur Janos vagy Bergendi Szilveszter volt az elsd termeld.
Az„Egy kdmuvesmestert Unnepeltek Szentendren"'''^* cimu cikk Hdnigschnabel Karolyi
mutatta be. Termeszetesen tovabbra is sok helyet kaptak a haborus esemenyek. A z
„Uzentek a szentendrei honvedek" cim alatt az all, hogy d'k megkaptak es kdszdnik a
„MEP szentendrei noi csoportja dltal a harcterre kUlddtt esomagokat".'''^^ E s megdrdkitettek egy erdekes esetet is. „27 evifogsdg utdn Szentendrere erkezett egy hadifogoly". A
riporternek a Bacsmadarason 1885-ben szuletett Molnar Peter elmeselte, hogy 1916.
augusztus 11-en fogsagba esett Sziberiaban, kiildnbdzd kalandok utan 1942-ben az
orosz fronton jelentkezett egy magyar parancsnoknal. A z egyik drnagy maga melle
vette es vele jdtt most haza Szentendrere, „ahol meg is telepszik".'''^'' Egy masik katona
eleterdi az „Egy szentendrei honved keresi a nagyanyjdt" cimu cikk irdja a kdvetkezdt
jegyezte fdl; „Bdlint Miklds ugy tudja, hogy edesapja szUlei, Bdlint Ldszldek Szentendren
laktak".'''^^ Arrdl, hogy megtalalta-e d'ket, nem szamolt be a lap. Arrdl azonban igen,
hogy juniusban, az idd'kdzben meghonositott Hdsdk napjanak szentendrei rendezvenyen megjelent Jdzsef kiralyi fd'herceg. A nagy iinnepelyen a kdrnyekrdT is sokan
vettek reszt. A cikket az iijsagird a kdvetkezd lelkesitd szavakkal fejezte be: „ez a
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magas, kitunteto Idtogatds legyen a szentendreieknek egy olyan toke, melynek dpoldsdbol
a nagy magyar gondolat vdljon valdra ".''^^
E z az ev nem valt a varosiak dicsosegere. Tobb buinesetrol is hirt adtak a lapban.
„Sikkasztott a postdn" (az elbocsatott kezbesito), „Szentendren egy j6 esalddbol vald
fiatalember autdgumit lopott".'''^'^ „A szentendrei gavaller lopott holmival kedveskedett
noismerosenek", ^*'" „Szentendren szegeny-asszony kenyeret loptdk el". (egy boltban, amikor letette a kenyerjegyetj.™* Orvendetesebb hir volt, hogy Szentendre mar korabban
a Kohegyen iidiilo epitesere egy hold teruletet ajandekozott Ujpestnek. Most ehhez
meg egy holdat igert a kepviseld-testiilet.™- Lehet, hogy az ujpestiek maig nem tudjak, hogy van itt telkiik, ha nem is epitettek ra semmit. A z is drdmteli hir volt, hogy
vegre engedelyt kapott patikanyitasra meg egy gydgyszeresz: „Ket gydgyszertdr van
Szentendren". E z a masodik a Paprikabird utcaban szolgalta a varost Szilbenleitner
Ferenc vezetesevel.™^ E v vegen egy szomorii esemenyrdl adnak meg hirt. Hatvanhatodik eveben meghalt Dietz Janos telekkdnyvezetd, „a vdros szUldtte, kdztiszteletben
dlld polgdra", akinek eletet hosszan meltatja is egy cikk.™'*
1944-ben meg jobban erzddik a haboru jelenlete. A lapnak ebben az evben a korabbi 52 szamahoz kepest csak 27 szama jelent meg. Ezek kdziil is minddssze kilencben talalunk Szentendrere vonatkozd hireket. Nehany megnyugtatd esemeny csak
attetelesen kapcsolddik a haboriihoz: a MEP szentendrei noi csoportja orszdgzdszlo
mdsolatot vett. ™^ Folytatddik a leventek szamara mar korabban megkezdett vizitabor
epitese a szigeten.™" Meg egy drvendetes esemenyrdl kapunk hirt ez evben. Majus
3-an azt olvashatjuk, hogy „Ismet isten dicseretenek hangai tdltik be a szentendrei 200
eves volt szerb Peter-Pdl templom falait".'"^^ Ugyanis az evtizedek soran sok szerb varoslakd hazatert az dhazaba. Ebbdl a templomukbdl haza vittek a gazdag egyhazi
felszereleseiket, ikonosztazaikat is. Emiatt a templom mar majd harminc eve, hogy
iiresen all. E k k o r azonban megkapta azt „Szentendre haziezrede", ahogy az itt 1928
dta miikddd Gdrgey Artiir laktanya katonait a cikkird nevezte. Majd jdnnek a zsiddsag elpusztitasanak tuddsitasai. „Kijeldltek a zsiddk vegleges lakdhelyet Budafokon,
Csillaghegyen es Szentendren. Itt a polgdrmester a vdros 57zsidd csalddjdt 18 zsiddhdzba
kdltdztette dssze a Fo ter es a Duna-partot dsszekdtdkis utcdba".'"^'^ Meg azt is megtudhatjuk, hogy „egy kis vdltozds tdrtent a Szentendreigettdban". A gettdban levd Kenyeres- es Sontagh-fele zacskdiizemet kitelepitik a Weisz Lipdt-fele zsidd hazba.™''
E z az utolsd helyi hir, amit a varosiak a lapban olvashattak Szentendrerdl. A szerkesztd talan meg nem akarta megsziintetni a lapot, mert jiilius dtddiken a 27. szamban
egy olyan hosszabb lelegzetil cikket hoz le, amelynek a vegen ez all: folytatas kdvetkezik. A cikk pedig igen figyelemre meltd. Igaz meg folyik a haboru es a nagy ellenseg,
Oroszorszag igazan nem erdemei kimeletet. A Sztaloff Alexander Mihajlovics altal
in A vdrds diktdtor cimui cikk Sztalin eletet, munkassagat mutatja be. Hogy valdban
megszuint-e az ujsag, vagy a tovabbi peldanyok csak eltuintek a haborii viharaban,
nem tudjuk. Mindenesetre a szentendreiek Sztalin kepevel bucsuztak az ujsagtdl.
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709

120

Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.

1943. jun.2.
1943. marc. 3.
1943. marc. 3.
1943. szept. 15.
1943. szept. 8.
1943. okt. 27.
1943.dec. 1.
1944. Jan. 5.
1944. febr. 16.
1944. maj. 3.
1944. maj. 24.
1944. jiin. 14.

P E S T M E G Y E I HIRLAP
(1957-1967)
Ezerkilencszaznegyvenot, a masodik vilaghaboru befejezese utan nagy valtozas allt
be. az orszag eleteben. A z ujjaepites mellett megkezdddott a politikai atrendezddes
is. A korabbi polgari partok szerepe es hatasa a partok egyesitese, a fordulat eve utan
(1848) megszunt. Allamositottak a korabban magantulajdonban levd fdldeket, gyarakat, kisiizemeket. A hatalomra jutott kommunista part kiepitette az lij kdzigazgatasi es az allamrenddrseget. A szocializmus epitesenek kezdeti korszakat a szemelyi
kultusz es a tdrvenytelensegek sora jellemezte. A Rakosi Matyas nevehez kdtddd
eveket (1949-1953) a tdrteneszek a „retteges eveinek" nevezik. A z 1956-os forradalom levereset kdvetd Kadar rendszer, a „konszoliddci6s evek" idejen ugyan megujult
az ekkortdl Magyar Szocialista Munkaspart ( M S Z M P ) neven miikddd kommunista
part, de 1989-ig, a rendszervaltasig tovabbra is a szocializmus epitese volt a legfd'bb
celja. A z emlitett politikai valtozas kdvethetd a helyi kdzigazgatasban is.
Mig mint lattuk korabban a kdrnyek, a megye telepiileseit tdbb kiildnbdzd lap is
tajekoztatta, addig 1945 utan a piacon csak egyfele ujsag maradt. A tdrteneszek szerint az ekkor hatalomra jutott kommunista part jdl tudta, hogy uralmanak fenntartasahoz a legjobb eszkoz a sajtd. Eldszdr megsziintette a patinas irodalmi szervezetek, a
Kisfaludy Tarsasag, a Petdfi Tarsasag irodalmi folydiratait (Irodalmi Ujsag, Uj Kor),
majd megkezdte a korabbi politikai lapok atszervezeset. A Szocialdemokrata Part altal inditott orszagos politikai napilap, a Nepszava (1873-) 1948-tdl a Szakszervezetek
Orszagos Tanacsanak a lapja, a Kommunisiak Magyarorszagi Partjanak illegalis lapja, a Szabad Nep (1942-) pedig a haboru utan a Magyar Kommunista Part kdzponti
lapja lett. A z 1956 utan alakult iij part, a Magyar Szocialista Munkaspart ( M S Z M P )
Nepszabadsag cimen inditotta meg iij lapjat. A kommunista sajtd egyeduralkodd lett.
A sajtdtdrteneszek szerint az iijsagszerkesztd'k jelszava nyoman - „a tema az utcan
hever" - az ujsagokat ellepte a mozgalmi zsargon, a sematizmus, a kdzhelyek sora.
A szencsata, hidcsata, a fdldreform hirei arasztottak el az olvasdkat. A nagyaranyii
penzromlasrdl nem esett szd. A lapokban teljes politikai es ideoldgiai cenziira miikdddtt. 1956-ban a forradalom alatt lijjaalakult kommunista part, az M S Z M P kdzponti
lapjanak is iij cimet valasztott: Nepszabadsag. S mi volt a helyzet a videki sajtdban?
Mig korabban szazharmincnegy lap jelent meg, ebbdl 1948 utan csak nyolc maradt.
Igaz, kdzben meginditottak a tizenkilenc megyei lajsagot.^'** A mi megyenket erintd
P E S T M E G Y E I H I R L A P - o t 1957-ben inditotta az M S Z M P Pest megyei Bizottsaga
es a Pest megyei Tanacs. Hogy a part az iij rend elveit minel jobban hirdethesse, es
az egyes telepiilesek lakdit kiildn is meggydzhesse, atnevelhesse, bizonyos telepiileseken - Abony, Cegled, Gdddlld, Monor, Nagykdrds, Rackeve, Vac - mutacidt, kiildn
oldalt nyitott. Szentendren 1957-1967 kdzdtt vitte szet a hireket a Pest Megyei Hirlap
kiildn Szentendre oldala.^" A z itt megjelent cikkekbdl felidezhetjiik egy mar letiint
kor es politika vilagat, a varos 1950-es, 1960-as eveinek eletet.
Mirdl olvashattak ekkor a szentendreiek a lap hasabjain? Elsdsorban a teeszesitesrdl. A z allamositas utan 1949-ben itt is megalakult az elsd termeld'szdvetkezet Vdrds Rdzsa neven. Kesd'bb tdbb teesz tdbb neven is miikdddtt a varosban. A
kezdeti cikkek termeszetesen a szdvetkezetek eredmenyeirdl szdltak, de a „|avitas
celjabdl" hangot adtak a biralatoknak is. A z 1959. februar 14-i szamban az Aprilis
4 teeszrdl peldaul ezt olvashatjuk: „A termeloszovetkezet ma szildrdabb, mint bdrmi710 Mate Gyorgy: A magyar sajto a felszabadulas utan,70. p.
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kor volt a 10 ev alatt". Igaz, korabban gondok is adodtak. 1956-ban a teeszbol kivalt
a tagok 40%-a, kizartak 10%-ot. A bevitt es kicserelt fdldek muvelese sok gondot
okozott. 1961. aprilis 19-en errol a lap a kovetkezoket irta: „a csereingatlant el kell
fogadni es meg kell muvelni". 1962. marcius 10-en, amikor a sikeres nagyberuhazasrol irnak, azert megjegyzik, kdzben Jaldn az egyik legfontosabb feladatrol feledkeztek
meg a szovetkezet vezetoi, amikor hatterbe szoritottdk az embert. Minden elobbre vald
voh - epites vagy mds munka -mint az ember. Rendszertelen volt a fizetes". A Mathiasz teeszrdl viszont a kdvetkezd'ket irtak: „a szovetkezet eletkepes, van jdvdje, s tagjai
megtaldljdk a szdmitdsukat".1965. februar 20-an a kdvetkezd dicseretet olvashatjuk rdluk: „A szovetkezet vezetdsege pelddsan, celszeruen dolgozta ki a fejlesztesi programot".
Elismeresre meltd a teesz gepparkja, az itt zajld eziistkalaszos gazdatanfolyam. A z
altaluk telepitett 35 holdas almas, 63 holdas dszibarackos es 25 hold szdidtelepites, a
nagy beruhazas reven sem csdkkent 50 Ft ala az egy munkaegysegre esd ertek, tudjuk
meg ugyanitt. A mezdgazdasag mellett a legtdbb szd a lapban az itt mukddd gyarakrdl
es iizemekrdl esett.1957. december 21-en a kdvetkezd'ket olvashatjuk: „A vdros lakossdga rohamosan szaporodott, elsdsorban az ipari iizemek bdvitese kdvetkezteben. A lakossdg
nagymeretu szaporoddsdt nem kdvette pdrhuzamosan a lakdsepitkezes. 1400 ember el a
vdrosban embertelen kdriilmenyek kdzdtt". A m nemcsak a varos, de az uzemek is megkapjak a kritikat. 1964. majus 20-an az egyik cikk irdja a kdvetkezd'ket vetette papirra:
„A vdros dt nagy iizemeben a dolgozdk 45 %-a nem vegezte el az dltaldnos iskola nyolc osztdlydt". Nezziik most, hogy mit tartottak egy gyar eleteben lejegyzesre meltdnak. A K o csigyar vezetdi 1958. januar 24-en szomonian nyilatkoztak az ujsagirdnak a Belkereskedelmi Ertekesitd Vallalat ertesiteserdl, miszerint „erre az evre nines sziikseg a tervezett
platds kocsikra, amelyek gydrtdsdt az 1957. evhez viszonyitva 105%-kal kivdntunk ndvelni.
Ez a lemondds teljesen vdratlanul ert benniinket. Mi kocsigydrtdsra vagyunk berendezkedve, sprofil hidnydban szinte egesz keszletUnk inkurrensse vdlt". 1963. oktdber 19-en aztan
biztosan drdmmel olvastak a rdluk irt elismerest: ,J^incs meg egy iizem az orszdgban,
amely annyifelet termelne, mint az egykori paraszt szekereket keszitd kis mUhely". Majd
miutan nevet valtoztattak, Kocsigyarbdl Erdeszeti F a - es Vegyesipari Vallalat lettek
1966. marcius 23-an egyik termekiikrdl ezt irtak: „Ez az elsd hazai gydrtmdnyu pdtkocsi
az orszdgban, korszerUseget tekintve pedig valamennyi eddigi haszndlatos kiilfdldi gydrtmdnyt megeldz". A Betongyar munkajardl 1966. szeptember 7-en pedig a kdvetkezd'ket
irtak: „ egy-egy korszerugep termeszetesen Idthatd, de meg tulsdgosan sok a fdrasztd fizikai
munka. Igy erthetd, hogy dllandd a munkaerdhidny. Halaszthatatlanul siirgds mdr a gydr
tovdbbi fejlesztese, a mdr tdbbszdr hangoztatott, eldterjesztett rekonstrukcid". A Szolgaltatd Ipari Szdvetkezetet ( S Z I S Z ) 1963. marcius 8-an az iijsagird azert dicserte meg, mert
„ Kiildnds jelentdsege van abban, hogy sokgyermekes csalddanydkat es csdkkent munkakepessegUeket foglalkoztat nagyobb szdmban"
A „kikiilddtt munkatarsak" altal „dicserdleg" irt cikkek mellett azert jelentek
meg masfele irasok is. A varost szeretd polgarok altal „tollhegyre tilzve" sorra jelent meg a hibak, panaszok sora. Horanyi Sandor azt firtatta, hogy ha a varos Minel
kopottabb, anndl muemlekibb? Soproni Sandor, a Ferenczy Muzeum igazgatdja a F d
teri elavult iizlet portalok felujitasat siirgette. D r . Gyerkd Janos orvos a takaritasra,
a varoskdrnyezet csinositasara szdlitotta fel a lakokat. Mellettiik Horvath Akos irta
faradhatatlanul hetrdl hetre prdzaban es versben a varosban felfedezett visszassagokat. A z idealis iijsagirdk iigy gondoltak, hogy ezek feltarasa, kdzhirre tetele az elsd
lepes azok megsziintetesere.
A kdzeleti, politikai cikkek mellett varostdrteneti cikkek is megjelentek, igaz,
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azokban is volt egy kis politika. A z emlitett Horvath Akos a kor igenyei szerint sorozatban emlekezett meg a varos munkasmozgalmarol, az 1919-es esemenyekrol, a
meg elo veteranokrol. D r . Dezsofi Ferenc, az utolso polgarmester, akkor mar hivatalnok pedig a varos elso polgarmesterenek munkajat meltatta a Szentendrei kronikdsok figyelmebe cimu cikkeben. A z oldal erteket ndvelte a cikkek kdzdtt megjelent
lirai grafika, a varoskepek sora, amelyeket Szantho Imre helyi festdmiivesz keszitett.
Hogy a lap szerkesztdsege 1967-ben miert sziintette meg a mellekletet, mutacidt,
nem tudjuk. Ezek utan azonban Szentendre hirei mar csak a Pest megyei hirek soraban jelentek meg rdviden itt-ott.
TANACSTAGOK HIRADOJA
(1957 - ?)
A Varosi Tanacs mellett Szentendren miikdddtt meg a Szentendrei Jarasi Hivatal is,
amely a jaras kdzigazgatasat intezte. Hogy d'k is eljuttassak az iij rend minden fontos
tudnivaldjat az itt eld'khdz, szinten adtak ki egy lapot. Termeszetesen hasonld stilusban es technikaval, mint a szentendrei Varoshazi Hiradd.
VAROSHAZI HIRADO - G Y O R S T A J E K O Z T A T O
(195? - ? es ? - 1986)
A masodik vilaghaboriit kdvetd'en a 9237 lakosii Szentendren 1950. augusztus 16an alakult meg 90 taggal es 25 pdttaggal a Varosi Tanacs. Kdziiliik decemberben
megvalasztottak a l l tagii Vegrehajtd Bizottsagot ( V B ) , majd kesd'bb kialakitottak a
bizottsagokat. Ezek a kdvetkezd'k voltak: epitesi es kdzlekedesi, ipari, kereskedelmi,
kdzegeszsegiigyi, kdzellatasi, mezdgazdasagi, nepjdleti, oktatasi nepmiivelesi, penzugyi.'*^ A kdzigazgatas atszervezese kdzben megkezddddtt a mezdgazdasag, az ipar
es az oktatas atalakitasa is. Mindezek szamtalan intezkedest, rendeletet igenyeltek.
Hogy ezeket a lakossag tudomasara hozzak, a Varosi Tanacs Hiraddt adott kdzre.
Alcime szerint a lap a tanacsi munka fontosabb esemenyeirdl adott tajekoztatast havi
bontasban. A gepirassal sarga papirra rdgzitett, gemkapoccsal dsszekdtdtt kdteget
aztan eljuttattak valamennyi varosi intezmeny vezetdjehez. A lap kesd'bb GYORSTAJEKOZTATO
cimmel keriilt a varosiak kezebe. E s nem allt masbdl, mint sorszamozva datum szerint felsorolta a tanacsi intezkedeseket, a varosi rendezvenyeket. 1986.
januarjaban meg mindig gepirassal kesziilt a lap, de mar szebb papiron. A marciusi
szam fejlecebdl azt is megtudhatjuk, hogy 20 peldanyban.
S Z E N T E N D R E I HIRADO
(1974 - ?)
A Vegrehajtd Bizottsag titkarakent 1967-ben egy jogasz, dr. Bertalan Ferenc allt a
kdzigazgatas szolgalataba
A tanacsi munka mellett oktatott a Pest Megyei Tanacs
Peceli Oktatasi Kdzpontjaban, es szakmai tanulmanyokat irt az AUam es Igazgatas
cimii lapban, illetve a Tanacsok Lapjaban. Tarsszerzdje az A B C Hazi Jogtanacsado
c. fiizetnek. A tanacstitkar termeszetesen fontosnak tartotta, hogy Szentendre varos
Tanacsanak is legyen sajat iijsagja. A z altala 1974-ben inditott lap mar valdban iijsag.
V a n impresszuma, amibdl sok mindent megtudhatunk. Alcime szerint ez tovabbra
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is a Varosi Tanacs lakossagi tajekoztatoja, de van felelos szerkesztoje, ez 6, az emlitett jogasz, dr. Bertalan Ferenc. Mellette a lap szerkeszteset segitette meg dr. Nagy
Maria. A havonta negy alkalommal megjelent lapot osszeallitotta a szerkesztobizottsag. Mar nem helyben sokszorositjak, hanem Tatabanyan, a Komaromi nyomdaban
nyomjak. Sajnos, sem a konyvtarban, sem a varoshazan nincsenek a lapbol peldanyok. A kovetkezoket csak a szerkesztd tajekoztatasabdl tudhattuk meg.'*^
A lap felelds kiaddja termeszetesen a tanacselndk, ekkor Marosvdlgyi Lajos volt.
6 a vezercikkben meghatarozta a lap celjat is. A z itt megjelent cikkek a lenyegre szoritkozzanak, tajekoztassanak, problema megvilagitdk es gondolatebresztdTc legyenek.
Nem reklamra van sziikseg, hanem az eredmenyek es hianyossagok, a tennivaldk es
lehetdsegek jdzan szambavetelere. A havonta megjelentetni kivant lap ingyenes elsd
szama bemutatja a tanacsiiles altal inditott „Szentendre Varos Diszpolgara" cimii kitiintetes dijazottjait, Czobel Bela es Barcsay Jend festdmiiveszeket es Kovacs Margit
keramikust. Majd a cikkekbdl hirt kapunk a varos akkori eleterdi: a Felszabadulas
/ma Piispdkmajor/ lakdtelep epiteserdl, a berlakasokrdl, a MAVAUT-allomasrdl, az
iskolakrol, a pedagdgusok helyzeterdl es sok masrdl. Helyet kapott az ujsagban egy
kedves kis Szentendre cimii vers is Toth Zoltan tollabdl:
Megldtogat festo
kivancsi turista
megbdmulni utcdd
sok regi tered
Mig tekintete eljut
a tomyok magasdig
eszre sem vette
es mdris szeret
De hiaba volt a jdindulatii kezdemenyezes es bizakodas, illetve kedvezd fogadtatas. Egy helyi szabad sajtdt a „felsd'bb hatdsag" abban az iddl^en meg „nem nezett jd
szemmel." A lap nehany szam utan meg is sziint. Csak egy evtizeddel kesd'bb, 1985ben nyilt alkalom arra, hogy a Varosi Tanacs lapot adhasson ki.
S Z E N T E N D R E BARATAINAK K O R E - T A J E K O Z T A T O
(1982)
A z egyesiiletek kdziil az elsd, amely lapot, tajekoztatdt adott ki a varosban, az az
1975-ben alakult Szentendre Bardtainak Kdre volt. A belsd cimlapon ugyan az all,
hogy kesziilt „az egyesiilet tagjainak belsd haszndlatra". de a kiilsd es belsd cimlap
egyarant jelzi, hogy ez a tajekoztatd egyben folydirat is. V a n szerkesztdje, d Mate
Gydrgy,'*" elndksegi tag, felelds kiaddja pedig Zaszlavik Jend''*' titkar. A rajztanar
titkar meg szep boritdt is tervezett a lap szamara. A cim alatt pedig ott az L szam,
amely jelzi a folytatas lehetdseget. Nyomdatechnikailag ugyan a lap meg nem szep.
A gepirasos szoveget hazilag sokszorositottak, igaz 300 peldanyban. E z is jelzi, hogy
terjesztesre szantak. Ennyi tagja ugyanis nem volt a barati kdrnek.
Nezziik, vegul is mirdl tajekoztatott a Tdjekoztatol Sok mindenrdl. Elsdlcent hos715
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szan olvashatunk a Barati K o r torteneterol, megalakulasarol es akkori helyzeterol.
Ebbol megtudhatjuk, hogy tobbszori atrendezddes, tisztiijitas utan 1979-ben a kdr
diszelndke Barcsay Jend festdmiivesz lett, elndke, Szakonyi Karoly ird, szervezdtitkara az emlitett Zaszlavik Jend tanar, iigyvezetd elndke dr. Kurucz Albert a Szabadteri Neprajzi Muzeum igazgatdja, varosfejlesztesi, varospolitikai alelndk dr. Berenyi
Istvan geografus, miiveszeti alelndk Borsddyne Urban Terez keramikus. Elndksegi
tagok: Bihari Jdzsef a Ferenczy Miizeum igazgatdja, Fenyd Gabor zenetanar, Ladanyi Istvan, az emlitett muzeum munkatarsa. Mate Gydrgy a Pest Megyei Muvelddesi
Kdzpont es Kdnyvtar munkatarsa, Szabd Ferenc a Varosi Tanacs Miivelddesi Osztalyanak vezetdje es Tiiskes Laszldne Drobilits Eva, az ugyancsak a varosban miikddd
Dalmat Barati K d r elndke. A lapnak van tartalomjegyzeke, mutatdja is.
Mit olvashatunk meg a lap hasabjain a varos eleterdi? A mar emlitett barati kdri
informacidkon tiil megtudhatjuk, hogy a varos 1980-ban „a kulturdlis, tdrtenelmi es
muemleki ertekeinek megorzeseert" tett tdrekveseiert megkapta a Hild-ermet. Hogy
a Varosi Tanacs 1974-ben tanacsrendelettel szabalyozta, kinek adomanyozhatd a
„Szentendre vdros diszpolgdra" kitiintetd elismeres. 1978-ban pedig a tdbbi adomanyozhatd kitiintetesrdl es egyeb elismeresrdl hozott rendeletet. A lapban csak ket
newel jeldlt cikk jelent meg. A z egyik szerzdje dr. Katona Gyulane. O, akinek csaladja regdta a varoshoz kdtddik, a Szentendren regen miikddd varosbarat egyesiiletekrdl, varosfejlesztesi tdrekvesekrdl irt. A z emlitett kdnyvtar munkatarsa, Horvath
Zsuzsanna pedig tdbb oldalon at ismertette azon ujsagcikkek sorat, amelyek a kiildnbdzd orszagos lapokban Szentendrerdl megjelentek. A szep remenyekkel induld lapnak azonban sajnos, csak ezt az egy szamat ismerjiik. A szerkesztd szerint tamogatas
hijan nem folytattak a munkat.
S Z E N T E N D R E VAROS TANACSANAK T A J E K O Z T A T O J A
(1985 - ?)
Meg 1985-ben uj tanacselndk keriilt a Varosi Tanacs elere. Dr. Szini Istvan villamosmerndk a Viziigyi Szamitdkdzpontbdl keriilt a kdzigazgatasba."** Neki talan nagyobb
ismeretei voltak a sajtd teren is, mert hamarosan iij formaban adja ki a hiraddt. A
lap ekkortdl megfelel minden kdvetelmenynek, ami egy sajtdtermek megjelenesehez
hozzatartozik. V a n szep fejlece, amit Zaszlavik Jend tanar keszitett. A belsd oldalon
levd impresszumban ott van mindazoknak a neve, akik a tajekoztatd osszeallitasaban
segedkeztek. 6 k zdmeben a tanacs dolgozdi: dr. Bertalan Ferenc, dr. Kemenesne dr.
Gilly Sarolta, Havas Imre, Kurdics Erika, Szabd Ferenc, Turcsanyi Imrene. Benkovits Gydrgy, mint a Hazafias Nepfront Varosi Bizottsaganak titkara, Rethey Lajos es
Zaszlavik Jend tanarkent. Mate Gydrgy kdnyvtaroskent vett reszt a munkaban.
Eldszdr ekkor fordult eld, hogy a felelds kiadd, dr. Szini Istvan az olvasdhoz fordul. A Tisztelt Lakd- es Udiildtdrsak! Kedves Bardtainkl megszdlitas utan a kdvetkezdlcet irta: „ Ondk Szentendre vdros Tandcsdnak tdjekoztatdjdt tartjdk most a keziikben,
melyben kdzerdekii informdcidkat szeretnenk minden vdrosban elo, vagy iidiild csalddhoz eljuttatni". Tudja, hogy a lap „uj forma" a tajekoztatasban, ezert igy folytatja:
„ Mivel kiserletrdl van szd, kerem esetleges hibdival egyiitt is fogadjdk szeretettel. Ha igy
lesz, s Ondk kivdnjdk, a jdvdben rendszeresen minden ev elsd negyedeveben jelentkeziink
a tdjekoztatdval, termeszetesen mindig aktudlis tartalommal". A lapot meg nem nyomdaban nyomjak, de az itt miikddd Pest Megyei Miivelddesi Kdzpont es Kdnyvtar
sokszorositdja mar igenyesebb megjelenest biztositott a szamara.
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S mirol tajekoztatott a Tajekoztatd'} A r r o l a tartalomjegyzek ad teljes kepet. Eszerint a varos lakoi a kovetkezoket tudhattak meg, melyek Szentendre vdros vezetd testuletei, Szentendre vdros tandcsdnak szervei, A vdrosi tandcs vdllalati es intezmenyei, mi
Szentendre vdros 1986. evi terve, Hogyan kapunk tdmogatdst ut- es kdzmu epitesehez,
mik A telepiilesfejlesztesi hozzdjdrulds bevezetesenek tapasztalatai Szentendren, mit tesz
Szentendre az udiildkert - Az iidiilok Szentendreert, s hogy a lakasepitesi tamogatast
elsosorban a varosiak kapjak es nem idegenek: Szentendreiek kapjdk, es hogy Hoi
tudjuk elintezni iigyes-bajos dolgainkat? Itt a Varosi Tanacs osztalyain tul megtudhatta
az olvaso a rendorseg, a birosag, a Varosgazdalkodas, a Regionalis Vizmu cimet es
intezkedesi koret. A jol szerkesztett lap mar az oldalszamot is feltiinteti. A z emlitett informacio-tomeg 32 oldalt foglalt el. A lap nehany e w e l a rendszervaltas elott
kerult a varosiak kezebe, amikor meg mas sajtotermek nem jelenhetett meg a kozponti, tanacsi lapokon kiviil. Szentendrenek azonban szerencseje volt, meg 1987-ben
az orszagban az elsok kozott sajat lapot adhatott ki. Ettol kezdve a Szentendre es
Videke cimii lap tajekoztattak az itt eloket a Varosi Tanacsbol Onkormanyzatta valo
kozigazgatas hireirol. A tanacselnok is tavozott a varos elerol. Csaladjaval 1989-ben
a fdvarosba kdltdzdtt.
R E N D S Z E R V A L T A S , SAJTOVALTAS
A rendszervaltoztatassal jard tarsadalomszerkezeti es politikai valtozasok, kdztiik a
sajtdban vegbement valtozasok nem keriilhettek el az orszag, s benne Szentendre sajtdeletet sem. A varos azonban nem a klasszikus sema szerint, lassan ebredezve, hanem korai megeldzve igazodott az iij tendenciakhoz. Orszagszerte jellemzden 1990
utan jelentek meg az elsd „helyierdekii" iijsagok, iddszaki kiadvanyok es mas sajtdtermekek, elen termeszetesen a korabban csak szamizdatkent terjeszthetd politikai
kiadvanyokkal. A szocialista kezivezerles iddszakat kdvetden Szentendre a maga elsd
helyi lapjat meg a rendszervaltozas eldtt, 1987-ben jelentette meg, igaz a feltamasztott Szentendre es Videke „allamilag elismertte" csak 1989 utan valhatott. D e mi is
tdrtent, ami miatt ennyire dvatosnak kellett lenni?
Mint az maig sok reklam- es kampanyszlogenben - kiforditva - visszakdszdn,
a Kadar-korszakban viragzott Aczel Gydrgy 3T-kent elhiresiilt kulturaszabalyozd
szisztemaja. A tiltott, turt, illetve tamogatott kategdriaba sorolt alkotasokat, kulturalis termekeket a kategdria altal megengedett es biztositott keretek kdzdtt kezeltek.
A hatalom engedelyt adhatott peldaul egy lapalapitasra, es ha annak szandekai talalkoztak a hivatalos ideoldgiaeval, meg anyagi tamogatasra is szamithatott. Megtdrtenhetett, hogy megkapta a megjelenesi engedelyt, de a hivatal ferde szemmel tekintett
ra, gyaniis volt a letezese. Vegiil a harmadik lehetdseg: a hatalommal vald ellentmondas miatt tiltott miive valni. Ilyenkor maradt a besziintetes, vagy (gyakran) a szamizdat-nyomtatas, a kdnyvek, iijsagok „fii alatti", hivatalos engedely nelkiili terjesztese.
A z idd eldrehaladtaval termeszetesen enyhiiltek a szabalyok, s gyakorlatilag csak az a
medium valt sziiksegszeriien es szinte automatikusan tiltott termekke, amely nyiltan
kritizalta a szovjet csapatok magyarorszagi allomasozasat, vagy amely Kadar Janos
rendszere ellen explicit kifogast emelt.'*''
A z 1980-as evek masodik feleben az uralkodd rezsim mediapolitikaja mind job719 A tiltas es a tures kozotti sziik mesgyen ingadozni kiilon muveszet volt. Bovebb ertelmezessel szolgal e temahoz
egyebek mellett Kertesz Peter konyve, amelyet Hofi Geza felfedezqjerol, a Mikroszkop Szinpad egykori igazgatojarol,
Komlos Janosrol irt, valamint a Furcsa pdr-beszed cimii kotet, amelyben ket humoristank, Sandor Gyorgy es Nagy Bando
Andras beszelget tobbek kozott a szocialista kultiirpolitikarol.
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ban eltavolodott eredeti celkitiizeseitol, mig vegiil teljesen feladta azokat.'^^ E z t mutatja az 1986-ban sziiletett sajtotorveny is, amely bizonyos ertelemben - megengedd
szabalyozasanal fogva - kedvezett a lapalapitasoknak. A torveny 7. paragrafusa szerint hazankban az allami szervek, az egyesiiletek, a helyi tanacsok es a gazdalkodd
tarsadalmi szervezetek egyarant jogosultak lettek sajat lapot alapitani. A kedvezdnek
tiind szabalyozas ellenere az indulas megsem volt zdkkendmentes, hiszen az allam
megtartotta engedelyezd hataskdret. A kesd'bb targyalandd, ujrainditott Szentendre
es Videke eppen azert volt kenytelen tiz hdnapon at „illegalitasban" miikddni, mert
a hivatalos lapalapitasi es milkddesi engedelyt csak 1988-ban kapott.
A z 1986-ban eletbe lepett tdrvenyt ket esztendd'vel kesd'bb igy jellemezte a Fordulat es reform cimii tanulmanysorozat sajtdval foglalkozd fejezete: „a torveny csaknem valtozatlan formaban konzervalja a negyvenes evek dta szinte folyamatosan ervenyesiild tajekoztatasi elkepzeleseket." A tdrvenyszdveg igy hatarozta meg a sajtd
feladatat: „A sajtd feladata a hiteles, gyors es pontos tajekoztatas." Lakatos Ernd,
az agitacids es propagandaosztaly vezetdje azonban a kdvetkezd'keppen fogalmazott
a tdrveny eld'keszitd szakaszaban: „A sajtd partiranyitasa mindenekeldtt a sajtdban
dolgozd kommunisiak munkaja reven tdrtenik. Itt persze nem partneri viszonyrdl
van szd, hiszen a part egyebek kdzdtt a kommunista iijsagirdkbdl is all, akik - ha komolyan veszik sajat elkdtelezettsegiiket es elnek jogaikkal - beleszdlnak a politikaba,
alakitjak azt".'2i
S meg egy - nem elhanyagolandd - reszlet, amely megvilagitja, hogy latszdlagos
fejlettsege ellenere miert volt megis retrograd a sajtdtdrveny: bevezette a szamizdat
elleni jogszerii fellepes tdrvenyi felteteleinek megteremtese erdekeben a rendeszeti
vetseg fogalmat. A k i ezutan engedely nelkiil allitott eld vagy kdzdlt nyilvanosan olyan
sajtdtermeket, amelynek eld'allitasahoz vagy kdzlesehez nyilvanos engedely sziikseges, penzbiintetesre szamithat.
1988 masodik feleben a sajtdiranyitas mar egyre kevesbe tudott ellenallni a fokozddd
tarsadalmi nyomasnak, s az evtizedeken at bej aratott mechanizmusok felmondtak a
szolgalatot. 1989 januarjaban a Magyar Ujsagirdk Orszagos Szdvetsege rendkiviili kdzgyiiles kereteben uj, ideiglenes elndkdt valasztott - evtizedek utan eldszdr iigy, hogy
az iijsagird-tarsadalom eld'zetesen nem egyeztette a jeldlt nevet a partkdzponttal. E z a
kdzgyules emelte hatarozatta a Nyilvanossag Klub ket iigyvivdjenek elvi nyilatkozattervezetet, amely szerint a nyilvanossag egy es oszthatatlan - kdvetkezeskeppen az addig
sziiletett szamizdatok nem kiildnbdztethetd'k meg mas sajtdorganumoktdl.'^^
Szentendre - bar miiveszvarossa valasa a Kadar-korban kezddddtt - a rendszervaltoztatas kdrnyeken nem bizonyult tiilsagosan lojalisnak a hatalomhoz, hiszen
amint lehetetett - sdt meg eld'bb - felelesztette nagy miiltu sajtdeletet. 1989. oktdber 23. lehetdseget biztositott szamara, hogy a negyven eve megszakitott polgari
demokratikus berendezkedes lij lenduletet kapjon. A tovabbiakban azokat a lapokat
mutatjuk be tematikus bontasban, amelyek e folyamat kezdetetdl maig sziilettek s
prdbaltak megkapaszkodni a gazdasagilag kezdetben meg kiforratlan, ingovanyos
talajii sajtdpiacon. Bar orszagos, illetve nemzetkdzi szinten tdbb lap egyesitesevel
nyereseges konszerneket lehet letrehozni, Szentendren tartdsan a sok kis lap egyike
sem tudott anyagi problemak nelkiil letezni, ha csak az eladott peldanyokbdl szarmazo bevetelekre tamaszkodik.
720 Bajomi-Lazar Peter: Mediapolitika. In: Bajomi.Lazar Peter (szerk.): Magyar mediatdrtenet a keso Kdddr- kortol az
ezredforduldig (Akademiai Kiado, Budapest 2005) 20. p.
721 A z idezeteket id. Kokay Gyorgy - Buzinkay Geza - Muranyi Gabor: A magyar sajto tortenete (Sajtohaz Lap- es
Konyvkiado Kft., Budapest 2001) 252-253. p.
722 Uo. 254-255. p.
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Ugyanitt sziiksegesnek tartjuk megjegyezni, hogy termeszetesen mindegyik ujsag
es egyedi kiadvany megerdemelne egy-egy onallo tanulmanyt, amelyben igazan reszletesen felderitik tarsadalmi, kozeleti, politikai beagyazottsagat, pontos tortenetet
es hatasmechanizmusat. E kotet keretei kozott realis celkent csupan arra vallalkozhattunk, hogy kiilonallo, elmelyiilt tanulmanyok helyett minden egyes kiadvanyrol
rovid attekintest adjunk, amelybol kideriil, mi hivta eletre, ki vagy mi allt mogotte,
kik tamogattak, hogyan reflektalt kortarsaira, milyen problemakkal kiizdott, s talan
a legfontosabb: milyen lehetosegei voltak, hogy kifejtse tervezett hatasat, es ez mennyiben sikeriilt neki.
SZENTENDRE ES VIDEKE
(1987 - )
A varos lapja, „a varosi ujsag", onkormanyzati hetilap, a mindenkori varosvezeto
eros hatasat is magaban hordozo sajtoorganum, hanyatott sorsii, orokos arculatvaltozason es „szepeszeti mCiteteken" atesd kiadvany, illetve Szentendre egyik biiszkesege.
H a attekintjiik a Szentendre es Videke tortenetet, kideriil, hogy a felsorolt jellemzok
- mas-mas szempontbol persze - mind egy szalig igaznak bizonyulnak a 2008-ban
megjelenesenek huszonegyedik esztendejet iinneplo kulturalis es kozeleti hetilapra.
Szamos szakdolgozat, kisebb elemzo tanulmany es persze a konkurens sajto ujsagcikkei foglalkoznak Szentendre ma is kifejezetten „varosikent" szamon tartott
lapjanak, a nagyreszt onkormanyzati fenntartasii Szentendre es Videkenek a tortenetevel, fordulopontjaival. H a csak ezt az erdeklodest tekintenenk a nepszeriiseg
mercejenek, mar onmagaban elegendd lenne az ujsag fontossaganak megitelesehez;
ha azonban hozzaszamitjuk, hogy az dnkormanyzat (tagabban ertelmezve a mindenkori „hatalom", beleertve a helyhatdsagon tiilmutatd szerveket) mennyit tdrddik a
lap sorsaval, bizvast kijelenthetjiik: nagy faba vagja a fejszejet, aki a Szentendre es
Videke tdrtenetenek megirasara vallalkozik. E kdnyv kereteit es a benne szerepld
sajtdtermekek feldolgozasi mddszeret tekintetbe veve nem is igerhetiink mindenre
kiterjedd elemzest, csupan nehany villanas erejeig elevenitjiik fel a varosi ujsag tdrtenetenek fd'bb mozzanatait. Husz ev, csaknem husz szerkesztdvaltas, tdbb mint egy
tucat kiildnbdzd kiilalak - lassuk a kalandos eletii „SzeVi" vazlatos tdrtenetet!
Kdnyviink egy korabbi pontjan mar megismerkedhetett az olvasd a Szentendre es Videke cimu iijsag elsd, X I X . szazad vegi - X X . szazad eleji szakaszanak tdrtenetevel. Itt es
most - felidezven a regi Szent-Endre es Videket - legyen eleg annyi, hogy az 1899. majus
20-an napvilagot latott sajtdtermek 1916-ig miikdddtt, majd felvaltotta a Szentendrei Ujsdg, amely egy even at elegitette ki az olvasdk informacidehseget. A rendszervaltas eldtt,
1987-ben ujraeledt a regi lap, immaron uj kdntdsben. E - varosunk leptekei szempontjabdl mindenkeppen tdrtenelmi - esemenynek ket kdzvetlen eldzmenye volt.
A z egyik a Szentendrei Musor cimu programfiizet. 1969-ben indult utjara a mara mar
nagy hagyomannyal bird Szentendrei Nydr rendezvenysorozat. Ezekrdl a programokrdl
eldszdr a Jdzsef Attila Miivelddesi Haz, majd az 1975-tdl itt miikddd Pest Megyei Miivelddesi Kdzpont es Kdnyvtar Miisorfiizetet adott ki. Szerkesztdje 1977 es 1982 kdzdtt
a kdnyvtar munkatarsa. Mate Gydrgy volt, aki a hdnaprdl hdnapra megjelend fiizetet hamarosan magas szinvonalon megjelend folydiratta alakitotta at. A Musorfiizet
nem csak a kiadd intezmeny, hanem a varos valamennyi intezmenyenek es tarsadalmi
szervezetenek programjat kdzdlte. Nem csupan a rendezvenyek helyenek es idejenek
felsorolasara szoritkozott, hanem szines kulturalis irasokat is kdzdlt.
A Szentendrei Miisor mellett egy masik eldzmennyel is szamolni kell. E z a Duna128

kanyar Kurir volt, amely a Dunakanyar muvelddesi intezmenyeinek, egyleteinek es
barati kdreinek kulturalis tajekoztatdjakent funkcionalt. Bar kiilalakja tekinteteben
valddi ujsag volt, a kezdeti szamok tartalmi szinvonala elmaradt a Szentendrei M i i soretdl. A Dunakanyar Kurir ket esztenddn at (1985-1986) tajekoztatta a regid lakdit
es vendegeit programokrdl, latnivaldkrdl.
1987 januarjaban - az orszagban az elsdlc kdzdtt - Szentendre dnalld helyi lijsaggal
jelentkezett. Hetvenegy esztendd utan ujraeledt a Szentendre es Videke, amellyel az
akkori tanacs az 1899-es hagyomanyokat szerette volna folytatni. A tiz hdnapon at
havonta dtezer peldanyban megjelend lapot „Egyedi kiadvany" felirattal alcaztak, es
az impresszumaban „mutatvanyszamnak" neveztek. A kiadd a Varosi Tanacs volt,
mellette politikai tamogatdkent a H N F Varosi Bizottsagat is feltiintettek. A szerkesztd szemelyenek a kivalasztasakor nem volt ketseg, hogy arra Mate Gydrgydt, a
P M K K munkatarsat kerik fel, aki ugyan nem volt ujsagird, de a Szentendrei Musor
szerkesztesevel mar bizonyitotta ratermettseget. A szerkesztes mellett azonban tovabbra is a kdnyvtar munkatarsa maradt.
A tdbboldalu figyelemeltereles ellenere a benyujtott lapalapitasi kerelmet a sajtd
fdTiatdsaga elutasitotta. Mate Gydrgy szerint ehhez az is hozzajarult, hogy az dnalld
varosi lap inditasat kezdetben a megye vezetd tisztsegviseldi is hatarozottan elleneztek. A z orszagos sajtdban megjelent cikkek hatasara azonban a megye megvaltoztatta az allaspontjat.
Kdvessijk most vegig a lap eletet, tdrtenetet. A szentendrei lapinditas az orszagos sajtd figyelmet is felkeltette. A Heti Vilaggazdasag (a jelenleg H V G neven futd
orszagos terjesztesu hetilap) peldaul ezt irta: „ Szentendre vdrosa lapalapitdsi engedelyert folyamodott 1987. februdr 23-dn a Minisztertandcs Tdjekoztatdsi Hivataldhoz.
Feliratukat reszletes szdmitdsokkal es mellekletekkel Idttdk el. Kimutattdk, hogy az eddigi
tandesi, nepfront es kulturdlis tdjekoztatokat felvdlto helyi ujsdg elddllitdsdhoz kevesebb
papirra (evi 5,3 tonndra) es kevesebb penzre (evi 40 OOOforintra) van sziikseg, mint amit
az emlitett kiadvdnyok elvittek." A lapalapitasi kerelmet azonban a sajtdfdliatdsag tdmdren elutasitotta: „Ondll6 vdrosi lap inditdsdra nem Idtunk lehetoseget." A valasz
nem indokolja a ddntest, a visszautasitas jogcimet nem kdzlik. „A fdliatdsag javaslata
a varosnak, hogy szukitsek szolgaltatd es musorismertetd tajekoztatdra a lap profiljat, mert az ilyen kiadvanyok engedelymentesen megjelentethetdek".'^^ A z orszagos
iranyitas ekkor meg termeszetes igyekezett elejet venni a kontroUalhatatlan hatasu
kdzeleti cikkek kdzlesenek. Miutan az alapitdk nem adtak fel a kiizdelmet, vegiil kesd'bb megkaptak az engedelyt a lapalapitasra. A harcban Szentendre nem volt maganyos. A Magyar Nemzet es a Magyar Hirlap is kdzli, hogy Szentendrevel egyidejiileg
kapott varosi lap inditasara engedelyt Vac, Kiskunfelegyhaza, Kiskunhalas es Gydngyds is.™ A figyelemeltereles erdekeben az induld lap a fejleceben feltiintettek a
„Kdzeleti es kulturalis tajekoztatd" alcimet is. A tartalom tekinteteben a Szentendre
es Videke uttdrdnek szamitott - s eziittal nem a szd '50-es evekbeli ertelmeben.
A z 1987 januarjaban dtezer peldanyban megjelent „egyedi kiadvany" elsd oldalan
az akkori varosi tanacselndk, dr. Szini Istvan'^^ „Tisztelet az olvasdnak" cimu kdszdntdjeben ez olvashatd: ,/imi biztos: a tavaszi honapoktol rendszeresen megjelend szentendrei ujsdggal a haladd hagyomdnyok nyomdokain szeretnenk teljesiteni a lakossdg
es az iidiild nepesseg jogos kivdnsdgdt, hogy rendszeres informdcioval rendelkezzenek
a vdrospolitika aktudlis kerdeseirdl, a vdrosban zajld esemenyekrdl. Ugyanakkor foru723
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mot is szeretnenk biztositani mindazok szdmdra, akiknek nem kozombos, hogy jelenleg
es a jovoben milyen irdnyban fejlddik a vdros es kdmyeke." Indulasatol ket even at
Mate Gyorgy szerkesztette a varosi ujsagot, amelyben visszakoszonnek azok a rovatok, amelyeket a kozonseg a Szentendrei Miisorban mar megszokhatott: peldaul
a „Honismeret-Helytortenet" es a „Szentendre multjabol." A szerkeszto fontosnak
tartotta, hogy tovabbra is tajekoztassa olvasoit a varos es kornyeke tdrtenelmi multjardl, muemlekeirdl. Ezek a rovatok a mai napig elnek a lapban, igaz, az iddlc - es a
szerkesztdic - valtozasaval mindig mas-mas hangsiilyt kapnak.
Rendszeresen napvilagot lattak a lapban a tanacstestiilet ele keriild anyagok, hogy
meg a megvitatas eldtt lehessen tajekozddni, velemenyt kialakitani, es esetleg befolyasolni a ddnteseket. 1987-ben, meg azeldtt, hogy a lap megkapta volna a hivatalos
lapalapitasi engedelyt, megjelentek olyan cikkek, mint peldaul: ,Mh kell tudni a hdzaddrdl?" vagy ,/4 tandcselndk vdlaszol". Kezdettdl fogva feltuntek benne a pilisi es a
dunakanyari telepiilesek hirei is, azonban ez a lap kesdl^bi tdrtenete folyaman is allandd dilemmat okozott. H a ugyanis a kdrnyekbeli telepiilesek hireit kdvetkezetesen
reprezentalja a szerkesztd, a szentendrei olvasottsag csdkken, s a helyi hireknek jutd
terjedelem is kevesebb marad. Azonban ha kizardlag Szentendre van teriteken, az ujsag egyfeldl nem teljesiti a cimeben foglalt kriteriumot, s nem foglalkozik Szentendre
„videkevel", masfeldl a varoson kiviil nehezebben lesz eladhatd. (Bar egy 2006-ban
irt szakdolgozat™ megallapitasai szerint a tartalmi egyensuly jdl megvaldsult, huszevi
milkddes utan nyugodtan kijelenthetjiik: e komoly dilemmat - mennyi helyi es mennyi
kdrnyekbeli telepiilesekrdl szarmazd hir kapjon helyet a SzeVi-ben - soha nem sikerult
tartdsan es megnyugtatdan rendezni.) 1988 januarjaban megtdrtent az attdres: az iijsag megkapta a lapalapitasi engedelyt, am szemelyi es technikai okokbdl csak havonta
tudott megjelenni. Mivel a Szentendre es Videke kezdettdl fogva kdzdlt hireket a pilisi
es a dunakanyari falvakrdl, telepiilesekrdl, nyugodtan kijelenthetd, hogy 1988 januarjaban Szentendre varosa egy mar regdta jdl miikddd, igazi varosi es varoskdrnyeki lapra
kapta meg az alapitasi engedelyt. Egyetlen hatranya az volt, hogy megfeleld anyagi
es szemelyi feltetelek hijan csak havonta tudott megjelenni. H a azonban tekintetbe
vessziik, hogy a legtdbb konkurens maig ilyen periodicitassal jelenik meg (elvetve akad
kdztiik ketheti lap is), korantsem szegyellni vald ez az eredmeny. A lap szerkeszteseben
Mate Gydrgy mellett a kezdetektdl ott volt Gajan Eva, a kesdl^bi szerkesztd.'^'
A rendszervaltassal egyiitt jard sajtdeleti valtozasok a Szentendre es Videkere is
hatassal voltak. Megjelentek a hirtelen megteremtett sajtdpiacon a magankiadvanyok, a szervezetek es egyesiiletek lapjai, nem beszelve a partok es sajat kiadvanyaik
sokasagardl. E z utdbbiak sorra mutatkoztak be a lap hasabjain. A kilencvenes evek
elsd feleben meg a partok lendiiletes megnyilvanulasi kedve uralkodik. A Fiiggetlen
Kisgazdapart az elsdic kdzdtt ebred, amikor meginditja a Szentendrei Ha-Jd cimii lapot, a Magyar Demokrata Fdrum 1991-ben inditja utjara a Szentendrei Hirmonddt, a
jelenleg is miikddd U j Szentendrei Hirlap elddjet. Kesdl^b olyan vetelytarsak tiinnek
fel a horizonton, mint a Parbeszed Szentendren. Ennek ellenere az olvasdk legtdbbje
a Szentendre es Videket tekintette igazan „varosi ujsagnak." E jelenseg magyarazata
egyszerii: az ujsag feleldse sokaig a mindenkori polgarmester volt, a lap a dotacid
nagy reszet dnkormanyzati forrasbdl kapta es kapja. Kiaddja azonban nem Szentendre Varos Onkormanyzata, hanem eld1)b a Szentendrei Varosfejlesztesi Kdzhaszmi Tarsasag, majd a Szentendre Miivelddesi es Miiveszeti Intezmenyei elnevezesii
gyiijtdintezmeny, utdbb pedig jogutddja, a Szentendrei Kulturalis, Kdzmiivelddesi es
726
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Varosmarketing Kozhasznti Tarsasag - mindegyik 100%-os varosi (onkormanyzati)
tulajdonban levo cegformakent mukodik.
De terjiink vissza a kezdetekhez! A Mate Gydrgy 1989 vegen lemondott a szerkesztesrdl. A tavozasat (1989. evi 1. szam) kdvetd iddszakban szuk egy ev alatt harom
szerkesztdt „fogyasztott e l " az iijsag, s kesd'bb is gyakori volt a vezetd'valtas. Mate
Gydrgy utan ket hivatasos iijsagird, Kertesz Peter es Vicsotka Mihaly all a lap elen.
Ekkor valtotta fel a regi szocialista cimert a Balogh Laszld festdmiivesz tervei alapjan
a barokk ornamentikaval diszitett regi baranyos varoscimer. A z 1989-es evben a laprdl tdbbszdr is irt elismerd cikket a nagyobb „tarslap", a Pest Megyei Hirlap. „A lap
felvallalja, hogy a varos erdekelnek, kiildn erdekelnek a szdcsdve legyen es fdruma a
kiildnfele alternativ velemenyeknek is", „Az elsd oldaltdl az utolsdig csupa olyan hir,
vita olvashatd a lapban, amely sokak erdekld'desere tart szamot", „olyan kerdesekkel
foglalkozik, amik joggal „csipik" a lakossag szemet".™ 1989 oktdbereben Kertesz
Peter lemond a szerkesztesrdl, igy Vicsotka Mihaly egyedul szerkeszti tovabb a lapot,
egeszen 1990. majusaig. Ekkor a korabbi tarsszerkesztd, Gajan E v a veszi at a lapot
aki a kezdetektdl reszt vett a lap arculatanak kialakitasaban, de csak egy hdnapra. A
kdvetkezd szerkesztd Tdrdk Katalin lesz.™
A z akkor izbegi helytdrteneti kutatasokkal is foglalkozd tarsadalomtdrtenesz, dr.
Tdrdk Katalin 1990-ben kezdett cikkeket irni a lapba. Latva az irasok mind'seget, G a jan E v a iigy ddntdtt, hogy felkeri a kutatdt, legyen atmenetileg az utdda. E z meg abban
az evben meg is tdrtent. A lap akkori kiaddi - Varosi Tanacs, Pest Megyei Miivelddesi
Kdzpont es Kdnyvtar, Hazafias Nepfront Varosi Bizottsaga - jdvahagytak a valasztasi,
igy az ujsiitetii szerkesztdnd, ahogy d fogalmazott: „driasi tervekkel, elhivatottsaggal
es fontosnak tartva az iigyet", nekikezdett a lapszerkesztesnek. „Huszondt eves tarsadalomtdrteneti kutatdmunkam soran felbecsiilhetetlen ertekii helytdrteneti anyagokat
talaltam a regi varosi es megyei lapokban. Amikor a Szentendre es Videke szerkesztdje
lettem, ugy ereztem, vegre a gyakorlatban is kamatoztathatom az e teren szerzett tudasomat, tapasztalataimat, es olyan helyi lapot szerkeszthetek, amely majdan ertekes
forrasa lesz a varos miiltja irant erdekld'dd'knek. A rendszervaltas lendiileteben azt remeltem, felszinre tudom hozni a helyi lakossagbdl a rejtett hagyomanyokat, a kdzdssegi
elet melyben eltemetett ertekeit, mikozben a lap igazi fdrumava valhat egy uj varosi
szellem es ertekrend felepitesenek" - fogalmaz Tdrdk Katalin.
A Szentendre es Videke mindenesekent (szerkesztd, tdrdeld, hirdetesszervezd) a
ketheti megjelenes csaknem minden idejet kitdltdtte. Vegigiilte az 1990-ben kezdddd kepviseld'-testuleti iileseket, mindent dokumentalt, hetente ket alkalommal egesz
napos szerkesztdi iigyeletet tartott a Varoshazan. A nagy tervek mellett nehezsegei is
szep szammal adddtak. „A kezdet kezdeten felmeriilt nehezsegek egyik oka a tapasztalatlansagom volt, hiszen hiaba allt mdgdttem ket es fel evtizedes kutatdi gyakorlat,
az ujsagszerkesztesben kezdd voltam, s bizony kdvettem el hibakat, peldaul azt, hogy
nem mertem elegge erelyes lenni (ezen hamar valtoztattam). Amikor lapzarta eldtt
nem sokkal kaptam egy valakit vagy valamit birald irast, akkor mar benne is voltam a
csapdaban, ugyanis ha nem jelentettem meg a kdvetkezd lapszamban az irast, mondvan, meg kell hallgatni a masik felet is, a szerzd'k (sok esetben az elsd dnkormanyzati
testiilet kepviseldi) vermersekletiik szerint adtak hangot nemtetszesiiknek, s hivatkoztak arra, hogy kdtelessegem megjelentetni, mert lapzarta eldtt leadtak irasukat.
H a csak ket het mulva kerult be a lapba az anyag a valasszal egyiitt, ezzel sok esetben
elvesztette a tema az aktualitasat, vagy kdzben az ugy egeszen mas fordulatot vett. A
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ketheti megjelenes miatt az onkormanyzatisag elsd ket tanuldeveben ezeknek az eseteknek a kezelese volt az egyik legnehezebb szerkesztdi feladat. Valaki mindig megsertdddtt es iigy erezte, hogy ddntesem mdgdtt szandekossag van. Ahogy miilt az idd,
egyre tdbben megtapasztaltak, hogy nem kedvezek egyik felnek sem. Sok gondom
adddott abbdl is, hogy a hivataltdl fontos es kenyes ugyekrdl nem kaptam idd'ben es
hiteles anyagot. A z iddhiizas ilyen esetekben rendszeres volt. Akkoriban a varosi lap
felelds kiaddja a mindenkori polgarmester volt. Nem kellett sok idd annak felismeresehez, hogy ez a teny erd'sen ranyomja belyeget arra, hogy a varoshaza tisztsegviseldi,
irodavezetd'i mirdl, mikor es milyen tartalmu anyagot juttatnak el a varos lapjahoz."
Tdrdk Katalin 1992 marciusaban egyik naprdl a masikra allt fel es kdszdnt le
tiszterdl, mert mint mondta, a lap fiiggelmi helyzetebdl adddd korlatok kdzdtt nem
tudott es akart tovabb dolgozni. A fentiekben vazolt nehezsegek mellett es ellenere
a'90-es evek eleje igazi hdskor volt az ujraindult ujsag tdrteneteben. Olyan mediaszemelyisegek, mint Zoltan Peter, a Magyar Radio fdmunkatarsa, vagy Alacs B . Tamas
iijsagird mellett sok helyi ertelmisegi es a kdziigyekre erzekenyen reagald lakos fogott
tollat, mert iigy eltek meg a Szentendre es Videket, hogy vegre van a varosnak sajat
lapja, amelyben szabadon megszdlalhatnak, velemenyt formalhatnak. A lapszamrdl
lapszamra tornyosuld, kdzlesre vard kezirathalom jelezte, hogy Szentendrenek mar
nem elegendd egy kethetente megjelend, a mostaninal kisebb formatumu, tizoldalas
lijsag, aminek egyharmadat gyakorta elvittek a hirdetesek. E z a helyzet csak 1996ban valtozott meg, amikor Gajan E v a javaslatara hetilappa valt az iijsag.
1992-ben a Pest Megyei Muvelddesi Kdzpont es Kdnyvtar megsziintevel a lapgazda kizardlag a varos onkormanyzata lett. E k k o r rdvid iddre Hegedus Marta veszi at
a lap szerkeszteset^ aki be is szamol az iijsag helyzeterdl.™ 6 t Kollarne dr. Balla M .
Anna'^* valtotta. 6 volt talan az egyetlen, aki igazan kiviilalldkent iilt a SzeVi szerkesztdi szekebe. ,,1992-ben negy lapot vittem egyszerre: egeszsegiigyi szaklapokat,
folydiratokat, s ezek mellett voltakeppen egy egeszsegiigyi hiriigyndkseget hoztam
letre a kollegaimmal. Nem sokkal korabban, 1988-ban Szentendrere kdltdztiink, de
a munkam tovabbra is egyertelmiiben a fdvaroshoz kdtdtt. A z akkori polgarmester,
Nemeth Gabor keresett meg a Nador utcai szerkesztdsegben, mert szerette volna, ha
atveszem a Szentendre es Videke szerkeszteset" - emlekszik vissza dr. Kollarne Balla
M . Anna. - „Mint szamomra kideriilt nehany nappal korabban a kepviseld-testiilet
felmentette tisztsegebd'l a korabbi szerkesztdi, dr. Tdrdk Katalint, s Nemeth Gabornak igeretehez hiven gyorsan talalnia kellett egy fiiggetlen szerkesztdi. Szamomra
eldszdr kicsi feladatnak tiint egy varosi lap szerkesztese, hiszen tizfd's szerkesztdseget
iizemeltettiink, orszagos lapokat keszitettiink. Utdbb belattam, hogy tevedtem, amikor felmertem a feladat komolysagat." 1992 nyaran megbizott szerkesztd'kent eldszdr negy szam elkeszitesere tett igeretet, amig palyazat utjan meg nem valasztjak az
utddjat. A negybdl nyolc lett, amelyek kdziil harmat egyeb elfoglaltsagai miatt Rdtler
Istvanra bizott.
„Akkoriban kethetente jelent meg az iijsag. Mar a masodik lapszam utan ra kellett jdnndm, hogy az en kis szerkesztdi tevekenysegem mobilizalja a helyi kdzelet ertelmisegi vonalat. A lap egyszeriien magatdl kitermelte a hiranyagot. A megbizasom
vege fele az egyik teatrumi fdprdbat kdvetd'en Gregor Jdzsef szinmiivesszel leultunk
kavezni, es kifaggatott a szandekaimrdl. Amikor megtudta, hogy kilepek a szerkesztesbdl, ram nezett, es igy szdlt: ez egy nagyon rossz dontes, mert egy ilyen kisvaros
dnkormanyzati lapjat szerkeszteni es uralni magasabb pozicidt jelent, mint ha a Nep730
731

132

Hegedus Marta: (Kor) Tortenet. In: Szentendre es Videke, 1992. marc. 15.
Szentendrei Arckepcsarnok I . , 94. p.

szabadsag egyik vezeto munkatarsa lenne. Kesobb is sokan kapacitaltak a maradasra.
Akkor jottem ra, hogy ez az ujsag sokkal nagyobb siilyu, mint amilyennek latszik."
Balla Anna kilepeset kovetoen 1992 vegen (az ez evi 20. szamtol kezdve) keriil
a szerkesztoi tisztsegbe Juhasz Angela, aki - nemi megszakitassal - az 1994. evi 23.
szamig iranyitja a lapkeszitest. A z 6 tevekenysege idejen jatszodott a Szentendre es
Videke tortenetenek - a Szentendrei Hirlaprol szolo fejezetben is felidezett'^^ - egyik
legbotranyosabb szakasza. 1993 nyaran a fdszerkesztd drasztikus aremelest hajt vegre,
majd felmond, mert sem penziigyi, sem tartalmi tekintetben nem erzi biztositottnak a
lap milkddesi hatteret es objektiv tajekoztatasi feladatait. Innentdl kezdve egy ideig
nem is jelenik meg az iijsag, a varos kepviseld-testulete pedig idd hianyaban rendre
nem targyalja meg az uj fdszerkesztd kinevezeserdi szdld eldterjesztest, s lathatdan
nem is siet rendezni az iigyet. A rivalis, az U j Szentendrei Hirlap arrdl beszel, hogy
„magankezbe mentik at" az dnkormanyzat ujsagjat, mikdzben valdban megjelenik az
lijsagosstandokon a Szentendre es... elnevezesii magankiadvany, amely nemcsak tartalmaban, hanem megjeleneseben is felidezi az eppen sziineteld dnkormanyzati lapot. Vegiil az eldterjesztest megtargyaljak, s Juhasz Angela helyere Ferenczy Agnest
nevezik ki,'^^ aki megbizottkent vallalta e tisztet, a fd'szerkesztdi posztra kiirt palyazat
kiirasaig. Mindezt ^4 szerkesztd bekoszont cimii irasbdl tudjuk meg. Majd hamarosan
d is elkdszdn.'-''*
A z 1994. evi utolsd (24.) szamot meg Ferenczy Agnes keszitette el, 1995-td'l pedig
ismet Gajan Evara szallt ez a feladat. A z d ideje alatt nyugalmasabb iddszak kdszdnt
be, bar - mint csaknem minden korabbi szerkesztd - d is arculatvaltassal kezd. Bereznai Peter szentendrei grafikusmiivesszel iij fejlecet terveztet, amely azonban - talan a
benne szerepld elenk piros szin es az avantgardot idezd forma miatt - nem arat osztatlan sikert a kepviseld-testiiletben. Egy ev miilva az Onkormanyzat iijra palyazatot
ir ki a felelds szerkesztdi posztra. A szamos palyazd kdziil - meglepetesre - ismet
Gajan E v a kapja a legtdbb szavazatot, jd ideig megsem kdtnek vele szerzddest. 1996
elejen dt lapszam erejeig Tarr E r i k a megbizott szerkesztd iigyel a tartalomra.
Vegiil megis Gajan E v a atfogd elkepzelesei valdsulnak meg. A Szentendre es V i deke eziittal zold fejlecet es vele egyiitt lij alcimet is kap - Pilis-hegyvidek, Duna-taj
- , es egyre intenzivebben jelennek meg benne a kisterseg telepiileseire vonatkozd hirek, orszagos sajtdszemle, valamint tdbb kultiiraval es kdrnyezetvedelemmel, infrastruktiiraval foglalkozd anyag. Amellett, hogy sok amatd'r szerzdi bevon, a szerkesztd
nagy siilyt fektet arra, hogy professzionalisabba valjon a lap. Mint egy jegyzeteben
utal ra, korszeriisiteni kell a varosi iijsagot, „hogy ismet az orszag sajtdjanak az elvonalaba keriilhessiink, mint a rendszervaltas idejen. A z azdta eltelt par ev soran
mar szinte minden telepiiles letrehozta a sajat ujsagjat. Ideje tehat, hogy Szentendre
megint iijitson."
Allandd rovatokat alakit ki temafeleld'sdkkel, beirdt, korrektort, fotdsokat alkalmaz, iigyel a miifaji sajatossagokra, a cikkek terjedelmere, a tipografiai szabalyokra.
Mellekletben kdzli az dnkormanyzat fontosabb rendeleteit. Nyari kiildnszamkent
miisorfiizetet jelentet meg. 1996. marcius 1-jetdl mar heti rendszeresseggel jelenik
meg az ujsag. A hetilap eld'allitasara a regi-iij szerkesztd nem ker tdbb penzt az Onkormanyzattdl, mint amennyit korabban a ketheti lijsagra forditottak. A z egyre szaporodd vallalkozasok, iizletek reklamjai fedezik a megndvekedett kiadasokat. A lap
kdzel keriil ahhoz, hogy dnfenntartdva valjon.
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A m a kepviselok koziil sokan nem nezik jo szemmel a novekvo anyagi fiiggetlenseget, szellemi onallosagot. Elobb megprobaljak a szerkeszto szerzodeset egyoldaluan modositani, majd - mikor ez nem sikeriil - penziigyi vizsgalatot rendelnek el az
ujsagnal. E z nem mutat k i szabalytalansagot, Gajan E v a megsem varja meg a kozelgo
onkormanyzati valasztasi es az ezzel jaro stresszt, es 1997 vegen tavozik.
Ekkor nyolc lapszam erejeig ismet az iijraalapito, Mate Gyorgy kezebe keriil a
Szentendre es Videke kormanyrudja. A Gajan E v a idejen tapasztalt nyugalom messze szall, amint az 1998. evi 9. szamtol kezdve az dnkormanyzat varosatyai iij fdszerkesztdnek adnak megbizast Lakatos Pal szemelyeben.
„Bar Lakatos Pal meg csak ket szamot jegyzett a Szentendre es Videke dnkormanyzati hetilap felelds szerkesztdjekent, kideriilt, hogy a gyakorlat nem igazolja,
amit a palyazataban jelzett: fuggetlen, tavolsagtartd iijsagot kivan szerkeszteni a
szentendreieknek. Olyan organumat a helyi nyilvanossagnak, amire ez a 12. evfolyamaba lepett varosi ujsag a megalakulasa dta mindig tdrekedett. Lakatos Pal mar a
marcius 6-i szam elsd oldalan kdzzetett megemlekezesben megfeledkezik a lakossag
egeszet kepviseld testiilet eldtt tett fogadalmardl, amikor a tragikusan elhunyt erdelyi
magyar irdnak, Wass Albertnek tendencidzusan abbdl az irasabdl idez, amelyben a
bolsevikokrdl azt irja: gyiildlnek mindenkit, aki nem iigy gondolkodik, mint die." E
gondolatok abban a nyilt levelben olvashatdk, amelyet Kertesz Peter fogalmazott
meg, s tdbb mint hiiszan irtak ala a szerkesztd felmenteset kdvetelve. Kifogasoljak
a Ddrner Gydrggyel keszitett interjut is, amely szerintiik kirekesztd gondolatokat
tartalmaz.'^^ A Magyar Igazsag es Elet Partjanak ( M I E P ) szineiben az orszaggyiilesi
valasztasokon is induld szerkesztd ellen Gulyas Jdzsef Szentendren eld parlamenti
kepviseld is felszdlalt. Szerinte „Lakatos Pal ujsagird, a M I E P orszaggyiilesi kepviseld-jeldltje olyan szellemiseg hirdetdjeve tette a varos lapjat, amely szerte Eurdpaban szalonkeptelen. A lap nem egyszeriien elfogult (ti. a jobboldal irdnydba), hanem
gyuildletet, felelmet keltd, kirekesztd gondolatok hirdetdjeve valt, mikdzben a varos
es a regid dolgairdl, a varos polgarai szamara fontos kerdesekrdl, az Onkormanyzat miikddeserdi nem kaphatnak informaciot a lap olvasdi." A z 1998. evi 37. szam
kesziteset mar nem hagytak meg Lakatos Pal kezeben, a szerkesztdt felmentettek.
Eleteben azonban ez nem jelentett tdrest, mert a lapszerkesztes mellett tdbb komoly
allasa is volt. 1995-tdl a Magyar Radidban a Vasarnapi Ujsag cimii adasban rendszeresen hallhatdk voltak riportjai, gondolatai. Emellett publikalt a Magyar Vilag cimii
lapban es kdnyveket irt. Maig kilenc kdtete jelent meg a rendszervaltassal, a magyar
tdrtenelemmel kapcsolatban.
Lakatos Pal tavozasa utan Szeles Ndrat, a szerkesztdseg munkatarsat biztak meg
a feladattal, aki egy even at megbizott felelds szerkesztdlcent dolgozott. Iddlcdzben
lezajlott egy palyazat, s bar kilenc palyazdtdl (Czibor Valeria, Jamborne Benkei I l diko, Kertesz Peter, Kdvecs Tamas, Szanto Andras, Szeredi Maria, Szurmai Janos,
Tdrdk Katalin, Vicsotka Mihaly) erkezett anyag a kiirasra, a testiilet nem tudott ddnteni. 1999. november 26-tdl ( X I I . evf. 41. szam) Szeles Nora, dr. Tdrdk Katalin es
Zakar Adam szerkesztdl^izottsagi formacidban latja el a feladatot. 2000 marciusaban
iijra kiirjak a palyazatot, s majustdl Szantd Andras felelds szerkesztdvel egesziil k i
a stab. 2002 elejetdl, Szantd Andras megbizasanak megsziineset kdvetden a bizottsagba Nemeshazi Beatrix megbizott felelds szerkesztdlcent lep be Tdrdk Katalin es
Szeles Nora melle. Ismet palyazatot irnak ki, s a Miakich Gabor polgarmester vezette
kepviseld-testiilet 2002 jiiliusatdl Nemeshazi Beatrixot bizza meg a szerkesztesi feladattal. A z iijsag ebben az iddl3en rendszeres interjiikat kdzdl a polgarmesterrel, es
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kiegyensulyozottan ad hirt a varosi kulturahs esemenyekrol, de a tersegi telepiilesek
hirei a korabbiakhoz kepest hatterbe szorulnak. 2005 vegen kezdi meg rniikodeset
Nemeth E r i k a (nem azonos e konyv szerzqjevel), akinek ismetelten szamos hullamvolggyel kell megbirkoznia hivatali ideje alatt.
Ahogy a lapban iijra helytorteneti rovatot vezetd Mate Gydrgy fogalmaz, a Szentendre es Videke az orszagban egyediilalld, hiszen egyetlen masik iijsag sem „biiszkelkedhet" ennyi formal arculatvaltozassal. A szerkesztd a Magyar Nemzet cimii
lapra hivatkozott, amely fennallasa 70 eve alatt egyszer sem valtoztatott a fejlecen.
A Szentendrei Kdzmiivelddesi K h i . folyosdjanak falan elhelyezett tizennyolc cimlapot felvonultatd tarlat szerint tdbb mint egy tucat kiildnbdzd tipografiai valtozason
esett at az dnkormanyzat lapja. 2004-ig folyamatosan valtozott a kiilsd megjelenes,
amig el nem nyerte B/4-es formatumat. 2005-ben mar szines oldalak is felbukkannak
a korabban egy szinben - fekete es zdld, nehany hdnapig pedig kek kiserdszinnel
nyomott - oldalak helyen. Legfeltiind'bb formal valtozasat a Szentendre es Videke
2007 kdzepen erte meg, amikor a lapkeszites feladata bekeriilt az ez ev tavaszan
megalakult Szentendrei Kdzmiivelddesi, Kulturalis es Varosmarketing Nonprofit
Kft. (rovidebb neven Szentendrei Kdzmiivelddesi K h i . ) szervezetebe. Kriaszter A t tila akkori iigyvezetd ugy velte, frissiteni, fiatalitani kell a konzervativ megjelenest,
s uj nyomda utan nezett. A formatum nemi zsugoritassal megmaradt B/4-esnek, az
lij fejlec Kemeny Zoltan grafikusmiivesz munkajat dicseri, aki egyiittal a korabbi
fekete kopf alkotdja. Innentdl kezdve az egesz iijsagot 80 grammos fenyes papirra
nyomjak, s a tartalom teren is alapvetd valtozasok tdrtentek. A z iij alcim „Varosi
es tersegi kulturalis es kdzeleti hetilap" lett. A z atalakitast kdvetden az olvasdknak
nagyon hianyzott a SzeVi fejleceben korabban mindig is megtalalhatd varoscimer. E z
dr. Dietz Ferenc polgarmester kivansagara nehany het elteltevel - kisebb meretben
ugyan, mint korabban - visszakeriil a cimlapra. A megjelenes iddpontja nem valtozott, penteken reggel a standokra keriilt az iijsag, am iijdonsag volt, hogy a terjesztesi
hatdkdr kiszelesitese miatt szombaton eljutott a Szentendrei-sziget telepiileseire es
a kisterseg tdbbi falvaba, kdzsegebe, Visegradtdl Budakalaszig - e teriileteken azonban az eladasi statisztikak taniisaga szerint rendszeresen csupan nehany ertekesitett
peldany talalt gazdara.
A z evek soran megjelentek a lapban mellekletek is. Forgd rendszerben hetente
valtotta egymast a Kultusz (kulturalis melleklet), a Tojashej es a Siraly (gyermek-,
illetve ifjiisagi melleklet), a Kdzter (kistersegi kdzeleti melleklet) es a Zdldpont (kornyezetvedelmi es eletmdddal foglalkozd melleklet). A z iijsag sok lij, magazin-szerii
rovattal bdviilt: tdbbek kdzdtt utazasi rovat, receptrovat es „ndi sarok" kelti azt a
benyomast, hogy atalakult a lap, amely innentdl fogva kiviil-beliil szines, tuzdtt, fenyes oldalakon jelenik meg, s rendszerint tizenket, de sokszor tizenhat oldalon szolgaltat irasokat es kepeket. A z iij koncepciorol szamos szentendrei polgar vitatkozott
eldszdban, interneten es levelben, mert tiilsagosan bulvarosnak ereztek a megjelenest es a szerkesztest. A hirek valogatasaban tovabbra is dominalnak a szentendrei
esemenyek, de mellettiik iddrdl iddre helyet kapnak a kistersegi lijdonsagok is. A z
lij formatum megjelenese egybevagott a 49. Szentendrei Nyar programsorozatanak
kezdetevel (megjegyzendd, hogy komoly vita targyat kepezte, vajon tenyleg ezt az
evet tekintsiik-e a 49.-nek), ezert a megiijult SzeVi-ben kezdetben a kulturalis hirek a
meghatarozdk, majd a tel kdzeledtevel fokozatosan alakult, formalddott a struktura.
Sajatos a rovatok kezelese, hiszen az egyes rovatcimek tdbbnyire az dsszegyiilt anyagok fenyeben alakulnak, nem pedig egy eldre meghatarozott struktura menten. Igy
fordulhat eld, hogy az „6nkormanyzat", „Aktualis", „Varoshaza" es hasonld allan135

do rovatok mellett olyan alkalmi rovatcimek is felbukkannak, mint „ H u m a n oldal",
„Sport iinnep", valamint „K6zugyek."
Kriaszter Attila iigyvezetd munkaviszonyanak 2008. januar 22-i rendkiviili felmondasaval rendezdddtt az a sajatos sajtdjogi helyzet, hogy a felelds kiadd es a fdszerkesztd tisztseget egy es ugyanazon szemely tdlti be, mikdzben papiron tovabbra is
a felelds szerkesztd felel a tartalomert. Nemeth E r i k a felelds szerkesztd az iigyvezetd
tavozasaval visszakapta eredeti jogkdreit, s a SzeVi-ben - Zavodszky Zoltan felelds kiaddi tevekenysege alatt - ismet egyensulyba keriiltek a kdzeleti es a kulturalis
hirek. A Szentendrei Varosfejlesztd Kdzhasznii Egyesiilet nem sokkal ezutan hatarozati javaslatot targyalt meg a lap miikddeserdi es jogallasardl, egyuttal elfogadta
uj belsd szabalyzatat es megtargyalta a fejlesztesi terveket is, rdgzitve, hogy a SzeVi
dnkormanyzati lap, a kultiira es a kdzszolgalat fontos, kiemelt kdzvetitdje, amely tovabbra is elsdsorban varosi hireket kdzdl, s a kisterseg iigyeivel csak abban az esetben
foglalkozik, ha azok kdzvetleniil erintik Szentendret is. Ujdonsag, hogy a mellekletek
2008. elejen rovatkent bekeriiltek az ujsag ket kdzepsd oldalara, ahol korabban a
magazinoldalak voltak. A korabbi negy tema immar szolidabb cimekkel, de hasonld
tartalommal jelent meg, es kibdviilt egy dtddikkel, a Helytdrtenet rovattal, amely
Mate Gydrgy alapitd-szerkesztd kezei kdzdtt a regi iddlcet idezte fdl.
A z 1899-ben megjelent iijsag indulasatdl partatlan, a laputdd pedig akar sajat programjanak is tekintheti az egy evszazaddal korabban napvilagot latott lapkoncepcidt,
amely szerint „nem hivott benniinket sem pdrt, sem hatdsdg, nem vagyunk hivatalos orgdnum, egyediil a nagykdzdnseg szolgdlatdba szegodtiink, mert csak a kdzerdeknek akarunk haszndlni." A kitiizdtt cel a X X . szazad elejen igy hangzott: „Szentendre vdrosdt
es kdmyeket kiragadni mai tetlensegebol, munkdra ebreszteni, megmutatni boldoguldsa
utjdt E celnak megfeleloleg a Szent-Endre es Videke hasdbjain megvildgitja a viszonyokat,
orvosldsokra pedig felhivja az illetekes hatdsdgok, intezd kdrdk figyelmet Szdmot vetiink
tdrsadalmi es kulturdlis bajaival, kdzdllapotainak lazasdgdval, amelynek sUrgos es hathatds
orvosldsuk erdekeben hasdbjainkon a toll minden megengedett fegyverevel sikraszdllunk."
Az 1987-ben ujraindult iijsag elsd eveiben valdban nem volt - nem is lehetett - „hivatalos organum", am kesd'bb az dnkormanyzati tamogatas okan betdlti az „dnkormanyzati
kdzldny" szerepet is. Ahogy a tdbbi ujsag, iigy a SzeVi is vegez oknyomozd, tenyfeltard munkat, csak az eszkozok kiildnbdznek: a Szentendrei Hirlap konzervativ, megis
„blikkfangos", tdbbnyire botranykeresd temafeldolgozasa, vagy a Szentendrei Korkep
szdkimondd liberalizmusa mellett a SzeVi hangvetele egy-ket viharos korszakot leszamitva mindvegig meglehetd'sen tartdzkoddnak, visszafogottnak bizonyult.
„Sem 1992-ben, sem 1995-ben, sem pedig 1997-ben nem sziviigye a varosvezetesnek a lap sorsa" - allapitja meg az iijsagrdl irott szakdolgozataban K e r i Ildikd.
„Mas eszkdzdk hianyaban a varos penzugyi megszoritasokkal prdbalja lehetetlenne
tenni a lap miikddeset. Tehat van sajtdszabadsag, ha nem politikai, akkor anyagi
korlatok kdzdtt." A politikai fiigges a szocializmus lebomlasaval megsziint, s helyebe
lepett a gazdasagi fiigges. Amint fentebb lathatd volt, ez kiegesziilt egy sajatos, ciklusonkent valtozd ideoldgiai fiiggesformaval is, nevezetesen az dnkormanyzat es a
szerkesztdseg viszonyaval. Ahany polgarmester, annyifelekeppen kezelte ugyanis a
felmeriilt problemakat, a finanszirozasi kerdeseket, es annyifelekeppen ertelmezte a
tajekoztatas fogalmat a „minden cimlapon polgarmesteri kdszdntd'tdl" a „polgarmestertdl egy karacsonyi es egy lijevi iidvdzlet elegendd egy evre" felfogasaig. ( A z iijsag
dnalld gazdalkodasanak csucsa minden bizonnyal Kener Zoltan hirdetesszervezd tevekenysegenek idejere datalhatd, amikor a sok hirdetesnek kdszdnhetd'en a kdltsegvetesi merleg kismertekii nyereseget mutatott.) Nehez, izgalmas, es talan lehetetlen
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feladat osszeegyeztetni egy onkormanyzati lap eseteben harom alapvetd feladatot:
az dnkormanyzati hirek targyszerii, megis kdzerthetd kdzleset, a helyi politikai erdic
kiegyensiilyozott es elfogultsagtdl mentes megszdlaltatasat, es egy szabadon atjarhatd varosi vitafdrum megteremteset. Akarhogyan is, a Szentendre es Videke a varos
egyik leghosszabb (es legkalandosabb) eletu lapjakent sziintelen utkeresesben tdltdtte eveit, s valdszinu, hogy ameddig az dnkormanyzati finanszirozas szerepet jatszik
a gazdalkodasaban (a dotacid a teljes eldallitasi kdltseg nagyjabdl egyharmad reszet
teszi ki), addig minden helyhatdsagi valasztas, minden kiadd- es szerkesztdvaltas iij
helyzet ele fogja allitani.
HOLLAND F O R U M
Irodalom, muveszet, tarsadalom
(1990)
1987-ben haza telepiilt, es Szentendren talalt otthonra Dekany Karoly ird, kdltd, miiforditd (1920-1994). A nepi irdk taborahoz tartozd ird 1947-ben hagyta el
az orszagot. Franciaorszagba keriilt, ahol egyetemre jart, majd 1955-ben haza tert.
1956 dszen megint emigralt, es Hollandiaban telepedett le. A z amsterdami egyetem
kdnyvtarabdl ment nyugdijba. Meg 1966-ban megalapitotta a Holland Magyar Kulturalis Egyesiiletet ( H O M K E ) . A z 1970-es evektdl mar gyakran jart haza. Bar kesdl^b
letelepedett varosunkban, halalaig megtartotta keiids allampolgarsagat. Amig itt elt,
sokat segitett a varos kulturalis eletenek fejleszteseben. Szentendrenek ajandekozta
az amstelveeni kiaddjatdl haza hozott ket kis nyomdagepet. Ezeken szedtek evekig a
Szentendre es Videke cimii lap anyagat.
Dekany Karoly Magyarorszagon iijra reszese lett az irodalmi eletnek. Verseket
irt, szerepelt a radidban. A z d kezdemenyezese volt, hogy az egyesiilet lapot is adjon
ki. Alcime szerint a lap temai: kultura - expo - idegenforgalom, vallalkozas, muveszet, tarsadalom, amely termeszetesen mindket orszagot erinti. A Fdrum kiadd
altal megjelentett lap kiadasi helye is kettd: Amsterdam es Szentendre. A dr. Radics
Karoly altal szerkesztett lapnak sajnos csak egyetlen szama jelent meg. Folytatasa a
Nemzetkdzi magyar fdrum. Dekany Karoly mar faradt volt es hamarosan el is hunyt.
Hamvai azonban itt maradtak a varosi kdztemetd'ben.""
S Z E N T E N D R E I HA-JO
(1990)
Dr. Pecsi Tibor igy fogalmaz a fiatal varosi hetilap 1990. szeptember 3-i szamanak
bekdszdntdjeben: „...a Szentendrei HA-JO azt a celt tiizte ki celul, hogy a sziikebb-tdgabb olvasotdbort erdekld politikai es pdrtpolitikai irdsok mellett dltaldnos erdeklddesre
szdmot tarto kerdesekkel is rendszeresen foglalkozzon. (...)Az elsd oldal pdron politizdlni kivdnunk, hiszen a demokratizdlodo Magyarorszdg nem lehet meg anelkiil, hogy ne
szoljunk nyiltan mindarrol, ami tdrtent, ami tdrtenik, es aminek tdrtennie kell (kellene) e
hazdban. A lapcim alatt feltUntettUk, hogy ujsdgunk a FUggetlen Kisgazda, Fdldmunkds
es Polgdri Pdrt szentendrei szervezetenek elkdtelezettje, tehdt pdrtosan foglal dlldst mindennapi eletUnk valamennyi fontos kerdeseben. A pdrtossdgon azonban nem azt ertjUk,
hogy kritikdtlanul azonosulunk pdrtunk orszdgos szerveinek es szervezeteinek minden
dlldsfoglaldsdval, hanem azt, hogy mindennel egyetertUnk, amit helyi szervezetUnk is a
magdenak vail, dm elhatdroljuk magunkat mindattdl, ami idegen tdlUnk".
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Paulina Laszlo,'^' a Teatrum Uzlethazat es a Gorog utcaval csaknem szemben
horgonyzo hajoettermet es bart akkoriban iizemeltetd H A - J O Kft. tulajdonosa vallalta a felelds kiaddi feladatokat es a megjelenessel jard anyagi kockazatot. (Ketezer
peldany nyomtatasa nagy penziigyi veszelyeket rejt magaban, ha a lap netan megbukik.) A cikkek irdi kdzdtt tide szinfoltot kepez az alneven publikald Huszar Penge,
mint ^ 2 dnkormanyzati vdlasztdsok eldtt cimu cikk szerzdje.
A bekdszdntd igeretehez hiven vegyes es valtozatos az iijsag szerkezete. Hetilap leven a keszitdTcnek bizony dssze kellett szedni magukat, hogy hetrdi hetre megtdltsek a nyolcoldalas kiadvanyt. A cimlap minden alkalommal kdzerdekii temakkal
foglalkozik: az M D F „felrobbanasaval", Szentendre hiteletevel, az abortuszkerdessel, a vadaszati jog tulajdonlasaval, illetve - az utolsd szamban, 1990. oktdber 8-an
celiranyosan a helyhatdsagi valasztasokra kesziilve - Vdlasszatok! cimmel kdzdl hosszu irast a felelds kiadd tollabdl. A 2-3. oldal a direkt politikae: a cikkek az eldzd
rendszer es a demokratikus Magyarorszag mibenletet firtatjak, a helyi dnkormanyzati rendszer eldnyeit taglaljak, es - nem meglepd mddon - jd tanacsokat adnak a
valasztashoz. Szentendre miiveszeti es kulturalis ertekeit szinten szem eldtt tartjak, s
e celkitiizesnek kdvetkezetesen meg is felelnek. Hetrdl hetre egy-egy oldalt kapnak a
helyi epiteszeti emlekek es miikincsek, altalaban igenyes - a fekete-feher kivitelezes
ellenere, vagy epp amiatt - plasztikus fotdkkal kiserve. A maradek terjedelembe belefer egy olvasdi oldal, egy magazin-szeriien szerkesztett, nem szoros ertelemben vett
kdzeleti temakkal foglalkozd oldalpar, valamint egy hirdetesi oldal, amelyen rendre
a Teatrum Uzlethaz tizennyolc boltjanak hirdetesei lathatdk.
A z 1990. szeptember 24-i szam feltiinden vastagra, a szokasos nyolcoldalnyi terjedelem duplajara sikeredett, ugyanis ekkor mutatkoznak be a lapban az F K g P kepviseld-jeldltjei, illetve a Kisgazda Part helyi programtervezete is itt kap helyet. A jeldltek kdzdtt talalhatjuk Meszaros Janost, a varos ismert vallalkozdjat, Zauer Nandort,
Pavich Mikldst, Dombdvari J . Tibort, a mar emlitett Paulina Laszldt, valamint id. es
ifj. Kiraly Laszldt, dr. Kiss Laszld haziorvost, a kesd'bbi dnkormanyzati kepviseldt, es
Fild Andrast, aki 2006-ban polgarmesteri tisztsegre is palyazott. A kiadd lelkesedese
a helyhatdsagi valasztasokig tartott, hiszen a H A - J O utolsd ismert szama 1990. oktdber 8-an jelent meg. A korszak mercejehez kepest atlagos arii kiadvany (12,50 Ft-ba
keriilt) a tdbbi iddszaki politikai kiadvany sorsan osztozott, s nem jelent meg tdbbet.
SZENTENDREI HIRMONDO
(1991)
U J S Z E N T E N D R E I HIRMONDO - U J S Z E N T E N D R E I H I R L A P
(1991 es 1992 - )
A z egyik legolvasottabb es a szentendrei sajtdpiacon a leghosszabb ideje jelenlevd
lap politikai hatteret az Egyiitt Szentendreert Egyesiilet ( E S Z E ) adja. E z t a szervezetei a helyi iigyek iranti elkdtelezettseg hivta eletre. A z E S Z E a varos - politikai
ertelemben - legerdsebb civil szervezete, hiszen 1994 es 1998 kdzdtt egy, 1998-2002
kdzdtt ket, partok altal nem tamogatott kepviseldt juttatott be a kepviseld-testiiletbe,
utdbbi esetben feliilmiilva a Gydkerek egyesiilet eredmenyeit is. 2006 dta ismet egy
kepviseldje foglal helyet a testiilet soraiban.
Horvath Gusztavnak,"^ az E S Z E elndkenek meg Budapesten volt a munkahelye,
amikor 1989-ben belepett a Magyar Demokrata Fdrumba. A z elsd iddlcben a part
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altal inditott, Szentendrei Hirmondo cimii helyi ujsagot szerkesztette, es reszben 6
is finanszirozta. A z iijsag idokozben a szerkeszto szivehez nott, s kiilonbozo parton
beliili vitakat kovetoen, mivel az M D F nem tamogatta tobbe, IJj Szentendrei Hirmondo cimmel ment tovabb, immar a Hirmondo Kft. gondozasaban, Civin Janos helyi vallalkozo es Horvath Gusztav tulajdonaban. A z U j Szentendrei Hirmondo 1992.
augusztus 8-i szamaban a cimlapon kozli a Sajtdper Szentendren cimu cikket. Ebben
az alabbiakat olvashatjuk: „Az M D F Szentendrei Varosi Szervezete 1992. januar 21en keresetet nyujtott be a Szentendrei Varosi Birosaghoz a Hirmondo Kft. ellen. A z
idezo vegzest (majus 3-i datummal) jiilius 24-en kaptuk meg. A keresetben foglaltakkal kapcsolatban velemenyunk a kovetkezo: elismerjiik, hogy az U j Szentendrei Hirmondo nev (amely a Hirmondo Kft. lapjat jelzi, es alapito okiratat a Kozoktatasi es
Miivelodesi Miniszterium adta ki) esetleg osszeteveszthetd az M D F - egy eve immar
meg nem jeleno - lapjanak „Szentendrei Hirmondo" cimevel. Elsosorban a kevesbe
tajekozottak szamara, hiszen annak idejen (1991. jiinius 14.) ismertettuk olvasoinkkal: lij laprol van szo. Ezert kovetkezo szamunktol nevunket U j Szentendrei Hirlapra
valtoztatjuk."
A z M D F tehat ragaszkodott a Hirmondo nevhez, igy a bekesseg kedveert sziiksegesse valt, hogy az immaron nem a part egisze alatt, hanem civil tulajdonban miikodo
lap nevet valtoztasson. Igy lett a Szentendrei Hirmondobol IJj Szentendrei Hirlap, a
kiado neve azonban valtozatlanul Hirmondo Kft. maradt. Ezen a ponton hagyta ott a
szerkeszto az emlitett budapesti munkahelyet, es budai multjabol nemikepp kilepve,
Szentendrere koltozve a varos elkotelezett kdzeleti szemelyisege lett.
A lapalapitas motivaciojat egyebkent a rendszervaltas lendulete adta: alapitoi
olyan lapot szerettek volna, amely az - akkortajt meg gyenge labakon alio - sajtoszabadsag szellemeben miikddik. A munkanak persze annak rendje es mddja szerint
voltak melypontjai is. A Hirlap sok ellenseget es meg tdbb baratot szerzett fennallasanak tdbb mint masfel evtizede alatt. Nehany alkalommal meg is akartak venni, de
a „sajat gyermek varazsa" mindannyiszor visszatartotta a tulajdonosokat attdl, hogy
mas icezere adjak sok energiaval letrehozott szellemi termekiiket.
A Hirlap, amidta ezt a nevet viseli, maganiijsagkent miikddik. A kiilsds szerzdlcnek iddnkent, egyes irasokert ugyan fizet kisebb dsszegeket, am Horvath Gusztavon
es felesegen, Kdszegi Juditon kiviil allandd munkatarssal nem rendelkezik. Allandd
kiilsds cikkirdik kdzdtt ismert neveket talalunk: G . Sin Edit es Pethd Nemeth E r i ka akik helytdrteneti irasaikkal miikddnek kdzre a lapban, valamint Dietz Laszld es
halalat kdvetden utdda, iddsebb Dietz Ferenc, akik a Szentendre 1000 eve cimu rovatot vezetik. Rendszeresen es sokat publikal a lap kepzdmiiveszeti rovataban Molnar
Bertalan festdmiivesz, valamint fdkent a varosi koziigyek es a visszas kdzeleti jelensegek kapcsan dr. Karoly Istvan kdzird, nyugalmazott jogasz.
A z elsd szam 1991. januar elejen jelent meg, pontosabb datumozas nelkiil. Cime:
Szentendrei Hirmondd, alcime: „ f l 2 MDF szentendrei szervezetenek lapja". A masodik
szamra minddssze 1991. februar 8-ig kellett varni Ekkor mar kethetente jelenik meg,
szerkeszti a szerkesztd^bizottsag, a felelds szerkesztd titulus mellett Horvath Gusztav
neve szerepel. 1991. jiinius 14-en tdrtent meg az emlitett newaltas, ekkortdl IJj Szentendrei Hirmondd nevre hallgat a varosi ujsag, amelyet a Hirmondd Kft. ad ki, a felelds
szerkesztd pedig meg mindig Horvath Gusztav. Ekkor indul a lap legregebbi rovata, a
„Hirmondd", s itt talalkozhatunk olyan rovatokkal is, amelyekre ma mar csak az archivumban lehet ralelni: Elfogtuk Fondk (renddrsegi hirek), Kerteszeti tanacsok, Talldzd,
valamint kesdl^b felbukkannak a ma is miikddd Szentendre 1000 eve, Elhunytak, Onkormanyzati hirek, Megkerdezttik..., Sport cs Aprdhirdetesek rovatok. A z utolsd newaltas
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ideje 1992. augusztus 22-re esik, ekkor kapja meg az ujsag a mai, Uj Szentendrei Hirlap
nevet, s innentol fejlddik az eleinte 900-as peldanyszam, amely egy-egy kdzeletileg izgalmas iddszakban eleri a 2500-at is. 1995. Julius 8.-tdl (vagyis az V . evfolyam 14. szamatdl) a felelds szerkesztd Horvath Gusztav felesege, Kdszegi Judit lett.
A z U j Szentendrei Hirlap kezdetben havi lap volt, majd kethetente jelent meg,
s maig ilyen periodicitassal lat napvilagot. A csaladi szerkesztes eldnyds helyzetbe hozta az ujsagkeszitd munkat, mert az otthoni tdrdeles minimalisra csdkkenti a
kdltsegeket, s lapzarta eldtt meg friss hirek elhelyezeset is lehetdve teszi a kesziild
lapszamban. Ahogyan az alapito fogalmaz: nem megelhetesi vallalkozasnak indult,
es ma sem az, hiszen a hirdetesi bevetelek eppen csak fedezik az eldallitasi kdltsegeket es a keszitdlc munkadijat. S hogy mi a helyzet a konkurens lapokkal? Nos,
nem biztos, hogy van konkurencia, azaz csak reszben. „A Szentendre es Videke cimii
dnkormanyzati hetilappal annyiban konkuralunk, amennyiben a ket ujsag olvasdkdzdnsege tobbe-kevesbe atfedi egymast. A koziigyek irant erdeklddd szentendreiek
altalaban mindkettdt megvasaroljak. Hirdetesekben es felszereltsegben persze nem
tudunk versenyezi a Szentendre es Videkevel, a tdbbi kdrnyekbeli lappal pedig nem
is akarunk, hiszen azok nalunk ritkabban keriilnek a standokra, es mas elvek menten
foglalkoznak a varosi es kdrnyekbeli esemenyekkel" - mondja Horvath Gusztav.
H a atnezziik a lapszamokat, feltiinik, hogy a Hirlap reflektal a tdbbi sajtdorganum
eletere. 1992. szeptember 5-en peldaul lelkesen iidvdzli az ujonnan megjelent Ulcisia
Castra cimii ujsagot, az Ulcisia Castra Barati Kdr lapjat, es hosszii eletet kivan neki, hiszen „minel tdbb iijsag van, minel tdbb velemennyel talalkozik az olvasd, annal inkabb
tud valasztani ,kiildnbseget tenni az allaspontok kdzdtt." Ennel kimeritdl)ben foglalkozik azonban a Szentendre es Videke sorsaval 1993 nyaran, amikor az dnkormanyzati lap
Juhasz Angela fdszerkesztd felmondasa utan hirtelen nem jelenik meg tdbbe, ellenben
a standokra keriil a Szentendre es... cimii maganiijsag. A Hirlap - idezet szd szerint „visitani kezd", mert felhaboritdnak tartja, hogy „a het eve meglevd varosi ujsagot egyszeriien atmentik maganlappa." Juliusban es augusztusban tdbb cikk is sziiletik, amely
azt firtatja, vajon a liberalis oldal (az S Z D S Z - F I D E S Z frakcid) privatizalni, atmenteni
akarja-e a lapot magankezbe, s egyaltalan, mi lesz a varosi iijsag sorsa. A nagy erdeklddes termeszetesen a kdzvagyon es a tdbbsegi erdek vedelmenek szdlt az U j Szentendrei
Hirlap (akkor meg Hirmondd) reszerdl. S ha mar a reflexidknal tartunk: talan egyetlen
masik helyi iijsag sem indokolta olyan reszletesen es becsiiletesen a sajat aremeleset,
mint tette ezt a Hirmondd 1992-ben, amikor egy teljes hasabon keresztul mutatta be a
reszletes eldallitasi kdltsegeket, es kerte az olvasdk megerteset. A z eredmeny: az ujsag
ma is tdretlenul miikddik, vagyis az alapos kdltsegkimutatas es megokolas - meg persze
a szabad sajtd elven szerkesztett tartalom - meggydzie az olvasdkat.
Mint mondjak, egy kdzeleti lap sikere azzal is lemerhetd, hogy „mennyire kavarja meg az alldvizet", hanyszor nyiil - velt vagy valds - darazsfeszekbe. A Hirlap
atelt mar tdbb sajtdpert is, de egyikben sem marasztaltak el. Csupan az elsd esetben nem nyerte meg a pert, tudniillik ott megegyezes sziiletett. „A kilencvenes evek
elsd feleben egy durva cikket kdzdltiink le Nemeth Gabor polgarmesterrdi, amelyet
maig sajnalok" - fogalmaz Horvath Gusztav, majd igy folytatja: „Tdrtenete soran a
Hirlapnak mindvegig meg kellett kuzdenie azzal, hogy sokan indokolatlanul perelik
be, mert nincsenek tisztaban azzal, hogy a sajtd egy sajatos intezmeny, amely nem
az dnkormanyzati tdrveny, hanem a sajtdtdrveny alapjan miikddik." Miakich Gabor
polgarmester peldaul az evezred elejen azert perelte be az ujsagot, mert egy zart
kepviseld-testiileti iilesen sziiletett dontes mellett az Uj Szentendrei Hirlap megirta
a szdba keriilt, de meg nem szavazott egyeb ddntesi variacidkat is.
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Horvath Gusztav az az ember, aki talan a legtobb iddt tdltdtte varosunkban a kepviseld-testiileti iileseken: az elsd dnkormanyzati ciklusban az ujsag szerkesztdjekent
figyelte lelkesen az elhangzottakat, a masodik es a harmadik ciklusban dnkormanyzati kepviseldlcent, a negyedikben a Varosi Szolgaltatd Zrt. cegvezetdjekent latogatta
az iileseket. Derii kell hozza, hogy az ott hallottakat objektiven tudja feldolgozni - allitja. Vajon hova lehet ndveszteni a sokak altal ismert, zdld fejleces iijsagot, „Guszti lapjat", ahogyan a legtdbben emlegetik? „Fejleszteni nemigen van lehetdsegiink.
A z ujsagiras es - szerkesztes azonban olyan tevekenyseg, amellyel az ember - ha az
egeszsege engedi - meg nyugdijas koraban is elbibelddik. Legrosszabb esetben ez
lesz a Hirlap jdvdje, termeszetesen folytatjuk, ameddig birjuk."
A z ujsag iddrdl iddre kdzzetette a Varosi Szolgaltatd fele kdztartozasokkal rendelkezd helyi lakosok listajat. Evekkel azeldtt, hogy Horvath Gusztav a Varosi Szolgaltatd
Zrt. cegvezetdje lett, az ujsag iddrdl iddre kdzzetette a varosi addsok listajat. Nev nelkiil, lepcsdTiazankenii bontasban jelent meg nyomtatasban, hogy kinek mekkora tavhdtartozasa van. Amelyik kdzds kepviseld kerte, annak a szerkesztd reszletes, nev szerinti
listat adott. A z akkori „cegvezer", Gydri Ferenc partner volt a lista megjelenteteseben.
Amint Horvath Gusztav beszamolt rdla, csak pozitiv visszajelzest kapott, es bar szamottevden nem, de egyes esetekben hatasos mddszernek bizonyult ez a fajta „anonim
pellengerezes." „Ebben az esetben is, mint altalaban, a tdbbseg erdeke vezerelt, hiszen
valakinek ki kell fizetnie a fiitdmij kdltsegeit a nem fizetdTc helyett is" - mondja.
UJ P I L I S H E G Y V I D E K I H I R E K
(1991-1992)
Tdrtenelmi iddszakban, de viszonylag ritkan jelent meg a Keresztenydemokrata
Neppart es a dunakanyari keresztenyek lapja 1991-92-ben Szentendren. A sajtdelet
rendszervaltast kdvetd felelenkiilese magaval hozta az egyhazak es a politikai partok
lapalapitasi kedvet is. Ennek egyik tanujelet tapasztalhatjuk az Uj Pilishegyvideki H i rekben is. , / l Keresztenydemokrata Neppdrt szentendrei szervezetenek regi vdgya, hogy a
kornyekbeli keresztenydemokrata szervezetekkel egyiitt lapot inditson. Olyan lapot, amely
tdjekoztat, miivel, nevel, s a kereszteny szellemisegnek megfelelden foglal dlldst Olyan
nevet kerestiink lapunknak, amely kifejezi tdgabb kdmyezetiinkhoz, a Pilishez valo kotodesiinket Igy esett a vdlasztds a Pilishegyvideki Hirek"-Te, hiszen ilyen newel mar a
szazad elejen letezett lap a kdrnyeken. Ujsagunk egyeldre iddszakonkent, terviink
szerint jelesebb egyhazi es nemzeti iinnepeinken jelenik meg. ( . . . ) Bizunk benne,
hogy lapunk - ha szereny meretekben is - tudatositja majd kdrnyekiink kereszteny
szellemii lakdinak egymasra utaltsagat es erdsiti egyiive tartozasunk erzeset." A fenti
gondolatokat Sods Sandor,"'' a K D N P Pest megyei szervezetenek alelndke, szentendrei iigyvezetd titkar irja az 199L december - 1992. januari elsd szam cimlapjan.
Amilyen egyszerii az iijsag kiallitasa, olyan tartalmasra sikeredett a szerkesztese. K i i ldnds figyelmet erdemei rajta a „fejlec", amely voltakeppen keretet ad a fekete-feherben nyomtatott, gondosan tdrdelt laptiikornek. Grafikajaban egyarant megjelenik
- termeszetesen - a lap cime, a K D N P emblemaja, valamint a szerkesztdi ars poetica.
Mindez egysegbe foglalva keresztet formaz, egyertelmiien fejezve ki: aki e lapot kezbe veszi, eltdkelt, stabil kereszteny ertekrend menten tajekozddd cikkeket kap.
„Cum Deo pro Patria et Libertate" - szdl a I I . Rakdczi Ferenc zaszlajardl kdlcsdnzdtt jelmondat, amely az elsd szamnal meg a fejlec alsd soraban, a 2-3. szamnal
viszont mar legfeliil talalhatd. A belsd tdmdrseget es a fotdk, kepek elenyeszd ara739
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nyat ellensulyozza a hatso borito legiessege. Mig az elso szam hatso boritojan csak
az idezett jelmondat es a K D N P emblemaja lathato, addig a masodik szam hatso
oldalan grafikat, a harmadiken pedig a K D N P belepesi nyilatkozatat lathatjuk.
A tartalmat tekintve egyertelmuen kulturalis laprol beszelhetiink, hiszen L . Kecskes
Andras, a lantmiiveszeterol ismert szentendrei diszpolgar, megbizott szerkeszto es Soos
Sandor felelos kiado szandekai szerint az Uj Pilishegyvideki Hirek tortenelmi, neprajzi
es kulturalis orientaciojii sajtoorganum. A keresztenydemokrata rendezvenyekroT szolo beharangozok es hiradasok mellett eppen ezert - s persze a ritka megjelenes miatt is
- inkabb „id6tlen" anyagok kapnak helyet a lapban: elemzes a Szent Koronarol, Toth
Sandor irasa arrol, Szabad-e, kell-e a keresztenyeknek politizdlni, vagy eppen a Bozoky
Mihaly keziratos kantorkonyvebol kozolt kottareszlet. Sajnos nehany helyen nekrologokkal is talalkozhatunk: Domokos Pal Peter neprajzkutato bucsiiztatasaval, a Steger
Xaver Ferenc operaenekes halalanak 80. evforduloja alkalmabol irt megemlekezessel,
vagy eppen Volly Istvan zenetudos eltavozasarol hirt ado cikkei.
A szerzok kozott konzervativ ertelmisegieket iidvozolhetunk. Leggyakrabban L .
Kecskes Andras publikal, de Losonci Miklos, Szatmari Imre kantor, dr. Mailath Imre,
dr. Katona Gyulane Szentendrey Katalin, illetve a ferences Szanto Konrad es P. dr.
Soos Janos Anyos is irt cikkeket. A lapot a lelkesedes es az elkotelezettseg inditotta
utjara. Mivel azonban alig talalunk benne hirdeteseket, nem sokaig tudta fenntartani
magat. Harom szama valt ismertte, mindegyiken azt olvashatjuk: „ara tervezes alatt."
E z az allapot vegig igy is maradt: 1992 augusztus-szeptemberebol szarmazik az utolso
ismert szam.
IPSZILON
Nyitott lap a Dunakanyarban
(1992)

IPSZILON
A lap tulajdonosa es foszerkesztdje, dr. Torok Katalin neprajzos, tarsadalomtortenesz, miiveszeti iro 1971 ota el Szentendren.'^'' A varoshoz kapcsolodo tevekenysege
Izbeg varosresz helytorteneti kutatasaval kezdodott. 1990-ben megalapitotta az Izbegi Telepiilesfejleszto Tarsasagot es Alapitvanyt, mindkettdnek harom evig volt az
740
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elnoke. 1990-1992 kozott a Szentendre es Videke felelos szerkesztoje. A laptol sajat
dontesere valt meg, majd 1997-2004 kozott olvaso szerkesztokent es helyettes szerkesztokent ismet a munkatarsak kozott talaljuk. A kilencvenes evek elejetol rendszeresen jelennek meg a lapban helytorteneti es muveszettorteneti temaju irasai.
A z Ipszilon cimu havilapot 1992-ben alapitotta, harom honappal a Szentendre es
Videketol tortent megvalasa utan, majd ugyanezzel a newel a Szamarhegyen lakasgaleriat nyitott. A sokoldalu, mindenre fogekony, nagy ismeretsegi korrel rendelkezo
szerkeszto azert a lap indulasanal kisse ovatos. A Bekoszonoben ezeket irja: „ Voltak,
akik driiltsegnek tartottdk! Ket ujsdg melle egy harmadikat most, amikor orszdgos lapok
sziinnek meg, esnek szet. Mdsok, es ok voltak tdbben: hittek, hogy sikeriilni fog, aJkartdk, hogy legyen egy mdsik ujsdg, felajdnlottdk segitsegtiket, osztonzo biztatdssal dlltak
mellenk. Igy sziiletett meg a semmibdl hdrom hdnap alatt az Ipszilon, az dsszefogds es
egyetakards szep pelddja".
S kik alltak az uj lap melle? Alacs B . Tamas, Cseko Sandor, Dunay Csilla, Hulej
Emese, Lengyel Nagy Anna ujsagirok, Borbely Ferenc grafikus, Csajka Gabor Cyprian kolto, Cseke Csilla fotoriporter, Deim Peter fotomuvesz, Deri Gydrgy gordonkamiivesz, Endrei Judit TV-musorvezetd, szerkesztd, Gergyeni Agnes kozmetikus,
Hajdu Laszld, Kocsis Imre, fe Lugossy Laszld festd- es kepzdmiiveszek, dr. Hann F e renc, Wehner Tibor muveszettdrteneszek, Horvath Judit pszicholdgus. Mate Gydrgy
kdnyvtaros, helytortenesz, dr. Sin Edit helytdrtenesz, Novacsek Vojnics Kornel
konyvtaros, 6 r i Janos kdzgazdasz, Szabd Leventene, Pap Klara fdepiteszek, Zaszkaliczky Tamas orgonamuvesz es sokan masok.
„Nyitott lap a Dunakanyarban, igy szdl az aleim -olvashatd a szerkesztdi bekdszdntdben -Nyitottak vagyunk mindenre, ami mentes a szelsosegektol, ami szdndekdban segitd'es
dsztdnzo, ami szdrakoztat es tdjekoztat, ami korrekten birdl vagy leleplez, ami ertekmento
es hagyomdnydpold es dtletadd. „ A z Ipszilon fd tdrekvese volt, hogy Szentendren kivul
a Dunakanyar harom hasonld helyzetii tdrtenelmi varosa: Vac, Visegrad, Esztergom
szamara is fdrumot adjon a tapasztalatcserenek, az dsszehasonlitasnak, az azonos kihivasok megoldasi lehetdsegeinek. A tersegi telepiilesek reszerdl azonban nem volt
elegendd fogaddkeszseg egy ilyen szemleletii, „kiviilrdl jdtt" lapra, s a szerkesztd lehetdsegeit is meghaladtak a terjesztessel es kapcsolattartassal jard nehezsegek, ezert
dt lapszam utan az Ipszilon megsziinni kenyszerult. A 24 oldalas lap minden hd elsd
penteken jelent meg. A r a 39.50 F t volt, de eld is lehetett fizetni ra.
U L C I S I A CASTRA
(1992)
A lap felelds kiaddja az Ulcisia Castra Barati K d r az alcim szerint olvasnivaldt ajanl
a szentendreieknek. A z ujsag cime a regen itt eldlcnek erthetd volt, az ujonnan betelepulteknek azonban meg kellett magyarazni. Kesdl^b ezt meg is tettek. Soproni
Sandort, a Ferenczy Muzeum regesz igazgatdjat idezve megirtak, hogy e nev mdgdtt
a rdmaiak rejtdznek, akik Krisztus utan az elsd szazadban kialakitva Pannonia provinciat, a Duna menten a barbarok elleni vedekezesiil katonai taborok sorat epitettek
ki. A z itt, nalunk emelt tabor viselte az Ulcisia Castra (Farkasvar) nevet. A barati
kdrt egy a varoshoz tdbb szaz eve kdtddd csalad fiatal, aktiv tagja, Benkovits Gydrgy
alapitotta es fogta dssze.''** Tagjai a kiadd szocialista erzelmii baratai voltak: Maholanyi Pal, Miakich Gabor, Mezei Zsuzsanna, Nemeshazi Beatrix, Szabd Gusztav,
Szabd Imre kesd'bbi kdrnyezetvedelmi miniszter es Ikvai-Szabd Imre, jelenleg Buda741
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pest fopolgarmester-helyettese. A tarsasag ugy erezte, hogy a varos fejleszteseert sok
mindent lehetne es kellene tenni, s ok rendelkeznek is ehhez programmal. A m , hogy
ezt a varos megismerje es tamogassa, ahhoz ezt veliik tudaini kell. Ehhez pedig egy
lapra lenne sziikseg. D e ki ert a lapkiadashoz? Senki, de a szabadda lett Benkovits
Gydrgynek volt kedve hozza. Epp akkor hagyta ott egy osztrak cegnel betoltott jol
fizeto allasat. A vegkielegiteskent kapott osszegbol vett egy szamitogepet es neki allt
tanulni, amiben nagy segitsegere volt felesege, aki a Szentendre es Videke cimii lap
nyomdajanak, a B&G-nek evek ota erto es gyakorlott munkatarsa volt.
Most mar csak a cikkirokat kellett osszeszedni. Termeszetesen penziik hivatalos
iijsagirora nem volt. Azert baratsagbol jdtt kdziiliik harom is. Kertesz Peter orszagos
lapoknakjs dolgozott (Pest Megyei Hirlap, Nepszabadsag, Magyar Nemzet, Magyar
Hirlap). 6 irta a lapban a legtdbb cikket. Sajat neve mellett irt meg cikket K.P., Kerekes Elek, nemecsek es Fradl Rosenmayer nev alatt. A z dpartfogoltja volt az ujsagirassal prdbalkozd Tdrdk Mdnika. Desi Janos ugyancsak a Magyar Nemzetnel dolgozott.
Mellettiik termeszetesen irtak cikket a helyi kepviseldic: Malomsoky Jdzsef, Paulina
Laszld, Toth Istvan, dr. Szel Peter orszaggyulesi kepviseld, Miakich Gabor ugyancsak
helyi kepviseld a sajat neven es Tdth Karoly nev alatt kdzdlte irasait. Szakemberkent
fogott tollat a kezebe Molnar Gabor, a Csaladsegitd Szolgalat vezetdje, dr. Magyar
Erzsebet es dr. Pavai Erzsebet orvosok. Rajtuk kiviil egy-egy cikk szerzdje volt: Fiirj
Gydrgy, Hargitay Laszld mezdgazdasz, Mezei Zsuzsanna, Novacsek Vojnics Kornel
kdnyvtaros, Selenyi Zoltan, Szabados Janos erddmerndk, epitesz. Fiirkesz Feri alneven is jelent meg cikk.
Atnezve a szeptemberidl novemberig megjelent dt szamot az latszik, hogy meg inkabb nem a programokrdl, tervekrdl jelentettek meg cikkek, mint inkabb arrdl, amit
epp akkor a szerkesztdseg fontosnak, erdekesnek, megbotrankoztatdnak tartott. S
mik voltak ezek? Peldaul tdbbek kdzdtt hir lett, hogy Nem lesz butik a kdnyvesboltbol,
Drdgul megint a Jutes, Az dkumene szellemeben miikddik az uj egyhazi iskola a Bajcsy-Zsilinszky utcaban, s Bdrmely felekezeti! tanulot szivesen Idt az induld reformatus
iskola. irnak arrdl, hogy Vdgohid helyett husfeldolgozo lesz. Utana jartak annak, hogy
Miert tdvozik HegedUs Mdrta? a miivelddesi osztaly vezetesebdT A From the soviet
army cim alatt azon fiistdldg a cikkird, hogy az ide latogatd turistak a F d terrdi szuvenirkent az orosz hadsereg relikviait vihetik el, s nem valami Szentendrehez kdtddd
emlektargyat. A legtdbb cikket a Mdricz Zsigmond Gimnazium bolond ballagasan
megesett figyelmetlensegnek szantak. A Farkas a Fo teren cimii cikkbdl megtudhattak a varosiak, hogy az egyik diak fasiszta jelvennyel a ruhajan jelent meg. E z iigyben
megszdlaltattak Lovasi Jdzsef renddrkapitanyt es David Krauszt is. De felhaboritdnak talaltak azt is, hogy szexipari Kukkolo nyilt kozpenzbol. A cikkekben megszdlaltatnak tdbb itt eld jeles szemelyt: Blanckenstein Gydrgy (r.kat. plebanos), Fenyd
Laszld (csellista), Kovacs Lajos (karnagy), Meszaros E r i k a (kajakos), Saly Sandor dr.
(orvos), illetve nyilatkozott tdbbek kdzdtt Mdcsai Gydrgy (tanar), P. Tdth Bela (reformatus lelkesz), Szeltag Jend (vallalkozd). Temaja szerint irt a lap a megyei kdnyvtarrdl, a miizeumrdl, a kdzpenzrdl, a telefonrdl, a helyi televizidrdl, es termeszetesen
a kiildnbdzd biinesetekrdl. S miert sziint meg rdvid muikddes utan az igeretesnek
induld lap? Arrdl a kiadd es szerkesztd Benkovits Gydrgy a kdvetkezd'ket mondta:
„Erdekld'desbdl fogtam bele a munkaba. Izgatott az iij technika es az uj lehetdseg.
Tanultam, de a lap szerkesztese tdbb iddt igenyelt volna, mint amennyim volt. Helyi
es megyei kepviseld'kent eleg elfoglalt voltam".
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SZENTENDREI POLGAR
(1993-1994)
A varoshoz regota kotodo szentendreiekbol, illetve az ujabban itt elo, am a varost
szeretd es feltd polgarokbdl 1989-ben megalakult a Szentendrei Erdekvedelmi Egyesiilet. A tagok iigy ereztek, hogy varosvedd terveikkel, dtleteikkel akkor erhetnek
el valddi sikert, ha azokat a varosiak is megismerik, ezert elhataroztak, lapot adnak
ki. A kiadast es szerkesztest a varosban mukddd Pest Megyei Kdzmiivelddesi I n formacids Kdzpont igazgatdja, dnkormanyzati kepviseld, Takacs Gabor vallalta.'^^ A
lap szerkesztesebe kesd'bb bekapcsolddott a masik helyi lap, a Szentendre es Videke
ket munkatarsa Gajan E v a es Mate Gydrgy is. 1993. aprilis havaban meg is jelent a
mutatvanyszam. A lapot a vezercikkben jeles szemely, a Szentendre Barati Kdrenek
elndke, Szakonyi Karoly ird bocsatotta utjara: "Szentendret mindig vedeni kell. Ritka
ertek ez a vdros. A kdrnyezd hegyek es a folyd kisebbik dga, a Kis-Duna dleleseben Szentendre a tdrtenelem eleven tanuja. Es tanuja a nepek bardtsdgdnak is, hiszen egyiitt elnek
itt mdr midta magyarok, szerbek, dalmdtok, nemetek, bosnydkok, amint kdzds otthonnak erezte kordbban is annyi nep, itt hagyva emlekeit hdzakban, templomokban, holt
kdvekben, kanyargo utcdkon, kicsiny tereken. Ezt kivdnjdk orizni mostani hiv lakdi es
dvni e vdroskdt mindazoktdl, akik csak az Uzleti lehetdsegeket Idtjdk benne, s nem szepseget Szerencseje Szentendrenek, hogy mindig akadnak patridtdk, most is dsszefognak
sokan, hogy gondjdt viseljek, dpoljdk, es lehetdsegeikhez kepest meg- mentsek mindattdl,
ami oly sok videken a kisvdrosokat tdnkreteheti, kiforgathatja jellegzetessegUkbdl, megfosztatja kellemUktdl es bdjuktdl. Segitse dket minden Szentendret becsUld, szeretd polgdr
igyekezetUkben."
A lap elsd szamaban cikket irdk a varos ismert szemelyei: Blanckenstein Gydrgy
rdmai katolikus plebanos, Gality Vojiszlav orthodox lelkesz, dr. Katona Gyulane
helytdrtenesz. Pap Klara, a Polgarmesteri Hivatal fd'epitesze, K u n Csaba, a Petdfi
Kulturalis es Hagyomanydrzd Egyesiilet elndke, dr. Kovacs Bela, Horvath Frigyes
dnkormanyzati kepviseld'k, dr. Tdrdk Turul a helyi M D F elndke, Hangonyi Sandor
ki, dr. Katona Zsuzsanna orvos es egy tavolba szakadt egykori ferences diak Margescune Hunor Maria. Temajuk szerint a cikkek szdltak a hiisvetrdl, a kdziigyekrdl:
epitesrdl, varosvedelemrdi, kdztisztasagrdl, sportrdl es kulturalis programokrdl. A
lap kedvezd visszhangra talalt, igy majus havaban megjelentethettek a 2. szamot. A z
eldzd szam nyolc oldalahoz kepest a bekiilddtt irasok mar tizenket oldalt is megtdltdttek. Foglalkozasa szerint a cikkirdk kdzdtt volt lelkesz: dr. P. Tdth Bela, kdnyvtaros: Novacsek Vojnics Kornel, Veres Janos, gydgyszeresz: Tdth Gezane, zenesz: ifj.
Borsddy Laszld, miiveszettdrtenesz: Losonci Miklds, kepzd'miivesz: B . Urban Terez,
helytdrtenesz: dr. Katona Gyulane Szentendrey Katalin, kepviseld: dr. Szel Peter es
ket erdeklddd „latogatd": Hutter Jdzsef, Halzer. A z irasok temajuk szerint valtozatosak: Szent Fldrian kapolna, Barokk varos barokk zene, Mdricz Zsigmond Tarsasag,
A gydgyszertar es az operaenekes patikus, Steger Xaver Ferenc, a regi szentendrei
egyesiiletek, kepzdmuveszeti kiallitas (Molnar Bertalan), Ket ide latogatd turista velemenye a varosrdl. A z utolsd oldalon pedig megjelent a hirdetes. A kepeket a lapba
a hivatasos fotosok: Deim Peter, Hangai Laszld, Gajzagd Jolan es Hegediis Zsuzsa
keszitettek.
A 3. szamban Gajan E v a szerkesztd a Bemutatkozik a Szentendrei Polgdr cim alatt
a kdvetkezd'k szavakkal fordult a Tisztelt Olvasdkhoz: A „Szentendrei Polgdr cimii
lappal a kiadd szeretne a Szentendren mukddd egyesUleteknek, tdrsasdgoknak, klubok742
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nak, barati kdrdknek stb. fdrumot biztositani. Ezdltal (bdr szereny mertekben) hozzdjdrul
ahhoz, hogy mindazok, akiknek a vdros gazdag multjdrdl, gondoktdl szetzildlt jelenerol
es sok tekintetben homdlyos jdvojerol gondolatai, emlekei, tervei vannak - s ezeket kepes
megosztani mdsokkal is - sajtdnyilvdnossdgot kapjanak." A lap a harmadik oldalon
fel is sorolja az akkor epp a varosban milkddo tarsadalmi szervezeteket. Szam szerint negyvenet. Kesobb ehhez kiegesziteskent megneveznek meg tizenkilencet (1993.
szeptember). Miutan a lap az alcime szerint az egyletek es tarsasagok lapja kivan lenni, van tehat erdekkore, es remenye szerint, lesznek olvasoi is. A nevezett cikk szerzdje a tovabbiakban ezt irja a laprol: „Szerkeszt6seggel, szerkesztdbizottsdggal a Polgdr
bizony nem rendelkezik. De bizunk benne: elegendd a szentendrei polgdrok azon szdndeka, hogy a kdzerdeku tudnivaldkat egyszeruen nyilvdnossdgra hozzdk minden kdzvetitd
nelkiil...E lap nem kdveti mindenben a helyi sajtdtermekeket, nem lesz tele a legfrissebb
hirekkel, megprdbdl mentes maradni a szemelyes es pdrtcivakoddsoktdl. Szivesebben
enged teret a nyugodtabb hangvetelu, a mult hagyomdnyait taglald, a jelen problemdit
elemzd irdsoknak, s ilyen ertelemben meg taldn az ellen sem tiltakozik, hogy egy kicsit
regies." A felelds szerkesztd, Takacs Gabor mindehhez hozzateszi meg: „Kerjiik az
egyesiiletek, tdrsasdgok kepviseldit, hogy megjelenesiikkel, dtleteikkel, velemenyiikkel es
nem utolsdsorban irdsaikkal segitsek a Szentendrei Polgdr arculatdnak kialakitdsdt, s
egyben az egeszseges helyi nyilvdnossdg megteremteset." Celkitilzeset a lap be is tartotta.
A kdvetkezd szamokban sorra jelentek meg a varos ertekeit, a kuldnbdzd egyleteket
bemutatd cikkek. D r . Berenyi Laszld a lakdkdrnyezetiinkrdi, D . Szabd Maria a papszigeti strandrdl, Nadai Andras a varos lij kulturalis programjardl, az Ister-napokrdl,
dr. Katona Gyulane Izbegrdi, Stiegler Katalin es Valki Gizella a testvarosban. Salon
de Provence-ban elert iskolai sportsikerekrdl, Schleininger Tamar a barokk Szentendrerdl irt. Szd esik meg a lapban a varosban tartott 26. nemzetkdzi tajekozddasi
vilagbajnoksagrdl, a szentendrei nyugdijasok „fergeteges" kankanjardl, a tobakosok
keresztjerdl, es Szentendrei Nyar alkalmabdl iijra bemutatott Pikko Hertzeg szomorii es vidam histdriajardl. E s meg sok egyebrdl. Vegiil a lap egy teljes oldalon tajekoztatast ad a varos kulturalis intezmenyeinek es miizeumainak programjabdl.
A 4. szam annyi valtozast hozott, hogy enyhe rdzsaszin papiron jelent meg. Egyebkent a cikkek ismet a kulturardl es az egyesiiletekrdl szolnak. Szd esik a Ferenczy
Miizeum athelyezeserdl, a regi fiireszmalom atalakitasaval kapcsolatos tervekrdl es a
Castrumrdl. Bemutatkozik a Pro Musica zenebarat egyesiilet es a Szentendrei Horgaszegyesiilet. A lap iidvdzli a tarslapot, a Dunakorzo cimii ujsagot. Olvashatunk meg
a Pilisben eld eletreformerekrdl, a szentendrei bormiizeumrdl es annak vezetdjerdl,
a banyaszbdl lett boraszrdl, a Ternai Andras tanar altal miikddtetett fazekas boltrdl.
Folytatddik a barokk Szentendre es a regi szentendrei kepeslapok bemutatasa. Hirdetes meg mindig nines az iijsagban, de megtalaljuk benne reszletesen a havi programokat. A novemberi 5. szamban aztan megtalalja „az igazi szinet" a lap. A barackszinrdl
mely sargara valt, amit megsziineseig meg is tart. Ezzel utal a varos barokk hazainak
jellegzetes szinere.. Ettdl kezdve a szerkesztes is egysegesebb, a tartalom attekinthetdl)be valik. Megjelennek a hirdetesek is. A z alaposabb es hosszabb cikkek tizenhat oldalt
is megtdltenek. Feltiinik egy-egy allandd tema: peldaul jeles, erdekes szemelyek, regi
szentendrei csaladok. A z evet decemberben a 6. szammal zarjak. Ebben folytatddnak
a felsorolt temak, es szerzdlcent feltiinik ket, a varoshoz szorosan kdtddd festdmiivesz
neve: Deim Pale es Szanthd Imree. A z d lirai es egyedi gondolataik kiildn szinfoltjai a
lapnak. Szerencsere die a kdvetkezd szamokban is publikaltak.
1994-ben a kitiizdtt cel erdekeben teljes lelkesedessel folyik tovabb a munka.
Ahogy a szerkesztdic igertek, a napi politikai esemenyekkel nem foglalkoznak. A lap146

nak mas erteke van. Szentendre tortenetet, az itt eld regi csaladokat, a varoshoz kdtddd muveszeket, kulturalis intezmenyeket, a kdrnyezet termeszeti ertekeit bemutatd
cikkek amellett, hogy igen olvasmanyosak, fotdval gazdagon illusztraltak, adataikkal
pdtolhatatlan ertekei a varos helytdrtenetenek. A lapban egyetlen hivatasos ujsagird
sem dolgozott. A cikkird vagy egy egyesulet vezetdje, vagy egy tema szakertdje: dr.
Chikan Balint, Tdth Antal, Wehner Tibor miiveszettdrtenesz, Schleininger Tamas
muzeoldgus, B . Urban Terez keramikus, dr. Ddry Istvan, Gerlai Peter, Kosztolanyi
Istvanne, Rethei Prikkel Lajos tanar. Pap Klara epitesz, Kabai Ilona, Novacsek Vojnics Kornel kdnyvtaros, Urmds Ldrant, a varos regi kepeslapjainak legszorgalmasabb
gyujtdje, ezaltal a regi Szentendre jd ismerdje. Mellettiik termeszetesen irtak cikket
a lapba a munkatarsak, Gajan Eva, Mate Gydrgy es Takacs Gabor is. A z ujsag ebben
az evben het szamot ert meg. A szep tervekkel es nagyszerii gardaval induld iijsag
azonban sajnos ket ev utan megsziint. A megsziines okardl a lap nem tajekoztat.
SZENTENDREI POLGAR
(1994)
Amint arrdl a Szentendrei Szocialistak cimii valasztasi kiadvanynal olvashatunk, 1994
december 11-en helyhatdsagi valasztasok zajlottak az orszagban. A szentendrei eredmenyekrdl egy vegteleniil egyszerii egyoldalas kiadvany, a szinten Szentendrei Polgar
cimre hallgatd nyomdai termek szamolt be meg december hdnapban. Erdemes a korabeli viszonyok kdnnyebb atlathatdsaga erdekeben e kis, irdgeppel irt es fenymasoldval
sokszorositott lap iiriigyen a kepviseldt bejuttatd partok megoszlasat es a jeldld szervezetek rendszerenek dsszetetelet felidezni. A polgarmester Kallay Peter, a Fiiggetlen
Kisgazdapart, az Egyesiilt Kisgazdapart, Magyar Demokrata Fdrum, a Magyar Igazsag
es Elet Partja, valamint a Keresztenydemokrata Neppart kdzds jeldltje lett. E z a koalicio harom kepviseldt juttatott a testiiletbe, akiket azonban az M D F hivatalosan nem
tamogatott, az csak a polgarmesteri jeldlesben adott segitseget. A Szentendrei Erdekvedelmi Egyesiilet, az Izbegi Barati Kdr Egyesiilet, a Fiatal Demokraiak Szdvetsege
es a Magyar Demokrata Fdrum kdzds jeldltjei dt kepviseldvel birtak, a Magyar Szocialista Partnak negy, a Szabad Demokraiak Szdvetsegenek pedig harom kepviseldje
volt. Ketten fiiggetlenkent jutottak be a kepviseld-testiiletbe, egy fd (Horvath Gusztav)
pedig a Valasztasi Szdvetseg Vdrosunkert nevii szervezet tagja volt. Benkovits Gydrgy
( M S Z P ) , Szabd Imre ( M S Z P ) , Nemeth Lajosne, Jolsvai Arisztidne es Szabd Gusztav (fiiggetlenek), Varga Laszldne es dr. Lazar Sandor (SZTEV-Izbeg-Fidesz), Sods
Sandor ( F K g P - K D N P - M I E P - E K g P ) , illetve Malomsoky Jdzsef es Fuferendane A r szenievits Maria ( M S Z P - S Z D S Z kdzds jeldlt) nyertek el az egyeni valasztdkeriiletek
kepviseldi mandatumat. Kompenzacids listardl Takacs Gabor es Fiildp Zsolt ( S Z T E V Izbeg-MDF-Fidesz), Paulina Laszld es Feher Andras ( F K g P - K D N P - M I E P - E K g P ) ,
Maholanyi Pal ( M S Z P ) , Horvath Gusztav ( V S Z V ) es Nemeth Gabor ( S Z D S Z ) jutott
be a testuletbe. Kisebbsegi kedvezmennyel Gavrilovits Sandort valasztottak kepviseIdnek, mig a szerb nemzeti kisebbsegi dnkormanyzat tagjai Brczan Miroszlav, Gality
Vojiszlav, Margaritovits Milenko, Vukovits Koszia es Petromarko Sana lettek.
DUNAKANYAR B A L O L D A L
(1993)
Prdbaszammal indult 1993 karacsonyan a szocialistak valasztasi kiadvanya, a Dunakanyar Baloldal. A Magyar Szocialista Part Szentendre es Kdrnyeke Szervezetenek
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egisze alatt havonta megjelentetett, valtozo terjedelmu ujsagban - a Szentendrei Szocialistak cimu, ugyancsak valasztasi celzatu kiadvannyal ellentetben - ebben az egesz
Dunakanyar, tehat a tagabb ertelemben vett terseg G^ras) iigyel jelennek meg. A
teriileti felfogas kiilonbsege rogton lathato lesz, ha a ket lap celjai kozotti alapvetd
kiildnbseget megertjuk: mig az eldl^bi a helyhatdsagi valasztasokra kesziilt egyszeri
sajtdtermek volt, addig a Dunakanyar Baloldal az orszaggyiilesi valasztasokra kampanyolt a - ma iigy mondanank - kistersegben.
A z emlitett prdbaszamban Miakich Gaborrar"*^ olvashatd interju, Kdsane Kovacs
Magda szentendrei latogatasardl szamolnak be, de szd esik Pomaz 1993. evi karacsonyardl es „Szabd" szerzdi nev alatt az egeszsegrdl es az iinneprdi olvashatd hosszabb
ertekezes. A z ujsagtdl tavol all a „szaraz" jelzd: a negyedik oldalon rejtveny csabit
olvasasra (a nyeremeny egy szankd volt), valamint a sebesseghatarok betartasara
buzditd „import" tdrtenet olvashatd.
Nines ez maskent a tdbbi szamnal sem, csupan annyi valtozik, hogy az atlagos
szamok mar hatoldalasra duzzadnak. A temak tovabbra is a szocialistak helyi vonatkozasu hirei kdziil keriilnek ki: testiileti feladatok elemzese Pomazrdl, interju a
Barcsay Jend Altalanos Iskola frissen megalakult iskolaszekerdi, Szabd Imre cikke
a Munkaskepviselet Alapitvanyrdl, es meg sorolhatnank. Ode szinfoltot jelent a lapokban Horn Gyula anyak napi cikke, amelyben megkdszdni edesanyjanak, hogy
meglatogathatja az edesanyakat, s a White Rose rockegyiittesrdl szdld bemutatkozd interju. E z utdbbibdl kideriil: bar az M S Z P klubban talaltak prdbateremre, azert
„politikamentes dvezetet" alkotnak, s igazan csak a lanyok erdeklik d'ket.
A Dunakanyar Baloldal valasztasokat kdzvetleniil megeldzd szamat mar sdtet
szinii, a korabbinal durvabb papirra nyomjak. Mint emlekezetes, az orszaggyiilesi
valasztasok 1994-ben a szocialistak sikerevel zarultak: az autdbalesete utan labadozd
Horn Gyula alakithatott kormanyt. A z iijsag ezutan letiint a szinrdl: elerte celjat,
kdvetkezhetett a felkesziiles a helyhatdsagi valasztasokra. E z azonban mar egy masik
kiadvany, a Szentendrei Szocialistdk feladata volt.
DUNAKORZO
A Szentendrei Varos szepito Egylet kiadvanya
(1993-1995)
A Szentendrei Varosszepitd Egyesiilet altal kiadott lap elsd, prdbaszama 1993. augusztus 2-an jelent meg. Benne az egyesulet titkar, a lapszerkesztd Haraszti Miklds
az lijsag inditasardl es szerkeszteserdl a kdvetkezd'ket irta: „Ugy ereztiik, hogy hasznos
lenne, a vdros erdekeit szolgdlnd, ha megjelenne egy olyan kiadvdny, melyben az egyesiileti munka kapcsdn elenk keriildfeladatokrol, gondokrol, megoldanddproblemdkrol irhatunk. Tudom, a jelen „ujsdghelyzetben" ez egy nehez vdlasztds, megis megprobdlkozunk
vele. E kiadvdny kapcsdn elhatdroztuk, hogy mindenrdl, amirdl irunk esakis objektiv,
tenyszeni tdjekoztatdsi adunk, keriiljiik a szemelyes indittatdsu megjegyzeseket. Irdsait
mindenki maga vdllalja aldirdsdval, s a szerkesztd dolga csupdn dsszedllitani, keretbe
foglalni a cikkeket. Mindannyian dnzetlenill, a vdros szeretetetdl vezerelve vegezzUk munkdnkat".
A lapban H . M . monogrammal a szerkesztd maris ir egy Beszdmolo (t) a VdrosszepitdEgyesiilet tevekenysegerdl es Kerekpdron korbeutazza a vildgot. A varos epitesze,
Fiildp Judit eldszdr bemutatja a Boldogtanydt, majd ir a tobakosok keresztjerdl^ a deli
varoskapurdl. A helytdrtenesz kdnyvtarosok kdziil Pethd Nemeth E r i k a az Abrdnyi
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kastely-v6\, Novacsek Vojnics Kornel A Rab Raby teri kutrol irt. A Ferences Gimnazium tanara, dr. Ddry Istvan bemutatja az iskola kdrnyezetvedd szakkdret, majd az
Ozon-ozon cimii cikkeben azt az drvendetes dolgot tudhatjuk meg, hogy a nemreg
inditott „Savas eso programban Szentendrerdl hdrom iskola didkjai is reszt vettek a Norveg Termeszetvedd Szdvetseg dltal szervezett europai savas esdvizsgdlo programban ". Az
utolsd lapon pedig attekinthette az olvasd, hogy a kdrnyeken mely telepiilesnek van
mar sajat lapja.
A mar 1. szamkent jelzett szam 1993 szeptembereben jelent meg. Itt mar tartalomjegyzek segiti az olvasd tajekozddasat. Eldszdr a lapiras fortelyait kutatja a szerkesztd. A Beszelgetes a Szentendrei Polgdrrol es a Szentendrei Polgdr kapcsdn cimii
cikkben a tarsiijsag munkatarsaival es munkajaval ismerkedhetett meg az olvasd. A
szamot egyebkent csak a szerkesztd es az epitesz Fiildp Judit tdltdtte meg cikkeivel.
Irtak arrdl, hogy 1993^4 Kozep-europai barokk eve Szentendren, s hogy a Budai Varban es az Obudai templomban levd harangjatekot szolgaltatd kis epiiletnek miert
nines helye es tere Szentendren. De hirt kapunk a nemreg indult Tourinform irodardl, a Dumtsa Jend utcaban kialakitott Keseshazrdl, illetve a Dunaparti Miivelddesi
Hazban induld szamitdgepes tanfolyamrdl. A negyedik oldalon is meg a szerkesztes
gondjardl olvashatunk, egy kis humorral. A szerkesztd tudja, hogy hianyzik a humor a
lapban, ezert a cikkirdknak ezt iizeni: ,Mdr ez is egy jd vice, mert nem tudom hoi lehet
utolemi. Sebaj, majd kialakul, addig is egy szamdrjules sajtpapirt repitsetek fel a Fd ter
2-be. Majd papirrepuldn vdlaszolok". Egyeldre itt kapott helyet az egylet.
A fel ev mulva, 1994. marcius 1-en megjelent 2. szamban a szerkesztd gyaszkeretben elbucsuzik az egyesiilet elndketdl, a hetvenhat eves koraban elhunyt es a lapot,
a fiatalokat oly sokat segitd dr. Gydre Andortdl. Ugyancsak az elsd lapon drdmmel irhatnak az egyesiilet altal rendezett F d teri kiallitasukrdl, ahol a mar a lapban
is bemutatott varosi ertekeket csodalhatta meg a latogatd. Ezutan olvashatunk az
egyesiilet hireirol, a termeszet pusztulasardl. Majd az Iskolapad ecsettel cim alatt hirt
kapunk egy miiveszeti iskolardl, az A G Y - r d l , es egy megdrzesre meltd, de pusztuld
hazrdl a Biikkds-part 22. sz. alatt. Tovabba a lapot a varossal oly sokat tdrddd epitesz,
Fiildp Judit irja tele hoi monogrammal, hoi teljes newel jegyzett cikkekkel: Elkesziilt
a Tobakosok keresztje, Meg dll a Malom! A vdrose lesz a borpince prese, Ismet eltUnik
egy hdz fPasztor u. 5.), Megujul a hid (Biikkds-patak, Kossuth L . u.). Azert a vegen
ahogy igertek, mar van egy kis humor, es rejtveny a varost szeretd olvasdknak is.
Ugy tiinik, a szerkesztdnek es az egyletnek egyre tdbb munkaja akadt, kevesebb
iddt tudtak szanni az iijsagnak. A kdvetkezd, sorrendben a 3. szam csak 1995. januar
13-an jelent meg. A z elfoglaltsagot jelzi, hogy a lapkiadassal sem az egyesiilet foglalkozik tovabb. A z impresszumban a kdvetkezd olvashatd: Kiadja a Szentendrei V a rosszepitd Egyesiilet megbizasabdl a Komplex-Global bt. A m i drvendetes, ebben a
szamban mar megjelennek az uj cikkirdk. A z elsd oldalt meg a szerkesztd irja. Boldog
uj evet kivan az olvasdinak, es bemutatja a varos iij polgarmesteret, Kallay Petert.
Aztan mar azt is lathatjuk, hogy egyre stabilabb lesz a lap. Alcime is van: Informdcids,
kulturdlis havi lap. Megjelenik minden hdnap elejen es 10-e kdriil. Ezer peldanyban
es az ara csak 25 Ft, tudjuk meg. Azt is felsoroljak, hoi kaphatdk a varosban. A lapot
tovabbra is Haraszti Miklds es Fiildp Judit fogja dssze. A z epitesz a Szobrok, sorsok
cim alatt Szamosi Sods Vilmos ket szobranak tdrtenetet bogozza. Ugyand irt termeszetesen a Vdrosfejlesztes - Vdrosvedelem-voi, a Tuzoltdsdgrdl es Renddrseg-rol is. A
szerkesztd a Kepviseld-testiileti Ulest mutatta be testkdzelbdl. Mellettiik az uj cikkirdk:
Kellar Janos meteoroldgus a Boldogasszony havdrdl, dr. Chikan Balint miiveszettdrteneszyl malomrdl, Urmds Ldrant a regi szentendrei kepeslapok szakertdje az Osbu149

davdr vendeglordl es Somlo Sandor vendeglojerol irt egy-egy cikket Valamint irt meg
egy diak, Meszaros Lilla a Templomdombi iskola 5. osztalyos tanuloja a Kedvenc meseje-roi. Erdekes kezdemenyezese volt a lapnak, hogy mellekletet is jelentetett meg.
A m i meg erdekesebb, hogy nem a sajat profiljaban, hanem a kornyezetvedelem temajaban. igy osszevonva nyolc oldalas lett a lap. A Zdlddvezet cimu melleklet indulasat
Haraszti Miklos a kovetkezokkel indokolta: ,Minden korszaknak megvannak a sajdtos
temdi, amelyek az embereket dltaldban erdeklik, izgatjdk. Az ezredfordulohoz kdzeledve egyre nagyobb erdeklddessel fordulunk a kornyezetvedelem fele....Meggydzddesiink,
hogy mindenkinek feladata foglalkozni kdmyezetiinkkel". E mellekletnek aztan kulon
cikkiroi gardaja lett: Kosztolanyi Istvanne, Munkacsy Bela, Nizak Imre. Olvashatunk
itt a Szentendren is megalakult Fenntarthato Kozosseg programjar61,resztvevdir61, a
szelektiv hulladekgyujtesrol, a Szalamandra Egyesiiletrol. Vegiil lassan megjelennek
a lapban az apro- es nagyobb hirdetesek, illetve a Szentendrei (kulturalis) programok
iddrendben.
Mintha egyre biztosabb lenne a lap helyzete. A 4. szamot mar valoban egy honap mulva, 1995. februar 27-en dobjak a piacra. Ebben a szerkesztotol az idohiany
mellett a lap megjelenesenek masik okat is megtudhatjuk: „ Sajnos a Dunakorzo
havi lapot meg nem sikeriilt anyagilag megalapozni, es a havi megjelenes sem kedvez a hirdetdknek, valamint az elddllitds kdltsegei nagymertekben megemelkedtek. A m
a szerkeszto meg bizik a folytatasban Mindezek ellenere tovdbbra is hiszem, hogy
sziikseg van Szentendren egy ilyen fiiggetlen, havonta megjelend ujsdgra. Ezert kerem
azokat, akik hasonloan gondolkodnak segitsenek megdrizni, fenntartani kezdemenyezesiinket". Jonnek is iij szerzok: Kabai Mariann ket verssel : Utcdn, Ora, Haraszti
Laszlone: A szentendrei napordrol irt. A lap masik lelket, Fulop Juditot azonban a
fovarosba szolitotta iij munkahelye. Haraszti Miklos meg megprobalja kitolteni a
lapot. irt a kereskeddhazrol, Kildtds egy ablakbol. Osszeszedte az informaciokat,
az aprohirdeteseket, es a Mdrciusi programok-at. Termeszetesen ehhez a szamhoz
is csatoltak mellekletkent a Zdlddvezetet. Ezutan viszont nines hir a laprol. Tobb
szamarol nem tudunk. Igazan kar, hogy eltiint a varos eletebdl egy sajatos temat
atdleld erdekes ujsag.
EGYENLITO
(1994-1996)
A z 1990-es evek kdzepen egy erdeklddd, irodalmat es miiveszetet kedveld, de a varossal elegedetlen fiatalokbdl dsszeallt egy kis kdr, akik valtoztatni szerettek volna
a varosban tapasztaltakon, es tenni valamit a kortarsaikert. E celbdl 1994-ben k i talaltak ezt a lapot. Lapszerkesztesben meg senkinek sem volt gyakorlata. Nem is
a megszokott format kdvetik. A z induld lap meg kdcos, de kedves, fiatalos. Kesdbb
aztan mindenben megfelelnek a lapok kivanalmainak. V a n impresszumuk, amelybdl
megtudhatjuk hogy a lap megjelenik minden hdnap elsd hetfdjen, es csak annyiba keriil, amennyibe egy gombdc fagyi a Suranyiban. Felelds szerkesztdi diakok: Fuferenda Maria es Karsai Orsolya. Kesd'bb csatlakozik hozzajuk Jakab Szabolcs, valamint
Szabd Imre, az Onkormanyzat Ifjiisagi, Sport es Tarsadalmi Kapcsolatok Bizottsaganak elndke. Felelds segitdjiik ket anyuka: Fuferendane Arszenievits Maria, es Kiss
Zsuzsa. A „nyomtatasi feleld'sdk:" Jakab Szabolcs, Karsai Gabor, Nemeth Viktor.
Fotds: Aknay Csaba. A lap felelds kiaddi is kdzel alltak a fiatalokhoz. O k Molnar
Gabor gydgypedagdgus, pszicholdgus, es dr. Etter Laszld a P U S Z I (Polgari Unid a
Szentendrei Ifjiisagert) elndke. A lap megjeleneset tamogatta a Soros Alapitvany,
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a mar emlitett P U S Z I es a Pest Megyei Informacios Kozpont ( P M K I K ) . Kesdbb uj
tamogatdk is akadtak: a Dalmat pince, a Suranyi cukraszda, valamint Kalman es Imi.
A lapnak szerkesztdsegi helye is volt. E celra a Molnar Gabor altal vezetett Csaladsegitd Szolgalat Halasz u.l.sz. epiilete szolgalt. A szerkesztdseg ott varta minden hdnap
utolsd hetfdjen 17 dratdl a munkatarsakat es az erdeklddd'ket.
A lap inditdinak mi is lehetne mas a mottdja, mint Szent-Gydrgyi Albert szavai:
,Mindent ujra kell kezdeni, de csak az ifjusdg tud uj vildgot epiteni." Onmaguk biztatasaul pedig ezt a Tao bdlcsesseget irjak az elsd szam cimlapjara: ,Az ezer merfoldes
utazds is egy lepessel kezdodik". E s d'k neki is vagtak az utnak. K i k irtak tele a lapot?
Termeszetesen gyakran irtak az ujsagban a szerkesztd'k: Fuferenda Maria es Karsai
Orsolya. Tdbben kuldnbdzd szignd es alnev mdge rejtd'ztek: A R O , atisch, A Z , Bib,
Bocsi, copula, CSi, csiga biga, Deke, D . Z s . L , D N S , Fiivirag, G . , H . D , K . B . , K . L . ,
K H L , Jemen, kisem-ARO, BI-Hkisem, Maca, kopcsanyi, minegyen, senki, valaki. K e sd'bb aztan tobbeknek kideriilt a valddi neve. A diakok, fiatalok mellett ott talaljuk
a segitd felnd'ttek cikkeit is. Nezziik most at, kik is voltak a lap munkatarsai, mely
szerzd'ktd'l olvashattunk erdekes, megszivlelendd vagy vicces cikkeket, verseket. Nem
rang, hanem nevsor szerint d'k a kdvetkezd'k voltak: Aknay Csaba ( A C S ) d fotdzott is,
Balint Endre, Banki Gergelyj Beliczei Bea, Dombai Borbala, Fuferendane Arszenievits Maria (Maca), Hamza Agnes, Hortobagyi Eszter, Horvath Alexandra, Horvath
Sandor Farkas, Jakab Szabolcs (Jemen), Karasz Kata, Karsai Arpad, Kertesz David,
( D N S ) , Kiss Zsuzsa, Kovacs Bence, Kovacs Lenke, Ladanyi Anita, Mate Maria, Molnar Gabor, Molnar Kata (kisem), Nagy Koppany, Onucsan Agota, Pokorny Szilard,
Redd David, Sipos Orsolya, Suba Attila, Szabd Csaba Csiga (csiga biga), Szeberenyi Gabor Szurdok Peter, Ungar Agnes, Tdrdk Mdnika, Varga Zsdfia, Varrd Attila,
Vass Gergely, Vrskovetz Anita, Wolf Csilla, Zemlenyi Attila, Zsoldos Edina. Kdzdttuk az egyetlen hivatasos ujsagird Tdrdk Mdnika. Az iijsagban sok a kep, fotdk es
rajzok, grafikak. Keszitdi kdziil az egyik a fotds Aknay Csaba. A grafikak keszitdi ket,
miiveszcsaladbdl szarmazd leany Asszonyi Zsdfia es Holdas Dorottya. Bar nemely
kep alatt ez szerepel: Fiivirag.
S mit hianyoltak a varosban ezek a fiatalok? Azt A r o a Bekoszonto helyett cimu
vezercikkeben ezt igy fogalmazta meg: ,A mi hires vdrosunknak Szentendrenek nagyon
sok hires oldaldban gyonyorkodiink. Termeszeti szepsege, rengeteg miiemleke minden
emberben az alkotdsvdgy es a szepseg erzeset ebresztifel. ..Megis sokak szerint a vdros halott. .. Szomoru dolog, hogy a vdrosnak nincsen mozija... hogy a fiataloknak Pestre kell
menni, ha szdrakozni akarnak S hogy nem ismerik egymast a varosban az emberek.
...lapunk egyik celja, hogy kdzelebb hozzuk egymdshoz az embereket, hogy figyeljiink
egymdsra. Hiszen kis kdzdssegekben eliink es ennek a kdzdssegnek te is alkotdja vagy. Te,
aki mostfogod ezt a lapot es olvasod". Vegsd soron az d korosztalyukat erintd kulturalis esemenyek, a kinalat izgatja a lap munkatarsait. Kesd'bb a szerkesztd'k alcimmel
pontositjak a lap tematikajat. Eszerint a lap Kdzeleti es muveszeti folydirat Atnezve a
szamokat a lapban a kdzeleirdl azonban sokkal kevesebb szd esik, mint a kulturardl.
Nagy szamban olvashatdk benne a bekulddtt irodalmi alkotasok, fdleg versek. Helyet
kaptak a lapban film es teve miisorok ismertetesei, valamint az d erdekld'desukre is
szamot tarto kdnyvek kritikai. Szd esik valamely helyi miiveszeti kiallitasrdl, az itt
miikddd Duna televizidrdl, a Dalmat pince programjairdl. Azert szdt ejtenek a varosban akkor alakuld Ifjusagi Onkormanyzatrol is. Meg a korosztalyt kiildn is erdekld
problemardl, az abortuszrdl. S termeszetesen nem maradhatott el a humor sem. Meg
a versbdl sem:
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E n mar tobbet
nem kaparom
a falat
elszaladok
utolerni
magamat
folmaszom egy
agyongocsort
faagra
belenezek
a levego
torkaba
Nagyon varjak
ropkodnek majd
korottem
hajszalon fiigg
meg a nap is
folottem
beleugrok
majd egy nagyon
homokba
a sok sarga
hajamba lesz
fonodva
Csoszogok majd
es az eget
tepazom
mind azt, mi az
eszembe jut
gyalazom
ossze torom
a vilagot
nevetve
belefiilok
sorsom-orzd
kezembe
1994-ben egy kiilonszamot is megjelentettek. Szeptember 15-en volt a Soros A l a pitvany tizeves evforduloja. Hirt adtak az egesz napos rendezvenyrol, ahol bemutatkozasi lehetdseget kapott mindenki, akit az alapitvany tamogatott.
A kezdeti nyolc oldalas lapbdl lassan mar tizenhat oldal lett. Jdttek a hirdetd'k is.
Hoztak a penzt es megtdltdttek egy oldalt. 1995. aprilis-majusaban a I I . evfolyamaba
lepett lap drdmmel koszonti onmagat. A Boldog szuletesnapot cimu vezercikkiikbol
aztan tdbbet is megtudhatunk a laprdl. Elmondhatjuk, hogy megyagyunk, hogy jdl vagyunk es koszontunk teged kedves olvasd. Kezbe vetted es elolvastad ujsdgunka... Ez igazdn remek. Sokkal tdbbet nem is kivdnhatunk mi itt a tuloldalon. Mi irunk, ti elolvassdtok. Egyszeruen megszerkesztett vildg ez igy... Azert remeljiik, hogy meggyozoek, gondol152

kodtatoak es szorakoztatoak vagyunk. Velemenyeinket es legfobb driiltsegelnket ontjiik
papirra minden szdmban: mindazt amit szeretUnk es megvetiink, mindazon gondokat es
problemdkat, amikfdjnak, es amiken leginkdbb vdltoztatndnk. Egyszeriien mindezt csak
leirjuk, aztdn kicsit osszeszerkesztjiik, megtordeljiik es kesz. Csak azert, hogy olyan legyen
mint egy ujsdg. Mert persze hosszutdvon azt szeretnenk, ha az lenne. Es meg ha kicsit rendetlenek, maszatosak es kocosak is a mdsolatok, vigydzat! Mi is manipuldlni probdlunk
benneteket, csakugy, mint bdrmelyik sajtdtermek, ha nem is olyan remekbe szabottan,
olyan pelddnyszdmban. Ldzadd hangvetelUnkre eveink szdma az indok, naiv problema
felveteleinkre es gondolatainkra felig kimiivelt elmenk. Nekiink meg konnyU fiiggetlennek lenni, hiszen nem vagyunk senkik." A lap temaja tovabbra is a kultiira, kiallitasok,
erdekes konyvek, filmek, iskolai problemak. Emellett gyakran kozli gondolatait egyegy szerzd, de kesziiltek riportok is, valamely d'ket erdekld szemellyel.
1996 februarjaban meg megjelenik egy szam, aztan vege. E z ugyan eldre lathatd
volt. Sdt maguk is megfogalmaztak a mar emlitett sziiletesnapi kdszdntd'ben. Ott a
vegen ezt olvashatjuk: „Lehet, hogy egyszer majd tenyleg felndviink es vege lesz. Lehet,
hogy mdsok fogjdk folytatni a helyiink". Valdban, a diakok felnd'ttek. Egyetemre, fdiskolaba keriiltek, vagy mas varosba, mas erdeklddes, mas munka kdtdtte le d'ket.
Mar nem volt annyi idejiik dsszejarni es a varos dolgaival tdrddni. Igazan kar, hogy
az utolsd mondatuk nem valt valdra. Nem jdttek az utddok, a kdvetdlc. Ilyen varosi
ifjiisagi lap azdta sem volt. Mas diakok ugyan tovabbra is irtak, velemenyiik is volt,
de mindez esetleg csak az iskolai lapokban jelent meg. Azok lassan sorra indultak
a varos iskolaiban. Lasd kesd'bb! Igy az Egyenlito kdvetd nelkiil maradt, de altala
szerencsere megdriztek szamunkra a kilencvenes evek Szentendrejet, az akkor eld
fiatalok drdmet, gondjat, vilagat.
1994 J O B B UT 1998
1994-ben, az Antall-Boros-kormany iddszakat kdvetd helyhatdsagi valasztasok eldtt
jelent meg Szentendren a Nemzeti Valasztasi Koalicio, azaz a Keresztenydemokrata
Neppart, a Fiiggetlen Kisgazdapart, a Magyar Igazsag es Elet Partja, valamint az
Egyesiilt Kisgazda Part kdzds kiadvanya, a Jobb lit.
Cimeben az a vagy tiikrdzd'dik, hogy egy teljes parlamenti cikluson keresztiil (1994
es 1998 kdzdtt) iijra a jobboldali partkoalicid kezeben lehessen a kormanyriid. „Egy
lij Szentendreert" - szdl a negyparti iijsag mottdja, amelyet annak rendje es mddja
szerint kiegeszitenek a konzervativ politikai eszkdztar szokasos elemei: magyar cimer a fejlecben, hatarozottan megfogalmazott jelmondatok, arckepekkel kisert irasos programbeszedek, s persze egy dsszesitd lista az egyes szavazdkdrzetek koalicids
jeldltjeirdl.
A partold tagsag kivitelezeseben, tarsadalmi munkaban kesziilt dtezer peldany irdatlan mennyisegnek tiinik Szentendre leptekeit figyelembe veve - hozzavetdlegesen
ennyi haztartas volt a varosban 1994-ben. A kiadvany elsd'dleges celja a „fd'szerepld'",
Kallay Peter polgarmesterjeldlt propagalasa volt. A Nemzeti Konzervativ Valasztasi
Koalicid becsiiletere legyen mondva, hogy korat megeldzve a ma is tapasztalhatd
politikai marketingeszkdzdk legtdbbjet felvonultatja - mint kiderult, sikerrel, hiszen
Kallay Peter vegiil polgarmester lett.'"*"* Arckep a cimlapon, hivatkozas a helyi gydkerekre es az abbdl fakadd helyismeretre, s vegiil - a hatlapon - egy kis egeszseges
„szemelyi kultusz"- teremtes. A Jobb utat olvasva olyan erzesiink tamad, mintha a
parlamenti politika kommunikacids dvezeteben jarnank. Megjegyzendd ugyanakkor,
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hogy ma mar inkabb mokasnak tiinik a Kossuth Lajos azt iizente dallamara irt „Szentendrei kortesdal", amely a valasztopolgarokat arra igyekszik ravenni, hogy Kallay Peterre szavazzanak. Izelltoiil nehany sor a legemlekezetesebbek kdziil: „Ajanldmat
kitdltdttem, / Kallay az en jeldltem. / Szavazzon ra tdt, svab, magyar, / Boldog lesz a
Dunakanyar." Vagy: „Egesz nap a kertben asok, / Nyakamon a valasztasok. / Jeldlt
jobbra, jeldlt balra, / Szavazatom mind akarja."
,,1990 remenyteli tavasza dta elmult negy ev. E negy szomoru esztendd, majd a
tajekozatlansagban fogant majusi valasztas dta eltelt fel ev igazolta, hogy az orszag,
a varos gondjainak ket fd okozdja a gyenge, tehetetlen vezetes es a jobbik oldal erdinek szetforgacsolddasa. A megoldas most az igeretekkel kicsalt hatalom gyengitese a nemzeti erdTc dsszefogasaval es egy megbizhatd, dsszetartd csapat bejuttatasa a
Varoshazaba" - irja a kiadvany vegi dsszefoglald. A Szentendrei HA-JO kiaddjakent
megismert Paulina Laszld, az Uj Pilishegyvideki Hirek kiaddjakent megismert Sods
Sandor, valamint Feher Andras felelds kiadasaban megjelent lapot L . Kecskes A n d ras megbizott szerkesztd-riporter tdltdtte meg tartalommal. A z iijsag elerte celjat:
bar elete igen rdvid volt, sikeresen aktivizalta a valasztdkat, s 1994 vegen polgarmesteri tisztsegbe juttatta Kallay Petert.
SZENTENDREI SZOCIALISTAK
(1994)
Ahogyan az alkalmi kiadvanyok eseteben lenni szokott, a Szentendrei Szoeialistdk
cimii valasztasi ujsag egyetlen jdl kdriilhatarolt es praktikus celt szolgalt 1994-es megjelenesekor: a potencialis szavazdk tajekoztatasat a helyi szocialista kepviseldjeldltek
motivacidirdl, tevekenysegeik rdvid foglalatardl es persze a Magyar Szocialista Part
szentendrei szervezetenek celkitiJzeseirdT A kort es a mindenkori anyagi lehetdsegeket meghaladva a figyelmet megragadd barna arnyalatban jelent meg az egylapos,
A/4-es formatumu kiadvany.
Negyhasabos tdrdelese puritan benyomast kelt, de alapossagra vail. Uzenete
egyszerii, amint azt a cimlapon kezdddd, Szabd Imrevel kesziilt interjii keretes k i emelese is sugallja: a csalad es a „csapat" segitsegevel es kdzremiikddesevel nyerni
helyhatdsagi valasztasi, mert a szocialistak - iizenetiik szerint - a lakdkkal egyiitt
kivannak tenni sorsunk jobbra fordulasaert (idezet Maholanyi Pal bemutatkozdjanak
zardgondolatabdl).
A ket oldalas, szemelyes-kedelyes legkdrii interjiit Novacsek Vojnics Kornel keszitette a varos polgarmester-jeldltjevel, a 3-4. oldalon pedig a nyolc kepviseldjeldltet
ismerhetjiik meg. Ok nev szerint: Benkovits Gydrgy ( 1 . sz. valasztdkeriilet), Szabd
Imre (2.), Bencze Imre (3.), Torma Peter (4.), Maholanyi Pal (5.), Szabd Gusztav
(6.), Deri Gydrgyne (9.), s vegiil, de nem utolsd sorban Mezei Zsuzsa (10.). B a r az
1994. december 11-en zajlott dnkormanyzati valasztasokat vegiil nem Szabd Imre
polgarmestersegevel koronaztak meg a helyi szocialistak, kepviseldik kdziil azert tdbben bejutottak a varosi dontes hozd testiiletbe.
VALASZTASI HIRADO
(1994)
Egyetlen szamot ert meg, de egyertelmiien varosunkhoz kdtddik a Valasztasi Hiradd
cimii alkalmi politikai kiadvany, amely a Magyar Demokrata Fdrum es a Keresztenydemokrata Neppart kdzds vallalkozasakent jdtt letre a Monteditio Kft. gondo154

zasaban. A nyolcoldalas ujsag ket jol elkiildnitheto reszbol all: az elso feleben az
M D F programjat kozli, a masodik egysegben a koalicio valasztokorzeti es kozos listas kepviseldjeldltjeit mutatja be. Olyan nevekkel talalkozhatunk itt, mint dr. Stiegler
Roza fogorvos, Szabo Geza, K u n Csaba, aki kesobb varosunk alpolgarmestere lett,
Horvath Frigyes (kesobb a Pest Megyei Allami Kozutkezeld Kht. vezetdje), Horvath
Gusztav (a kesd'bbiekben a Varosi Szolgaltatd Zrt. cegvezetdje es egy dnalld lap - U j
Szentendrei Hirlap - alapitdja), Bacsa Imre, es dr. Philippovich Karoly. A kdzds lista
jeldltjei voltak: Osvay Andras, Szabados Janos, Sods Sandor (aki az U j Pilishegyvideki Hireket is jegyzi), dr. Hann Ferenc miiveszettdrtenesz, valamint dr. Sigora
E v a gyermekorvos. AJiogy megjelent a vastag papirra nyomott, szavazasi tanacsokkal
ellatott kiadvany, ugy is szunt meg: egyszeri megjelenese a ket part potencialis szavazdinak tajekoztatasat szolgalta, s szandekai ennel messzebbre nem is mutattak.
P O L G A R I HIRADO
(1994)
Ugyancsak a valasztas hivta eletre ezt a lapot is. Ebben a Polgari Osszefogas Varosunkert Egyesiilet es a Szentendrei Erdekvedelmi Egyesiilet programjat mutatjak be
a kepviseldjeldltek: Etter Istvan, Jolsvai Arisztidne, Krizbai Szabd E v a , Levai Istvanne, Takacs Gabor es Tdth Lajos. Kdziiliik Takacs Gabor''*^ a Pest megyei Miivelddesi
Kdzpont es Kdnyvtar egykori munkatarsa, majd alpolgarmester ezen a valasztason
polgarmester jeldltkent is ringbe szallt. A szinten egy alkalommal megjelent negy
oldalas lap formailag igenyes. Szines fotdkkal mutatja be a varost es hozza le a kepviseld'k arckepet.
SZAMARHEGY
(1994 - )
A valasztas evtizedek dta minden telepiilesen igen fontos esemeny. A z , hogy ki, kik
keriilnek be a kepviseld-testiiletbe nagyban befolyasolhatja az ott eld'k eletet. A palyazdk a valasztasi kuzdelemben sok mindent felhasznalhatnak: szorolap, szemelyes
meggydzes, sajtd. E z utdbbit valasztotta itt Szentendren Benkovits Gydrgy. A z altala inditott, fent nevezett lap alcime szerint a szocialistak valasztasi kiadvanya a l l .
szamu valasztdkeriiletben. Idezziik most a kiaddi es szerkesztdt szd szerint. ,Mikor
ezt a kis ujsdgfelet On a kezebe veszi mdr megkezdddott a vdlasztdsi kiizdelem. Minden
kepviselojelolt, aki ad valamit magdra szorolapjdval sorra Idtogatja vdlasztoit, ...Ettol
a hdzrol-hdzra jdrdstol kicsit idegenkedem, de szeretnek nehdny dltalam fontosnak tartott dolgot elmondani magamrdl....Ezert dontottem ugy, hogy dneletrajzl adatok helyett
egy kis ujsdgot csindlok, amelyben mindarrol irok, amelyet szdban is elmondhatnek...
..Munkdm jellege miatt leggyakrabban ejjel van szabadiddm, felhaszndltam hdt ezt a
mdsra nem fordithato iddt es a szdmitogep nyujtotta lehetdseget es regi vdgyamnak engedve elkeszitettem a „Szamdr hegy" cimii ujsdg mintapelddnydt Kozrebocsdtdsdval kideriilhet van-e igeny ilyen kiadvdnyra. Bardtaimmal akikkel tervezgettiik megjeleneset
az a szdndekunk tuddsitsunk mindarrdl, amit e vdrosban fontosnak, kdzlenddnek tartunk. ..Fontolgattam, mirdl is szdljon az elsd, bemutatkozd szdm. Eppen szemelyes jellege
miatt ugy gondoltam, a szentendrei dalmdtokrdl irok". Tehette ezt a kiadd mindazert,
mert d is dalmat. Csaladja a tdrdk kitakarodasa utan tdbb mint haromszaz eve erke745
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zett a varosba.'"*" Jol ismeri hat a dalmatok tortenetet, eletet. Roviden be is mutatja
oket, majd a 2-3. oldalon valoban igeretehez hiven bemutatkozik, ismerteti terveit.
Onmagan kiviil bemutatja meg a lapban Szabo Imret, aki a szentendrei szocialistak
polgarmesterjeloltje.'"*' 2008-ban ot valasztjak kornyezetvedelmi miniszternek.
Benkovits Gyorgynek, vagy ahogy Szentendren a baratai ismerik, Sutyinak iigy
tiinik, nagy kedve tamadt az iijsagirashoz. Elso probalkozasa Ulcisia Castra cimen
jelent meg 1992-ben (lasd elobb). H a nem is az 6 neven jegyzik, de aktiv reszt vallalt
a kovetkezo lapokban: Szentendrei szocialistak (1994), Dunakanyar Baloldal (1994),
Szentendre Castrum (1998). A Szamarhegy cimu lap teljesen sajat vallalkozasa. A
szerkeszto jo erzekkel talalt egy temat, ami tenyleg erdekes es bemutatasa hianypotlo. A szerkesztd az indulaskor irta „hdtha vannak olyanok, akik meg nem hallottak a
kisebbsegrol (a dalmatokrdlj, de szivesen olvasnak helyi dolgokrdl, meg ha a tollforgato
kepessegei ily szerenyek is". Mondhatjuk, sokan vannak olyanok - meg ha regdta elnek is a varosban - akik semmit sem tudnak, vagy igen keveset ezen evszazadok dta
itt eld, sok hagyomannyal rendelkezd kisebbsegrdl. A mar egyedi kiadvany alcimet
viseld lap aztan evente egyszer, Ivan dan (Ivan napja) alkalmabdl jiiniusban meg is
jelenik. Benne szamtalan, fotdval kisert erdekes cikk mesel Dalmaciarol, az ott es itt
eld dalmatok eleterdi, kapcsolatardl. Szd esik a dalmat borokrdl, megismerhetiink
egy-egy dalmat dalt, megtudhatjuk milyen ismert dalmatok eltek Magyarorszagon.
Nem maradhat ki a lapbdl termeszetesen a szamarhegyi dalmatok legnagyobb nepiinnepelyenek, a Junius 23-an evszazadok dta tartott - a varosban iddnkent valtozd
helyen (ujabban a Daru piacon) megrendezett - Ivan-napi ejfeli tiizugrasardl szdld
cikk sem. Emellett olvashatunk riportot a Stari Gradiakkal kiepiilt testvervarosi kapcsolatrdl, valamely kiallitasrdl, rendezvenyrdl. H a kevesebb terjedelemben is, de itt
ott talalunk a lapban helyi hireket is. Ezek termeszetesen nagyobbreszt a Szamarhegyen eldlcet erintik.
Bar a lap zdmeben a dalmatokrdl szdl, azert Benkovits Gydrgy betartja az indulasnal tett igeretet is. A valasztasok idejen a szerkesztd a lapban megtartja a beszamolot, hangot kapott benne az ugyancsak szocialista polgarmester, Miakich Gabor. A z
iijsag maig valtozatlanul negy oldalon, de egyre jobb szerkesztesben, iddnkent szines
fotdval maig tajekoztatja, muiveli es szdrakoztatja az itt eldlcet.
SZENTENDREI KORKEP
Kdzelet es kultura kethetente
(1995-1997)
A z 1995. marcius 14-en megjelent elsd szam impresszumaban meg ez all: „engedely
folyamatban". A vegleges nyilvantartasi szamot a harmadik lapszam kapta meg. A
szerkesztdsegi rovatban pedig eldszdr a „szerkeszti a szerkesztd'bizottsag", majd kesd'bb „szerkeszti az iij szerkesztd'bizottsag" megjegyzes olvashatd. Allandd tenyezd
a lapban csak a kiadd, Kadar Peter nyomdasz vallalkozd, aki korabban a Pest Megyei Kdnyvtar nyomdaszakent dolgozott.'"*^ Szakmaja jdl lathatd a lapon, es pontosan
olvashatd a nevezett impresszumban. Ott ez all: kiadja a Dunakanyar Reklam Bt.
(Kadar Peter cege), majd pontosan azt is megtudhatjuk, mi kell az iijsag megjelenesehez: szedes, tdrdeles, levilagitas, bar ezt Budapesten kellett elvegeztetnie. A nyomdasznak amellett, hogy a szakmajabdl biztositani tudta csaladja megelheteset, dnalld
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elkepzelesei is voltak. A kozosseget, varosat is szerette volna tamogatni. Ezert vette
kezebe a lapot, amely formailag valoban jol megtervezett es konnyen attekintheto.
E s hoi talalta meg a kiado a cikkirokat? Hivatalos ujsagiro csak ketto szerepelt a
lapban. A z Ulcisia Castra cimu lapbol megismert, es orszagos lapokban is publikalo
Kertesz Peter es Torok Monika. Tobb cikket maga Kadar Peter irt. A tobbiek a helyi
tarsadalom kiilonbozo csoportjainak es partjainak teljes sokszinilseget kepviseltek:
Aknay Csaba fotos, Aknay Janosne nepmiivelo, dr. Bajovics Rozsa, Blanckenstein
Gyorgy r.k. plebanos, Chikan Balint miiveszettortenesz, Erdelyi Tibor terkepesz,
Gulyas Jozsef, Miakich Gabor orszaggyiilesi kepviselok, Horvath Gusztav dnkormanyzati kepviseld, Horvath Judit iskolapszicholdgus, Igneczy Peter, Ikvai-Szabd
Imre szocialpolitikai referens, Jendvari Gabriella, Kallay Peter polgarmester, - Kiss
Lajos, Kiss Tamas, Kiss Zsuzsa, - Kosztolanyi Istvanne tanar, dr. Kotsis Bela a F i i zesparki Itp. kdzdssegenek tagja, dr. Lakos Andras orvos, Lipcsik Marton, Miklds
Attila renddrkapitany, Molnar Kata, Nemeth Andrea, Novacsek Vojnics Kornel
kdnyvtaros, Ozsvath Attila, dr. Pavai Erzsebet orvos, Pelle Janos, dr. Siska Ilona orvos, Szabd Gusztav, Szanthd Imre festdmiivesz, F . Tdth Benedek, - vagy csak egy
olvasd: Fuferenda Pal ( F P ) , Hordds P. Ivan, Tdbb cikk csak monogrammal B . M . ,
E f E m , cepe, H . G . , JeGe, K . G . K . K . P . I . , P.T., S. M . , Z . G . vagy fel newel: Imi, Jend,
illetve alnev alatt jelent meg. E teren ez az ujsag a legszellemesebb es leggazdagabb.
Ilyen alnevek is eldfordulnak az oldalakon mint Anyagias, Hasfelmetszd Jack, Heller
Jdzsef kdmiives, tdbbszdrds vetelkedd gydztes, id. Heller Jdzsef, ifj. Heller Jdzsef okl.
kdnywizsgald, id. es ifj. Heller Jdzsefne, (heller), I S Z (nem azonos), himi, Kaner, kukas, Kulturista, Minelli, my-nos. Pan Tomi, Peda, Polgar, Szabd Imre a masik (Ikvai),
Thalamus, Tudds I . T , Zsd. A fotdkat vegig Banati Balazs keszitette. Mellette tdbb
helyen lathatdk a varos szerelmesenek, Szanthd Imrenek lirai grafikai. A felsorolt
nevekbdl latszik, hogy az ujsag bensdseges. A z ismerdsdk es varoslakdk irjak egymasnak es kimondottan a helyieknek.
A tizenharom szamot megert lapban temaik szerint a cikkek is igen sokiranyiiak.
A cikkek tdbbsege az dnkormanyzattal, a kdltsegvetessel foglalkozik, bar neha kiildnds szemszdgbdl, iddnkent humorral es csipke\6d6sse\: A „szenzdcids" negyes, Amit a
koltsegvetesrol tudni kell, A koztisztviselo nem enged a zsaroldsnak (A rendorseg zsarolds
kiserlete miatt nyomozdst folytat. Egyelore hdrom gyanusitott van, egyikUket, H. Burgert
eldzetes letartdztatdsba helyeztek). Ha kedd, akkor kabare (dnkormanyzati iiles), Zdrt
Ules, avagy: Ki szarja Szentendren a spanyolviaszt? Pdlydzat herddldsra, Az Ulesteremboh
PARTIZANOK,
Kdltsegvetes?, Kdltsegvetesi kdrkep: dnkentes vagyonvesztes, Folyosdi
dUhdngd, A kepviseldi tiszteletdijakrdl. A MegkerdeztUk rovatban a polgarmesterrel es
a kepviseldlckel beszelget a cikkird. Neha azert orszagos iigyek is helyet kaptak a
lapban iddnkent helyi keretben: Nemileg ambivalensen a Bokros-csomag apropdjdbdl Dizdjn: a sirdsd, Horn Gyula, a nemzet sirasdja, Dizdjn: A provincidlis szfinx, Az
intezmenyi dtvildgitdsrdl I-II, Atvildgitom magam. Egetd kerdes itt is a szegenyseg, a
munkanelkiiliseg: Tdbbszdr esik szd errdl is: Szegenyseg, segelyezes, szoeidlis elldtds,
Szegeny Politika Szentendren I-III, MunkanelkUliseg Szentendren, Aukeid Kovdes II.
Jdnos munkanelkUli rezideneidjdn, Csalddvedelem '95, Jdl dltdzdtt hajlektalanok.
Sokakat erintd iigy az oktatas. Sokat is irtak rdla: Iskolapelda, Morfondir az iskoldrdl, Puszi az iskoldnak, Didkszemmel a pedagogusfommrdl, Utazds az AGY-unk
kdrUl, Berzenkedesek a felveteli rendszer kapcsdn, A hdromldbu iskolaszek esete az agarakkal, Tovdbbtanulni a Mdriczbdl ll??, Pedagdgus Luxus? (lakas), SzemUnk fenye, A
Borsos-villdba kdltdztetik a Csalddsegitdt? Nem maradtak cikk nelkiil a kulturalis intezmenyek sem. Megnyilt az Apolld mozgdszinhdz es a D-Effekt studid, Skanzen a vdros
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szelen, avagy beszelgetes dr. Cseri Miklossal, Istent Dicsoito Miiveszek Galeridja, Art.eria
Galeria, Gondolatok a MiXhely Galeridban, Egyeni bucsu. a Malomtol (muzeumj, Tanfolyamok a Dunaparti Miivelodesi Hdzban, Orszdgok rongya, konyvtdr a neved. Jo tema
az ekkor indulo radio is: Eloszor a Regio Radio hangjai szolaltak meg: Szdlt a rddid,
majd Indul a Duna(kanyar) Rddid tudhattuk meg. A helyi televizionak nem volt ilyen
nagy sikere. A z nehezebben indult a varosban: A hiba nem az dn keszUlekeben van!,
Remtdrtenetek a vdrosi televizidrdl, tdbb felvondsban (Uj) elndk van, teve nines maig.
A varos nyari programja evtizedek ota a Szentendrei Teatrumhoz kotodik. Benne
van a lapban a teljes program, de egy-egy eloadast kiilon cikk is meltatott. Ordmszinhdz a vdroshdz udvardn, A kirdly (is) mulat, es ertekelik a teljes programot is Szentendrei Nydr '95. A tdbbi kulturalis lehetdseg (film, hangverseny, kiallitas, klubok,
koncertek, tanfolyam) a Program ajdnlat egy-ket oldalt is atfogd rovataban kapott
helyet. D e iddnkent ilyen ajanlatok is megjelentek itt, mint: asvanybdrze, gydgyaszat,
tiira. A kultiira mellett termeszetesen ott van minden, ami erdekelheti az embereket. A z egeszsegugy Ne szulj gyermeket te szuz? (szuldotthon), Kis mertekben orvossdg.
Meg egyszer a patika privatizacidrdl. Konkret egeszsegiigyi tema a kuUancsveszely. S
ami az egeszseguggyel dsszefiigg, az a sport. A helyi sportrendezvenyek, eredmenyek
mellett hirt kaptak es bekapcsolddhattak egy vilagmozgalomba is a helyiek: Kihivds
napja V. 31. A tdbbeket erintd temak mellett voltak szemelyesek, egy szemelyt bemutatd cikkek is. Igy megtudhatjuk k i is es mit csinal Molnar Gabor {Ot ev szolgdlat), Gelencser Gyula (Tudds irdember Tolndbdl) Ilosvai Varga Istvan (Kunhegyesre
„kdltdzik"a szentendrei utedk festoje), Somodi Laszld tanar es festdmiivesz kiallitasa,
Bukta Imre festdmiivesz Santa Fe-ben allit ki.
A lapban jelen van a varos, szepsegevel es gondjaival egyiitt. Egy terjedelmes
cikkben, „Ekszerdoboz" avagy a kisvdros az "orszdg dobogd szive felett" Tdrdk Mdnika
Szalai Andras epitesszel beszelget a varosrdl. A z utakrdl szdl a Vegighajtani a Stefdnidn? A Tele van a gddnink. A gyerekekrdl„Jdtszd"-terek-hen,
a kdzbiztonsagrdl a Kdzbiztonsdg, kdzerdek-hen olvashatunk. S a varosban termeszetesen kdzben „forog az
idegen."y4 konflissdX megy varosnezesre, s beiil egy kavehazba: Egy kdvehdznyi mediterrdn hangulat-6rt S ha valami bantotta az olvasdt, beirhatott a lap Postaldddjdba. A
laphoz persze penz is kellett, de ez a reklammal foglalkozd nyomdasz kiaddnak nem
okozott gondot. A jdl szerkesztett es olvasmanyos lapba jdttek is a hirdetd'k, anyaguk
neha tdbb oldalt is betdltdtt. A kiaddnak azonban egyre kevesebb ideje maradt az
ujsagra, igy az megsziint.
SZENTENDREI ZOLD HIRLEVEL
(1996-2007)
A tdbb altalanos iskolaban is tanitd Kosztolanyi Istvanne ugyancsak megszallott
hive a kdrnyezetvedelemnek. 1990-ban letrehozta az E r d e i Iskola Alapitvanyt,
majd a Templomdombi Iskolaban - ahol akkor tanitott - kialakitotta a Kornyezetvedelmi Oktatd Kozpontot.''''' 1992-ben ugyanitt letrehozta a Szalamandra Sport,
Turisztikai, Termeszet- es Kdrnyezetvedelmi Egyesiiletet. Celja volt az iskolan
kiviili kornyezeti neveles az altalanos es kdzepiskolai tanuldk reszere. Munkajuk
megismertetese, a varoslakdk megnyerese erdekeben az 1996-ban alakult Civil
iroda tamogatasaval ez ev nyaran a fenti cimmel tajekoztatd hirlevelet adtak k i .
A z alcim szerint Kdrnyezetvedelmi tdjekoztatd-ban a hirek es informacidk mellett
tdbb terjedelmes, erdekes cikk is helyet kapott. Mellettiik sok a fotd es a rajz. A
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lap a termeszetet, az evszakokat kovetve negyedevenkent jelent meg. Keszult a
helyi G & B nyomdaban, a Szentendrei Papirgyartol kapott kdrnyezetvedd, ujrahasznositott papiron. A z impresszumbdl tudjuk, hogy a lapot a Teriiletfejlesztesi
Miniszterium is tamogatta. A Bekdszdntd'ben az alapitas celjardl a kdvetkezdket
tudhatjuk meg: „Ez a kiadvdnyunk, a Zdld Hirlevel Idneszem lehet, amely osszekapcsolja a kozos gondolkoddsu, jd szdndeku, tenni akard embereket. Szeretnenk, ha
minel tdbben megkapndk, olvasndk... Ha tovdbb adndk ismerdseiknek, bardtaiknak,
akikhez meg nem jutott el... Vdrjuk a visszajelzeseket, velemenyeket, hogyan lehetne
jobban csindlni... Leveleket, cikkeket, beszdmoldkat is szivesen fogadunk es kdzliink.
Mottdnk: Kdzds gondolkodds, kdzds cselekves! ... Egyutt a kdrnyezetert, az egeszseges eletert". A vegen pedig egy kisse meglepd, szokatlan, de ide illd fordulat. Mig
mas lapok a szellemi erteket csak sajat tulajdonkent kezelik, tiltjak a masolast,
addig itt ezt olvashatjuk: „Kiadvdnyunk mdsoldsa, terjesztese nem tilos, sot hasznos
es sziikseges".
A z induld lapnak meg nines n e w e l jeldlt szerkesztdje. Azonban kesd'bb az
egyes szamokban korrekten kdzlik a kiadvanyt „dsszeallitdk" nevsorat. E z e k kdzdtt peldaul ott van a mar emlitett masik kdrnyezetvedd tanar Banfalvi Antalne,
a Varosi Tanacs kdrnyezetvedd szakembere Maholanyi P a l , a varos fd'epitesze
Kocsisne G a l Csilla, a meteoroldgus Kellar Janos, az erdesz Kertesz Jdzsef, a
gydgyndvenyekkel foglalkozd gydgyszeresz Pal Zoltan, es sokan masok. A kdrnyezetvedelem irant elkotelezett, vagy csak feleld'sseget viseld, erdeklddd polgarok,
szakemberek, es a diakok. A lap kiildn erteke, hogy mikdzben foglalkozik az altalanos kdrnyezetvedelmi gondokkal, orszagos hirekkel, zdmeben a helyi ertekeket,
helyi gondokat juttatja el a varoslakdkhoz. Emellett mondanivaldjukat sok fotdval
es keppel illusztraljak. A lap reven vegig kovethetjiik, mi valtozott, javult, vagy
romlott a varos kornyezeteben az elmult tiz ev alatt. 2007-ben azonban a lap fd
tamogatdja, a Kdrnyezetvedelmi Miniszterium mar nem tudta biztositani a megjeleneshez sziikseges penzt, ezert az iddszaki kiadvany megsziint.
SZENTENDRE
(1997)
1975-ben telepedett le Szentendren Kertesz Peter, Pulitzer-emlekdijas ujsagird,
tdbb orszagos szak- es napilap cikkirdja: Izzd, Pest Megyei Hirlap, Lobogd, HajdDaru (1973-1982), Magyar Nemzet (1982-1991). Fdmunkatarskent a Nepszabadsagban (1991-1992), majd a Magyar Hirlapban dolgozott (1992-1996). Nyugdijazasa utan sem szakadt el a szakmajatdl. A Nepszabadsag Pest Megyei Krdnika cimil
mellekleteben Szentendrerdl tuddsitotta az olvasdkat. Megtelepedesekor azonnal
bekapcsolddott a helyi kulturalis eletbe.'^" Cikkei jelentek meg tdbb helyi sajtdorganumban. A Szentendrei Miisorban jeles szemelyeket mutatott be. Ujsagird tarsaval,
Vicsotka Mihallyal rdvid ideig szerkesztette a Szentendre es Videke cimii hirlapot
(1991-1992). Dolgozott az ugyancsak helyi Ulcisia Castra es a Szentendrei Kdrkep
szamara 1997-ben, amikor a Szentendre es Videke iij fd'szerkesztdi keresett, a palyazatot mas nyerte meg. Varosi ismeretei es szakmai gyakorlata vegiil arra kesztette,
hogy dnalld lap kiadasaba kezdjen.
A Szentendre cimu lap elsd szama 1997. marcius 15-en keriilt a piacra. Megjelenik
kethetente, tudjuk meg a fejlecbdl. A z ara is elviselhetd, 25 forint. Bar az impresszumban a nyomda nines feltiintetve, tudjuk, hogy a lap a helyi nyomdasz vallalkozd,
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Kadar Peter nyomdajaban keszult, akinek a lapjaban (Szentendrei Korkep) az iijsagiro allando szerzo volt. A lap formailag jol lathatoan eliitott a Szentendre es Videketol, illetoleg mas helyi lapoktol. Szep fejlece mellett ujdonsag volt, hogy a cikkek
keretben jelentek meg.
A kethetente megjeleno lap munkatarsai a szerkeszto ismeretsegi korebol keriiltek
ki. Kertesz Petert a szakma a kitartoan nyomozo ujsagirok kozott tartja szamon. Termeszetes, hogy itt is a problemas iigyeket kereste, azokat kozolte. Ezekrol vagy 6,
vagy a fia, David neve alatt jelentek meg a tenyfeltaro cikkek. A z elso szamban az
elso lapon rogton a kepviselok fizetesemeleset teszi kritika targyava, majd a Ferenczy Miizeum igazgatoja, Soos Sandor munkajat veszi gorcso ala. Altalaban a kiugro
eseteket, az erdekessegeket keresi: Minden indok nelkiil vett elegtetelt egy beteg, aki
hiilye buzinak nevezte a foorvost, s mdr iitdtt. Hosszabb cikkek jelentek meg a lapban
a varos nem annyira helyi szemelyekhez kotheto ziirds iigyeirol is: a Cats Night Club
egyfajta oromtanyakent mukodott, tudhattak meg a varosiak. A Idnyok keresetUk javdt
afonoknonek adtdk (a Ket Torpben). Helyi leleplezni valo volt, hogy a Piispdkmajor
Iak6telepeny4 kdzds kepviseld nem tiir TOTOZO-t a hdzban. E s megtudhattuk, Milyen
dron akar Szentendre iskolavdros lenni? Olvashattunk Egy privatizdcid kdlvdridjdrol.
A hosszabb lelegzetil cikkek mellett megjelentek rovidebb tuddsitasok is: Sokat
ker a NEREK a voh szovjet laktanydert; Pizzahdboru zajlik a vdrosban; Kesik a hdsi
emlekmiX avatdsa. Nemely biralat az „egytdrvtiszt polgar" alairassal prdbalta jelezni,
hogy kdziigyrdl van szd. A szerkesztd mellett helyet kapott a lapban a termeszetvedd
Kery Magdolna, es a radidriporterkent palyakezdd, ma a Duna televizidban dolgozd
Zakar Adam. Mellettiik irtak a varos dolgairdl az ujsagban termeszetesen az dnkormanyzati kepviseld'k (pi. Varga Laszldne), a kdzigazgatasban szerepld kepviseld'k (pi.
Benkovits Gydrgy, Ikvai-Szabd Imre, Legrady Tibor, Miakich Gabor). A varos epiteszeterdl lejegyezte gondolatait ket regebbi tanacsi munkatars. (Pakay Jolan: A Castrum rendezese nem korldtozhatja a jdvd lehetdsegeit, es Puppan Jend: Szentendre sokdig
ketteszakadt vdros marad). Hernadi Miklds a „Meregdrdga vdrosgyilkossdg"-roX irt. Szd
esett a lapban tdbb helyi intezmenyrdl. Gillanyi Andras vezerigazgatd a Betongyar
termekeit, Jdni Gydrgyi a Gondozasi Kdzpontot, Molnar Gabor az altala vezetett
Csaladsegitd Szolgalatot mutatta be. A z izgalmak ellentetelezesekent rendszeresen
jelentek meg cikkei dr. Magyar Erzsebetnek. A doktorno tanacsai egyebkent mas
iijsagokban is gyakran voltak olvashatdk.
Helyet kapott a lapban a kultura is. Volt benne MUsorajdnlat: kiildnbdzd egyesiiletek, a miivelddesi haz, a templomok, a galeriak stb. rendezvenyei. Cikket irt benne
Molnar Bertalan festdmiivesz, Losonci Miklds miiveszettdrtenesz. Igaz, d irodalmi
erdekld'dese reven most Arany Janosrdl irt. A zeneszkent egy ideig Svedorszagban
eld, bar izig-verig szentendrei Stoltz Denes a tavoli orszagban tdltdtt idejenek erdekessegeit vetette papirra. Megtudhattak az olvasdk, hogy Aknay Janos festdmiivesznek kiallitasa volt Marosvasarhelyen, hogy mit gondol Laca (feLugossy Laszld
festdmiivesz) az agymosasrdl, es hogy kitiintetest kapott Bukta Imre. A k i k a varos
tdrtenetevel szerettek volna megismerkedni, azok is talaltak a lapban olvasnivaldt.
Mardti E v a regesz az itt zajld asatasokat mutatta be (Szentendre egy rdmai legid helyen
epiilt), Pethd Zsoltne helytdrtenesz kdnyvtaros a varos uteaneveinek tdrteneterdl,
dr. Gelencser Gyula Szentendre nehany, a varoshoz kdtddd egykori jeles polgarrdl
irt cikket. A szerkesztd, Kertesz Peter a most is itt eld jeles szemelyeket kereste fel,
peldaul Rozsos Istvan operaenekest es Tasnady Csabat, a Teatrum iij igazgatdjat.
Helyi iigyrdl irt egy cikket Molnar Kata, Dancsd Mikldsne. Termeszetesen van egy
kis krimi is: „Egy pisztolynak Idtszd tdrgyat tart a fejemhez". Ezeken tiil meg szamtalan
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kis hir ad tudositast a varos eleterol. A z utolso oldalakon megjelent hirdetesek a
nyomdasz erto munkajat dicserik. A Pulitzer-emlekdijas ujsagironak azonban e lap
mellett is szamtalan munkaja, elfoglaltsaga volt. Idejebol nem tudott nagyobb reszt
kiszakitani a Szentendre szamara, ezert abbahagyta a lapszerkesztest.
S Z E N T E N D R E CASTRUM
(1998)
A februarban indulo lap bejegyzett szerkesztdje ugyan Nemeshazi Beatrk, kitalaldja,
mukddtetdje azonban a helyi es a Pest megyei dnkormanyzatban is kepviseld'kent
dolgozd, a varoshoz erd'sen kdtddd es mar korabban is lapot szerkesztd Benkovits
Gydrgy (lasd Ulcisia Castra, Szamarhegy). Alcime szerint az ujsag tarsasagi, kulturalis, kdzeleti irasokat kdzdl. A cikkek szerzdje leggyakrabban maga Benkovits Gydrgy,
illetve a barati kdrehez tartozd Nemeshazi Beatrix. A z d nevevel is talalkozunk mas
ujsagoknal is, mint cikkird, illetve mint szerkesztd (Szentendre es Videke). Mellettuk
ott van a varosban jdl ismert testverpar: Kurdics E r i k a es a teves Endrei (Kurdics)
Judit.'^' De irt a lapban a termeszetkedveld Erdelyi Tibor,'^^ a gydgyndvenyek jd ismerd'se dr. Pal Zoltan,''^^ a kesd'bbi radid riporter Zakar Adam es masok. A cikkek
temai termeszetesen kdvetik az alcimben megfogalmazottakat. Sok szd esik a varos
kulturalis rendezvenyeirdl, a kiallitasokrdl, a nyari Teatrumrdl. De van benne szd a
sportrdl es fd'kent a kdzigazgatasrdl. Ezek kdvetesere, megismeresere kiildn rovatot
is nyitottak. Vdroshdzi Hirek cimmel.
Hogy minel tdbb olvasdt megtalaljanak, ezert mast is kitalaltak. Hdlgyfutdr cimmel rendszeresen irasok jelentek meg csak a nd'ket erdekld temakrdl: fdzes, takaritas, gyermekneveles. Riportot olvashattak egy-egy itt mindenkit erdekld, a varoshoz
kdtddd, vagy csak itt jart ismert emberrdi: Soma, Falus Mariann (Pa-dd-dd), Csank
Janos, Rdzsa Norbert. A lap alapvetd celja azonban a kdzelgd valasztasok megnyerese volt. A szerkesztd, mint a Magyar Szocialista Part tagja jdl ismerte a varos lakdit,
es a sajtd lehetdsegeit. Allandoan szdt ejt a valasztasra vald kesziild'desrdl. Megszdlaltatja a varosban eld parlamenti kepviseld'ket: Szabd Imre,''''* Tiiri Kovacs Bela,'^^
a visegradi Hadhazy Sandort. Beszelgetest olvashatunk az ugyancsak itt eld Barsony
Andrassal,'^" aki akkor Magyarorszag ukrajnai nagykdvete. S ott van a lapban a kesziild'des a helyi polgarmester-valasztasra. A part az M S Z P elndket Miakich Gabort
inditotta. Vegiil a lap elerte a celjat. Sikerult mozgositani a varoslakdkat, es a jeldlt
gydzdtt is a valasztason. Ezutan novemberben a lap megsziint.
SZENTENDREI TUKOR
(1998 - )
1998 decembereben, a rendszervaltas utani lapalapitasi kedv masodik hullamaban
indult el a Szentendrei Tiikdr, a Petdfi Kulturalis es Hagyomanydrzd Egyesiilet havi
kiadvanya. A z iijsag kigondolasaban, eldallitasaban es terjeszteseben fennallasanak
eddigi tizenegy esztendeje alatt mindvegig K u n Csaba,'^' az 1986-ban alakult egyesii751 Szentendrei Arckepcsarnok I . , 49. p.
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let alapito tagja, jelenlegi elnoke vallalta a legnagyobb szerepet, de mellette termeszetesen minden egyesiileti tag vallalta az anyagi aldozatot egy olyan hirlapert, amely
minden szentendrei haztartasba ingyenesen jut el, s amely a konzervativ ertekrendet
kdzvetiti. ,/i lapalapitdssal az volt a celunk, hogy az akkori polgdri koalicidnak, es persze az egyesiiletnek legyen sajdt sajtoja, publikdcios lehetosege, amelyben megjelenhetnek
a programjainkrol szdld tuddsitdsok, az eloaddsok szdvegei es a kdnyvrecenzidk mellett
a kdziigyekkel foglalkozd irdsok is" - fogalmaz K u n Csaba. „Egy ingyenes kiadvdnynak,
amelyet a hdztaridsokba ingyenesen juttatunk el, megvan az a hdtultitdje, hogy a lakdk
a rekldmanyagokkal egy szinten kezelik, es nem veszik eleg komolyan. Ennel a problemdndl azonban fontosabbnak tartottuk, hogy valdban mindenkihez eljussanak azok az
ertekek, amelyeket mi fontosnak tartunk".
A kezdeteknel a Szentendrei Tukdr fdldtt babaskodott, es fontos anyagi tamogatast
adott Fuldp Zsolt, a Magyar Demokrata Fdrum helyi szervezetenek akkori tagja.
Mellette a szervezet elndke, dr. Dragon Pal, valamint dr. Tdrdk Turul, Jamborne
Benkei Ildikd, Szakacs A r o n es ifj. Sergd Andras is sokat tett es tesz a Tiikdrert. Oket
- fdallasii ujsagird hianyaban - egyuttal az ujsag rendszeres publicistai kdzdtt is iidvdzdlhetjuk. Kiss Mao-Tun Istvan keletkutatd, Vozar Anna pszicholdgus es Takacs
Janos kdzird ugyancsak aktiv szerepet vallal a cikkiras munkalataiban - d'k dnalld
sorozattal is biiszkelkednek a Szentendrei Tiikdr hasabjain.
A z anyagi hatteret a jobboldali frakcid kepviseldinek tamogatasa, magukat megnevezni nem kivand konzervativ erzelmii szponzorok, es a hirdetesi bevetelek biztositjak. Utdbbiakbdl a szerkesztdic bevallasa szerint olykor-olykor gond nelkul tudjak
fedezni az eldallitasi kdltseget, ami nem kis szd, fdlcent ha tekintetbe vessziik, hogy
a Szentendrei Tiikdr a kifejezetten varosi (vagyis nem kistersegi vagy regionalis) terjesztesu lapjai kdziil a legnagyobb peldanyszamu. Havonta - valasztasi iddszakokban
kethetente - kezdetben 8000, majd 10 000 peldanyban jelent meg, s ma is itt tart. A
terjesztesi a szerkesztdic eleinte lelkes dnkentesekre es diakmunkasokra biztak, am
most mar hivatasos terjesztdceg foglalkozik e feladattal. Olykor eldfordul, hogy egyegy lapszam kimarad, de meg igy is tiz-tizenegy megjelenessel szamolhatunk evente,
s dsszesen mintegy tiz-tizenegy ezer peldanyban.
A mindenkori szerkesztd gondosan iigyel a kdzeleti es a kulturalis temak egyensulyara, am az iijsag bevallottan legfontosabb resze a kepviseld-testiileti hirek kdzlese,
amely feladatanak minden havi megjelenesnel ketoldalas terjedelemben tesz eleget.
Ezzel - a politikai sikerek hangsiilyozasa mellett - nagy hianyt igyekszik pdtolni a varosban, hiszen az itt megjelend anyagokat mindig olyasvalaki allitja dssze, aki a kepviseld-testiilet soraiban iil, es elsd kezbdl fer hozza az eldterjesztesekhez, igy pedig
preciz - bar frakcidjanak megfeleld iranyban dhatatlanul is elfogult - tajekoztatast
tud adni a varosi iigyekben szuletett ddntesekrdl. A Szentendrei Tiikdr masik nepszerii es fontos rovata a legutolsd oldalon (a hatsd boritdn) jelentkezd portresorozat,
amelyben Szentendren lakd miiveszeket, kdzeleti szemelyisegeket faggat a riporter
- itt nem kell sietni, bdven van terjedelem, es igy alkalom nyilik olykor lirai magassagokba emelkedni, mint az peldaul ifj. Sergd Andrasnak a Kobza Vajkkal keszitett
interjujanal volt tapasztalhatd.
Tizenegy ev miilt el az indulas dta botranyok es melypontok nelkiil, s talan ez teszi
egyediilalldva, maskepp fogalmazva „kakulcktojassa" a Szentendrei Tiikdrt a varos
iijsagjai kdzdtt. Nines ugyanis olyan kdzeleti orientacidjii lap, amely ne keveredett
volna valamilyen dnellentmondasba vagy ne bocsatkozott volna latvanyos csdrtekbe
rivalisaival vagy a varos vezetesevel. A Tukdrt egyetlen esetben, 2007-ben erte nyilvanos kepviseld-testiileti iilesen kritika, amikor Takacs Janos a Jobbsarok rovatban
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figyelemfelkeltes celjabol kemeny hangvetelu irast jelentetett meg a baloldalrol es
annak ertekrendjerol.
S ha mar a kozeleti orientaciorol szoltunk, joggal meriilhet fel a kerdes: vajon
kozeleti lapkent tekintsiink-e a Tiikorre, vagy egyesiileti kiadvanykent. Nos, K u n
Csaba szerint „egyertelmiien kozeleti lap, amely ugyanakkor nyiltan vallalja, hogy
elkotelezett, s egy stabil ertekrend menten ertekeli a varosban zajlo tarsadalmi, politikai folyamatokat. A kulturalis cikkek eseteben sem torekszik arra, hogy mindent
bemutasson: fenntartja maganak a jogot, hogy csak a sajat felfogasa szerint relevans
es peldaertekui kezdemenyezesekrdl, esemenyekrol irjon szinvonalasan. Alapelviink,
hogy ertektelent, ocsut nem jelentetiink meg, s vallaljuk, hogy a meritesiink a lehetseges temakbol es vilagnezetekbol nem teljes korii." E szerkesztosegi allaspontot a
szerkesztobizottsag alapos munkaja biztositja - a szervezodesben reszt vett, illetve
vesz az emlitett K u n Csaba, tovabba Szakacs Aron es ifj. Sergd Andras.
S Z E N T E N D R E E S DUNAKANYAR
A nyugati Dunakanyar regio fiiggetlen kozeleti magazinja
(1998)
A z 1990-as evekben atalakuld kdzigazgatas, a lassan formalddd regidk, a ndvekvd
idegenforgalom reven egyre tdbb ismeret halmozddott fel a Dunakanyarban. 1998ban akadt egy iijsagird, aki iigy erezte, hogy ezeket a valtozasokat, a gondokat es drdmdket az itt eldldcel is tudaini kell. A Pecsen, majd a fdvarosban, Budan eld Kdvecs
Tamas az 1960-as evektdl szinte mindennapos latogatoja volt a varosnak. Allandd
lakdja azonban csak 1993-ban lett. Jdl ismerte a mediapiacot a nyomdatdl a reklamig.
Korabban a Kurirnal is dolgozott. Felesege is szakmabeli. Otthonukban stiididjuk is
volt. A z 1998. aprilis 3-an altaluk kiadott lap elsd szamanak bekdszdntdjeben Kdvecs
Tamas Regi Jo Regid cim alatt tdbbek kdzdtt ezt irta: „Nem fogjdk elhinni, en sem hittem el, nem is ertettem ..Ebbe a lapba mindenki ingyen akar imi...Ma, amikor dllitdlag
mindenki a piacrdl el, es a penz beszel ..Az informdcidk piacdn a regid, es vele a regids
szemlelet ervenyesnek es fontosnak tunik, egyre eroteljesebben jelenik meg ... A Dunakanyarban Budapesttdl Esztergomig az erdekiink ugyanaz: legyiink jdl informdltak,
eleteselyeink erosddnek ezzel.. .A regids szemlelet rdvidldtdknak szemiiveg, tdvolldtdknak
orvossdg, vdllvonogatds ellen. Azoknak, akik a helyi sajtdkat a politika fele forgatjak
azt iizeni: Szdval, fiiggetlen magazin indult a nyugati Dunakanyar regidban."
A nyolcoldalas, nagy alakii, szines, az orszagos napilapokra emlekezteid ujsag kiaddja a Budapesten miikddd Telperion&Laurelin Beteti Tarsasag, nyomni is a fdvarosban nyomtak. Megjelent kethetente penteken. A fdszerkesztd mellett a cikket irdk
tdbbnyire szentendreiek. Tdbbiik nevet valamely masik helyi lapbdl ismerjiik: dr. Ddry
Istvan, Erdelyi Tibor, Gajan Eva. Kdziiliik kettd a hivatasos ujsagird: Fiizesi Robert,
Kertesz Peter. Sokat irt a lapban a riportersegre kesziild Zakar Adam. 6 most az egyik
vezetd riportere a Duna Televizidnak. Tdbb cikk a lapban csak szigndval jelent meg.
Nemely telepiiles kepviseleteben jelentkeztek newel is a cikkirdk. S mirdl szdlt a lap?
Sok mindenrdl. V a n benne cikk a tervezett Duna-hidrdl, a kdrnyezetvedelemrdl, a vizlepcsdrdl, a valasztasokrdl, a szentendrei miiveszekrdl, a kulturalis programokrdl. Bemutattak erdekes szemelyisegeket, kdzlik a renddrsegi es sporthireket. Termeszetesen
van benne hirdetes is, mert ha a cikkirdk nem is kertek penzt, a nyomdat fizetni kellett.
A z is talalt benne maganak olvasnivaldt, akit csak a rejtvenyfejtes erdekeit. A regidban
kdzben sorra jelentek meg az egyes telepiileseken a sajat lapok, igy ez a lap egyre kevesebb vasarldt vonzott. A lapnak tizenhet szama olvashatd a Pest Megyei Kdnyvtarban.
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H E L Y I HIRHARANG - U Z L E T I HIRHARANG - H E T I HIRHARANG
(1998) (1998) (1998-2007)
A varos egyik - divatos szoval elve - legmegosztobb lapjat, a Helyi Hirharangot
az 1998-as valasztasi iddszak hivta eletre. A z alapitd, Zauer Gabor dnkormanyzati
kepviseld hatarozott elkepzelesekkel rendelkezett a helyi kdziigyekrdl, am nem volt
Szentendren olyan sajtdorganum, amely helyt adott volna irasainak, igy aztan arra a
ddntesre jutott, hogy sajat ujsagot alapit. A cim eleinte valtozott: a „Hirharang" szd
mellett megjelent a „heti" es az „iizleti" jelzd is, am a keszitdk vegiil a „helyi" mellett
ddntdttek.
2006-ban, amikor az dnkormanyzati valasztasokon a Jobbik Magyarorszagert
Mozgalom es a Szentendrei Nemzeti Konzervativ K d r kdzds listajan indult a 9. szamu
valasztdkdrzetben, Zauer Gabor igy irt magardl a jeldlteket bemutatd valasztasi kiadvanyban: „Immar negyedik alkalommal vallalom a megmerettetest a helyhatdsagi
valasztasokon. Ugyanott, ugyanugy, es ugyanazzal a meggydzddessel. A (leg)jobbik
listan indulok, mivel ugy erzem, szereny tudasommal es tapasztalataimmal sokat tehetek varosunk erdekeben. A z elmult evekben a magyar varosok mellett tdbb mint
hiisz kiilfdldi orszagot bejartam. Lattam, mit lehet, es tudom, mit lehetne tenni. Elsdsorban meg kell sziintetni a koziigyek latszattamogatasat. Olyan feladatokat is nyiltan
fel kell vallalni - es ezeket elsdsorban - amelyeket ez ideig a kdzvelemeny eldl szandekosan elhallgattak. A politikusi kaszterdek nem valds tettekkel cselekedett, hanem
iires szavakkal manipulalt. Szentendret az elmult evekben nagyon gyenge hatasfokkal
iranyitottak, amit nehez lesz mardl holnapra megvaltoztatni. Bizom benne, hogy egy
politikai generacid- es nezetvaltassal megindul a helyi valtozasi folyamat mindannyiunk megelegedesere. Ebben kivanok egyiittmuikddni mindazokkal, akik hasonldan
gondolkoznak varosunk jdvdjet illetden. Gydkeres valtozasokat a kdziigyekhez vald
alapvetd hozzaallas tekinteteben kell elsd feladatkent megcelozni! Szeretnem ezt az
lij tudatot kepviselni a varosvezetesben."
E hosszii idezet pontosan kifejezi es dsszefoglalja Zauer Gabor hitvallasat a politikaban es az iijsagszerkesztesben egyarant, mar amennyire a hazai viszonyok kdzdtt
e kettd elvalaszthatd egymastdl. A z altala letrehozott Helyi Hirharang cimii iijsag „a
helyi maskent gondolkoddknak adott lehetdseget. Olyanoknak, akik a negyvenevnyi agymosas utan nem a liberalbolsevik szelkakaspolitizast dicsditettek" - fogalmaz
visszaemlekezeseben a szerkesztd. - „Sokan jobboldali, nemzeti-konzervativ orientacidjii lapnak tartottak, amely markans velemenyeket jelenitett meg, s tdbb oldalrdl
tamadta a hatalmon levd - kormanyparti es ellenzeki - politikusokat. A munkatarsakat, a kiilsds szerzdlcet is ilyen szellemben valogatta, de a lenyeg a hatalommal
szembeni szabad velemenynyilvanitas volt, nem pedig politikai hitvallas. Helyi vagy
orszagos szini, jobb- vagy baloldal - ha a szdban forgd politikus nem volt ratermett
arra a feladatra, amelyet el kellett volna latnia, megkapta a magaet a Hirharang hasabjain."
A szerkesztd tapasztalata szerint helyi politika es nagypolitika szetvalaszthatatlanul dsszefiigg, ezert egyutt kell targyalni oket, hiszen sok orszagos politikus, gazdasagi vezetd el Szentendren. Csak nehany jellemzd pelda: a 2002. aprilis vegi szam
cimlapjan kdzds keretben szerepel Orban Viktor, egy beka, valamint Miakich Gabor
portreja, valasztasi barometer cimen; 2003. augusztus vegen szinten cimlapon szamol
be a Hirharang K u n Csaba augusztus 20-i Pro Urbe-kitiinteteserdl; 2003 oktdber
vegen „6sszeferhetetlenseg" cimmel kdzdlt karikatiiraval kisert irast arrdl, hogy kepviseld nem lehet egyszerre dnkormanyzati dolgozd, illetve, hogy „egy kdzpenzbdl eld
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alkalmazottnak nem lenne szabad a sajat vallalkozasaiba atengedni a penzt." A peldakat hosszasan lehetne sorolni, hiszen valamennyi lapszam karakteret meghatarozza a kritikai hozzaallas, igazolva, hogy a lap szerkesztoje - a fent idezett hitvallasnak
megfelelden - tenyleg igyekezett politikai generacio- es nezetvaltast eldidezni.
A z ujsag a kiillemevel is igyekezett az olvasok kedveben jarni: Kellar Janos grafikaja a fejlecet latvanyossa teszi, s nemikepp a Borsszem Janko cimij dualizmus-kori
vicclap tipografiajat es hangulatat idezi meg. Minden szam kiilonbozo szinii fejleccel
jelenik meg - vilagos- es sotetkek, lila, narancssarga - ahogyan a keszitdk hangulata
es megegyezese diktalja. A vezercikk minden alkalommal vitriolosra sikeriil, egy-ket
kivetellel - peldaul Fabry Sandor humorista 50. sziiletesnapjat kdszdntve „a Kibic",
vagyis a cimlapos irasok allandd szerzdje visszafogja magat, s politikai pengevaltas
helyett csak a pajzansag erhetd tetten a sorok kdzdtt. A belsd oldalakon az oldalszeli
hirdetesek mellett a politikai hirektdl es iigyektdl a „ h u m a n " temak fele haladhatunk:
az elsd dt-hat oldal rendre a kdziigyeke, a tovabbiakban - legtdbbszdr a panoramaoldalon - ingatlanhirdetesek es ingyenes kuponos aprdhirdetesek talalhatdk, valamint
az internetrdl vett elgondolkodtatd vagy elkepesztd irasok, horoszkdp, rejtveny es
hirdetesi ajanlat.
Sajatos, bar mas iijsagokban is olykor fel-felbukkand mufajt kepvisel a szerkesztd
kedvence, az aprdhirdetesek vegere rejtett Remhir rovat. E z a publicisztikai miifajok
legrdvidebbjenek, a Karinthy Frigyes idejeben meg gyakorta muivelt krqkinak a feltamasztasa - termeszetesen a mar emlitett szatirikus, vitriolos stilusban. Alljon itt most
ebbdl is nehany pelda!
„Szentendre varos polgarmestere a kampanycsend idejen sajat keziileg ragasztgatta a plakatjait a belvarosban." (Kesztdlcvdlgyi, 2002. aprilis vege)
„Zsozsdka, a nyugdijas jardatiinder, egy olyan varosban, ahol minden hely ki van
centizve, helyet szoritott maganak a frekventalt Dunaparton, es kenyelmesen belefert!" (nev nelkiil, 2002. januar vege)
„Newaltoztatasra kesziil az Eurdpai Unid. Tdrdkorszag felvetele utan az iij neve
Oszman Birodalom lesz." (nev nelkiil, 2003. februar vege)
„A Czobel Miizeum biztonsagi rendszeret egy 80 eves teremdrrel bdvitettek.
Penzhianyra vald hivatkozassal az ellopott kepek pdtlasara a Kulturalis Bizottsag
sajat tagjairdl kesziilt portrek kihelyezeset javasolja." (nev nelkiil, 2003. majus kdzepe)
„Enyhe pedofiliat vallal tetova szatir a Szamarhegyen." (nev nelkiil, 2004. februar
eleje)
„A szentendrei politikusok kalakaban elvallaltak az evek dta elhanyagolt katyiizasi munkalatokat es az iitburkolati jelek felfesteset is. Igy kivanjak megoldani egyik
tdrvenyileg kdtelezd alapfeladatukat, ha mar az arra szant penzt sikeriilt eltapsolniuk." (nev nelkiil, 2004. november vege)
A z ujsagban minden oldal aljan rendszeresen valtozd, varialddd iizenetek sorakoznak: „Remenytelen helyzet csak utdlag van", „ H a r o m tenger a magyar igazsag!"
„Igazsagot a magyar hazanak!" „Mindenki felelds azert, ami tdrtenik vele", „A legszdrnyiibb nap is csak lefut egyszer!" „Az idd rdvid, a tennivald vegtelen", stb. Ezeket
a szerkesztd minden szamhoz maga talalta ki, termeszetesen a mondanivald alatamasztasa celjabdl.
A Helyi Hirharang szdkimondd stilusa miatt tdbbszdr keveredett sajtdperbe, s bar
ilyen statisztika nem kesziilt, e temaban valdsziniileg a kdrnyek rekorderenek szamii. Lakatos Paine kepviseld asszony peldaul nagyon haragudott az lijsagra, amelyet
szamos kisebb helyreigazitasi kerelemre is kdteleztek. Horvath Gusztav, a V S Z Zrt.
165

akkori cegvezetdje azonban jdl turte munkaja kritikajat. Fotdja heteken keresztiil
szerepelt az ujsagban „En vagyok az alkalmas ember" kepalairassal, szemetes varosreszek kisereteben. „Nehany hdnap utan tiszta lett a varos es keresgelni kellett
a szetszdrt szemetet, hogy legyen mit fotdzni, igy az akcid elerte celjat" - emlekezik
vissza Zauer Gabor.
A Helyi Hirharang - temainak megvalasztasa es talalasa reven - kierdemelte a
maga terjesztesi kdreben ritkanak szamitd 1300-as ertekesitett peldanyszamot, s volt
olyan iddszak, amikor 2000 peldanyban nyomtak. Most, amikor mar nem jelenik
meg, meg mindig velemenyalkotasra sarkallja az egykori olvasdkat. A MediaAsz dsszefoglald mediafigyeld adatbazis taniisaga szerint 2004-ben a Helyi Hirharang 5000
peldanyban nyomott melleklettel jelent meg. A kiadd eredetileg a Buvihir Kft.-re
bizta a terjesztesi, am mivel hamar bebizonyosodott, hogy a ceg nem kepes hatekonyan elhelyezni a lapot a celkdzdnseg altal latogatott helyeken, attertek a maganterjesztesre. ( A Buvihirnek kdszdnhetd'en Pest megyen kiviil meg ket tovabbi megyeben
is megjelent a Hirharang, ahol - erthetd mddon - egyaltalan nem vasaroltak, mert a
szentendrei tartalom nem nagyon erdekelte a tavol lakdkat.)
Nem sokan tudnak rdla, hogy az ujsag kiaddjanak tervei kdzdtt szerepelt egykor a Hirharang mas regidkkal foglalkozd helyi mutacidinak elkeszitese, am erre idd
es megfeleld munkatarsak hianyaban vegiil nem keriilt sor. Zauer Gabor munkaja
megcafolni latszik a veszteseges sajtd axidmajat, legalabbis egy iddre mindenkeppen.
Amint allitja, a hirdetesekbdl es az ertekesitett peldanyokbdl szarmazd bevetelek a
lap fenykoraban bd'segesen fedeztek az eldallitasi kdltsegeket - talan a varosi lapok
kdzdtt egyediilalld mddon. Amikor azonban a megemelkedett eldallitasi kdltsegek
es az addle, valamint a megszoritasok miatt sok kis iizlet tdnkrement, es anyagi nehezsegek tamadtak, a tulajdonos 2006 novembereben iigy ddntdtt, hogy felfiiggeszti a
lapkiadast. A z ujsag hasabjain szerepld kdzeleti szemelyisegek fellelegeztek, am a lap
neve jogilag meg aktiv, s hivatalosan nem szunt meg, elvben tehat folytathatd.
VAROSHAZI H I R E K
(2001)
Legkdzelebb 2001-ben, az akkori polgarmester, Miakich Gabor gondolta iigy, hogy
kiildn lapban kellene tajekoztatni a varos lakdit az dnkormanyzaton tdrtentekrdl.'^**
Ezen 2001-ben induld, fiizetszerii kiadvanyrdl azonban igen hianyosak az ismereteink, csak nehany szamardl lehet tudni.

758

166

Szentendrei Arckepcsarnok I . , 126. p.

I Z B E G I S Z O M S Z E D O K LAPJA
(2002)

IZBEQl
SZOMSZEDOK
HAKQJA
Az Izbegi Szomsz^ok Ontev^ket^ Kozhasznti Egyesiiletenek lapja

A varostol 2-3 km-re levo Izbeg evszazadokon at onallo telepiileskent elte az eletet, majd ,,7766 tdjdn bekebeleztetett Szentendrehez". A m azota is kulon varosreszkent
tartjak szamon. Vannak sajat intezmenyei: templom, ovoda, iskola, bolt. A z evek soran alakult itt ket kozosseg is: Izbegi Barati K d r (1989-td'l), Izbegi Telepiilesfejlesztd
Tarsasag (1990- tdl). Ezek nem a napi gondokkal foglalkoztak, ezert a kdrzet akkori
dnkormanyzati kepviseldje, Eszes Sandor ugy gondolta, hogy kell egy olyan egyesiilet, amely ezekkel is foglalkozik. 1998-ban meg is alakitottak az Izbegi Szomszedok
Ontevekeny Kdzhasznu Egyesiiletet ( I S Z O K E ) , majd iigy gondoltak, hogy egymas
megismeresehez, az izbegi gondok megoldasahoz, kellene egy iijsag is. 2002 augusztusaban a fenti cimmel el is inditottak a lapot. S ahogy illik, a felelds szerkesztd bekdszdntdvel fordul az olvasdkhoz. „Mfl adjuk az On kezebe eloszor ezt a lapot, mely
az izbegiekrol, az izbegieknek szdl. Ugy szdmitjuk, hogy kethetente juttatjuk el Onokhoz
kiadvdnyunkat, amelyben egyesiileti, vdrosi, izbegi hirek mellett az On velemenye, tudositdsa is helyet kaphat. Igy megismerhetik egymdst a szomszedok, igy tudnak egymdssal
tdrsalogni. Eloszor e lap hasdbjain, majd remeljiik, szemelyesen is".
Az impresszum szerint a lapot szerkeszti a szerkesztdl)izottsag. Megjelenik ezer
peldanyban, terjesztik ahogy a kis falvakban szokas, postaladakban, valamint a helyi boltokban: Sipos Bt. kdzert, Pasztor utcai vegyesbolt. K i k irtak a lapban? A lap
kiaddja Eszes Sandor mellett ott talaljuk Berczi Belat, a helyi polgardrseg elndket,
dr. Komar Gabor F B elndkdt, Maholanyi Pali, a Izbegi Barati K d r elndket. S mirdl
irtak a lap segitd munkatarsai? Arrdl, ami akkor ott epp fontos volt: Indul az utepites
Izbegen, Szomszedok a biztonsdgos Izbegert, Irtsuk a parlagfiivet, Megujul(d) Kisforrds.
Ezek mellett benne vannak a lapban a kdzerdekii telefonszamok, es tdbb hasznos
informacid. Sajnos a lapnak csak nehany szama jutott el a kdnyvtarba.
SZENTENDREI KURIR
(2003 - )
2003 dszen Bicskos Edit ujsagirdnd ugy ddntdtt, lapot alapit. A z igy letrejdtt Szentendrei Kurir a varosi lapalapitasok masodik hullamanak vegen jelent meg eldszdr.
Kezdetben a benne megjelend tartalmak kdzel 70%-at maga a szerkesztd irta. Nehany allandd rovat elkesziteseben segitsegere volt - a teljesseg igenye nelkiil - Mol167

nar Bertalan festdmiivesz (az dve volt ertelemszeruen a muveszrovat, Csordas Gabor
(a Celkeresztben rovat szerzdje), dr. Magyar Erzsebet (orvosdoktor, aki szaktanacsokkal latta el a betegeskedd es a betegsegeket elkeriilni kivand olvasdkat), Jakab
Judit (kerteszeti szakird), Balogh Barnabas (a Kamaszoldal szerkesztdje), valamint
maguk az olvasdk, akikre a Szentendrei Kurir mindig is nagyon szamitott. A tdrdelesi munkakat az elsd fel evben Pelle Tamas, kesd'bb Bakai Attila vegezte. Edit az
E K M Nyomdanal (az Ejfeli Kialtas Misszid magyarorszagi kdzdssegenek nyomdajanal) talalta meg a legolcsdbb szolgaltatast, igy gyakorlatilag kezdettdl fogva - s a
nyomdai arak stabilitasanak kdszdnhetd'en 2008 elejeig is - 127 forint volt a lap ara.
A z ujsagkeszitd garda termeszetesen nem ment volna semmire a bevetelt hozd hirdetesszervezdle nelkiil. A z elsd fel ev soran a szerkesztd maga jart a hirdetd'k utan, majd
Borbelyne Kovacs Edit, illetve Etter E v a vette at ezt a feladatot.
2004. majus 1-jen keriilt elsd izben a standokra a Szentendrei Kurir. „Alapvetd'en
anyagi erdekek motivaltak, valamint a helyi sajtdpiacon kivantam pdtolni a bulvar
jellegii lapok hianyat" - vallja Bicskos Edit. E z az „anyagi erdek" azonban talalkozott
az olvasdk izlesevel is, hiszen nem sokkal kesd'bb ndvekedett az oldalszam, s aprdbb
kiillembeli valtozasokkal igyekeztek meg inkabb az olvasdk kedveben jarni. „Mivel
egymagam keszitettem, egy-egy lapszam dsszeallitasahoz legalabb ket-harom hetre
volt sziikseg. A gyakoribb megjelenesi hataridd't nem tudtuk volna biztonsaggal vallalni" - folytatja emlekezeset az elsd szerkesztd, aki korabban a Star magazin fdszerkesztdje volt. E z a gyakorlottsag magyarazza azt is, miert szerepeltek minden egyes
szam cimlapjan ismert emberek. „A Star magazin fd'szerkesztdjekent egyertelmiive
valt szamomra, hogy a lapeladas peldanyszama a cimlapon megjelent hiressegektdl
fugg, vagyis a hiresseg adja el a lapot). Szerencsere Szentendren es kdrnyeken igen
sok neves ember el, a kdrnyeknek ezt az adottsagai rendre ki tudtuk aknazni."
A z ismert emberekkel keszitett ketoldalas interju mellett minden szamban allandd
rovatkent szerepelt egyebek mellett a kdrkerdes, a horoszkdp, az autds rovat, a kamaszoldal, az igaz tdrteneteket feldolgozd irasok, a jd tanacsok (kerteszet, ingatlan es szepseg temajaban), a hdnap fotdja, no es persze a „No Comment", mint a velemenymiifaj
kepviseldje. Bicskos Edit legemlekezetesebb tdrtenete a Szentendrei Kurir kapcsan
egyertelmiien egyik cimlapos hiressegehez fiizddik. „Interjiit keszitettem Waszlavik
Gazember, Petdfi Sdndor, Fatarisznya, Velorex, Ulmann Monika, Sdmdn Laszld Jdzseffel, aki elmeselte, hogy a „jarulekos" neveit ujsagirdk aggattak ra" - meseli a szerkesztd
- „es d megtisztelt engem azzal, hogy elkereszteljem Ladik-nak, ugyanis Pdcsmegyeren
lakik, ahova egy iitdtt-kopott ladikkal kel at a leanyfalui partrdl.
Miutan Edit edesanya lett es eladta a Szentendrei Kurirt, 2006 marciusaban iranyvaltas tdrtent az iijsagnal. Aprilistdl mar az E K M Nyomda mellett miikddd Dalnoki
Media Kft. vallalta a kiadas feladatait, amely atvette az alapitdi, tulajdonosi es kiaddi
jogokat egyarant. A z elsd szam megjelenese meg az eldzd tulajdonos jegyei voltak
iranyaddk, mert a zdkkendmentes valtashoz iddre volt sziikseg. A z alapkoncepcidk
azutan sem valtoztak, hiszen azdta is „ismert emberek adjak el az ujsagot", de a stilus
sokat valtozott: az iij szerkesztd, Nagy Erzsebet egy szakmailag igenyes magazin keszitesere tdrekedett. Mivel Erzsebet 15 esztendeje dolgozik ket masik havilap fd'szerkesztdjekent is, az ott megszokott kereszteny ertekeket szerette volna viszontlatni
az iijsag hasabjain. „Mind kiilsejeben, mind tartalmaban jelentds valtozason ment at
az lijsag. Tdbb mint egyharmada helyi hirekkel, informacidkkal, a tdbbi helytdrteneti, valamint miiveszeti anyagokkal bdviilt" - fogalmaz a Kurir masodik szerkesztdje.
„Fd celunk egy nem bulvarjellegii, de megis mindenki szamara erdekes es informativ lijsag megjelentetese volt. Mindemellett a legfontosabb szempontjaink egyike a
168

politikamentesseg. Allando rovatokat dolgoztunk ki, mint peldaul a helyi hirek, a
kistersegi gyorshirek, egy-egy hiresebb veliink lako miivesz, iro valamint festomiivesz
bemutatasa."
A munkatarsak osszetetele a kezdetekhez kepest teljes valtozason ment keresztul. Molnar Bertalan birta a legtovabb, de amikor iigy dontott, hogy nyugdijba megy
es felhagy az irassal, az utolso „6s-kuriros" is eltavozott a csapatbol. Rovid ideig,
ket-harom lapszam erejeig valtogattak egymast a szerzok, majd kialakult egy tobbekevesbe stabil szerzogarda: Nagy Erzsebet szerkesztoi kdzlemenyek es a miiveszetek
teren, Benkovits Gydrgy helytdrteneti es kulturalis temakban, Bokor Tamas kdzeleti
kerdesekben ir a Kurirba. A hirdetesszervezdi feladatokat Racz Kinga es M . Mdre
Ibolya latja el. „Minden hdnap emlekezetes. Minden hdnapban ligymond egy uj gyermek sziiletik, es az ember szereti a gyermekeit, kit ezert, kit azert. Nines ez maskeppen a Szentendrei Kurirral sem" - vallja a szerkesztd asszony.
A Szentendrei Kurir egyik legnagyobb erdssege a nyomdai mindseg, amelyet svajci
gyartmanyii szines, A/4-es papirral er el a kiadd: ez teszi alkalmassa az ujsagot arra,
hogy komoly miiveszeti reprodukcidk is hitelesen jelenjenek meg a hasabjain. Eleinte
szinten kuridzum volt, a Szentendre es Videke online bevezeteset kdvetden viszont
mar nem volt szokatlan jelenseg, hogy a nyomtatott iijsag megjeleneset kdvetden
internetre is felkeriil az aktualis lapszam teljes tartalma.
PARBESZED SZENTENDREN
(2003-2004)
„Ez a lap egy lehetoseg a sokszinu baloldal ertekeinek megjelenitesere. A eikkek egy resze
nem feltetleniil a szerkesztok egydntetu egyeterteset fejezi ki, de ezt igy tartjuk termeszetesnek. Vdrjuk a kritikdkat is, hiszen nem egyoldalu es unalmas sajtdt kivdnunk csindlni"
- irja dr. Komar Gabor a Parbeszed Szentendren cimu lap elsd szamanak keretes
bekdszdndjeben. Miakich Gabor Miert? cimii irasaban ezt azzal egesziil ki: - „Mikdzben a jobboldal baloldali mediatulsulyrdl beszel, akdzben Szentendren harom
jobboldali lap is miikddik. Nem hallatszik a baloldal hangja, fogalmazzak meg sokan.
Igy hat elhataroztuk, hogy elinditunk egy baloldali ertekeken alapulo, am a tajekoztatasban targyilagos lapot."
A baloldali beallitottsagii ingyenes kdzeleti havilapot dr. Komar Gabor szerkeszteseben a Parbeszed Kdzeleti es Kulturalis Egyesiilet adta ki. Keves fotd, sok szdveges resz, elemzd elmelyiiltseg - ez jellemzi a fdlcent helyi politikai hirekbdl epitkezd
sajtdtermeket. 2003 aprilisaban indult az iijsag, s mar a masodik szamban nagy problemakat feszeget: a szentendrei jegyzdvalasztas kdriili huzavonat (amelynek soran
vegiil a megbizottkent kinevezett dr. Drobilisch Erzsebet kapta meg a varosvezetestdl
a jegyzdi tisztseget), a szentendrei rendeldintezet iigyet (sziikseg van-e a szakorvosi
rendeldre, kell-e privatizalni?), es a Kovats-hagyatek kapcsan az uszodaletesites kerdeseit. A z aktualis iigyeken-bajokon kiviil persze „drdkzdld" temak is felbukkannak.
Visszaterd tema peldaul a kdzbiztonsag kerdese, amelyet iddrdT iddre Berczi Bela,
a helyi polgardrseg elndke kommental. Emellett egeszsegiigyi rendezvenyek hirei es
gyermekekkel kapcsolatos kerdesek (jatszdterepites, iskolaiigyek) is helyet kapnak a
lapban. Eldremutatd kezdemenyezes, hogy mar a 2003. evi szamokban is rendszeresen szd esik a kistersegi kezdemenyezesekrdi, amelyeket azonban meg a kormanyzat
is csak az iij evezred elejen kezd erdsen propagalni.
A politikatdl fiiggd tartalom az orszagos sajtdban megszokott rend szerint epiil
fel. A hiranyagok (testiileti rdvidhirek, hirdsszefoglaldk) mellett publicisztikai mii169

fajok is helyet kapnak az ujsagban. Kiilon figyelmet erdemei a Pirmus alneven publikalo szerzo, akinek minden lapszamban Keljfeljancsi rovatcim alatt jelennek meg
„ebresztget6 celzatii" Irasai. A kiilonbozo telepulesek helyi sajtojaban megfigyelheto
sardobalas helyett a szerzo megkiserel eloremutato gondolatokat kozolni. Emellett
- oldva a helyi kozeleti csatarozasok tobbnyire komor hangulatat - minden egyes lapszamban receptek szerepelnek a Haspok rovatban, illetve az aktualis havi kulturalis
esemenyekrol is olvashatok osszefoglalok. A cikkek azonoslthato szerzdi tdbbnyire
a helyi baloldal ismert kepviseldi. A 2003. aprilisi es majusi szamok vezercikket peldaul Miakich Gabor polgarmester Irja, ahogyan kesdl^b is a legtdbb vezetd anyagban
eldlceriil akar szerzdTceni, akar szerepldlcent. Sokszor publikal a lapban Magyar Judit
kepviseld, Maholanyi Pal - fotdval es szdveggel egyarant - , valamint Hankd Laszld,
Benkovits Gydrgy, Trenka Istvan, Radvanyi G . Levente, Handzd Peter, Boskovits
Gaborne es dr. H-ne Edith. A cikkeknek mintegy felet monogrammal vagy alnewel
latjak el a szerzd'k. Csak hogy nehanyat emlltsiink kdziiliik: T e T e , Szimat, B . Cs., Sz.
T., G . K . , Pik, az ibor.
Figyelmet erdemei a Parbeszed Szentendren hirdetesszervezd munkaja. A 2003.
evi 2. es 3. szamban folytatasos, egesz oldalas pr-cikket olvashatunk a szentendrei
Taltos Lovastanyardl, de tendencidzusan megtelik a lap egyik oldala a tdbbi, kisebb
hirdetessel is, ami egy ingyenes kiadvany eseteben persze letfontossagu szempont,
de megvaldsltani korantsem konnyii feladat. A kiadvany elsd szama meg inkabb hat
fenymasolatnak, mint ujsagnak. A 2-4. szamainak cimlapja ketszlnnyomassal kesziilt,
az dtddik szamtdl kezdve teljes egeszeben fekete-feherben jelent meg. A z elsd ket
szam tizenket oldal, mig a tovabbiak nyolc oldal terjedelemben keszultek. 2004 aprilisaban aztan veget er a Parbeszed Szentendren tdrtenete.
PILIS-DUNAKANYARI HIRMONDO
(2004 - )
„ Tersegunk Hirmondoja kezdetektol tdbb kivdn lenni, mint hirdetesi ujsdg, ezert nagy
hangsiilyt fektetUnk arra, hogy minel gazdagabb, kdzvetlenebb, kozerdeklodesre szdmot
tarto hiranyaggal, aktudlis hirertekii es eloremutato informdcidt tegyiink hozzdferhetove
olvasdink szdmdra. Ezzel szdndekunk egyreszt a tersegi identitds erositese, a tdjekozottsdgbdl adddd dtjdrhatdsdg irdnti igeny felkeltese, mdsreszt a kiildnfele szolgdltatdsok tevekenysegi formdinak minel szelesebb skdldn vald megjelentetese, bemutatdsa, ajdnlataink hirdeteseken tulmutatd nepszerusitese. Regiondlis sajtdnk dltal lehetdseget kindlunk
a kdzdnseg-kapcsolat reven megvaldsithatd rekldmra is".
A fenti sorok egy egyediilalld kezdemenyezes reven sziiletett tersegi lap, a PilisDunakanyari Hirmondd lapajanldjaban olvashatdk. „A kisterseg 13 telepiilesenek informacidhordozdja", ahogyan sajat magat aposztrofalja, eppen Magyarorszag unids
tagga valasanak napjan, 2004. majus 1-jen keriilt k i a piacra egy mutatvanyszammal,
s - a fennmaradas sziintelelen utkeresese soran nemikeppen atalakulva, de lenyeget
tekintve valtozatlan felfogasban szerkesztve - maig a terseg egyik meghatarozd havi
kiadvanya. Mutatvanyszamanak cimoldalan a Szentendre es Szigetmonostor kdzdtt
kdzlekedo komp lathatd, jelkepezve a szerkesztd szandekat, amely szerint a pilisdunakanyari terseget at kell lendlteni holtpontjan, s a kdrnyekbeli telepiileseket egymashoz kell kdzellteni.
A z dtletgazda es szerkesztd, Csatordai Katalin eleteben a Pilis-Dunakanyari Hirmondd mar a harmadik lapalapitasi jelenti. Meg nepmiiveld koraban, 1987-ben Debrecenben alapitotta meg kulturakdzvetitd celzattal a Mi Ujsdg? cimu kulturalis prog170

ramajanlot, a Kolcsey (megyei es varosi) Muvelodesi Kozpont lapjat, amely 2000-ig
mukodott, s megyei terjesztesu kulturalis lappa notte ki magat. Kesobb a Hajdudorogi Ujsag felelos szerkesztdje lett, ezt havi megjelenesubdT kethetive alakitotta, mignem 1996-ban megvalt tdle, s megalapitotta, majd szerkesztette a Nadudvari Hirek
cimil havilapot. Itt dt evig a szerkesztd'bizottsag vezetdjekent dolgozott, nem kis sikerrel. A varoska sajtdjanak fejlddesorientaltsagat mi sem mutatja jobban, mint hogy
1999-ben, az internet korszak magyarorszagi kezdetekor mar online formaban is olvashatdk voltak a nadudvari ujdonsagok. A munka a fdvarosban folytatddott, amikor
Csatordai Katalin a fd'varosba kdltdzdtt. Budapesten, a Magyar Ujsagird Szdvetseg
( M U O S Z ) Helyi lapok szakosztalyanak titkarakent a 2008-ban elhunyt dr. Miillner
Jend szakosztaly-alapitd elnokkel az orszag helyi lapjainak felterkepezeset, majd
koordinalasat kdvetd'en elinditottak a helyi lapszerkesztd'k szakmai dsszefogasat es
kepzeset.
1999 novemberetdl, a fdvaros V . keriiletenek (Belvaros-Lipdtvaros) dnkormanyzati lapjat szerkeszti, s amint d fogalmaz, sikeriilt megtapasztalnia, hogy „az emberi
hatalom-, bees- es karriervagy sokkal jobban ervenyesiil egy fdvarosi keriileti lapnal, mint a kisebbeknel." Narancssarga es vdrds korszakot egyarant atelt a belvarosi
kepviseld'k kdzeleben, mignem ugy hatarozott, eszakabbra telepszik es megprdbal
ervenyt szerezni a sajtdszabadsagnak, a „fiiggetlen" olvasdkat szolgald ujsaglrasnak,
s a Szentendrei-szigetre teszi at a szekhelyet. Ekdzben a Szentendre es Videke szerkesztdsege szamara irt cikkeket Nemeshazi B e a t r k akkori szerkesztese idejen.
Ettdl a ponttdl kezdve rajzolddott k i Csatordai Katalin eleteben a harmadik dnalld iijsag elindltasanak gondolata. 2003 telen a pdcsmegyeri miivelddesi haz vezetdjevel Karsai Gaborral beszelgetve megtudta, hogy a terseg iijsagot szeretne. D r . Jankai
Norbertnek, az akkor mar kilencedik evebe lepett kistersegi iroda vezetdjenek szandeka talalkozott a szerkesztdnd dtletevel: olyan lapot kepzeltek el, amely a Dunakanyar-Pilisi Kisterseg mind a 13 telepiileserdi gyiijtene es szolgaltatna informacidt, s
bar hirdetesi bevetelei is vannak, az erintett dnkormanyzatoktdl, s persze elsdsorban
a kistersegi irodatdl kapna tamogatast. Hosszas vita utan vegiil a negyedik tervezetet
fogadiak el, s az iroda erre a celra elkiildnltett 2,5 millid forintjabdl 2004-ben elindulhatott a Pilisi Dunakanyar.
Egy evig B/4-es, 2005 majusa dta folyamatosan A/3-as formatumban jelenik meg
havi rendszeresseggel a 2004 szeptembereben lapgazdat cserelt, s Pilis-Dunakanyari
Hirmondd newel tovabb miikddd sajtdorganum. ( A valtaskor negy hdnap utan a
terseg anyagi lehetd'segei kimeriiltek, es lemondott a lap milkddteteserdl, hagyva az
ujsagot a let-nemlet periferiajan - ekkor kismertekben megvaltozott a fejlec is.)
A szerkesztdnd - aki azdta maganvallalkozaskent viszi a lapot - Igy hatarozza meg
a lap koncepcidjat: „Tovabbra is mindenkeppen politikamentes iijsagot szerettunk
volna csinalni, amelyben a kulturalis temak dominalnak. A helyi lapok szerkesztdsegeiben tdltdtt evek alatt egyertelmiive valt szamomra, hogy az embereket a megsokszorozddott informacidaradatbdl egyre inkabb sziikebb patriajuk, a szamukra
kdzvetleniil hasznoslthatd informacidk erdeklik. Ezert Irnunk kell a kdziigyekrdl,
a szocialis temakrdl, az egeszsegugyrdl, a kdzbiztonsagrdl, az oktatasrdl, a kulturardl es a sportrdl, a helyi gazdasagrdl, valamint a helytdrtenetrdi, es nem utolsd sorban a lehetdsegekrol es a visszassagokrdl is, de mindezt direkt politikai propagandatdl mentesen. Elsd'dleges celunk az volt, hogy erd'sltsiik a kistersegi telepiilesek
tudasanyagat egymasrdl. Erdekes szinfoltja ennek a viszonylag kis teriiletnek, hogy a
nyugati Dunakanyar menten nem kevesebb, mint hat nemzetiseg telepedett le bekes
egymas mellett elesben, az orszag tizenharom nemzetisege kdziil, Ennek a tenynek.
171

es annak a fovaros kozelseget elvezo agglomeracios sajatossagnak koszonhetoen,
hogy a Dunakanyar telepiilesei es adottsagai, multja es jelene reven is bovelkedik
termeszeti (Pilis hegyseg, Duna folyo, szigetek, tavak), tortenelmi (Visegrad), irodalmi (Leanyfalu), miiveszeti (Szentendre) ertekekkel, helyszinekkel es kivalosagokkal,
meg ma, 2008-ban is sikk itt elni. E z t nem csak az ide sziiletettek vallaljak biiszke
lokalpatriotizmussal, de az iij honalapitoknak is nagy vonzero. A videken fellelheto
kulturkincset, az ambiciozus es tehetseges „tenniakar6kat" es az itt erzekelheto folytonos pezsgest, nem eszrevenni es nyomat hagyni a jelen es utokornak - vetek lenne.
Ezert letfontossagunak erzem egy, a Duna-partot atdlelo hirmondo es dokumentalo
kommunikacios csatorna eletben tartasat. Azt is erdemes tudni, hogy a DunakanyarPilis tersegeben az orszagban az elsok kozott letezett kistersegi iroda, joval azeldtt,
hogy az Eurdpai Unid iranyelvkent megszabta volna a kistersegi szervezddest. A z
indulaskor ezt a rendszert es a Budai Mihaly (Tahitdtfalu polgarmestere) vezette
kisterseget szerettiik volna helyzetbe hozni az iijsaggal."
Csatordai Katalinon kiviil Muzsay Andras olvasdszerkesztd, Kovats Kristdf es B o zsoky Tamas tdrdeldszerkesztdlc, a Comp-Press Kft. nyomdai eld'keszitd munkajanak
es a Magyar Hivatalos Kdzldnykiadd lajosmizsei nyomdajanak volt kdszdnhetd, hogy
a Pilis-Dunakanyari Hirmondd hdnaprdl hdnapra kikeriilt a standokra. A benne talalhatd irasok dnkormanyzati informacidkbdl, tersegi civilek, kiilsds munkatarsak
munkaja nyoman, az d publicisztikaibdl es az olvasdk eszreveteleibdl allnak dssze.
Csak nehanyat emlitiink a lapba 2004-td1 dolgozd iijsagirdk kdziil: Muzsay Andras,
Szeles Nora, Szondy Andrea, Kammerer Zsdfia, Harshegyi Janos, Aradi Lajos, Benkovits Gydrgy, Nemeth E r i k a . A z indulas dta 10 000 peldanyszamban jelenik meg,
sdt, volt olyan hdnap, amikor 15 000 peldanyt nyomtak beldle. A keszitd'k elsd'dleges
szandeka az, hogy minel szelesebb olvasdkdzdnseghez juttassak el a hireket, eppen
ezert a fizetd terjesztesen tiil, tiszteletpeldanykent a kdzintezmenyekben es a telepiileseken szolgaltatdk es iizletek pultjain is fellelhetd a kiadvany. A z online olvasdk
tabora a www.dunakanyar.hu merese szerint 2006 juniusa dta - masfel ev alatt - haromszorosara emelkedett (31 000-rdl - 92 000-re).
A szerkesztdnd allitja: a lap keretei mara tiilnd'ttek azon, amit d meg kezben tud
tartani. Tavlati tervei kdzdtt szerepel, hogy a Duna vaci oldalan fekvd Dunamentekisterseggel fiizidra lepve, a Hirmondd a Duna mindket oldalan megjelenjen, immaron huszonnegy telepiiles hireit szolgaltatva.
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VAROSKEPEK
(2004-2007)

A 2004. elejen megjelent lap alcime szerint kdzeletrol es kulturardl szol Szentendren.
Erdekessege, hogy a fdszerkesztd es kiadd, Ruzsin Annamaria az impresszumban szerepld cim szerint Budapesthez kdtddik. Fdvarosi kdtddese abbdl is latszik, hogy a lapot
az ott megszokott szakmai szinten mukddteti. V a n arculattervezdje: Frozsi-Nanassy
Tibor es kepszerkesztdje Bacsi Rdbert Laszld a Greenuison Prt Studidbdl. A varossal
vald kapcsolatot az jelzi, hogy a szerkesztd a leveleket, visszajelzeseket Szentendren a
Kdzephegy u. 2. sz. ala varja. Helyben miikddik a nyomda is, amelyben a lap kesziil.
A m i meg egyedive teszi a lapot az az, hogy a kezdetektdl igenybe veszi a legmagasabb
technikai, rajta van az interneten. A lap inditasanak celjat a szerkesztd termeszetesen
itt is kdzli az olvasdkdzdnseggel. S ez eleg szellemes, alapos es egyedi. A Bekdszdntdt
formailag most nem kdzdlhetjiik, csupan szd szerint idezziik. ,J\4egint egy ujsdg? Miert
is? Van mdr ugyan tobb, es mind mdsmilyen. Ez igy van jol. Ez a lap is mds lesz, mint a
tdbbi. A magunk hangjdn szdlunk, irunk (stb.) a vdrosrdl, kulturdrdl, arrdl a kapesolat-terrol, amelynek szereploi, tanui vagyunk. Fontos a lap cime? Taldn. Vannak jd cimet viseld
rossz lapok, es vannak gyengecske, jellegtelen cimet viseld jd lapok. . ..Egy ujsdg is indulhat
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jdl, vagy eppen rosszul, de hogy milyen lesz a folytatas... Varoskepek? Ez a fogalom is tdg
ertelmezesi tartomdnyt kindl. A kep egy ellesett, rdgzitett valdsdg? Pillanatfelvetel? Folyton
vdltozd ? Kepek sokasdga ? Jelek, jelentesek, Uzenetek sokasdga ?A vdroslakdk dltal alkotott
(dssz)kep? (Letezik egydltaldn ilyen lekepezhetdformdban?) Szubjektiv Idtomdsok?Nines
vdlasz, helyette van egy ujsdg, amely kezbe veheto, megnezheto, elolvashatd, eldobhatd".
A ketsegekkel es feltetelekkel indulo lap aztan fokozatosan egyre biztosabb talajon all. 2004-ben meg osszevontan jelentek meg a szamok (l-2.sz). 2005-tol szamonkent folyamatosan. A formailag is szepen tervezett, sok fotoval teli, harminenal tobb
oldalas lap nehol szines. A tajekozodast tartalomjegyzek segiti. Benne valtozo rovatok. Kevesebb a varos viselt dolgairol (Varosi variaciok), tdbb a Szentendrei Nyar
programjardl, a muzeumok miiveszeti eleterdi, az itt eld festdlcrdl, miiveszekrdl, a
varos zenei eleterdi. A lap sulyozottan tele van kulturaval. Ugy tiinik, a cikkeket mind
a szerkesztd irja. Legalabbis a tartalomjegyzekben nines ott egyetlen szerzdi nev sem.
De ott van - egyediilalld erdekessegkent - azok neve, akikrdi a cikkek szdlnak.
HUMENDRE
(2008 - )
A kdnyviink irasakor az utolsdk kdzdtt jelentkezett szentendrei lap, a HumEndre a
Humanista Mozgalom lapja. A mozgalom celjainak rdvid foglalatat Vieland Edit szerkesztd igy adja meg: ,Ml, humanistdk kuldnbdzd kulturdkbdl, es orszdgokbdl szdrmazd
dnkentesek vagyunk, akik szervezodnek, fejlddnek, es erdsitik egymdst annak erdekeben,
hogy a kdzelgd mely vdltozdsokat valdban emberkdzpontu tdrsadalom fele irdnyitsdk. A
Humanista Mozgalom a Fdld emberive tetelenek gyakorlati kifejezddese. Mi egy egyetemes
emberi nemzet felepitesen dolgozunk, amelyben minden emberi lenynek azonos jogai es
eselyei vannak, anndl az egyszeriX tenynel fogva, hogy megszUletett. Mi egy olyan vildgert
hareolunk, ahol a tudomdny es a hitek nem dllnak szemben egymdssal, ahol a kuldnbdzd
kulturdk egymdst erdsitve egy soksziniX vildgot alkotnak, ahol a fejlddes megdllithatatlan,
es ahol az emberiseg felszabadul a fdjdalom es a szenvedes aldl. Egy olyan vildgert, ahol
nines tdbbe hdboru, es nines tdbb akaddly ez eldtt a kUldnleges leny eldtt, aki egyszer ket
Idbra dllt, es az elete ertelmet kezdte keresni. A Humanista Mozgalom egy olyan gondolkoddsi dramlat, amely az dsszes korszakban es kulturdban fellelhetd humanista tendencidkon
alapszik. A mi humanizmusunk egy nyitva hagyott terv a szabadsdg, az erdszakmentesseg,
a megkUldnbdztetes-mentesseg es a kdlcsdndsseg irdnydba; egy gondolkoddsi dramlat, de
szeles bdzissal rendelkezd tdrsadalmi mozgalom is egyidejiileg."
Vieland Edit 2007 nyaran vette tervbe, hogy elindit egy humanista kdzdssegi lapot
Szentendren. A konkret elhatarozas decemberben sziiletett, akkor ugy ddntdtt, nem
var arra, hogy tdbb tarsa legyen, s elhatarozta: 2008 januarjaban megjelenik az elsd
szam. A lapot vegiil ketten inditottak el. Vieland Edit szerkeszti a tartalmat, Orosz
Edit pedig segit a cikkirasban, a hirdetesszervezesben es a terjesztesben is. A februari
szamhoz, mar jelentkezett egy tdrdeld, Ndniusz Rita, aki - egyetertve a mozgalom
celkitiizeseivel - dnkentesen vallalta a munkat. A csapat szandekai szerint cikkeket
minden szentendrei vagy Szentendrehez kdtddd ember irhat az ujsagba. Csupan
egyetlen kitetel van az irasokkal kapcsolatban: ne kdzvetitsenek erdszakot es megkiiIdnbdztetest. A terjesztesben rengeteg szentendrei kisbolt is reszt vesz, akik engedik,
hogy a keszitd'k lerakjanak naluk nehany darabot.
A szerkesztd igy emlekszik vissza az - egyeldre nem tiilsagosan tavoli - kezdetekre: „Az elsd szamot 2008. januar 17-en kezdtiik el terjeszteni, terviinkhdz kepest
kicsit megkesve, hiszen eredetileg 10-en szerettiik volna kezdeni. Alapvetd celkitiize174

Slink, hogy egy olyan kozosseg! ujsagot hozzunk letre, amiben az emberek leirhatjak
gondolataikat, problemaikat, ahol az emberek mas szentendreiekrol olvashatnak.
Azt remeljiik, ezzel visszafordithatjuk azt az elidegenedes-hullamot, amely egy ilyen
kedves kisvarosi is elert, mint amilyen Szentendre. Szeretnenk, ha ujra lenne Szentendren pezsgd kdzdssegi elet, amibe a nehany eve idekdltdzdtt lakosokat is sikerul
bevonni. Azt remeljiik, ennek lehetne egyik fdruma a Humendre."
A z elsd ket szam 1000 peldanyban latott napvilagot, mert a fennalld anyagi es szemelyi lehetdsegek ennyit tettek lehetdve. A tavlati tervek kdzdtt szerepel ugyanakkor, hogy ha tdbben lesznek, akik szivesen bekapcsolddnak a munkaba, a Humendre
akar hetilap is lehet. A keszitdic eldszdr a terjedelmen, majd a peldanyszamon szeretnenek emelni. A m i pedig a rovatszerkezetet illeti, arra is hatarozott koncepcid keszult: az elsd ket oldalon minden szamban kifejezetten humanista temak olvashatdk.
A Kortdrs rovatban megjelenhetnek az itt eld emberek versei, rdvidebb novellai. E z t
egesziil ki a 20 alatt cimu rovat, ahol kifejezetten husz ev alatti fiatalok irasai olvashatdk. A lapkeszites anyagi fedezeteiil szolgald hirdetesek mellett az emlitetteken kiviil
helyt kap meg az Emberek tolldbdl cimu rovat is, ahol a szentendreiek altal bekiilddtt
tdbbi irast, cikket helyezik el. Amint a felsoroltakbdl lathatd, a 2008 dszetdl havonta
egyszer megjelend Humendre nagyban tamaszkodik a helyi lakossag irdi venajara,
a helyiek gondolataira es kdzlekenysegere, igy szandekozik kdzdsseget teremteni es
jobban megismertetni egymassal a szomszedokat - ezek pedig elengedhetetlen feltetelei egy emberseges vilagnak.
S Z E N T E N D R E I E K LAPJA
(2008 - )
„Ingyenes varosi havilap" - szdl a Szentendreiek Lapjanak alcime. Hogy e magat varosikent aposztrofald, valdjaban a hirdetesi ujsagok tipikus stilusjegyeit magan viseld
kiadvanyt miert soroltuk megis a tersegbeli kdzeleti lapok kdze? Egyreszt mert a felelds szerkesztd, Kardos Gabor mar nem az elsd ilyen formatumu ujsaggal jelentkezik a
Pilisi-medenceben. „Hasonld ujsag mar hetedik eve jelenik meg Urdmdn (Urdmiek
Lapja) es hatodik eve Budakalaszon (Husztizenegy)" - irja a 2008 aprilisaban megjelent elsd szam bekdszdndjeben. Masreszt - s ez kdvetkezik az elsd ervbdl - egy hirdetesekbdl eld lapcsoportnal termeszetes, hogy a reklamok a lapcsoport kuldnbdzd
kiadasaiban megjelennek, szelesitve ezzel a celkdzdnseg kdret. Itt sines ez maskent: az
elsd szamban talalkozunk iirdmi, pilisborosjendi, budakalaszi, pomazi, sdt meg dbudai
hirdetesekkel is - a szentendrei hirdetd'k aranya ekkor meg feltiinden kicsi. (Ugyanakkor regdta iizemel mar az igenyes kialakitasii www.uromieklapja.hu honlap, ahol a fent
idezett ujsagot interneten keresztiil is el lehet olvasni. A kiadd velhetd'en nem zarkdzik
el a Szentendreiek Lapja online kiadasanak elkeszitesetdl sem.)
„Kiadvdnyunk celja, hogy segitseget nyujtson a helyi es a kdrnyezd telepiileseken mukddd
vdllalkozdsok es megrendeldk egymdsra taldldsdban" - szdl a Kardos es Bruchter Bt., vagyis
a lapkiadd ars poeticaja, majd kiegesziil azzal, hogy a csaladi vallalkozas szivesen kdzli a
helyi dvodak, iskolak es egyeb intezmenyek kdzerdekii kdzlemenyeit. E kdnyv keziratainak zarasakor meg nem deriilt ki, mennyire kivantak elni e lehetdseggel a megszdlitott
intezmenyek, hiszen az elsd szamban meg csak a haziorvosi rendelesek elerhetd'segeit
gyiijtdttek dssze a szerkesztd'k. Mindezzel egyiitt ennek az 5 500 peldanyban megjelend
lapnak a standokra keriilese kitiind'en bizonyitja, hogy egy olyan nagy multu miifaj, mint
a nyomtatott hirdetesi ujsag, nem egykdnnyen megy ki a divatbdl, es idd'rdl iddre megprdbal hirdetd'ket, no meg olvasdkat csalogatni a kdlcsdnds haszon remenyeben.
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SZAKLAPOK
Meglepo, hogy az alig negyezer lakosii kisvaros mar a sajtokiadas kezdeten komoly
orszagos szaklapok kiadasanak helye volt. Ennek egyreszt az is lehetett az oka, hogy
az egyes temak jeles kepviseloi itt telepedtek le Szentendren. Masreszt az, hogy a kor
valamely divatos eszmejet hirdeto lap itt, nalunk talalt jeles tamogatora. Kesobb a
szaklapok sokasagat egy sajatos kdrulmeny indokolta.
1945 utan atrendezdddtt nemcsak a tarsadalmi rend, de a megyerendszer is. A
fdvaros kdriil kialakitottak az orszag legnagyobb megyejet. Pest megyet. Ezutan sorra
alakultak a megye kiildnbdzd kulturalis intezmenyei, amelyek nagyreszt Szentendrehez kdtddtek. Elsdicent 1952-ben a Pest Megyei Kdnyvtar alakult meg. Ennek feladata lett a megye kiepuld kdnyvtarainak dsszefogasa es szakmai segitese. A z intezmeny
eld'bb Budapesten, l975-td1 mar Szentendren mukddik. 1968-ban kezdte meg miikddeset ugyancsak a varosban a Pest Megyei Muzeumok Igazgatdsaga. Ezen intezmeny
celja hasonld a kdnyvtarhoz, szakmai segitsegnyiijtas, csak itt a miizeumok szamara.
De helyt adott es ad a varos tdbb orszagos kulturalis intezmenynek, miizeumnak is.
Szentendren - ahogy sokaig ismertek - a szerbek varosaban 1964-ben nyilt meg a magyarorszagi szerb egyhazmiiveszeti emlekeket, anyagokat dsszegyiijtd es bemutatd
Szerb Ortodox Egyhazmiiveszeti Gyiijtemeny, majd Miizeum. 1967-ben egy miniszteriumi haiarozai a varost jeldlte ki a legnagyobb orszagos szabadteri miizeum, a Szabadteri Neprajzi Miizeum helyeiil. A varos szelen fokozatosan kiepiild intezmeny, a
Skanzen hivatalosan 1972-ben nyitotta meg kapuit. E z e n intezmenyek amellett, hogy
bemutatd termek, szolgaltatd helyek, szakmai kdzpontok is, s mint ilyenek termeszetesen lapot, folyoiratot is adnak ki. Ezzel megint jelentds szaklapok kiadasi helyeve
valt a varos. A lapok bemutatasakor a megjelenesiik idd'pontjat kdvetjiik.
FENYKEPESZETI ERTESITO
(1895)
A z elsd szaklap, a Fenykepeszti Ertesitd indulasanak helye ugyan meg nem Szentendre. Azt 1893 novembereben Tarczali Dezsd alapitotta Nyiregyhazan a fenykepeszek
es muikedveld'k lapjakent. Megjelent minden hd elsd heteben. Ugy tiinik, az orszag e
tavoli zugaban azonban nem volt nagy az erdeklddes a fotdzas Irani, mert rdvid idd
miiltan anyagi okok miatt a szerkesztd el is adta a lapot. A tulajdonjogot dr. Moller
Miklds szentendrei orvos vette meg, tudjuk meg a fejlecbdl. A doktor iir orvosi munkaja mellett egyben amatd'r fenykepesz is volt. A z t is tudjuk rdla, hogy korabban B a latonfiireden volt kdrorvos. '^'' Ott irta A fotografalas elemei muikedveld fotografusok
szamara cimii kdnyvet. Szent-Endrere 1894-ben keriilt alorvosnak, ahol befejezte az
iijabb kdnyvet, a VenygyUjtemeny mukedvelo es szakfotogrdfusok szdmdra az ujabban
feltaldlt vegyszerekre kiilonosen a gyakorlati sziiksegletekre valo tekintettel cimiit, amely
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ket kiadast ert meg. A z altala szerkesztett fenykepeszeti lap elsd, szentendrei szama
1895. januar 1-en jelent meg. Ennek a fejlecen mar ez allt, hogy megjelenik SzentEndren (Budapest mellett). Itt mar ketszer, minden hd 1-en es 16-an. A z eldfizetes fenykepeszeknek es segedeknek 1 forint, mukedveldlcnek 1 forint 50 krajcar volt
evenkent. Ezen tul a szerkesztd kdzli az erdekldddlckel: „keziratokat a szerkesztdseg
nem kiild vissza, a hirdetesi drak igen olcsdk". E s termeszetesen tajekoztatja vevoit,
eldfizetdit a lap profiljard is, ami megegyezik az induld lap celjaval. E z t a mar nalunk kiadott szam igy rdgziti: ,JEl6fizet6i felhivds! Mint e szdmnak tartalmdbol Idtszik,
fosuly a gyakorlati fenykepeszet czeljainak megfeleld dolgozatok kdzlesere van forditva,
azt dhajtjuk elemi, hogy lapunk egyardnt szolgdljon tanulsdgos olvasmdnyul a szakfenykepesznek es a mukedveldknek".
Atnezve a lapszamokat, abban valdban erdekes es szakszeru cikkek sorat talaljuk.
Ilyen cikkek segitik a fenykepeszeket: A setet kamra es annak berendezese, Egy negativ emulsid, A celluloid eldallitas. Ezek mellett olvashatdk a lapban Kisebb kdzlemenyek, valaszok a bekulddtt levelekre, szerkesztdi iizenetek. A 12 oldalas lapban a
legnagyobb helyet azonban megis inkabb a hirdetesek foglaljak el. Mintegy dt oldalt.
Benne nemet, osztrak es magyar cegek hirdettek fenykepeszeti eszkdzeiket es vegyszereiket. Kellett is a hirdetd'k penze, mert ugy tudjuk, hogy Szentendren a szerkesztdn kiviil akkor nem volt egyetlen fotds sem. Nem is fizetett eld a lapra itt senki. Azt
nem tudjuk, hogy a doktor ur, hogy fotdzott, mert a lapban nem talalunk egyetlen
fotdt sem a varosrdl. Igaz, mashonnan sem. A hirdetd'k csak az eladandd eszkdzdkrdl
kiildtek el a kepeket. Bar volt a lapban egy Mumelleklet, ebben viszont csak egy-ket
muiveszi fotdlenyomat lathatd.
Azt, hogy a helyi orvosi praxisa, vagy a szerkesztdi munkaja okozott-e nagyobb
gondot Moller Mikldsnak, nem tudjuk. Azt viszont igen, hogy meg 1895 aprilisaban
elkdltdzdtt innen. E z t termeszetesen tudatta a vevd'ivel, eld'fizetd'ivel is, imigyen: „Olvasdinkhoz! Lapunk beleleteben vdltozds tdrtent. Ugyanis a lap tulajdonosa es szerkesztoje, Moller Miklds Szent-Endrerol Boldogasszonyba (Moson varmegye) tette dt dllandd
lakdsdt,.. mindamellett is a lap a fdvdrosban jelentessek meg, a kiaddhivatal Mezei Antal
ur hirdetesi irodatulajdonosnak adatott dt". A lap iij, 8. szammal jelzett fejlecen mar ez
all. A kiadas helye: Budapest - Boldogasszonyfa. A nyomda termeszetesen tovabbra
is Budapesten maradt, hisz a korabbi szamokat is ott nyomtak. Remeljiik, ezen tiil a
lap nagyobb sikereket ert el. Arrdl, hogy a doktor iir palyaja kesd'bb hogyan alakult,
sajnos nines tudomasunk. A z azonban, hogy itt elt es dolgozott jelentds nyomot hagyott a varostdrtenetben. H a rdvid ideig is, de neki kdszdnhetd, hogy a 19. szazad
vegen egy igenyes orszagos szaklap miikodhetett Szentendren.
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CZIPESZ SZAKLAP
(1909-1931)
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A varost is erinto masik szaklapot, a Pest megye sajtobibliografiaja cimu konyv nem is
emliti. Figyelmiinket Urmos Lorant, Szentendre egyik elkotelezett kutatoja hivta fel
ra. A z 6, a Szentendre es Videke cimu lapban megjelent cikke reven tudhattuk meg,
hogy a lap hogyan is kotodik varosunkhoz.'"" Mindenekelott a szerkesztoje reven.
1887-ban indult a szakmat segito elso orszagos szaklap, a Magyar Czipeszek Szaklapja, amely 1898-t61 mar csak Czipesz Szaklap neven keriilt a mesterek kezebe. Ennek a
lapnak volt a szerkesztoje Bodh Jdzsef, aki 1909 es 1939 kozott Szentendren elt, es itt
jelentette meg a lapot. A kutato reven a szerkeszto eletet is megismerhettiik. Bodh
Jozsef a Szentendrei-szigeten levo Tahitotfaluban sziiletett 1861. szeptember 22-en.
A lakohazuk mellett egy cipesz elt es dolgozott, igy mar gyermekkent megismerte es
megszerette ezt a mesterseget. Tanonckent Vacra kerult, ahol 1880-ban szabadult
fel. Utana segedkent tobb videki varosban is dolgozott. „ A noi borramas es francia
sarkas cipo keszitese" cimii elso cikke a nevezett orszagos cipeszeti szaklapban 1887ben jelent meg. Kesobb a lap allando munkatarsa lett. 1892-ben mar a fovarosban
dolgozott, ahol negy segeddel cipofelsoresz iizletet nyitott. E k k o r jelent meg elso
konyve, a Magyar Czipesz Szakismerteto cimmel. 1898 elejen a nevezett lap tarsszerkesztqje lett, amelyet ugyanez ev novembereben mar uj neven, Czipesz Szaklap-kent
jelentetett meg. A lap a cipesz szakma legtartalmasabb es kozkedvelt kozlonyeve
valt. 1899-ben 6 allitotta fel az Elso Budapesti Magan Czipesz-Szakiskolat. Videken
tobb varosban mestertanfolyamot tartott. A kereskedelmi miniszter nehany alkalommal ot kiildte ki a kiilfoldi kiallitasok tanulmanyozasara. 1902-tol allami „czipeszipari
vandor szaktanit6"-kent dolgozott, es tobb mint ezer cipeszt oktatott.
A „cipesz szakmaban diilo viszaly kovetkezteben" a Czipesz Szaklap szerkesztoseget Bodh Jozsef 1909-ben kihozta a Szentendrere. Minderrol termeszetesen tajekoztatta az olvasoit. Amint latjuk, egy jeles szakma mesterehez merten igen precizen.
A Helyiseg vdltozds cim alatt a kovetkezoket irta: „Lapunk szerkesztosege a kiaddhivatalt folyd evi mdjus hd l-etol dthelyezte Budapest kdmyeke Szent-Endre Istvdn utcza 266
760 Urmos Lorant: Paratlan parositas. Harminc evig Szentendren elt az ismert czipesz lapkiado. In: Szentendre es
Videke, 1998. december 18.
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szdm aid. fma Aprod utca) Budapestrdl a vasut indul minden ordban a pesti oldalon
a Ldnchidon alul az Eotvos terrdl deleldtt 8 dra 30, es 12 ora 30 perckor, delutdn 2 ora
20 perckor, mely dt negyed dra alatt Szent-Endren van. A hajddllomdstdl kdzelebb a
Dunaparton fel a Rev utezdig, azon haladva balra taldlhatd a szerkesztdseg. Az „ElsdBudapesti Magdn Czipesz-Szakiskola"helyisege Budapest VII. Klauzdl utcza 10. sz. 2. em.
14. sz. alatt vaw".'"' Ahol az allando tanitas folyt. Kesobb a szerkeszto atkoltozhetett
a Katalin u. 26. sz. (ma Bartok Bela) ala, mert a tovabbiakban ez all a lap fejlecen.
A szaklap reklamozasara az iigyes szerkeszto egy iijevi kepeslapot adott ki, amelyen
jol lathato a lakohaz, „Bodh" lak es fenn a haztetore fembetilkkel rogzitett CipeszSzaklap felirat. A laprol az elso szam fejlecebdl megtudhattuk meg, hogy a szerkesztd
es kiadd cipeszipari szaktanitd. A z ujsag eldfizetesi ara egy evre 14 pengd, felevre 7
pengd. A lap 10 oldalon egy melleklettel jelenik meg. A szerkesztd szakmajahoz illd
precizseggel azt is az olvasd tudomasara hozza, hogy az aprdhirdetesek ara 2 pengd,
a melleklet minden eldfizetdnek ingyen jar.
Alcime szerint a lap az Orszagos Cipeszkisiparos Szdvetseg kdzpontjanak es a
most itt fel nem sorolt husz videki cipesz szakosztaly, valamint az E l s d Budapesti
Magan Cipesz Szakiskola hivatalos lapja. A szerkesztd urnak a laphoz nyomdat is
kellett szereznie. Azt itt helyben, a Gdrdg utca sarkan (ma Gdrdg kancsd etterem)
meg is talalta. Korabban az a Szentendre es Videke cimu lap nyomdajakent uzemelt.
6 a lap szamara 1918-ban megvasarolta azt. Sajat szaklapja mellett mar az d kiadasaban jelent meg itt ket masik helyi lap: IJj K o r (1919) es a Szentendrei Neplap (19191921). E z utdbbiban felelds szerkesztd'kent is jegyzik dt. A nyomdaban az iijsagok
es egyeb lapok mellett kdnyveket is nyomtak. Tdbbek kdzdtt itt kesziilt Bodh Jdzsef
iijabb tizenhet szakkdnyve kdziil negy. B a r Bodh Jdzsef meg 1912-ben elvesztette
jardkepesseget - ezutan mar csak toldszekben kdzlekedett - de meg igy is tdretlen
lelkesedessel szerkesztette a cipesz szaklapot. 1927-ben, miikddesenek 40 eves j u bileumat a lap hosszu cikkei koszontotte. A z elsd oldalon egy fenykep reven most
mi is megismerhetjiik a toldszekes szerkesztdt. Meglepd, hogy mig a varos nyugodt
alkalmat adott a lap szerkesztesehez, mint tema nem jelent meg. Pedig tudjuk, hogy
1892-td'l az ipartestiiletek kdreben miikdddtt a varosban a cipeszeknek is egy szakosztdlya. Raadasul a szakosztalyok kdziil ennek volt a legtdbb tagja, 29 fd'.'"^ Volt
kdztuk egy jeles cipesz dinasztia is, a Novaszedlak csalad. Meg Mdricz Zsigmond is
hozzajuk jart at Leanyfalurdl a cipdjet reparaltatni.'"^ Csupan egyetlen hirdetes alatt
all, hogy a tulajdonosa a varosban el. Fried Mdr bdr- es cipd felsdreszkeszitd iizeme
Szentendren a F d teren varta a vevd'ket. Rajta kivul az egyik cikk Irdja, Czikora Janos
neve ad valami tampontot. Ilyen nevii csalad elt a varosban. 6 ugyan nem szakcikkei
Irt, hanem egy Eldszd-t az eletiitra az iskolabdl kikeriild'knek.
TERMESZETES ELETMOD
A Magyar Vegetarianus Egyesiilet ropirata, folyoirata
(1912-1915)
A novenyi taplalekra epiild sajatos etkezesi rend feltalaldja, kidolgozdja mesterhazi
Bicserdy Bela (Pest, 1872. - Bihngs ( U S A ) 1951. december 7.) eredetileg addtiszt
volt Berettyoujfalun, majd az erdelyi Fogarason. Munkassaganak legfd'bb celja az
761 Czipesz Szaklap, 1919. Junius 1.
762 Farkas Rozalia: A szentendrei ipartestiilet tortenete 1892-1949. In: Neprajz, torteneti es mtizeumszociologiai tanulmanyok a Ferenczy Miizeumtol, 213-253.p
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egeszseg megovasa, illetve a termeszetes modszerekkel valo gyogyitas volt. Hivei
csak nyers gyiimolcsot, mezet es tej termeket fogyasztottak es bojtoltek. E z t a gyogymodot rola neveztek el bicserdizmusnak, es a szazadelon igen nagyszamii kdvetokre
talalt szerte az orszagban. A hustol tartozkodo reformeletmodrol Bicserdy Bela tobb
konyvet is irt. A masik, termeszetes eletmodot hirdetok es kovetok, a vegetarianusok
szinten nem ettek hiist, de a nyers etelen tul ok fott etelt is fogyasztottak. Modszeriiket ok is igyekeztek nepszerusiteni, tobbek kozott ezzel a lappal is. Indulo lapjuk elso
szamaban a kiadas helyekent Budapest mellett Szentendre szerepel.
Annak, hogy miert eppen a mi varosunk tamogatta az iigyet, magyarazata is van.
A regi szentendreiek emlekeznek ra, hogy az akkor a varosba fojegyzokent keriild,
kesd'bb polgdrmesterre valasztott dr. Antolik Arnold (1885-1960) felesege volt vegetarianus. Kesd'bb ferje is elkdtelezett hive lett a termeszetes eletmddnak. Tamogatta
a Kd'hegy alatt a Bubanban gyiilekezd vegetarianusokat. Kesd'bb egy kdnyveben fel
is dolgozta a varosiak ez iranjai idrekveselL- Vegetdridnusok letelepitesi kiseriete Szentendren (1931). Antolik Arnold e lap megszunese utan is minden erejevel tamogatta
a termeszetes eletmod iigyet. Resze volt az ugyancsak a varoshoz kdtddd Eletreform
cimui (1932-1936) szaklap inditasanak.
A lapot keresve a Szechenyi Kdnyvtarban
sajnos azt kellett tapasztalnunk, hogy az csak a kataldgusban van rneg. A raktarban
nem talaltak. Valdszinui, a kdnyvtar kdltdztetesei reven elkallddott. Igy a kdnyveszeti
adatok alapjan csak azt tudjuk, hogy Szentendren adtak ki. A fenti helyi visszaemlekezes reven azert valamivel tdbb is maradt rank.
MAJORSAG
A Magyar Leghorn Klub hivatalos Kozlonye
(1928)
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A z elso vilaghaborut (1914-1919) kovetd nagy teriileti atrendezes es elcsatolasok reven Magyarorszag elvesztette teriiletenek mintegy ketharmadat. E z siilyosan erintette a gazdasagi eletet is. Beszuikiilt a piac, az orszag behozatalra szorult. A gydztes
orszagoknak fizetendd jdvatetel miatt hamarosan az inflacids penzromlassal is meg
kellett kiizdeni. Igy erthetd, ha az orszag termeszetesen megragadott minden lehetdseget, hogy enyhitsen a gazdasagi szoritason. A z 1920-as evekben sorra alakultak a
gazdasagot segitd intezmenyek, klubok. A haztartas helyzeten a Leghorn Klub prdbalt javitani. A z olasz eredetu, nagy tojdkepessegil haszontyuk, a leghorn kiildndsen
Amerikaban volt kedvelt es nagyra becsiilt. Amint latjuk nepszeriisitesere nalunk egy
orszagos klub alakult, amely hamarosan lapot, kdzldnyt is adott ki. A klub diszelndke
vitez jakfai Gdmbds Gyula (1886-1936), akkor meg csak orszaggyiilesi kepviseld, kesd'bb miniszterelndk (1932-1936) volt.
S hogy keriilt ez a lap Szentendrere? A mindenre figyeld, agilis polgarmester reven, akit a szerkesztd a lap elsd szamaban meg is dicser, imigyen: „Szentendre vdros
polgdrmestere dr. Starzsinszky Ldszld gyors megertessel csatlakozott a programhoz".'"'^
Termeszetes, hogy igy a szerkesztdseg a Varoshazan kapott otthont. Kiaddkent is
a Varoshazat tiintetik fel. A lap szerkesztdjerdl, Predmerszky Dezsdrdl keveset tudunk. A z egyik cikkbdl csak annyi deriilt k i rdla, hogy Nagytetenyben elt. A fejlec
meg arrdl tajekoztat, hogy a lap megjelenik minden hd 1-en es 15-en. Eld'fizetes egy
evre 22 pengd, 1/2 evre 11 pengd. Egy szam ara 1 pengd. A Magyar Leghorn Klub
tagjai a lapot dijtalanul kapjak. Tagsagi dij evi 20 pengd. Beiratkozasi dij 2 pengd.
A z 1928. Junius 1. es november 1. kdzdtt megjelent lap tizenegy szama termeszetesen mind a baromfitenyesztessel foglalkozik. Celjukat „TeremtsUnk baromfitenyesztesi ipart hazdnkban" rdgtdn az elsd szamban kdzlik. A cikkirdk egy resze erthetd'en allatorvos: dr. Bertalan Istvan, dr. Kukujevic Jdzsef, dr. Lantos-Lyka Andor,
dr. Reichenbach Bela, dr. Scheider Lajos. Mas resze tenyesztd, vagy valamely teriileten szakertd, mint Bedd Arpad, aki merndk Szegeden. O termeszetesen A keltetd
helyisegek -rdl irt. A tdbbiek is mind szakertdlc. Kukucska Bela megirta Az amerikai
feher leghom-fajta kitenyesztesenek tortenete-t. Mindezt grafikaval es fotdval szemleltetve. A z amerikaiakon kiviil az olvasdk es tenyesztdic megismerkedhettek meg a
nemet (Grdllwitz-i seta) es fdlcent a dan tenyesztessel: Ddnia baromfitenyeszteserol
es a mintaszeni ddn tojdsgyiijto es ertekesito szdvetkezetrdl. Anghi Csaba Geyza arrdl
ertekezik Miert alkalmas a leghorn a magyar parlagi nemesitesere, Kubacsek Bela Az
ibolydntuli fenysugarak jelentdsege a csibenevelesben cimmel irt erdekes cikket. Takacs
Jdzsef^ baromfifarmokfdsitdsdval ismerteti meg az olvasdkat. A Sashalmon gazdalkodd Kuncz Gusztavne a Keltetdgepek, gepkeltetes mddjaval foglalkozik. A szerkesztd
a Baromfi, mint dndlld termelesi forma, a Baromfi, mint dndlld kereseti forrds ecsetelesevel igyekszik buzditani a termeldlcet. Ugyand megrdja a kdzigazgatasi: Hogyan teszi
lehetetlenne baromfitenyesztesiink fejlesztesere szolgdld napos csibek behozataldt az adminisztrdcid. Szili Tdrdk Belav4 nyugdijasok. es az dllami baromfiactio cimii cikkevel
akar iijabb tenyesztdlcet megnyerni az iigynek.
A legtdbb cikk termeszetesen jd es hasznos gyakorlati tanacsokat ad a tenyesztesbe bekapcsoldddknak. Ilyeneket: Milyen tyukot tartsunk?Az eredmenyes keltetes eldfeltetelei, EtessUk baromfinkat egyszenien, okszerUen es jdl, KezeljUk a meszes Idbu baromfikat. Mi mindent kell tudnunk, hogy tdbbet es jobban termelhessiink, Erdekes aprdsdgok
a tenyesztes kdrebdl, Gydngytyuktermesztes, Gyakorlati jd tandesok kezddknek. Ezek
mellett szinte napi, illetve havi tanacsokat is kapnak a tenyesztdlcy4 baromfitenyesztes
fontosabb teenddi Junius stb. havdban cim alatt. A termesztest segitik meg az Aprd
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kozlemenyek, a Levelszekreny es a Szerkesztoi iizenetek rovatok is. Nem hianyzik a
lapbol az izgalom sem. Egy kis krimi is van benne. Ugy tiinik, a sikeres tenyesztesnek
megvoltak a vamszedoi, mert a szeptember 1-i szamban ezt olvashatjuk: Elfogtdk s
pestkomyeki baromfi tenyeszek vakmero, szelhdmos tolvajdt. A tizenhat oldalas, alapos
szaklapban termeszetesen sok a hirdetes. A z utolso harom oldalt leginkabb ez tdlti
ki.
A lap szamunkra - azon tiil, hogy nalunk jelent meg - igazi erdekesseggel is szolgal. Eddig egyetlen, a varosrdl szdld kdnyv sem emlitette meg, hogy a varosban, a
Biikkds-patak partjan egykor miikdddtt egy sikeres minta tenyesztelep, amelyrdl most
mar tudjuk, hogy driasi pekingi kacsakkal, gacserokkal rendelkezd tenyeszet volt. A
legdrdmtelibb az, hogy a varos Ocsa, Fiizesgyarmat, Endrdd mellett az 1928. augusztusi tenyeszallatvasaron ,J. dijjal lett kitUntetve."^ Ennek a kovetkezmenye lehetett,
hogy a Leghorn Klub szeptemberben „a kies fekvesu Szentendren tartotta tovdbbkepz6 tanfolyamdt" .''''^ Emellett meg egy teleprdl tudunk. A Pilisi Hegyvidek cimii lap
egyik hirdetese szerint S.C. Rhode Island R E D Fajbaromfi telep miikddik az Orban
kereszttdl egy percre.'"' A kdzelben Pilisszentlaszldn lehetett meg tenyeszet, mert talalunk a lapban egy oda vald tenyesztd altal irt cikket: Matavovszky E r n d : A baromfi
trdgya legtdkeletesebb hasznositdsa cimen. Hogy mikor es miert sziint meg a lap, annak
nyomat nem talaltuk. Lehet, hogy megsem vettek elegen, hiaba kerte a szerkesztd
az indulaskor, „olvas6ink propagdljdk a lapot, mert csak igy tudjuk nemes celjainkat
megvaldsltani". Vagy megsem „propagaltak" elegge a lapot, vagy a politikai helyzet
terelte el a figyelmet a tyukokrdl, kacsakrdl, libakrdl, gydngytyiikokrdl.
ELET-REFORM
(1932-1936)
A Bicserdy Bela altal kidolgozott es terjesztett termeszetes taplalkozas, a bicserdizmus, es a idle kisse elterd vegetarianizmus, a reformeletmdd (lasd korabban, Termeszetes Eletmdd) az 1920-as, 30-as evekben egyre ismertebbe es nepszeriibbe valt.
Kiildndsen azokon a helyeken, ahol a kdrnyezet ehhez j d alapot es hatteret kinalt.
Szentendre pedig ilyen volt. Mint lattuk, a varos polgarmestere, dr. Antolik Arnold
(1916-1922) a kezdetektdl elkdtelezett hive volt a vegetarianizmusnak. A z 1932-ben
megjelent Mi voh Szentendre es mi lehetne? CelkitUzesi kiserletek a vdrospolitikdban
cimu kdnyveben a haborii utani nyomorusagbdl vald kitdres egyik eszkdzenek a turizmus fejleszteset jeldlte meg. Ehhez pedig szerinte a kitiind fekvesii varosnak minden
adottsaga megvan. ,A fovdros lakossdga mindjobban es jobban ebred annak tudatdra,
hogy nem a pesti poros levego, de a budai hegyek es azok videke sem az a hely, amelyre az
6 erejenek, egeszsegenek sziiksege van". Kesdbb ehhez hozza teszi, hogy a fdvarosban
ott van ugyan a Hilvdsvdlgy, a Svab-hegy es a Zugliget, de hiaba, ha nines vize. A
fertdzdtt Duna viz is csak riasztd tenyezd az ott lakdknak. Szentendre viszont a „hegy,
erdo, viz olyan szerencses kombindcidjdt kindlja, ami pdratlan. A Lednyfalu kdzeleben
levo Pismdny, Tyukovdc es Petyina domboldalai a Pomdzzal kdzds Kohegyiink alatt levo
Bubdn „utdlerhetlen szepsegu lankds hegyoldal"-aX kinalja.
Ezt a paratlan kincset rajta kiviil meg valaki felfedezte. Megpedig a X X . szazad
nagy kultiirfilozdfusa, az ird Hamvas Bela (1897-1868), aki sziildvarosa, az elcsatolt
felvideki Eperjes helyett itt talalta meg lelke es teste nyugodalmat. A z 1930-as evekben egy gyumdlcsfakkal teli kertet vasarolt az emlitett Bubanban, amelyre egy kis
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paraszthazat emelt, ahol nemcsak elmelyedhetett az elet megfigyeleseben, a tanulmanyaiban es az irasban, de szenvedelyenek, a kerteszetnek is elhetett.'"^ A szellem
es egzisztencia cimu kdnyveben, amikor D e l es Nyugat geniuszat kutatja, a videkrdi,
Szentendrerdl is irt. Szerinte ezt a reszt a vilagosabb D e l Geniusza uralja. ,JEz a tdj
delibb sok olasz videknel. Mintha kdzrejdtszana, hogy a tenger messzebb van, ezert a
langyos pdrdt es a szikrdzo fenyt jobban kell szeretnie. Amikor ezt a sarkot az eszaknyugati szel felhdje takarja, megsziirkUl es nem ismemi rd, amikor aztdn a nap siit, elkezd
ragyogni, es egyszerre dnmaga lesz. Ezen a helyen vildgosabb a /w, feherebbek a hdzak
falai es kekesebb az eg. A Duna vdlgyeben Buda, de meg Esztergom is erzi Del Geniuszdt,
nem is szolva Visegrddrol es Szentendrerol". A z itt eld festdic es ertelmisegiek szivesen
jartak ki a Bubanba, hogy kdzelebbrdl megismerjek az irdt es nezeteit. Kdliegy lenyugdzd nyugalma, szepsege tdbb festmenyen is megjelent. Peldaul Barcsay Jend (19001988) kepein. Hamvas Bela azonban ekkor meg csak a nyarait, a szabadidejet tdlti
kinn a varosban, Budapesten a Fdvarosi Kdnyvtar kdnyvtarosa es ujsagszerkesztd.
A haboru utan azonban allandd lakdja lett a varosnak.™ A termeszetes eletmddot,
a szabad gondolkodast megszeretd varosiak Hamvas Bela haza mellett gyakrabban
a Szentendren 1931-ben megtelepedett festdmiiveszhez, Markd Sandorhoz (19021993) jartak ki. Eldszdr d is kinn a Bubanban emelt egy kis hazat a csaladjanak. A haz
mellett gyiimdlcsdt is telepitett es gazdalkodott. A z ide kijard ismerdsdk, baratok,
mijiveszek egy uj vilagrdl almodoztak, vitatkoztak, filozofaltak.'™A rdzsakertesz id.
Benkovits Gydrgy, aki a mestersege mellette szivesen rajzolgatott, festett is, szinten
jart ki ide, a bubani koldniaba. F i a , Benkovits Gydrgy ma is szivesen emlekszik ra,
milyen erdekes dolgokat meselt otthon az edesapja a Bubanba kijard, utdpisztikus
elveket valldk nagy vitairdl. A k i k oda kimentek, hittek a nap es a termeszet erejeben,
a jobb es egeszsegesebb eletben. A koldnia a helyi kdzlesek szerint 1945-ig allt fenn.
Markd Sandor a haboru utan a varosban alakuld Parasztpart vezetdje lett. Igy jarult
hozza a varos demokratizalddasahoz."'
A varosban egyforman gondolkoddk aztan hamarosan megkezdtek az Elet-reform
cimu lap kiadasat, amelynek kiaddja termeszetesen a mar emlitett Antolik Arnold
lett. Kesdl3b d csaladi tragediak miatt - ket gyermeke fiatalon meghalt - dsszes tarsadalmi tevekenysegrdl lemondott. 1936-tdl a szerkesztest Markd Sandor vallalta.
A lap szerencsere, bar hianyosan megtalalhatd a Szechenyi Kdnyvtarban. Eszerint
a lap kethavonta jelent meg. 1932-bdl hat szamot ismeriink. 1933-ban osszevontan
csak az 5-6-ik szamot. A kesdl)bi szamok feltehetden elkallddtak. Nyomdat a kiadd
nem itt helyben keresett. A z impresszum szerint a lapot Budapesten a Klein nyomda
nyomta. A lap cime alatt ez a kisse hosszu alcim olvashatd: A belsd es kulsd ember
ujjaalakitasaval es ezt a celt segitd mddszerrel foglalkozd folydirat. Iddszaki Ertesitd. Eldfizetesi dij egy evre 2 pengd, egy szam ara 20 filler. A kiadd a lap celjairdl
az Olvasoinkhoz cimu bevezetd cikkeben a kdvetkezdlcet irta' „megkeresni es osszegyUjteni kivdnjuk a rokon gondolkoddsuakat, kdzelebb hozni egymdshoz azokat, akik
megertik egymdst". Emellett a kdvetkezd praktikus ismereteket hozza meg az olvasdk
tudomasara: „legjobb 2-3 Ertesitd drdt egyszerre bekiildeni belyegben, utalvdnyon, vagy a
kiadd, dr. Antolik Amold 44518 szdmupostatakarekpenztdri szdmldjdra". A lapban termeszetesen rendszeresen irt a kiadd. Neha csak A . A . szigndval. Gyakran ismertetik
a hasonld gondolatokat kdvetd kulfdldi szerzdlc F . W. Foerster, K a r l Wachtelborn,
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Ragnor Bert, Walter Sommer a temaban megjelent muveit. Antolik Arnold mellett
tobb cikket talalunk a kdvetkezd nevek mdgdtt: Boer Jend, Borbely Gyula, dr. Rusznyak Istvan, Stein Gydrgy, Szent-Imrey Gydrgy, dr. Ude Janos graci egyetemi tanar.
A szakemberek mellett a lapban termeszetesen sok cikket az eszmetarsak irtak. Tdbbek kdzdtt verset irt Czakd Maria es Szibrik Antal. A z egyik, a lelki megiijulashoz
kapcsolddd, csak Julia newel jelentkezd vers szerzdje peldaul a kdvetkezd'ket Irta:
Testver, en a varosbdl jottem
A magas, sdtet kdfalak kdzdtt nezd mive lettem.
Emberi enem hitvany masa, romja.
Testver, hiszed, amott a buszke, fenyes varos
A bun tanyaja, pokollal hataros.
A „Ferike" szignd alatt El a kapitalista kulturdtol cimmel megjelent cikk pedig
mar kisse politizal. Amellett hogy eliteli „a penzehes" kuldnbdzd kapitalista kdrdk
munkajat, a divatos ruhak, kiildnbdzd cukorkak es csokoladek propagalas^ arusltasat, ezt is leszdgezi: „Nem lehetiink kollektiv emberek, de meg csak jd szocialistdk sem,
addig, amig a fenndlld rendszert tdmogatjuk!". Emellett a cikk sikra szall az emberi
elet, a munka becsiileteert. Vegiil a cikket ezzel fejezi be: „Kivivhatjuk a nyolc oral
munkaidot, kivivhatjuk a hatalomreszesedest es a letminimumot minden ember szdmdra". Emellett a lap hangot ad az altalanos es feltetel nelkiili szeretetnek is, amikor
szemelvenyeket kdzdl H . T . „Vesztegles az ismeretlenben" cimil, Jezusrdl szdld kdnyvebdl.
A z emlitett cikkek mellett a lapban nagy helyet szantak meg a bekiilddtt kerdesekre, javaslatokra kiilddtt Valaszok, iizenetek kdzlesenek. Ebben tdbbek kdzdtt
ilyenek jelentek meg: A mertekletesseg szabdlyai, Az emesztes es az dtfogo vildgnezet,
Kdtelesseg, A betegseg fokozatai, MU vacsordzzam? S hogy az „eszmetarsak egymas
kdzti erintkezeset" megkdnnyltsek, Aprdhirdetes neven kiildn rovatot miikddtettek.
Ebben aztan minden benne volt: hoi van mez eladd, ki vallal fordltast, hoi mi eladd
es veheid, satdbbi. E z azert is erdekes, mert innen is tudjuk, hogy a lap az orszag igen
tavoli helyeire is eljutott. Emellett tajekoztatnak meg a lap elterjedtsegerdl a kesedelmes eld'fizetd'krdi kesziilt lista is. Eszerint a teljesseg igenye nelkiil eljutott a lap
a fdvaroson tul a kdvetkezd helyekre: Budafok, Csongrad, Debrecen, E r d , Karcag,
Keszthely, Makd, Miskolc, Piliscsaba, Rakosliget, Szdreg, Telkipuszta mellett Kikindara, Kolozsvarra, Nagyszebenbe is.
A mai olvasd szamara talan mar teljesen ismeretlen ez a vilag, ez a filozdfia es
eletmdd. Ezert erdemes felidezni, milyen nezeteknek is adott otthont a varos hetven
e w e l ezeldtt. A vesztes elsd vilaghaborii okozta gondok, a gazdasagi valsag, a penz
uralma eltorzltotta a testet es a lelket. Sokan ugy ereztek, hogy iij utat kell keresni.
A z Uzenet cimii cikkben a szinten iij utat keresd szerkesztd ezt a kdvetkezd'kepp fogalmazta meg:„Minden eszmekert kiizdo, s benso eletet elo lelek ki az emberiseg eletet
figyelmes szemmel kiseri, tudja es Idtja, hogy az egesz emberi nem sorsforduld eldtt dll.
Hdtunk mogott egy szdmyiiseges elmennyel, melyben vaddllatkent marcangolta ember
az embert erezziik, hogy egy onon biineiben roskado kor alkonydn - s egy tisztultabb
kor hajnaldn vagyunk....Kedves Testvereim! Az emberi lelek ujjdsziiletoben van... nem
ismeri tdbbe a gyiildletet, a hdborut, a betegseget... felhivjuk figyelmeteket az uj mozgalmakra..." S mik ezek az iij mozgalmak? A cikkbdl ezt is megtudhatjuk: „Eletrefor184

merek, vegetdridnusok, kik az emberi eletet a test elsalakosodasatol, betegsegeitol,
nyomorusagaibol akarjak megszabaditani, okkultistdk, kik az anyagra koncentralt
emberi szemeket a belso elet, a lelek kimerithetetlen kincsere figyelmeztetik, theosophusok, spiritisztdk, sweden-borgidnusok, kik a kiilonbozo vallasi elfogultsagoktol
szetszaggatott emberiseget igyekeztek az orok szeretet egyetemes formajaba elvezetni, tudjatok meg, hogy a celotok egy: Az uj emberV^ Mindehhez Antolik Arnold meg
hozzateszi; „Mi tehdt az eletreform? Maga a jozan esz, a helyes logikus gondolkodds,
lehetdseg szerint az elet minel szelesebb teriiletere kiterjesztveV^^ Amihez a lap szerint
a legjobb terepet a Kdhegy alatti Buban biztositja. A cikkbdl aztan a teleprdl is tdbb
mindent megtudhatunk. Azt itt kialakult koldniardl az egyik, szerzd nelkiili cikkben
a kdvetkezd'ket olvashatjuk: ,Jtt lakunk tiz felnott es negy gyerek, a fele dllanddan, a
fele hetenkint 1-2 napot, reformesaldd vagyunk, vagyonunk nines, aszketikusan eliink
egy kis hdzban". A masik cikknek mar van szerzdje. Stein Gydrgy irta A bubdni koldnia cimmel. Ebbdl azt tudjuk meg, hogy „A koldnia szabad teriilet, ahol a mi eletiink
tanitd pelddjdval akarjuk az eszmenyi, gyiimdlcs es ndvenytdpldlkozdson alapuld kdzdsseg eletetet gyakorlatra dtvdltani".^^* Ugy tiinik, a kezdemenyezesnek volt eredmenye,
mert Antolik Arnold ezt irta: A vegetdridnusok letelepedesi kiserlete Szentendren cimii
eszmefuttatdsunkra az orszdg minden reszerdl erkeznek levelek, komoly erdekldddk is
voltak. Ketten mdr vdsdroltak is ingatlanokat es tdbben tdrgyalnak hasonld cellal".^'^^
Sajnos, a Szechenyi Kdnyvtarban a lapnak csak az 1932, 1-4, es az 1933, 5-6 szamat
talaltuk meg. A tdbbi letezeserdl csak Schleininger Tamasnak, a Ferenczy Muzeum
munkatarsanak a Studia Comitatensia 29 folydiratban Eletreform Szentendren cimii
cikkebdl tudunk.""
A mozgalom inditdjardl, a lap kiaddjardl, dr. Antolik Arnoldrdl (1885-1960) egy
masik kdnyv, a Szentendrei Arckepcsarnok II. ad bdvebb felvilagositast. Tudjuk, hogy
a polgarmestersegrdl vald lemondasa utan is sziven viselte a varos sorsanak alakulasat. 1926-ban a varos masik csodalatos reszen, Pismanyban a Cseresznyes uton epitett egy hazat a csaladjanak. 1928-ban az d gondozott kertjeben talaltak meg azt a
sziirds, a jegkorbdl itt maradt rdzsafajtat, amit a botanikusok Rosa Sancti-Andreae,
szentendrei rdzsa newel tartanak szamon. Antolik Arnold ekkortdl csak irassal es
gazdalkodassal foglalkozott. 1932-ben a Mi voh Szentendre es mi lehetne? CelkitUzesi
kiserletek a vdrospolitikdban cimmel irt egy kdnyvet. Hasonmasat a Ferenczy Muzeum
2002-ben adta ki. A z emlitett kdnyv Irasakor meg mindig az a velemenye, hogy Szentendrenek, ha a szegenysegbdl ki akar emelkedni, nines mas mddja, mint tudatosan
megszervezett hatalmas gyiimdlcsteleppe es azon beliil kert-, nyarald- es iidiild'varossa alakulnia. 1934-tdl ujra bekapcsolddott a varospolitikaba, elvallalta a beket es
tarsadalmi fellendiilest Igerd Varosi Gazdasagi Part vezeteset. S mint virilis kepviseld
reszt vett a varos kdzigazgatasaban. 1945-ben belepett a Parasztpartba. Szorgalmazta
a levendula telepiteset, terve az 1950-es evek politikai fejlemenyei miatt azonban
megbukott. 1950-ben villajat a hozzatartozd kerttel egyiitt allamositottak. Ma ez a
Pest Megyei Onkormanyzat nyaraldja. Antolik Arnoldot koholt vadak alapjan bdrtdnre Iteltek, ahonnan 1953-ban szabadult. Elete vegeijg szukseglakasban elt, de hi!
maradt Szentendrehez. Fiatalon elhalt ket gyermeket, Evat, Arnoldot, es feleseget a
megmaradt kertben egy kriptaban temette el. Vegiil ez a kert is allami tulajdonba keriilt. 1969-ben a Pest Megyei Idegenforgalmi Hivatale lett. Ma a Danubius szalld all
772
773
774
775
776

Elet-Reform, 1932. januar 3.
Uo. 1932. januar 3., 4. p.
Uo. 1932. november 11.
Uo. 1932.. Jan. 20.
Schleininger Tamas: i. m.

185

rajta. A csalad hamvait a harmadik gyermek, Arpad exhumaltatta es a Cseresznyes
utcaban meg megmentett kis kertben helyezte e l . ' ' '
S Z E N T E N D R E I K O N Y V T A R I HIRADO
(1957-196?)
A varos polgarai eloszor 1913-ban vehettek igenybe egy kozkonyvtar szolgaltatasat."**
A konyvek eloszor a varoshaza egyik termeben, majd az egyik iskolaban, vegiil 1945
utan a Dunaparton az ott megnyilo Varosi-Jarasi Konyvtarban vartak az olvasokat.
E z az utobbi konyvtar adta k i a fent emlitett Hiradot. A z impresszum nelkiil kesziilt
kis lap formailag igen egyszerii. A sarga papiron gepirassal irt szoveget tiizdgeppel
kapcsoltak ossze. A cimlap mar igenyesebb. A vastag feher papiron egy emblema
szerii dunai tajkep lathato.
A Hirado megjelentetesenek celja a konyvtar es az iskolak jobb egyiittmiikodesenek kialakitasa volt. A Bevezetoben ezt olvashatjuk: „Azzal, hogy a neveld a rendelkezesere alio jegyzekbdl ajanl kdnyveket a vonatkozd tanulmdnyi anyaghoz, elerjuk,
hogy a tanuldk mdr hatdrozott kivdnsdggal erkezzenek a kdnyvtdrba. Ezzel szorosabbd
es eredmenyesebbe vdlik az iskola es a kdnyvtdr kapcsolata. Ez a kis fiizet a magyar irodalom oktatdsdhoz - kordntsem teljes anyagot -de a jelenleg rendelkezesre dlldkat adja,
elsdsorban a pedagdgusok kezebe". A kovetkezo Hiradoban mar a foldrajz tanitasahoz
hasznalhato anyag kozleset igertek. Ennek hoUeterol azonban nines ismeretiink.
P E S T M E G Y E I KONYVTAROS
(1955 - )
A konyvtar tortenete 1952-ben Budapesten a Pest Megyei Tanacs egyik szobajaban
indult. B a r 1959-ben rovid idore otthont talalt Szentendren, miikodese meg sokaig a
fdvaroshoz kdtdtte, 1975-ig Budapesten maradt. E k k o r egy koncepcid szerint, mint
komplex intezmeny osszevonva a miivelddesi hazzal: Pest Megyei Miivelddesi Kdzpont es Kdnyvtar ( P M K K ) neven vegleg Szentendrere kerult.
A z induld intezmeny kezdetben termeszetesen a kdnyvtari haldzat kiepitesere
koncentralt. A kdzsegek kdnyvtaranak kialakitasaban segedkezett. A m miutan a
kdnyvtarakba kezdetben nem csak kdnyvtarosok alltak munkaba, hanem tdbb, az
olvasast szeretd tanar, es egyeb foglalkozasii, a Megyei Kdnyvtar dolgozdi iigy veltek,
sziikseg van egy szaklapra, amely segiti d'ket. 1955. novembereben sarga papiron a B u dapesti Terv nyomda gondozasaban 23 oldalon megjelent a periodika elsd szama. A z
elsd oldalon a Bekdszdntdt Simon Zoltan a Megyei Tanacs Nepmiivelesi Osztalyanak
vezetdje irta. Kezdetben d'k felugyeltek a kdnyvtar munkajat. 6 igy inditotta iitjara a
lapot: „KdszdntjUk olvasdinkat abbdl az alkalombdl, hogy a negyedevenkent megjelend
„Pestmegyei kdnyvtdros" cimu kiadvdnyunk elsdpelddnydt kdzreadjuk. Hogy kik lesznek
olvasdink? A megye kdnyvtdrosai, akikkel ezen kiadvdnyunk reven szorosabbra kivdnjuk
fuzni kapcsolatainkat, hogy tdjekoztassuk dket megyenk kdnyvtdri esemenyeirdl, lehetdve tesszUk hasznos tapasztalatok dtaddsdt es teret engedtink azoknak kiadvdnyunk lapjain, akik kdnyvtdri szempontbdl kdzerdeku irdsukkal megkeresnek bennunket". A lap
munkatarsai ugyan a Megyei Kdnyvtar dolgozdi lettek, de mar most leszdgezik, hogy
„szeles levelezd'gardat" akarnak szervezni. A z induld lapot 300 peldanyban adtak ki.
S ahogy terveztek, negyedev mulva, 1956 februarjaban mar a 2. szamot vehetik ke777
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ziikbe a kdnyvtarosok. Felelds kiaddja a kdnyvtar igazgatdja, Smelkd Tiborne. E z a
szam mar valamivel szebb papiron, jobban szerkesztve, a fejlecen kis grafikaval jelent
meg. Belul is tdbb grafikat talalunk. A koUegak ugyan meg nem jelentkeznek. E z t a
lapot is a Megyei Kdnyvtar dolgozdi Markovits Jdzsef, Pal Ernd, Tdth Ferenc irjak
tele. A 3. szam tevesen az eldzdvel azonos datumot tiintette fel. Itt jelentkeznek cikkekkel eldszdr a „videki" kdnyvtarosok Nagykdrdsrdl, Ocsardl.
A z 1956-OS forradalom a kdnyvtar eletet is megtdrte. Valtozas tdrtent a vezetesben is. A z igazgatast Debreceni Imrene vette at. Igy erthetd, hogy a sokara, 1957.
novembereben megjelent 4. szam ujra bekdszdntdvel indult. E z t Szabd Sandor a Megyei Tanacs V . B . elnokhelyettese irta. ,Jiosszu hdnapok hallgatdsa utdn ujra inditjuk a Pest megyei Kdnyvtdros eimii lapot... A cel termeszetesen ugyanaz.. .Lehetoseget
nyujtunk ahhoz, hogy a kdnyvtdrosok tdjekozddjanak a megye teriileten folyd munkdrdl.
Legyen ez a szereny lap a kdnyvtdrosok tapasztalatcserejenek lapja". S a kdnyvtarosok
egyre inkabb sajatjuknak erzik a lapot. Sorra jelentkeznek cikkeikkel. Ezeket itt most
nem soroljuk fel. A tajekoztatason tul helyet kapott a lapban egy kis tovabbkepzes
is. A z igy ejtjiik kl rovatban elkezdik a kdnyvtarban esetleg polcra keruld kiilfdldi
szerzd'k nevenek ismerteteset, kiejteset. A lap nyomdat is valtott. Ekkortdl Vacon,
a Pest megyei nyomdaban nyomjak. A jobb nyomda lehetdve tette, hogy fotdkat is
kdzdljenek a lapban. Erdekes viszont, hogy a jobb lehetdsegek meg nem emelik a
peldanyszamot, es nem gyorsitjak az iddt. Sdt, a lap ekkortdl nem negyedevente,
hanem csak felevente jelenik meg. A z 5. szam 1958-ban, a 6-os, 7-es szam 1959-ben.
1960-ban meg mindig ket szam (8, 9. sz.) keriilt az olvasdk kezebe. 1961 a fejlddes
eve. A z ez evben kiadott harom szamot (10,11,12.) mar 500 peldanyban terjesztettek.
1962-ban csak annyi tdrtent, hogy a lapot mar 600 peldanyban adjak ki. 1963-ban a
lap lassan kezd mindenben megfelelni a lapkiadas kdvetelmenyeinek. V a n szerkesztdje. Pal Ernd, aki a kezdetektdl a kdnyvtar mddszertani munkajat vezette. A kiadd
sem a mindenkori igazgatd, hanem a kdnyvtarban 1957-ben megalakult Mddszertani
Tanacs. A cikkek egyre szinvonalasabbak es szerteagazdbbak. Egyre tdbbszdr hallunk a megye kdnyvtarairdl, az ott dolgozd kdnyvtarosokrdl. A lapban a tajekozddasi a Tartalom(jegyzek) segiti. Kesd'bb a lapban cikket irdk kiletere is feny deriil az
E lapunk szerzdi cim mdgdtt. A folyamatos sorszamozast 1964-ben fejezik be. E z a
23. sz. Ekkortdl az evfolyam kdzlese utan evente kapnak szamot a lapok. 1965-ben
harom, 1966-tdl kezdve evente negy szam keriilt a kdnyvtarosok kezebe. 1972-ben
mar olyan sokiranyii lett a munka, hogy a tovabbi szerkeszteshez nem volt eleg egy
szerkesztd. A munkat nyolctagii szerkesztd'bizottsag vegzi, amelynek tagjai a megye
kdnyvtarosaibdl keriiltek ki. Kesd'bb szemelyiik, neviik tdbbszdr valtozik. Kdzben a
peldanyszam lassan emelkedik, mar 650. Eldszdr az 1972. 2. sz. kap szines boritdt.
Tervezdje a Szentendren eld, es a Pest Megyei Tanacs reszere tdbb grafikat is keszitd
Balogh Laszld festdmiivesz. A szep, szineiben valtozd (lila, piros, kek, zdld) boritdn a
temara utaldan valtogatva mas-mas kep lathatd. A lap tovabbra is evente 4 szamban
jelenik meg. 1975-ben ugyan Szentendrere kdltdzdtt a kdnyvtar, de ez a lapon meg
nem latszik. A varos neve a fejlecen csak az 1978. 2. szamon tiinik fel. Magardl az
iij intezmenyrdi, a Pest Megyei Miivelddesi Kdzpont es Kdnyvtarrdl is csak az 1976.
1. szamban olvashatunk egy bemutatd cikket A . Mate Gydrgy tollabdl. 6 korabban
Szigetszentmikldson volt kdnyvtarigazgatd, es benne volt a lap szerkesztd'bizottsagaban is. 1975-ben a megyei kdnyvtarral egyiitt kdltdzdtt Szentendrere, ahol az olvasdszolgalat vezetdje lett. A nagyobb megyei kdnyvtar beinditasa azonban tdbb iddt
igenyelt, kevesebb idd jutott a lapra. l975-td1 a lapnak evente csak ket szama jelenik
meg. Kiaddja az iij igazgatd, Bekes Gydrgy. A kdltdzes nyeresege volt egy nyomda
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is, amely ugyancsak a kdnyvtar epiileteben kapott helyet es az intezmenyt szolgalta.
Ettdl kezdve a kiadvanyt nem kellett mas nyomdaba kiildeni, csak atvinni a folyosd
masik vegebe. A lap szerkeszteset egyeldre tdbben vegzik, a bizottsag. A megyeiek
mellett ennek tagja az itt dolgozd A . Mate Gydrgy. De a bizottsagban benne van a
korabbi szerkesztd. Pal E r n d is. Kesdl)b ujra d veszi a kezebe a lapot. 1980-ra szilardult meg a helyzet ugy, hogy a kiadvany evente ismet negy szamban jelenhetett meg.
1983-tdl keriil uj szemely a szerkesztes elere. 6 dr. Drahos Istvanne, aki korabban a
Miskolci Miiszaki Egyetem kdnyvtaranak igazgatdhelyettese volt. 1982-ben kdltdzdtt
csaladjaban Szentendrere, es lett a Megyei Kdnyvtar munkatarsa, majd igazgatdja
(1982-1989). Kdzben a Pest Megyei Kdnyvtar munkaja egyre bdvult. A kdzmiivelddesi kdnyvtarak mellett mas kdnyvtarak felugyeletet, segiteset is vegezte. Mindez
kideriil az ekkortdl az impresszumban megjelend, alcimnek is beilld feliratbdl. A lap
eszerint a Pest megyei iskolai, kdzmiivelddesi es szakszervezeti kdnyvtari haldzat tajekoztatdja is lett.
1987-ben ismet uj szerkesztd veszi a kezebe a lapot, Biczak Peter,'™ aki mint
mddszertani kdnyvtaros 1986-tdl dolgozott a Megyei Kdnyvtarban. Ettdl kezdve iij
boritdja van a lapnak. 1989-tdl dt bizzak meg a kdnyvtar igazgatasaval, ezert a szerkesztest atadta egy masik mddszertani kdnyvtarosnak, Veres Janosnak.™ 6 1994-ig
szerkesztette a lapot, majd nyugdijba vonult. Tdle ugyancsak egy mddszertanos. Kiss
Laszld'*** vette at a munkat. A lapbdl a valtozasok miatt is evente hoi egy, hoi ket
szam kerult az olvasdk kezebe, akik kdzben fogyhattak, mert ekkor mar iijra csak 300
peldanyban jelenik meg egy-egy szam. A peldanyszam csdkkenese dsszefiigghetett
azzal, hogy az informacidk terjesztesere belepett egy iij technika, a szamitdgep is.
Kdzben nyugdijba vonult es Gyulara tavozott a szerkesztd, ICiss Laszld es 2000-ben,
az ezredforduldn iij embernek kellett kezbe venni a lapot. Ekkortdl Gerber Gydrgy
vegzi ezt a munkat, amitdl kezdve formailag iijra mas lett a lap. A z evente mas szinben megjeleiid egy szam boritojan egy belepesre biztatd szep, nagy kapu lathatd, a
Pest Megyei Onkormanyzat kapuja. Miutan Gerber Gydrgy jdl ismeri az iij technikai,
es miutan a megyei munkaja mellett, mint a Magyar Kdnyvtarosok helyismereti szekcidjanak titkara is tevekenykedik, szeles latdkdrrel szerkeszti a lapot.
Atnezve a lap cikkeinek sorat, szinte teljes kepet kapunk egy szakma eleterdi, fejlddeserdl. A meg a szocialista kultiirat, az olvasdmozgalmakat nepszeriisitd cikkektdl
az evek soran a tdrtenelmi es technikai valtozasokat kdvetve eljutunk a kistersegi
kdnyvtarakig, es az internetig. Ugy erezziik, erdemes volt feldolgozni a lapot, mert
benne megdrzdddtt egy szakma sok-sok kiizdelme, harca, remenye es sok-sok kollega neve, munkaja. Nehanyukkal sajnos mar csak itt talalkozhatunk.
MATHLVSZ HIRADO
(1969-1972)
A varos polgarainak evszazadokon at az ipar, a kereskedelem es a szdldmiiveles adott
megelhetest. A z itt kesziilt vdrds bor, a rac iirmds vetekedett a budai borral. Vittek
is szerte Eurdpaban. A z 1882-ben megjelent filoxera azonban majdnem teljesen k i pusztitotta a szdldlcet. Helyette Dumtsa Jend polgarmester (1872-1903) Pismanyban
a domboldalakon megkezdte a gyiimdlcstelepltest. A nagy szamban termelt egrest,
helyi neven piszket aztan vagonszamra vittek is el innen. A piszke mellett a gyiimdlcs779
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fak (barack, cseresznye, meggy) szazainak termesei adtak meg biztos megelhetest
a szentendreieknek. A magangazdalkodok munkajat sokaig a hegykdzseg segitette.
1945 utan azonban a politikai valtozas a mezdgazdasag teruleten is teljes fordulatot
hozott. A beszolgaltatasok, a „padlassdpresek" miatt a gazdak tdnkrementek. Vegul
az allamositassal elvesztettek a fdldjiiket is. Majd itt is megkezddddtt a teeszesites.
A varosban hamarosan tdbb termeldszdvetkezet is alakult. Ezek nevukkel is tiikrei
voltak az uj vilagnak. A Vdrds Rdzsa Tsz 1949-ben, az Alkotmany Tsz 1950-ben alakult. Volt meg egy tszcs, I I . Partkongresszus neven. (Ennek pontos tdrtenetet nem
ismerjiik.) A targyi es szemelyi feltetelek azonban ezekben nem voltak biztosiiotiak,
ezert 1953-ban a Vdrds Rdzsat es I I . Partkongresszust egyesitettek Aprilis 4 Tsz neven. 1955-ben feltiint meg egy termeldszdvetkezet. E z az U j Elet nevet viselte. Majd
1958-ban megkezdte miikddeset az eld'bbiekhez kepest a legsikeresebb, legtovabb
eld tsz, a Mathiasz Janos Szdld- es Gyiimdlcstermeld Szovetkezet.
A jeles szdldmiiveld nevet viseld teeszbe mar nagyobb bizalommal jdttek a gazdak. A z evek soran fokozatosan kialakult a nagyiizemi gazdalkodas eszkdzparkja is,
fokozatosan ndtt a tagok szama. A Hornyak Jend elndk vezetesevel 200 taggal es
800 000 F t vagyonnal rendelkezd termeldszdvetkezet hamarosan igen jd eredmenyeket ert el. A z elndk 1963-ban a fdldmiivelesiigyi minisztertdl atvehette a Termeldszdvetkezet Kivald Dolgozdja kitiintetd jelvenyt. Hornyak Jend (1918-1991) amellett, hogy jdl iranyitotta a teeszt, arra is gondot forditott hogy munkajukat mashol
is megismerjek. Ezert 1969 februarjaban lapot inditott. Szeberenyi Lehel ird igy ir
az induld laprdl: „Az orszdgban tudomdsom szerint egy-ket termeldszdvetkezetnek van
nyomdai uton elodllitott ujsdgja. A szentesi Termdl tsz ilzemi lapjdt, a Termdl Gazddt a
minap mutatta be a Magyar Nemzet, a hires nddudvarirol reg tudok, im most az asztalon
a szentendrei Mathidsze". A negyedevenkent megjelend 40 cm-es hat oldalas lapot
Ddmdtdr Laszld szerkesztette, es a Fdvarosi Nyomdaipari Vallalat dunaiijvarosi telephelyen nyomtak. A bekdszdntdt: Tovdbb a szdvetkezeti uton cimmel Pesti Istvan, a
jarasi tanacs elndkhelyettese irta. Ebben a lap celjat a kdveikezdlcben ismerteti: „A
szdvetkezeti elet kedves esemenye a Szdvetkezeti Hiradd megjelenese. Sokretu jelentdsege
van. Egyreszt tdjekoztat a szdvetkezet belsd elete, gazddlkoddsa, mukddese es elert eredmenyeirdl. Kdzvetlen eld kapcsolatot teremt a szdvetkezet vezetdsege es a tagsdg kdzdtt.
Kdzvetleniil segiti, fejleszti a szdvetkezeti demokrdcidt". A fotdkkal teli lapban a cikkeket termeszetesen a vezetdseg tagjai irjak: Hornyak Jend elndk, Ddmdtdr Laszld
szerkesztd, Tdth Geza fdagrondmus, Vincze Alajos fdlcdnyveld, Rudits Laszld miivezetd. Rajtuk kiviil irnak a lapban a teesztagok is. Nev szerint Gyurkd Geza, Palasti
Laszld, illetve Pancsor Istvan KISZ-titkar, Bujna Istvan az M S Z P propagandistaja.
Jogi tanacsokat ad dr. Csocsan Laszld. A cikkirdk kdzdtt ott talaljuk meg dr. Adamis
Gezane, Szeberenyi Lehel, Wolf Lajos, es Zilahi Judit nevet. S mirdl szdltak a lap
cikkei? Termeszetesen a teesz munkajardl, eredmenyeirdl, a kituntetett dolgozdkrdl, no meg egy kicsit a politikardl: Tovdbb a lenini uton, irjak 1970 decembereben.
Nem hagyhattak ki a szovjet tdrtenelmet es eredmenyeket sem. Volt benne ezert egy
kis humor is. Cikkben es grafikaban. Tudomasunk szerint a lap 1972-ig jelent meg.
Ennyi talalhatd meg a Szechenyi Kdnyvtarban. A lap hianyosan megtalalhatd a Pest
Megyei Kdnyvtarban is.
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P E S T M E G Y E I M U Z E U M I HIRADO
A Pest Megyei Muzeumok Igazgatosaganak tajekoztatoja
(1974 - )
A grof Szechenyi Ferenc altal 1802-ben alapitott Magyar Nemzeti Muzeumot a polgarosodas jegyeben a nagyobb varosokban orszagszerte muzeumok sora kdvette:
Gydr (1859), Sopron (1867), Gyula (1868), Temesvar (1872), Szeged (1883). Ezeket
a ket vilaghaboru kdzdtt a kisebb telepiileseken megalapitott videki muzeumok egeszitettek ki. Pest megyeben a I I . vilaghaboru eldtt harom miizeumrdl tudunk: V a c
(1895), Cegled (1917), Nagykdrds (1928). A vilaghaborut kdvetden Karacsony Sandor (1891-1952) ird, filozdfus, fehsmerve a miizeumoknak a nepmCivelesben jatszott
nagy szerepet, az altala vezetett Szabadmiivelesi Tanacs reven „miizeumalapitasi
hullamot" inditott el. 1962-ig Pest megyeben a kdvetkezd miizeumok nyitottak meg
kapujukat: Szentendre, Ferenczy Miizeum (1951), Tapidszele (1952), Szada, Szekely
Bertalan Miizeum (1956), Nagykdrds, Arany Janos Miizeum (1957), Aszdd, Petdfi Miizeum (1958), Abony, Abonyi Lajos muzeum (1959), Szob, Bdrzsdny Miizeum
(1960), Nagytarcsa falumiizeum (1960), Ddmsdd, Petdfi Emlekhaz (1960), Penc,
Cserhat Miizeum (1961) Rackeve, Arpad Miizeum (1962), Visegrad Matyas kiraly
Muzeum (1964), Isaszeg falumiizeum (1967), Zebegeny, Szdnyi Istvan Miizeum
(1967). Ezeket aztan sorban kdvettek az itt meg nem nevezett muzeumok. 1996-ban a
megye 44 telepiilesen mar 63 miizeum es kiildnbdzd gyiijtemeny varta az erdeklddd
latogatdkat. S a megnyilt muzeumokban szamtalan szakember allt munkaba: neprajzos, regesz, miiveszettdrtenesz, irodalomtdrtenesz, tdrtenesz. A z altaluk vegzett
munkak igen sokiranyiiak voltak es gyakran hoztak a tudomanyaguk szamara is iij
eredmenyeket.
A Miivelddesi Miniszterium meg 1962-ben atadta a miizeumok kezeleset a megyei tanacsoknak. A z ekkor kialakitott Pest Megyei Miizeumok Igazgatdsaganak
elsd vezetdje, Mezdsi Karoly lett. A tdrteneszt, irodalomtdrteneszt elsdsorban a
muzeumok haldzatanak kialakitasa kdtdtte le. 1968-ban az igazgatasban dt a neprajzkutatd Ikvai Nandor kdvette,'^^ aki megismerve a haldzatot es a munkatarsakat,
iigy erezte, nem veszhet karba az a sok tudas, ami itt felhalmozddott. 1972-ben az d
szervezeseben megindult a Pest megyei muzeumok tudomanyos evkdnyve, a Studia
Comitatensia. A z evkdnyv mellett aztan hamarosan lapkiadasra is vallalkoztak. A
Pest Megyei Miizeumok Igazgatdsaga iigy erezte, ha mar iigyis dsszefogja a muzeumok munkajat, akkor jd lenne tajekoztatni is azokat a kuldnbdzd helyeken folyd
munkakrdl, esemenyekrdl. Ahhoz, hogy jobban megismerjek egymast, sziikseg van
egy folydiratra. 1974-ben Ikvai Nandor szerkeszteseben meg is indult a Pest Megyei
Miizeumi Hiradd. Sokaig a cim alatt ez all: Kezirat gyanant. A z induld folydirat kezdetben a K M I Rota iizemeben keszult. Majd a Vacon miikddd Pest megyei nyomda
vette gondozasaba. Kesd'bb iijra olcsdbb nyomdaba kenyszeriiltek. A Vaci A F E S Z
sokszorositd iizemebe. A cimlap eseteben azonban az intezmeny igenyesebb volt.
Azt Balogh Laszld szentendrei festdmiivesz, grafikus tervezte. A z 1974, 1975-ds szamokban jelzik a szerkesztdt is, d Szabd Sandor. Kesd'bb a szerkesztd nevet mar nem
talaljuk a cimlapon. A lap nem rendszeresen jelenik meg.. V a n , hogy evenkent 1,
vagy 1-2., illetve 1-4. szam kerult a miizeumi kollegak kezebe. E z fiiggdtt es fiigg a
beerkezett anyagtdl. A periodika kiadasaert a mindenkori igazgatd felelt. Ikvai Nandor utan Bihari Jdzsef, Sods Sandor, Simon Laszld. Jelenleg dr. Kalnoki-Gydngydssy
Marton.
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A z indulo lap a bevezetd szerint elsdsorban jelenteseket, tajekoztatdkat kdzdlt, a
neprajzi gyujtd'k, regeszeti leletbejelentdlc, s altalaban a honismereti erdeklddesuek
fdruma kivant lenni. A z 1975-ds 2. szam a kdvetkezdlcet kdzli az olvasdival: a „Muzeumi Hiradd legujabb szamat az ismert formaban, a szokott rovatokkal, a korabbiakhoz kepest megis nemi valtozassal adjuk kdzre". E z t egyreszt a „kdzmiivelddesi
politika mind szelesebb korii kibontakozdsa", masreszt „szubjektiv" okok indokoltak. A
lap Muhely cimmel iij rovatot nyitott. Itt szerette volna publikalni a muzeumok dolgozdinak rdvidebb, de kdzerdekii irasait, „amelyeknek kdzlese mds fdrumokon csak
nagy nehezsegek drdn, kesedelmesen, vagy egydltaldn nem oldhatd meg". E tanulmanyok mellett tovabbra is rendszeresen jelennek meg beszamoldk egyes kiallitasokrdl,
az intezmenyek kuldnbdzd rendezvenyeirdi, kiadvanyairdl. Olvashatunk riportokat
jeles szemelyekkel, megtudhatjuk a kitiintetettek erdemeit. Mindezek mellett megjelent egy-egy grafika. Fotd nem, mert arra ez a nyomdatechnika nem volt alkalmas.
MUVELODES
(1978 - ?)
Mint korabban emlitettiik, a fdvarosbdl 1975-ben Szentendrere kdltdztettek a Pest
Megyei Kdnyvtarai.™ Itt azonban mar egy iij koncepcid szerint kialakitott iij intpezmeny keretein beliil folytatta a munkajat. Pest megye az orszagban elsd'kent egy
kdnyvtari es kdzmiiveld'desi feladatokat dsszefogd komplex intezmenyt hozott letre.
A Pest Megyei Miivelddesi Kdzpont es Kdnyvtar / P M K K / ezutan innen, Szentendrerdl figyelte es segitette Pest megye kulturalis eletet. A z uj intezmenyre nagy munka
vart. Koordinalta a telepiilesek miivelddesi intezmenyeit, tajekoztatta a dolgozdkat
a kiildnbdzd tervekrdl, esemenyekrdl, rendezvenyekrdl. E sokiranyii tevekenyseget
korabban a Mddszertani Levelek, Mddszertani Fiizetek cimii kiadvanyban lattak el.
1978-ban aztan egy iddszaki kiadvannyal keresik fel a kollegakat. Igaz, meg csak
az evszammal, sorozatszammal, emblemaval bird szines boritd utal a valtozasra.
Beliil a nev nelkiili szerkesztd az egyszeriibb megoldast, a gepirasos sokszorositast
valasztotta. A z indulaskor azert az iij celt is megfogalmazza. Ezek a vazlatosan a
kdvetkezdlc:,,^ Muvelddes tdbb feladatnak kivdn egyidejiileg mefelelm. Szeretnenk
rendszeresen tdjekoztatdsi adni a Pest megyei Muvelddesi Kdzpont es Kdnyvtdr rendezvenyeirdl, es a megye kdzmiivelddesi intezmenyeinek az eleterdi, hetkdznapjairdl. Fdrumot igyekszUnk biztositani, amely kdzds gondjaink, eredmenyeink megismeresere, s
a megolddsok egyiittes keresesere... Alkalmat teremtUnk arra, hogy egymds munkdjdt,
tapasztalatait jobban megismerjiik".
A z 1978/1. szam eldszdr termeszetesen kepet ad a P M K K miikddeserdi, bemutatja az itt dolgozd kollegakat. Emellett tajekoztatast ad a megye babmozgalmardl, a
nepdal es pava kdrdkrdl, a megyei Amatd'r Filmszemlerdl. Kesdl^b aztan sorra jelentkeznek a videki kollegak is. Hirt adnak a rendezvenyeikrdl, munkajukrdl, terveikrdl.
A z ujsag reven hirt kaphatunk a szakma 1970-1980-as evekbeli sorsardl, gondolatardl, drdmeirdl.
EGESZSEGUNK
(1978)
1945 eldtt tdbb maganorvos es ket gydgyszeresz nyiijiott a varos polgarai szamara egeszsegiigyi szolgaltatast. A vilaghaboru idejen tudunk meg egy itt felallitott
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szovjet katonai korhaz mukddeserol is. A varos haboru utani egeszsegugyi eleterol
G . Sin Edit konyvebol kaphatunk reszletes k e p e t . A „felszabadulas" utan a tarsadalmi valtozast kovetve itt is atalakult az egeszsegugyi helyzet. A nepegeszsegiigy fejlesztese nemcsak orszagos iigy volt, de minden telepiiles fontosnak erezte
annak tamogatasat. Mar kevesen emlekeznek ra, hogy az 1950-es evekben „a multat eltorolni" jelszot kovetve sokaig az 1879 ota hasznalt voroskereszt kifejezes helyett a zoldkeresztes elnevezest hasznaltak. Szentendren a Biikkds-patak mellett
levd Terner villaban kialakitott Egeszseghazban miikdddtt a helyi zdldkeresztes
tanacsadas. A betegeket ekkortdl a maganorvosok helyett a kdrzeti orvosok, es
a gyarakban miikddd iizemi orvosok lattak el. E z e n tiil 1975-ben az dt kdrzeti
orvos mellett a varosban milkdddtt meg harom szakorvosi ellatas is: bdrgydgyaszat, gyermek szakellatas, tiiddgondozas. A Varosi Tanacs kereten belul pedig
miikdddtt az Egeszsegiigyi Osztaly. Kdzben itt is megalakult az ujra a regi nevet
hasznald dnalld Vdrdskeresztes Szervezet.
A varosi egeszsegnevelesi szolgaltatast a Pest Megyei Tanacson miikddd Egeszsegnevelesi Osztaly vezetdje, eldzetesen a visegradi kdrhaz fdorvosa, majd a G e rontoldgiai Tarsasag fdtitkar, dr. Vertes Laszld koordinalta. A z d segitsegevel a
varos 1978-ban a fenti cimmel periodikat jelentetett meg, melynek kiaddja Szmola
Margit, a Szentendrei Jarasi Vdrdskereszt titkara lett. Fdszerkesztdje dr. V e r tes Laszld fdorvos volt. A lap munkajat segitte meg a szentendrei Egeszsegiigyi
Osztaly ket munkatarsa Dietz Ferenc es Simon E r n d egeszsegnevelesi eldaddk,
valamint a kdvetkezd orvosok: dr. Adorjani Ferenc, dr. Kosza Ida,™^ dr. Laponyi
Istvan es dr. Olah Andor.'**" A cimlap tervezesehez a fdszerkesztd az itt eld festdmiiveszt, Balint Ildikdt'^' kerte fel. A z iddszakos tajekoztatd celjardl reszletes
kepet kapunk a fdszerkesztd altal irt bekdszdntd'bdl: „Egeszsegunk - ezt a cimet
adtuk kiadvdnyunknak, dterezve az egeszsegiigyi dolgozdk es a tdrsadalmi szervezetek felelosseget a nepegeszsegiigy irdnt. A Szentendrei Jdrdsi Vdrdskereszt Szervezet a
teriileten folyd munka tovdbbfejlesztese erdekeben (ugy erezte)... hogy csak a ketirdnyu kapcsolat lehet eredmenyes: idoszakosan tdjekoztatnunk kell a teriileten dolgozd
munkatdrsakat, de vdrjuk az eszreveteleket, tuddsitdsokat, hireket is... Egeszsegiink
mindenkit erintd tema, mindenki sokat tehet erte. Meltdnyosnak erezziik, hogy hasdbjainkon bemutassuk azokat, akik kiildndsen nagy reszt vdllalnak az egeszsegfenntartds alakitdsdban ".
A 18 oldalas lapot a kor technikai szinvonalat kdvetve irdgeppel irtak es sokszorosltdban nyomtak. Igaz eleg magas, 300 peldanyban. A temakat tekintve a
szerkesztd betartotta az igeretet. A lap elsd szama a kor szdhasznalatat kdvetve
bemutatott ket „elvtarsat": Aranyosi Laszldt, a Pest megyei Vdrdskereszt titkarat
es dr. Makkai Laszld fdorvost. Ismertetett szamtalan egeszsegiigyi temaju kiadvanyt es az akkor e temat erintd valamennyi orszagos lapot. E z e n tiil valdban van
benne sok hir, tuddsitas. Peldaul a Visegradi Kdrhaz Vdrdskereszt Szervezeterdl,
cikk szdlt tdbbek kdzdtt a testi-lelki egeszsegunkrdl, az udiildk egeszsegnevelesi
munkajardl. A lapnak nehany szamat ismerjiik. A lapot a Magyar Vdrdskereszt
cimii folydirat is bemutatta (1978. 4. sz. 2 1 . oldal). A z iijsagnak igen nagy olvasdtabora alakult ki. Sok level erkezett a szerkesztdsegbe (peldaul temajavaslatok) es
tdbb vdrdskeresztes szervezet, telepiilesek, intezmenyek egeszsegneveldi, szakem784
785
786
787

192

G . Sin Edit:
Szentendrei
Szentendrei
Szentendrei

Szentendre 30 eve (1945-1975), 131-138. p.
Arckepcsarnok I . , 97. p.
Arckepcsarnok I I . , 110-111. p.
Arckepcsarnok I . , 15. p.

berei hivtak konzultaciora a lap munkatarsait. A lapban dolgozok koziil id. Dietz
FerencrdF^^ tudjuk, hogy a kesobb konyvet is irt Gombdk - gombamergezesek
- egeszsegneveles cimen (1979), es mint a varoshoz haromszaz eve kotodo, legnagyobb maganleveltarral rendelkezd csalad tagja, szamtalan erdekes helytdrteneti
cikke jelent meg az U j Szentendrei Hirlap cimii ujsag hasabjain. D r . Kosza Ida, dr.
Laponyi Istvan es dr. Olah Andor pedig meg evtizedekig szolgalta orvoskent a varost. Olah doktor kesd'bb Eletreform cimen lapot is adott k i es szakkdnyveket irt.
E T I HIRADO
(1979 - )
A masodik vilaghaborii utan az orszag egyik legjelentdsebb ipari, illetve tudomanyos
jellegii beruhazasa az 1947-ben alapitott Epitestudomanyi Kdzpont volt. A kesd'bb
Epitestudomanyi Intezet / E T I / neven ismert vallalat nagy helyet igenyld kiserleti telepenek az 1960-as evekben Szentendren talaltak megfeleld helyet. A Panndnia-telepen, a varos szelen kiepitett kutatd-fejlesztd intezet vegiil 1975 decembereben nyitotta meg kapuit. A z intezet kezdeti eveit reszletesen G . Sin Edit mar idezett kdnyvebdl
ismerhetjiik meg.™'' A belsd munkakrdl pedig az intezet hiraddja ad tajekoztatast.
A z 1961-tdl havonta megjelend lapban kizardlag szakmai cikkek kaptak helyet.
Vegig nezve a cikkirdk nevet, latszik, hogy az itt dolgozdk mind a fdvarosbdl jartak ki.
A z egyetlen, a varoshoz kdtddd nev Puppan Jend'e.™ A helyi sziiletesii epiteszmerndk 1978-tdl dolgozott az intezetben. Korabban (1971-1976) d volt a varos fd'epitesze. 1989 utan az intezet eleteben is nagy valtozas allt be. Finanszirozasi nehezsegek
miatt megsziint itt a munka, majd hamarosan, 1990-ben az Intezet vegleg elkdltdzdtt
Szentendrerdl. Ma a telep iiresen all. Arrdl, hogy egykor megis miikdddtt itt valami,
e lap is taniiskodik. A z intezet altal kiadott lap hianyosan megtekinthetd'k a Pest
Megyei Kdnyvtarban.
P E F E M HIRADO
(1979 - 1982 )
A varos legregibb ipari intezmenyei egyes adatok szerint 1864-ben, mas forras szerint
1872-ben alapitotta egy vandor kovacslegeny, Zimmer Janos (1836-1909). A Szentendre kiilsd keriileten, Izbegen levd kis iizem igen kiildnbdzd szakmak szamara keszitett keziszerszamokat: asztalos, cipesz, kadar, kalapos, kdfaragd, meszaros, pek,
szabd.™' A keziszerszamgyar neven ismert iizem eleterdi igen hangulatos sorokat
olvashatunk Krachler Agoston a szazadforduld Izbeget idezd visszaemlekezesebdl.™^
A vallalatot a I I . vilaghaboru megkimelte, ezert mar 1945 februarjaban megindulhatott itt a munka. A z iij, nepi demokratikus kormany azonban 1949-ben allamositotta,
es ezzel atalakult a profilja is. Ettdl kezdve a „termeles zdme a kovacs-, kdszdriis-,
edzd- es csiszoldmiihelyekben folyt".
A z allamositas utan a vallalat a Pest megyei Tanacs feliigyelete ala kerult. Ennek
megfelelden a neve is megvaltozott. Pest Megyei Femipari Vallalat / P E F E M / neven
miikdddtt tovabb az akkori Lenin (ma Szentlaszldi) lit 160. sz. alatt. A z igazgatdnak,
Bernath Tibornak 1979-ben tamadt az az dtlete, hogy lapot kellene kiadniuk. A fenti
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cim alatt megjeleno lap alcime szerint a Pest Megyei Femipari Vallalat iizemi lapja.
A z impresszum szerint megjelenik negyedevenkent, szerkeszti a szerkesztoseg. A z
egy forintert arult nyolc oldalas lapot a Pest megyei vaci nyomdaban nyomtak. A cikkek iroi fokent az iizem dolgozoi. A z emlitett igazgato, az iij igazgato Mako Laszlo,
Fabian Pal miiszaki igazgato helyettes, Homor Istvan osztalyvezeto, Farago Istvan
munkaverseny-felelos, Talas Karoly sportelnok, Gaspar Gabriella femontd, Szentendrey Laszlo munkavedelmi vezeto, lijitasi eloado es meg masok. Temaja szerint
a lap termeszetesen az iizemrol szol. A vallalati gazdalkodasrol, a munkaversenyrol,
a fiatalokrol, a KISZ-esekrol, a vasgyiijtesrol. Am orommel irnak a nyari iidiilesrdl,
a Termeszetjaro szakosztalyrol, a Nemetorszagban, Suhlban tett kirandulasukrol is.
A lapnak sajnos csak ket szama van meg a Pest Megyei Konyvtarban, de a kutato
ezekbol is kap nemi kepet a szocialista ipar tortenetebol.
TEKA
A Szabadteri Neprajzi Muzeum tajekoztatoja
(1979 - )
A muzeumot 1967-ben alapitotta a Miivelodesi Miniszterium Szentendre hataran.
A teriilet a Sztaravoda patakkal, a mellette levo, az Alfoldet idezo lapalyaval es a
kozeli hegyoldalakkal kivalo terepet adott ahhoz, hogy itt alakitsak k i a Magyarorszag nepi epiteszetet bemutato legnagyobb Szabadteri miizeumot. A muzeum
hivatalosan 1972-ben nyitotta meg a kapuit.' M a tiz tajegysegben mintegy szaznegyven epiilet varja a latogatokat. A raktarakban meg tovabb szazhatvan haz
var beepitesre. A muzeum a kiallitasok mellett a kezdetektol tudomanyos kutatohely is. A z itt kiepitett Neprajzi Adattar, a Magyar Nepi Epiteszeti Archivumban orzott dokumentumok: terkep, tervrajz, vagyonleltar, hagyateki iratok, fotok
szama tobb ezer. A miizeum tevekenysegenek celja termeszetesen a magyar nepi
epiteszet, lakaskultiira es eletmod kutatasa, feltarasa, rogzitese. Azonban mar a
kezdeti evekben sziikseget ereztek annak, hogy az itt folyo munka eredmenyet,
gondjait megosszak a muzeologus kollegakkal es az erdekloddkkel is. E celbol
1979-majusaban T E K A cim alatt meginditjak az elso folyoiratukat.
A muzeum akkori igazgatoja, dr. Kurucz Albert az Eldszd-ban a kovetkezokkel
indokolta a lap megjeleneset. ,/i Szabadteri Neprajzi Muzeum koncepcidjdnak kidolgozasa, epitesenek megkezdese ota szdmtalan olyan fontos esemeny tdrtent, amelyeket ma mdr csak az adattdri es leveltdri anyagoktdl tudunk hitelesen dokumentdlni.
Ez esemenyek kdzdtt sok-sok dolog szdmot tarthatott volna nemcsak a muzeumban
dolgozdk, hanem mds szakemberek es a muzeumldtogatdk erdeklodesere is. A sokirdnyu kutatdsi, szervezesi, epitesi es Uzemeltetesi munka kdzben csak most tudtuk
egy olyan fUzetsorozat kiaddsdnak felteteleit megteremteni, amely mostantdl lehetdve
teszi a fontosabb esemenyek hirUladdsdt. Utjdra bocsdtjuk tehdt kis hiraddnkat, a
TEKAT-t, amely evenkent nehdny alkalommal hirUl adja majd az erdeklddoknek:
milyen problemdk foglalkoztatnak bennunket, milyen esemenyekre kertil sor a muzeumban, hoi tart a muzeum epitese, berendezese, mivel foglalkoznak a muzeum egyes
reszlegei, csoportjai, dolgozdi".
Ugy tiinik, nemcsak az ido volt keves a lapra, es a penz is. A kis alaku, hiisz
oldalas tajekoztato nem nyomdaban, hanem az M R M K R o t a sokszorosito
iizemeben kesziilt. Igaz, nem keves, 1500 peldanyban. Kesobb ezt a folyoiratot
is a Vacon miikodo igenyesebb Pest megyei nyomdaban nyomjak. A z indulo tajekoztato boritoja szep, es melto a temahoz. A grafikakat Szalai Andras es Lazar
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Sandorne keszitette. Kesobb a mindenkori fo temahoz kapcsolodo grafika kerul
ra az egyik cikkiro tollabol. A szakcikkek mellett sokaig kozlik a miizeum nyari
programjat is. Kesobb ezt prospektusokban es a szakkonyvekben teszik meg. A
tajekoztato kiadasaert a mindenkori igazgato a felelos. Sorrendben az evek soran
a kovetkezok: dr. Kurucz Albert, dr. Fiizes Endre, dr. Cseri Miklos. A szerkesztest
a kiilonbozo szakteriiletek egy-egy kepviseldje vegezte. A kis, fuzet alakii tajekoztatd evente valtozatos szamban jelent meg 1-2, esetleg 4 alkalommal. Temajat
tekintve a folydirat termeszetesen igen sokoldalu, hisz az itt felallitott epiiletek az
orszag legkiildnbdzd^bb teriileterdl keriiltek ide. Szentendre, mint targy nem adott
temat a kutatok szamara. A varos csak mint a muzeum helye, illetve az itt rendezett tanacskozasok, bemutatok helyszine keriil szdba. Mint a nepi epiteszettel
legatfogdbban foglalkozd folydirat az evtizedek alatt igen sok ertekes tanulmany
kdzlesere adott alkalmat. Ezeknek atfogd dsszegezesre eldszdr Balassa M . Ivan
vallalkozott. A T E K A 1996 1-2. szama a lap 1979-1995 kdzdtt megjelent cikkeinek
mutatdja. Ebben szerzdk es temak szerint minden megtalalhatd.
A Skanzen a nepi epiteszet, eletmdd bemutatasa mellett a kezdetektdl tudomanyos kutatd kdzpont is. A z inkabb informaciokat, kisebb tanulmanyokat kdzld
T E K A mellett meg 1980-ban a miizeum - hasonldan a Ferenczy Muzeumhoz - egy
evkdnyv kiadasaba is belekezdett. A H A Z es E M B E R cimmel megjelent nagyobb
lelegzetil munkakat kdzld sorozatnak az indulasatdl e kdnyv megjeleneseig 20 szama jelent meg. E z e k ismertetese azonban nem tartozik kdnyviink temajaba.
P E S T M E G Y E I AMATOR K E P Z O M U V E S Z E T I TANACS es a NAGY
ISTVAN K E P Z O - es I P A R M U V E S Z E T I C S O P O R T HIRADOJA
(1985-1986,1988)
A Szentendren eld, tanitd es festd Molnar Bertalan,™^ erezve a kepzdmiiveszet szetszdrtsagat az Eldszdban a kdvetkezd szavakkal inditotta a lapot: „Akdr igy, akdr ugy
(a miivesz) egy idd utdn nyilvdnossdg ele akar lepni, elmondani gondolatdt, bemutatni
miiveit A professzionista miivesz szdmdra ez termeszetes, hiszen a munka es alkotds
ndla azonos kategoridk, s a nyilvdnossdg jelenti a mualkotds prdbdjdt. Nem igy az amatdrdknel! Olykor a publikumtdl vald felelem, a megszokott szervezett keretek, s mds nehezsegek zdrjdk el a kdzdnseget az alkotd amator eldl". Ezen ellentmondas feloldasara,
az amatdrdk segitesere meg 1981-ben megalakult egy orszagos szervezet, az A K T
(Amatdr Kepzdmiiveszek Tanacsa). Ennek Pest megyei Tagozata 1984 marciusaban
kezdte meg a munkat. Molnar Bertalan kezdemenyezesere es aktiv szervezeseben,
a Szentendren miikddd Pest Megyei Muzeumok Igazgatdsaga tamogatasaval 1985
marciusaban mar litra is bocsajtotiak a fenti cimii lapot.
A z ujsag feladata lett tehat tamogatni az amatdr miiveszeket. Tajekoztatast adni
munkajukrdl, ellatni dicet a fontos ismeretekkel, informacidkkal. Mar a lap elsd szamaban ott van a Tartalomjegyzek. Ebbdl kitiinik, hogy jeles szemelyek allnak csatasorba, hogy segitsek az amatdrdket, tajekoztassak az erdeklddd'ket. Cikket irt a
lapban termeszetesen a miizeum igazgatd, Bihari Jdzsef, az itt dolgozd miiveszettdrteneszek: Mucsi Andras, Wehner Tibor, a kesd'bb a varosban letelepiilt Losonci
Miklds. Termeszetesen irt a lapban maga Molnar Bertalan is, de ott vannak a cikkei
az ugyancsak itt eld, a Pest Megyei Hirlapban publikald ujsagird, Vicsotka Mihalynak
is.
S mirdl szdltak a cikkek? Elsdsorban az amatd'r miiveszekrdl. Hirt adtak egy-egy
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kiallitasrol, bemutattak egy-egy alkotot, vagy miiveszeti kozosseget, csoportot. A
szerkesztot azonban egyre jobban lefoglalja az iskola, a tanitas. Kevesebb ideje jut az
irasra. A lap nehany szam utan meg is sziint.
SZENTENDREI PAPIR
(1988 - )
A varos kiilsd teriilete, a Panndnia-telep adott helyet a telepiiles egy masik gyaranak,
a papirgyarnak. A forrasok szerint ez 1938-ban kezdte meg a mukddeset.™'* 1988-ban
a gyar lapot adott ki, aminek magyarazataul a felelds kiadd, a gyar partszervezetenek
titkara, Bircsak Tibor^ a kdvetkezd'ket irta: „ Gydrunk pdrtvezetosege regota gondolkodik azon, hogy a dolgozok es a vezetes kozott hogyan lehetne az informdeiodramldst ndvelni, a kdlcsdnds tdjekoztatdsi fokozni. Politikai munkdnk szempontjdbdl fontos, hogy a
demokratizmus eszkdztdrdt, mddszereh tovdbb fejlessziik. Ahhoz, hogy sajdt dolgainkrdl
minel tdbbet es minel gyakrabban szdt vdltsunk, sziikseg van uj kezdemenyezesekre, uj
gyakorlatra. Tekintsiik ennek a tdjekoztatdnak a megjeleneset egy olyan utkeresesnek,
amely remelhetoleg az informdcids munkdba nemcsak partnereket keres, hanem taldl
is". A z impresszumbdl meg azt tudjuk meg, hogy a lapot szerkeszti a szerkesztd'bizottsag, es kesziilt a papirgyar nyomdajaban. A harmadik szambdl mar megismerhetjiik a szerkesztd'bizottsag tagjainak a nevet is. 6 k a kdvetkezd'k: Bori Sandor, Fustds
Katalin, Gaal Vera, Golan Istvanne, Matydfalvine Varga Erzsebet, Ludanyi Janos,
Szemler Laszld, Wetzl Tibor. A lapot mar nem helyben, hanem a Pest Megyei Miivelddesi Kdzpont es Kdnyvtar nyomdajaban keszitik.
A kiadvany termeszetesen szaklap, a gyar belsd eleterdi szdl. A eikkeket a fdmerndk, Balazs Arpad, a fd'kdnyveld, Pok Jdzsef, a parttitkar, Bircsak Tibor,™^ a
KISZ-titkar, Szemler Laszld, a gyariasvezeid, Rudolf Mihaly, a munkaverseny felelds, Kovacs Richardne, az iizemorvos dr. Homor Zsuzsanna irjak. Meglepd, hogy
a megszokott vonalas cikkek helyett itt mennyire szemelyesek a kdzlesek. A z emlitetteken tiil ezt cikkirdk neve is jelzi. Latszik, hogy a lapot egymasnak irjak. Ilyen
alairasok vannak a lapban: bori. Bubo, Kifli, Matyd, Tartaly, eszel, biti. Termeszetesen a szerkesztd'bizottsag tagjainak cikkei is ott vannak a lapban. A kiadvany nem
sokkal a rendszervaltas eldtt indult. 1989, a politikai atrendezes utan szerencsere a
gyar nem sziint meg, de itt is megtdrtent a szemlelet- es tulajdonos valtas. A lapra
azonban mar nem volt sziikseg. A gyarat privatizaltak, 1994-td'l gdrdg tulajdonos all
a papirgyar elen. A papirgyar ujabb kori eleterdi az orszagos es helyi lapok cikkeiben
sokat olvashattunk. A gyar tdrtenetenek kutatdjat azonban sokban segitheti az emlitett egykori sajtdtermek. A lap megtalalhatd az Orszagos Szechenyi Kdnyvtarban es
a Pest Megyei Kdnyvtarban is.
GYORSTAJEKOZTATO
(1990 - ?)
A Pest megyei Miivelddesi Kdzpont es Kdnyvtar / P M K K / elere Vegh Karoly szemelyeben uj igazgatd keriilt, aki szerencsere fontosnak erezte a megkezdett munka
folytatasat. (Lasd a Miiveld'des cimil lapnal). Egy kicsit azonban tovabb is lepett. E
lap elere szerkesztdt keresett, es helyben meg is talalta. Ekkortdl a kdnyvtarban az
olvasdszolgalatot vezetd Mate Gydrgy allt a lap elere. A kiadvany ugyan meg szereny
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kivitelu, de mar nyomdaban keszult, az intezmeny hazinyomdajaban. A tema maradt.
A z ujsag tovabbra is igyekezett Apajtol Zsambekig tajekoztatni a megye nepmuveloit, a kiilonbozo Muvelodesi Hazakat, Kozdssegi Hazakat a megyeben zajlo esemenyekrol, tervekrdl, lehetdsegekrdl. A lap hianyosan megtalalhatd a kdnyvtarban.
FALUFEJLESZTESI FUZETEK
(1991)
A rendszervaltassal (1989) nemcsak a politika teren allt be valtozas az orszagban,
hanem a kdzigazgatasban is. Fontosnak erezve a falvak fejleszteset is megindult a
kistersegek, a regidk kialakitasa. 1991-ben a Falufejlesztesi Tarsasag es a Budapest
Kornyeki Nepfdiskolai Egyesiilet Szdvetsege e celbdl Falufejlesztesi Fuzetek cimmel
lapot adott ki. A z impresszum a megjelenes helyekent Budapestet es Szentendret
tiinteti fel. A varos, mint tamogaid, vett reszt a munkaban. A Pest Megyei Tanacs
egyik munkatarsa, Nagy Jiilia mellett a varosban miikddd Pest Megyei Miivelddesi
Kdzpont es Kdnyvtar egyik dolgozdja, Jarosi Andrasne vett reszt a lap letrejdtteben.
A sarga papiron 500 peldanyban nyomott vastag, 105 oldalas lap szerkesztdje IJjvari
Iren. A Szechenyi Kdnyvtar nyilvantartasa szerint azonban csak egyeden alkalommal
jelent meg.
KOZMUVELODESI INFORMACIOK
(1992 - )
1991-ben nagy valtozas allt be a Pest megyei Miivelddesi Kdzpont es Kdnyvtar
( P M K K ) eletebe. A z intezmeny harom reszre szakadt. A Pest Megyei Kdnyvtar tovabbra is Szentendren maradt, ugyancsak itt kezdte meg miikddeset - kiildn allva
- regi visszakapott szerepkdrevel a Duna parti Miivelddesi Haz ( D M H ) . A megyet
feliigyeld es segitd - harmadik - nepmiiveldi resz pedig visszakdltdzdtt a fdvarosba
a Megyei Onkormanyzat szarnyai ala. A z ekkortdl Pest Megye Kdzmiivelddesi I n tezmenyeinek Kdzpontja / P M K I K / neven miikddd intezmeny azonban szinten fontosnak erezte, hogy egyiitt eljen, miikddjdn a megye kulturalis intezmenyeivel. Ezert
folytatta a lapkiadast, de mar iij cimmel. B a r a cim valtozott, a feladat maradt. Lasd
korabban a Miivelddes c. lapot!
TERMESZETI KALENDARIUM
(1992 - )
A Kis-Duna menten, a Pilis es a Visegradi-hegyseg karejaban kiepiilt Szentendrenek nemcsak miizeumai erdemelnek figyelmet, hanem a varos kdrnyezete is. A D u nakanyar kapuja amellett, hogy igen szep fekvesii, mediterran jellegii kisvaros, dus
erdeivel a fdvaros „tiidejekent" is szolgal. Eghajlata kevesbe szelsdseges. Tele enyhe,
tavasza neha atmenet nelkiil megy at a nyarba. Gyiimdlcsdkkel teli domboldalai kesd
dszig szinpompasak. A Pilis tajvedelmi kdrzetebe levd varos igen gazdag ndvenyes allatfajokban. Botanikai erdekessege egy jegkorszaki maradvany, egy massal nem
keresztezheid, ragadds leveM vadrdzsa, a Szentendrei rdzsa (Rosa Sancti Andreae)
1942 dta vedett. Mellette meg tdbb vedett allat es ndveny otthona a varos.
Legnagyobb patakunkban, a Biikkds-patakban jd esetben meg ma is lathatd a kdvi
rak, a paiak mellett a pannon gyik es a szentendrei valtozd futrinka. Csak a szakertd
ismeri fel, de meg lathatd a paiak menten az arvacsalan, a pirosld hunyor es az erdei
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varfu. A kornyezetvedelem itt nem a jelen jol hangzo jelszava nyoman indult. Mar
a varos elso polgarmestere, Dumtsa Jeno fontosnak tartotta a rank bizott kdrnyezet
vedelmet. A varos hataran a Ddmdrkapunal turisztikai erdekessege is volt a Szentendrenek, egy szep, het meteres esesu latvanyos vizeses. Kdriildtte magasra ndi fak
sora. 1889-ben azonban az itt levd kd'banya kdriil megkezdtek kivagni a fakat. A polgarmester azonban leiratban kerte a banyavezetest, hogy „fl regenyes szepsegu vizesest
kepezd szikldk kornyeken, valamint az odavezeto uton alio Idbas erdo kimeltessek".
A z 1970-es evekben a Hazafias Nepfront kezdemenyezesere indult meg Magyarorszagon a kdrnyezetvedelmi tevekenyseg orszagos szervezese. 1975-ben, amikor
szdba keriilt, hogy meg kellene alkotni egy kdrnyezetvedelmi tdrvenyt, ez iigyben
Szentendren egy anketot rendeztek. A Magyar Nemzet, az Esti Hirlap, a Magyar
Hirlap tdbb cikket is szant az iigynek. Attdl fogva a Varosi Tanacs is kiildn figyelmet
szentelt a szep kdrnyezet megismertetesenek es vedelmenek. A Varosi Tanacson a
varosigazgatasi osztalyon beliil miikdddtt egy Kdrnyezetvedelmi albizottsag is. Vezetdje Maholanyi Pal eveken at sokat tett a kdrnyezetvedelem teren. Majd akadt meg
egy lelkes, szakertd szemely, aki kiildndsen sokat tett a kdrnyezetvedelem erdekeben.
Szentendrey Geza, termeszetvedelmi szakmerndk, a Pilis Parkerddgazdasag munkatarsakent madarvedd tabori szervezett a varosban es a kdrnyeken a gyerekeknek.
Szerencsere a kdrnyezetvedelem kiildndsen az iskolakban kdvetd'kre talalt. A Barcsay Jend Altalanos Iskolaban Banfalvi Antalne es Demeter Zsuzsanna vezetesevel
evek dta miikddik egy kdrnyezetvedd csoport. 1996-ban Szentendre es kdmyeke drdm
es bdnat terkepe cimmel egy kis kdnyvben rdgzitettek a termeszettel kapcsolatos elmenyeiket is.
A fenti lap 1992-ben kerult az olvasdk kezebe. A z alcime szerint termeszetvedelmi, kdrnyezetvedelmi kulturalis folydirat szerkesztdje Kellar Janos meteoroldgus.™*^
A lapot kiadja az altala miikddtetett K e H ' A r i (Miiveszeti Reklam) Studid. Megjelenik
havonta. A szep, szines, rajzokkal, grafikaval teli 12 oldalas lap nivds kiilseje ugyancsak a szerkesztd munkajanak eredmenye. Kellar Janos a szakmaja mellett ugyanis
autodidakta, kiallitd miivesz, es ir is. A Nagykanizsardl ide keriilt meteoroldgus a
Dunakanyar kdriit 28. sz. alatt berelt egy hazreszt, amelyben meg 1992-ben kialakitott egy kis dkometeoroldgiai allomast. A meteoroldgusnak szakmai cikkei, grafikai
jelentek es jelennek meg a kiildnbdzd szaklapokban es a helyi kiadvanyokban.
A z erdekes miiszerekkel felszerelt meteoroldgiai allomas a kezdetektdl nyitva allt
az erdekldddlc, elsdsorban a diakok eldtt. A z allomas fontos helye lett a kdrnyezeti
nevelesnek es ismeretterjesztesnek. A Kell'Art Studid altal kiadott lap is elsdsorban
az ismeretterjesztest szolgalja. A szerkesztd j d erzekkel valasztotta ki a cimet. A kalendarium kifejezes mdgdtt ott erezziik a regi kedvelt nepi olvasmany izet. A z iddjdslast, alomfejtest, naptarat tartalmazd kepes kalendarium egykor ott volt minden
falusi hazban A mostani Termeszeti kalenddriumban is ott vannak a termeszetrdl, az
idd'rdl, kdrnyezetiinkrdl, eletiinkrdl eddig dsszegyiilt tudomanyos es nepi ismeretek.
Szerencsere azonban mindez nem elvolt, tudomanyos szdveggel, hanem erdekes,
olvasmanyos cikkek soraban. Mellettiik a mar emlitett grafikak, kepek, tablazatok.
Ezek reven az olvasd sok mindent megtudhat az egyes hdnapokhoz, iinnepekhez, az
iddlidz kapcsolddd nepszokasokrdl, a nevek magyarazatardl, az idd es a termeszet
forgasardl, valtozasardl. Mindenrdl, ami evszazadok dta erdekii az embereket. Ezeken tiil a cikkek reven sok mindent megtudhatunk a meteoroldgiardl, mint szakmardl. Lathatjuk a gepeket, az ott dolgozd embert. Mint tema ugyan a lapban nines ott
Szentendre, de az itt miikddd meteoroldgiai allomas es az itt eld szerkesztd reven
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megiscsak a mi lapunk ez, amely maig szolgalja a termeszetismeret es termeszetvedelem ugyet. A lap hianyosan megtalalhato a Pest Megyei Konyvtarban.
HALOZAT
(1997 - )
A Ferences Gimnaziumban kiildnds figyelmet szentelnek a kdrnyezetvedelemnek.
A z iskola egyik tanara, az 1990-tdl a varosban lakd dr. Ddry Istvan, a bioldgiai tudomanyok kandidatusa evek dta aktiv reszt vallalt az orszagos kdrnyezetvedd programban is.™' Vezeti a Kdrnyezeti Nevelesi Haldzat Orszagos Egyesiiletet, valamint a B O K O R dkocsoportot. Diakjaival 1993-ban bekapcsolddott az eurdpai savasesd-meresi
programba. O a szerkesztdje az 1997-ben indult Haldzat cimii lapnak is. Alcime szerint a lap a Kdrnyezeti Nevelesi Haldzat Hirlevele, megjelenik a Kdrnyezetvedelmi
Miniszterium es az Orszaggyiiles tamogatasaval. A varos annyiban kdtddik a laphoz,
hogy itt el es dolgozik a szerkesztd, a helyi G § B nyomdaban nyomjak a Szentendrei
Papirgyar altal adomanyozott ujrahasznositott papiron. Profilja termeszetesen adott,
a kdrnyezeti neveles, amely szerencsere egyre nagyobb hangsiilyt kap az oktatasban. Ehhez azonban jdl jdn a segitseg. Mint peldaul ez a lap is. Benne cikket irnak
egyetemi tanarok, a tema irant elkdtelezett szakemberek, valamint pedagdgusok es
gyerekek, az „olvasdk." Hirt kapunk a lapban egy-egy orszagos akcidrdl, a viz-, a
fdld- az allatok vilagnapjardl, palyazati lehetdsegekrdl es sok mindenrdl. Bemutatkozhat benne valamelyik termeszetvedd csoport. Egy hosszabb cikkbdl azt tudhatjuk
meg, hogy 1999-ben Dregelypalankon az Altalanos Iskolaban miikdddtt a Varangy
Akcidcsoport Egyesiilet, olvashattunk arrdl, hogyan zajlik a kdrnyezeti neveles az
algydi Altalanos Iskolaban, illetve az esztergomi Zdld Ovodaban. A programok, hirek rovatban meg szamtalan erdekes orszagos rendezveny adatait ismerhetjiik meg.
De termeszetesen hirt kapunk az oldalakon a szentendrei rendezvenyekrdl, erdekes
temakrdl is. A Haldzat 2007-ig jelent meg Szentendren. Ezutan a tanar iir a gimnaziumbdl tavozott, s a Sopronhoz kdzeli Egyhazasfaluba kdltdzdtt, azdta ott vegzi
tovabb kdrnyezetvedd munkajat.
ELETERO
Magyar termeszetgyogyaszati hirado
(1993 - )
Dr. Olah Andor™^ (1923-1994) 1973-ban telepedett le csaladjaval a varosban. A szocialista egeszsegiigyben ismeretlen termeszetgydgyaszatot muveld orvos sokaig megfigyeles alatt allt, de rendiiletleniil hitt munkaja eredmenyessegeben. Azzal, hogy
a doktor iir itt telepedett le, Szentendret a termeszetgydgyaszat Mekkajava tette.
Sokan jartak ki ide hozza. D r . Olah Andor a nepi gydgyaszat hasznalata mellett fontosnak erezte annak nepszeriisiteset, terjeszteset is.™'' E temaban tdbb kdnyvet irt:
Biogydgyszerek - gydgyitd ndvenyek (1985), A termeszet patikaja (1987), Zdld varazsldk, viragorvosok (1987). Meg 1988-ban az d vezetesevel alakult meg a Budapesti Termeszetgydgyaszok es Egeszsegveddlc Tudomanyos Egyesiilete. Nagy resze
volt a Magyar Termeszetgydgyasz Alapitvany letrehozasaban is. 1993-ban, rdviddel
halala eldtt vallalta az Alapitvany altal elinditott Eleterd cimii lap szerkeszteset. A l 797
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cime szerint a folyoirat magyar termeszetgyogyaszati hirado. Miutan a kornyekhez
nem kapcsolodik a termeszetgydgyaszat, eszerint a lap talan nem is tartozna a helyi
sajtotdrtenetben. A z azonban, hogy sokaig itt elt es dolgozott a magyar egeszsegugy
jeles alakja, a fenti lap szerkesztdje, mindenkeppen megdrzesre meltd resze a varos
tdrtenetenek is.
H U L L A D E K HIRADO
A Varosi Szolgaltato Zrt. es az O K O Pannon Kht. kozos hirlevele
(2007 - )
Hasonld cimmel tdbb helyen jelenik meg az orszagban hiradd. A helyi mukddesu V a rosi Szolgaltatd Z r t es a budapesti O K O Pannon Kht. 2007-ben nyitotta meg Szentendren, a Szabadkai liton a huUadekudvarat. Itt a tajekoztatd szerint a tdbb helyen
felallitott szelektiv kukakba bedobott nagyobb tdmegu hulladekot helyezik el. A zdld
szinu lapot a tarsasag szellemisegehez hiven termeszetesen ujra hasznositott papirra
nyomjak. Csak azt nem tiintettek fel, hogy hoi keszult a Hiradd. Lehet, hogy az olcsdbb xeroxos masolast valasztottak.
S mirdl ad hirt a Hiradd? Elsd'kent arrdl, hogy mik is a veszelyes hulladekok, de
megtudhatjuk azt is, hogy d'k gyiijtik a csomagolasi hulladekot es a kiildnleges kezelest igenyld hulladekot is. Ezek mellett van meg a lapban tdbb hasznos tudnivald.
Megtudhatjuk peldaul azt, hogy mikor tart nyitva a hulladekudvar, es hogy hoi, mely
utcakban allitottak mar fel eddig szelektiv gyujtd'szigeteket.
Vannak benne persze emellett aktualitasok is. A 2007-es induld szamban kiildn
oldalon hivjak fel a figyelmet az epp esedekes lomtalanitas pontos idejere es helyere. Olvashatjuk a lapban a Varosi Szolgaltatd telefon- es fax szamat, az E-mail es
internetes eleresiiket is. A jd formaju kis lap mindenkeppen sziikseges es hasznos
kiadvany a varoslakdk szamara. Szolgalja a varost is. Talan altaluk meg tisztabba, es
meg elhetd'bbe lesz ez a sokak altal szeretett es latogatott kisvaros.
SKANZEN H I R L A P - IJJ T E K A
(2008 - )
A tdbb mint harminc esztendd't megelt Teka cimii folydirat /lasd eld'bb/ helyebe lepett
2008 szeptembereben a Szabadteri Neprajzi Muzeum iij kiadvanya, a Skanzen Hirlap
- U j Teka. D r . Cseri Miklds,^**" a Skanzen fdigazgatdja Igy fogalmaz kdszdntdjeben:
„Szeretnem remelni, hogy uj kiadvdnyunk, a Skanzen Hirlap ugyanazt az dromot es izgalmat kelti Onben is, mint benniink, akik hosszu ideje dolgozunk e lap megjelentetesenek eldkesziteseben. Vdltozd vildgunkban folyamatosan fejlddik muzeumunk, s ennek
szerves resze a kdzdnseggel vald kapcsolatfelvetel megujitdsa is. On most igazdbdl a tdbb
mint 3 evtizedig kivdldan mUkddo TEKA c. kiadvdnyunk megreformdlt jogutddjdt tartja
a kezeben. Szdndekaink szerint gyorsan, friss hirekkel, szines, erdekes irdsokkales illusztrdcidkkal szeretnenk Ont es az olvasdkat szolgdlni. Celunk, hogy minel tdbb olyan informdeid jusson el Onhdz, mely a muzeumldtogatds elmenyet meggazdagabbd teheti".
A negyoldalas, egyetlen A / l - e s meretu fenyes ivre nyomott szines informacids lap
megjelenteteset az elsd szam impresszuma szerint negyedevente tervezte a felelds
kiadd, dr. Cseri Miklds es csapata. A z elsd szam taniisaga szerint a lap celkitiizesenek megfelelden a skanzeni programajanlatok es az ehhez kapcsolddd Irasok vannak
tulsiilyban, de az igenyes nyomdai kiallitasu, sok fotdval es szelld's, jdl olvashatd tdr800

200

Szentendrei Arckepcsarnok 1., 35-36. p.

delessel keszult lapban gyerekeknek szolo jatekos feladvanyt, valamint a Skanzen
munkatarsainak szakmai es allami dijairol szolo beszamolot is olvashatunk. A Nemzeti Kulturalis Alap tamogatasaval megjelentetett Skanzen Hirlap melto modon reprezentalja Szentendre legnagyobb muzeumat, es esztetikai elmenyt ad mindazoknak,
akik kezbe veszik, hogy tajekozodjanak a Szabadteri Neprajzi Muzeum torteneseirol.
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FOLYOIRATOK
SZENTENDREI MUSOR
(1971- 1982)
1969 juliusaban a varos F o teren a Comico Tragoedia, es a Pikko herceg es Jutka
Perzsi cimil darabok bemutatasaval kezdetet vette a Szentendrei Nyar rendezvenysorozata, a Szentendrei Teatrum. A varos kulturalis programja iij kinalattal
bovult. E z z e l tovabb nott az ide latogatok szama. Hogy a turistak es a helyi szinhazszereto kozonseg jobban tajekozodhasson a kulturalis kinalatban, a Jozsef A t tila Miivelddesi Kdzpont 1971-tdl havi rendszeresseggel Miisorfiizetet jelentetett
meg. A nyolc oldalas fiizet felelds kiaddja, a Jdzsef Attila Miivelddesi Haz igazgatdja, Perjessy Barnabas volt.^°* A tajekoztatdnak megadtak a mddjat. A szineiben
valtozd boritdt a jeles helyi festdmiivesz, D e i m Pal tervezte. Nyomda a varosban
ekkor meg nem volt, ezert a muisorfuzet Vacott, a Pest megyei nyomdaban keszult.
A fiizet az indulaskor kimondottan programajanld volt. A z erdeklddd megtudhatta beldle, milyen programot kinal a Miivelddesi H a z es a helyi Varosi-Jarasi
Kdnyvtar, valamint azt, hogy milyen filmet vetitenek a Felszabadulas Filmszinhazban. A kulturalis ajanlatokat kiegeszitettek meg az itt miikddd Pest megyei
Idegenforgalmi Hivatal kulturalis ajanlataival. A z utolsd oldalon a Dunakanyar
Vendeglatdipari Vallalat a latogatd figyelmebe ajanlott nehany ettermet es eszpresszdt. 1972-ben a fiizet eleteben annyi valtozas tdrtent, hogy ekkortdl a cimlapot
egy masik jeles helyi miivesz, Balogh Laszld keszitette. Majd meg harom evig a
helyi lehetdsegekhez kepest a megszokott formaban kdzdlte a varosiakkal es az
ide latogatdkkal a kulturalis lehetdsegeket, programokat.
1975-ben Szentendren epitettek fel, es nyitotta meg kapuit a Pest Megyei Miivelddesi Kdzpont es Kdnyvtar ( P M K K ) . A komplex intezmeny nagyobb teriileten
gazdagabb kdnyvallomanyaval, tdbb rendezvennyel tovabb bdvitette a kulturalis
kinalatot. 1976-tdl ez az iij intezmeny vette at a miisorfiizet szerkeszteset. A fuzet
felelds kiaddja az intezmeny igazgatdja, Bihari Jdzsef, majd dr. Rozgonyi Erndne
volt. Tovabbra is a vaci nyomdaban nyomtak, de mar szebb papiron. U j r a valtozott a boritd tervezdje, ettdl kezdve azt Kocsis Imre, ugyancsak helyi festdmuvesz
keszitette. A bdviild lehetdsegek miatt a fiizetben beliil is van grafika. A belsd
cimlapon nev szerint megjelentek a programot ajanld intezmenyek: a Pest Megyei
Miivelddesi Kdzpont es Kdnyvtar ( P M K K ) , a Pest Megyei Muzeumok Igazgatdsaga, a Szentendrei Szabadteri Neprajzi ]S4iizeum, a Szentendrei Varosi Tanacs
V . B . Tarsadalmi Unnepsegeket Rendezd Irodaja, a Pest Megyei Idegenforgalmi
Hivatal, valamint a Szentendrei Filmszinhaz. Tartalmilag is van valtozas. Ettdl
kezdve impresszuma is van a fiizetnek. Eszerint a szerkesztd Hangai Laszld, a
P M K K munkatarsa.
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1977- tdl a szerkesztest a konyvtar munkatarsa, Mate Gydrgy vette at. 6 gondozta a P M K K szakmai kiadvanyait is. A reprezentativ intezmeny megengedhette
maganak, hogy a musorfiizet cimszd alatt, a sajtdtdrveny eldirasait figyelmen kiviil
hagyva ekkortdl valdsagos havi folydiratot adjon ki, emlekszik vissza a szerkesztd.
Mivel a Kadar-korszakban Szentendrenek nem volt helyi (pontosabban fogalmazva varosi) lapja az igenyesen megszerkesztett, tdbbsegeben kulturalis hireket kdzld havi kiadvany nagyon is letezd iirt volt hivatott betdlteni. Nehany rendszeres,
ekkor inditott rovata: „Szeniendre multjabol", „Honismeret-helytdrtenet",
„Nehdny
szdban", kesdl^b megjelennek az 1987-ben inditott Szentendre es Videke cimil
lapban is. A z itt megjelent cikkek ma mar forrasertekiiek. A miisorfiizet boritdjat
1977-ben iijra Balogh Laszld tervezte. Kesd'bb azt szamonkent mindig mas Szentendren eld festdmiivesz keszitette. A z elsd oldalon egy vers kdszdnti az olvasdt.
Altalaban valamely, a varoshoz kdtddd kdltd verse: Fodor Andras, Jobbagy K a roly, Tornay Marl, V a s Istvan. Mozaikok Szentendre multjabol cim alatt reszletek
jelennek meg egy, a varos tdrtenetehez kdtddd kdnyvbdl (peldaul G . Sin Edit:
Szentendre az 1918-1919-es forradalom idejen). Emellett a Pest Megyei Miizeumok Igazgatdsaganak munkatarsai (Mucsi Andras, Tdth Antal, M . Varhelyi V a n da) tollabdl hosszabb cikkeket olvashatott az erdeklddd valamely muzeum tdrteneterdl, az epp megtekinthetd kiallitasrdl. Bekeriilt a miisorfiizetbe egy-egy jeles
kiallitas megnyitdjanak szdvege is. Tdbbek kdzdtt teljes terjedelmeben lehoztak
Vas Istvannak a Czobel Bela szobor felavatasakor elmondott beszedet. S hogy
azok is talaljanak valami szdrakozni valdt, akik nem szivesen olvasnak hosszabb
szdvegei, keresztrejtveny is keriilt a miisorfiizetbe.
1978- tdl tovabb bdviilt a fiizet kinalata. Bosnyak Sandor, a kdnyvtar masik dolgozdja rovatot inditott Szentendrei beszelgetesek cimmel, ahol jeles irdkkal, mijveszekkel beszelgetett. E l s d riportalanya az ekkor a varosban eld Szakonyi Karoly
volt. Kesd'bb Kertesz Peter ujsagird vette at idle ezt a szerepet. A kdnyvtarosok
kdziil Erdelyi Maria, majd Nincsevics K l a r a irodalmi ajanlatot allitott dssze az
olvasdknak. A miiveszettdrteneszek a MUalkotdsok Szentendren, Szentendre mUemlekei cimu rovatba irtak cikkeiket. I J j szerzd'k alltak kdzejuk: Hann Ferenc, T .
Mardti E v a , Pogany O. Gabor, Tettamanti Sarolta. Helytdrteneti temaban cikket
irt dr. Katona Gyulane. Tovabb bdviilt a kepi kinalat is, illusztracidkent megjelent
egy-egy miivesz alkotasa. A fotdk alkotdi a muzeum munkatarsai: Gajzagd Jolan,
Szentivanyi Kalman. A cimlap szines lett, nemcsak a „megszokott ertelemben".
Ekkortdl mindig valamely erdekes varoskep, vagy a miiveszeti szakkdr egyik sikeres alkotdjanak miive tiinik fel rajta. Marciustdl tartalomjegyzek, Mutato segiti a
tajekozddasi. A vegen iijitaskent egy Elojegyzesi naptdr dsztdnzi es segiti a miiveId'dni vagydkat. Ide napra pontosan beirhattak, hogy mikor mit akarnak megnezni,
hova erdemes elmenni. A kezdeti nyolcoldalas fuzet igy a sok kinalat reven alaposan kibdviilt, dtvennegy, hatvannegy oldalas folydirat lett beldle. A z intezmeny vezeteseben bekdvetkezett valtozas nyoman azonban sajnos a miisorfiizet megsziint,
emlekszik vissza a szerkesztd. A z utolsd szama 1982 decembereben jelent meg.
VILAGFA
(1978)
A z 1965-tdl Szentendren miikddd Pest megyei Miivelddesi Kdzpont es Kdnyvtar
( P M K K ) olvasdszolgalatanak vezetdjekent allt munkaba Bosnyak Sandor.^°^ Az el802
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kotelezett szakember mar 1978-ban lapinditasba kezdett, egy irodalmi folyoiratot
szeretett volna letrehozni. Benne laponkent egy-egy jeles irorol, koltorol megemlekezni. Ezzel az indulo szamaval az 50 eves Juhasz Ferencet koszontotte a konyvtar. A
helyi sokszorositassal keszult lap 300 peldanyban keszult, es a helyi olvasokhoz, illetve a megye konyvtaraiba jutott el. A szep kezdemenyezes azonban nem folytatodott.
Bosnyak Sandor hamarosan uj helyre ment dolgozni, s a Vilagfa mellett piacon volt a
Pest Megyei Konyvtaros cimu lap is. Kiilon az irodalommal nem foglalkozott senki.
DUNAKANYAR K U R I R
A Dunakanyar miivelodesi intezmenyeinek, egyleteinek es
barati koreinek tajekoztatoja
(1983-1986)
A z 1980-as evekben egyre tobben latogattak el Szentendrere es a Dunakanyarba.
Fejlodott az idegenforgalom. Mindezt ereztek a Varosi Tanacs vezetoi, es az itt
miikodo intezmenyek is. A Pest megyei Miivelddesi Kdzpont es Kdnyvtar a Miiveszetpartoldk E l s d Magyar Nosztalgia Egylete dsszefogasaval 1983 jiiniusaban negy
oldalon tajekoztatdt adott ki. A z elsd szam elsd oldalan Havas Imre, a varosi tanacs
elndkhelyettese a kdvetkezd szavakkal fordult a Kedves Olvasd\-hoz.
Dunakanyar
idegenforgalma evrol-evre dinamikusan fejlodik, az utdbbi evekben a balatoni es az orszdgos fejlodesnel is nagyobb iitemben emelkedett. .. .A tavalyi szezonban mdr mintegy
300 000-en tdltdttek a hetveget a teriileten
A szep tdjakat, a jurdesi lehetdsegeket elsosorban szep iddben elvezik az ideldtogatdk. De mivel tdltsek idejiiket hetkdznap este,
vagy borus, szeles, rossz iddben?" E kerdes megvalaszolasara indult az ujsag. A lapot
drdmmel fogadta a Szentendre Baratainak Kdre is. A z elndk, Szakonyi Karoly ird igy
kdszdnti: „Udvdzdljiik ezt a himdkdt, ezt a havonkenti futdrt! Kivdnunk szerkesztdinek
jd munkdt, es kdszdnjiik, hogy folydiratukkal ennek a szep tdjnak es az itt lakdknak
szolgdlatdra szegddtek".
A lap szerkeszteset az emlitett Miivelddesi Kdzpont es Kdnyvtar mindenkori igazgatdja, akkor dr. Tdth Bela, C . Tdth Janos es a Nosztalgia Egylet titkara, Ellas Tibor
vallalta.^°^ A lap a Megyei Kdnyvtar hazi nyomdajaban kesziilt. A kezdetben negy,
majd nyolc oldalon valtozd szinekben (sarga, kek, zdld, rdzsaszin) latvanyos, olykor
vidam grafikaval es sok hirdetessel teli iijsag celja tehat elsdsorban a tajekoztatas
volt. Felvilagositast adni arrdl, hogy a varosban hoi vannak miizeumok, es azokban
eppen milyen kiallitas lathatd. Benne van a lapban a Miivelddesi Haz es a mozi programja is. Ekkor mar evek dta itt van a varos szelen a Szabadteri Neprajzi Miizeum,
tavasszal erdekes programot kinalnak a Szentendrei Tavaszi Napok, nyaron gazdag
kinalataval a F d teren varja a nezdlcet a Szentendrei Teatrum. Sokszinii tehat a kinalat, sok a latnivald. S hogy teljes legyen a kep, a kulturalis kinalat mellett van a lapban
kdzhasznii informacid is. A z olvasd azt is megtudhatta, mikor van iigyelet az orvosi
rendeld'ben es mikor tart nyitva a gydgyszertar.
Bar helyet kaptak a lapban a kdrnyezd telepiilesek Budakalasz, Pomaz, Leanyfalu, Visegrad miivelddesi hazanak, kdnyvtaranak a programjai is, de erthetden a
legnagyobb reszt megis a szentendrei programok adjak. 1983-ban a tajekoztatdnak
negy szama jelent meg, majd ugy latszott, hogy 1984-ben meg is sziinik. 1985-ben
szerencsere ujra indult. A januari szamban Marosvdlgyi Lajosnak, Szentendre varos
tanacselndkenek vezercikkebdl sok mindent megtudhatunk a laprdl. E z evtdl havi
rendszeresseggel jelenik meg tizezer peldanyban, hogy „a Dunakanyar valamennyi
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telepulesere" eljusson. Mert a cikkiro ugy veli, „hogy a vdrosi, illetve kdzsegi tandcsoknak is hasznos segitsege lesz a Dunakanyar Kurir, hiszen szeles korben nyujt lehetdseget
a kdzhasznu, es kdzerdeklddesre szdmot tartd hatdrozatok, ddntesek megismertetesere".
A szerkesztok a munkat tarsadalmi munkaban vegeztek. De ekkortol szamitanak az
olvasok visszajelzesere is. A lap meg mindig valtozo szinben, de mar egyre gazdagabban jelenik meg. Juniusban, a konyvheten van kiilonkiadasa, szeptembertol G Y E R M E K V I L A G cimmel mellekletet is adnak ki. 1986-ban a tajekoztato mar valodi lappa alakult. Jelzi az evfolyamot es a lapszamot. Kezdetben 8, majd 12 oldalon jelenik
meg. Egyre hosszabbak es tartalmasabbak benne a cikkek, amelyeket szakemberek
irnak, es egyre tobb benne a kep. A lap tehat nemcsak musorfiizet, tobb is annal. A
kezdetektol jelentek meg benne hosszabb cikkek is. Temai valtozatosak. Bemutattak
egy kiallitast, egy szentendrei miizeumot, egy szentendrei hazat. Koszontik a 75 eves
Barcsay Jenot, a 35 eves szentendrei Szovetkezeti Korust. D e szo esik benne a visegradi asatasokrol, illetve a palotajatekokrol, vagy az eledd tahitdtfalui golfturizmusrdl
is.
FOLYAM
(1989-1991)
A nyitotta vald Eurdpa jegyeben 1989. Junius 21-e es jiilius 9-e kdzdtt a Nemet
Szocialista Kdztarsasagban levd U l m varosa nemzetkdzi miiveszeti fesztivalt rendezett Dunafest Ost Fest neven, melyen bemutatkozasi lehetdseget kaptak a Duna
menti orszagok, kdztiik termeszetesen Magyarorszag is. A varos polgarmestere,
Ernst Ludwig szavaival a „taldlkozd jelentdsege nem elsddlegesen politikai, lenyege
abban rejlik, hogy a Duna menti orszdgok kulturdlis sokfelesegebe ad bepillantdst, s
lehetdseget ad a kapcsolatteremtesre. A resztvevdk hidakat epitenek egymds kdzdtt, s
felkeltik az erdeklddest sajdt kulturdjuk, tdrtenelmiik irdnt." Az ott zajlott rendezvenyeken igen sokszinu volt a kinalat. Miiveszeti kiallitasok, filmvetitesek, szinhazi bemutatok, komoly- es kdnnyiizenei hangversenyek sora kdvette egymast. A
rendezdk akkor megallapodtak a folytatasban is. 1990-ben Jugoszlavia, 1991-ben
Magyarorszag lett a rendezveny szinhelye. A felsd Duna menti varosok sorabdl
- Mosonmagyardvar, Gydr, Komarom, Esztergom es Szentendre - kapcsolddott
be a kezdemenyezesbe. A mi varosunk meg 1989. novembereben meginditotta a
Folyam, alcime szerint Irodalmi Miiveszeti folydiratot. A felelds kiadd Szabd F e renc, a Varosi Tanacs Miivelddesi Osztalyanak vezetdje lett. Munkajat segitette
a Folyam Alapitvany. A szerkesztest Csontos Janos ird, kdltd, iijsagird vallalta.
Munkajat segitette Brem-Nagy Ferenc, Frucskd Miklds. Igaz, d az 5-ik szambdl k i lepett, mert annak nehany oldalaval esztetikailag es moralisan nem ertett egyet. A
szentendreiek kdziil reszt vett a munkaban Gajan E v a , tdbb helyi lap munkatarsa,
Hann Ferenc miiveszettdrtenesz, Kurdics E r i k a , a Miivelddesi Osztaly munkatarsa es Bereznai Peter grafikus. A lap elsd ket szamahoz a nyomdat is d szerezte.
Azokat Bekes Varos Kdltsegvetesi Uzemenek nyomdajaban nyomtak. Kesd'bb a
lap a Fdvarosi Nyomdaipari Vallalatnal kesziilt, illetve a Mondetion Kft. nyomta.
A z induld folydirathoz az anyagi tamogatast a Kereskedelmi Bank R t . adta, majd
a Magyar Irdk Szdvetsege is segitette. A szerkesztdseg emellett az eldfizetdkre is
szamitott. A valtozd oldalszamu (80, 119) lap tartalomjegyzeke szerint volt benne
vers, novella, miiforditas, essze es miiveszeti temaju irasok. Erdekes, hogy mig a
munka teljes mertekben a varoshoz kdtd'ddtt, a publikald alkotdk kdzdtt keves a
szentendrei, d'k is inkabb a miiveszettdrteneszek kdziil keriilnek ki. A folydiratnak
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csak ot megjelent szamarol van tudomasunk. E z e k megtekinthetok a Pest Megyei
Konyvtarban.
FORGACS
Szentendrei kortars muveszeti folyoirat
(2005)
Szentendren meg „a „ruhaszarit6 kotelek kdziil" is miiveszet arad, de legalabb is
egy miiveszeti iijsag. A lap indulasardl, a fiatal munkatarsak lendiileterdl, elszantsagardl es erdeklddeserdl a Honnan? Hovd? Miert? cimmel megjelent bekdszdntd
ad igen elvezetes kepet. ,A Pismdny-hegy aljdban egy ruhaszdrito kdtelektol hatdrolt
kis teraszon Barnds Mdte es Simandi Csaba dohdnyfUstot eregetve, kdvet szUrcsdlgetve azon elmelkedett, hogy mit is kellene tenni". Majd megallapodtak, hogy a miiveszetet szeretd, es azzal foglalkozd baratokbdl egy alkotd kdrt kellene dsszehozni.
A nyari napsutesben meg is alapitottak a Forgacs Tarsasagot. Miert eppen forgdes?
- teszi fel a kerdest a szerkesztd. Mert „az indulo miiveszek ugy szet vannak szorva
kozottiink, mint a forgdes. Apro, jelentektelennek Idtszo darabok, kUldndllo reszei az
egesznek, de egyUtt valami jot es hasznosat tudnak letrehozni sajdt maguk es mdsok
epUlesere". A tarsasag tagjai a miiveszet igen kiildnalld reszeit miivelik. Verset, novellai, kritikat irnak, szinhazat jatszanak es festenek. Szinieldadasaikkal, dsszeallitasaikkal gyakran szdrakoztattak es szdrakoztatjak a varos kdzdnseget bizonyos
rendezvenyeken. Irodalmi es miiveszi produkcidik pedig e lap hasabjain kapnak
hangot. A lap impresszumaiban aztan ott van majdnem az egesz tarsasag. Fdszerkesztd Simandi Csaba, helyettes Barnas Mate. Szerkesztd'k: Simandi Csaba, D e i m
Balazs, Barnas Marton. Olvasdszerkesztd Konyecsni E n i k d , tdrdeld'szerkesztd
Bereznai Tamas. Munkatarsak: D e i m R e k a , Farkas Daniel, Farkas David, Geczy David, Halper David, Juhasz Kristdf, Kecsui Tamas, MoUinary T i m a r Gergd,
Szabd Gergely, T i m a r Gergd. „Beugrdk": Benke Orsolya, G a a l X e n i a , Hujbert
Agnes, Nyiri Zsuzsanna.
A z erdekes, a megszokottaktdl elterd, latvanyos es igenyes lap nyomdai munkalatai a Szentendrei digitalis nyomdaban kesziiltek. B a r a szandek szep, a lelkesedes nagy, ez keves egy lap milkddtetesehez. Ahhoz legalabb egy olyan szemely
kell, aki teljes idejet az iijsag szerkesztesenek tudja szentelni. A lapcsinaldk egy
resze kdzben felveteli nyert a kiildnbdzd egyetemekre, fd'iskolakra, illetve munkaba lepett. Mara a fiatalok egy reszet mas kdti le. A folydiratnak az utolsd, 3. szama
2005 majusaban jelent meg.
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EGYHAZI LAPOK
FAKLYALANG
Temetesi enekeic, bucsuztatok, emlek- es siri beszedek s choralok tara
(1883-1884)

Szentendre sajtotortenetenek kezdete ehhez az egy egyhazi laphoz kotodik. A szazhuszonhat eve, 1883-ban megjelent Faklyalang cimu lap alcime szerint temetesi enekek, bucsuztatok, emlek- es siri beszedek, s choralok (egyhazi enekek) tara volt. V a lojaban azonban irodalmi folyoirat. Felelos szerkesztoje es kiadoja Perjessy Gyorgy
reformatus tanito. Kesobb azonban az 6, es fia, Sandor nevehez kotodik az elso igazan szamottevd ujsag, a Szent-Endre es Videke Hirlapja (1903-1907) kiadasa, szerkesztese is. A helyi lapkiadas elinditojarol, a tavolrol, Abony kornyekerol ide keriilt nepes
csalad eleterol, a varoshoz es a hirlapirashoz valo kotodeserol a sokaig a varosban
elo, a helyi Jozsef Attila Miivelddesi Hazat vezetd, itt helyben tanarkent is dolgozd
dedunokatdl, Perjessy Barnabastdl tudhattunk meg tdbbet.^*''*
A dedapa, Perjessy Gydrgy (1852 - 1927. jiinius 5.) mar Szentendren halt meg.
A szamarhegyi temetd reformatus reszeben alld egyetlen nagy csaladi kriptaban az
d hamvai es neve melle aztan sorra keriiltek be a csaladtagok. Perjessy Gydrgydt a
lapszerkesztesben egyik fia, Sandor (Tahitdtfalu 1878. - Szentendre 1931. oktdber
20.) segitette. Igaz, hogy ne tartsak csak csaladi vallalkozasnak a lapot, egyszeriisitett
newel, Perjesi Sandor neven publikalt. 6 napidijaskent allt eldszdr a varos szolgalataba. 1919-ben a levaltott renddrkapitany helyett dt biztak meg a kdzrend biztositasaval. A Tanacskdztarsasag bukasa utan ezert harom ev bdrtdnre iteltek, amit
a vaci fegyhazban tdltdtt le. Hazaterese utan biztositasi iigyndk lett. Halala utan,
1937-ben egy perujrafelvetel utan a ra vonatkozd birdsagi itelet hatalyat vesztette.
A masik fiu, Perjessy Karoly (Vachartyan 1881. majus 27. - Szentendre 1959. jiinius
28.) reformatus pap lett. A csalad a Szerb utcaban lakott. Karoly, mint lelkesz sokiranyii tevekenyseget vegzett a varosban es a kdrnyeken. Tdbbek kdzdtt szervezte a
hadiarvak segelyezeset, iidiilteteset.^"^ A dedunoka, Perjessy Barnabas nepmiiveldi
munkaja soran mint a Szentendrei Miisor szerkesztdje keriilt kapcsolatba a sajtdval.
Kesdbb d volt az ujabb Szentendre es Videke cimii lap felelds kiaddja.
Atnezve a Szechenyi Kdnyvtarban drzdtt regi lapot, meggydzddhettiink arrdl,
hogy az formailag megfelel a lapok irant nyujtott minden kriteriumnak. A fejlec betiii
szepek. Rdgzitettek rajta, hogy E l s d evfolyam 1. sz. Megjelenik havonkent ketszer,
mindig a hdnap 1-jen es 16-an. A z eldfizetes ara: egesz evre 4 forint, felevre 2 forint,
evnegyedre 1 forint. Szerkeszti es kiadja Perjessy Gydrgy „vallastanitd." A 4. szamaban a „Szerkesztdseg es kiaddhivatal szava" alatt hirt kapunk a lapinditas celjardl is:
„Middn folyoiratunkat meginditottuk, czelunk volt egy organum megvaldsitdsa, mely a
gydszszertartds minden dgdt feldlelven, a kegyelet gydngyeinek dsszegyujtdtt tdrhdza legyen. Aldozatok drdn meg is valdsitottuk folydiratunkat: Most mdr a Tszt. lelkeszek es
Tsz. kdntortanitd uraktdl fiigg annak letezese. Hasdbjaink e tdrhdza nyitva dllnak minden igyekezd elott. Erdemeket e szakban is szerezhet magdnak az illetd: jdl tudvdn, hogy
az irodalmi munkdssdg is qualificatid. Felkerjiik bardtainkat, jdakardit a „Fdklyaldng"nak, hogy ismerds kollegdiknak ajdnljdk, tdmogassdk erkdlcsileg is".
A folydirat iitra bocsatdjanak tehat celja volt, hogy a gyaszbeszedet mondd papok ne csak a szivhez szoljanak, de az ertelemhez is. A z itt kdzdlt szdvegek nemcsak
biicsiiztatdk es beszedek, de valdjaban igenyes irodalmi alkotasok, szdnoklatok. Legtdbbje pedig hosszii es mely erzesii vers. Tdbb helyen kdzlik a vers, vagy dal kottajat
is. Ezeket a szdvegeket, zeneket lelkeszek, papok es fd'kent vallastanitdk irtak. Neviik
alatt tdbbszdr ott all a helyseg, vagy az iskola neve is. Kiildndsen sokat kdzdlt a lap
a mohaesi tanar, Filep Endre tollabdl. Ebbdl latjuk, hogy a Faklyalang az orszag
igen tavoli helyere is eljutott. A kdzelbdl Borzsak Bend, a Szentendrei szigeten levd
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Pocsmegyeren szolgalo pap kiildott be tobb irast. A z ujsagban ezen tiil sok szoveget
maga Perjessy Gyorgy irt. A lapnak cimet ado, folytatasban lekozolt hosszabb miivet
a kisoroszi pap, Szabo Nandor irta.
A szerkeszto igenyesseget jelzi, hogy a lap szemre is szep. A beszedek, versek
egysegesen fekete keretben jol formalva jelentek meg. Termeszetesen, mint minden
lapban, ebben is vannak szerkesztoi iizenetek. Ebbol meg tobbet is megtudunk a lap
szerkeszteserol. Tisztelt O. lirnak ezt irjak: V a n a munkatarsak kozott zenetanar, aki
nemcsak elbiraljak a gyaszdalt, de „onnek" a biralatban jo tanacsadoja is lehet. S.
B . lirnak ezt iiz&mk:„kezimtot egy szerkesztdseg sem kiild vissza, mi is kijelentjiik az on
kivdnatdra - s egyszer mindenkorra - amely bekiilddtt munkdlat a kozolhetdseg merteket
megiiti, azt minden megjegyzes nelkiil adjuk, ellenkezo esetben biz az a papirkosdrba
kerur. Hirdeteseket kozolt ez a lap is. Bar a tobbinel joval kevesebbet. A legnagyobb
helyet termeszetesen egy konyv kapta. Nagy Jozsef es Olah Karoly nagykdrosi enek
es zene szakos tanitokepezdei tanaroknak a nepiskolai tanarok szamara irt kdnyvet
reklamozzak tdbb alkalommal is.
Mint a lapokban altalaban, itt is az elsd oldalon lehozott Tartalom igazitja el az
olvasdt. A z allandd rovatok: Temetesi enekek, Bucsuztatok, Emlek- es siri beszedek
mdgdtt a kor irodalmi igenyeinek megismeresen tiil ott van azonban egy kis kortdrtenet is. Tudjuk, hogy ekkor igen nagy volt a gyermekhalanddsag. Szivszoritd azonban
olvasni a szep szdveg ala irt iitmutatasokat: Egynapos csecsemd felett, Kisded - 11
hdnapos felett, Egy hetes kisfiii felett, Szegeny sziildlc gyermeke felett, Sziilesben
meghalt ifju nd felett, Kisgyermek felett. A fiatalok is gyakran mennek el: Ifjii felett,
Testvere utan harmadnap elhunyt ifju leany felett, Iskolas fiu felett, Egy fdgymnaziumi fiii felett, Ifjii leanynal, kinek csaladjaban gyakori halalozas volt. Tragikus sorsok
is felsejlenek a biicsiiztatdk mdgdtt: Tizenhat eves ongyilkos, egyetlen leany felett,
Meggyilkolt szelid, jd magaviseletil apa felett, Kettds halott (apa, anya) felett, huszonnegy evet elt negy gyermekes anya felett, Ozvegy vak nd koporsdjanal. Egy kis
neveles is belefert a gyaszbeszedekbe. Mas beszedet mondtak a nyolcvandt evet elt
vallasos dzvegy nd felett, mint az Egyenetlen hdzassdgban elt dzvegy nd felett. Akadt
a lapban egy-ket, az elhunyt nevet kiemeld siri beszed is.
A Szechenyi Kdnyvtarban a lapnak het szama olvashatd. E v szerint a lap mar
atnyiilt 1884-ra. Folyamatos sorszamozas szerint az utolsd a 168. oldal. Nem tudjuk,
mi volt a lap megsziinesenek oka. Talan megsem vettek elegen. Bar a kollegak igyekezhettek, mert az egyik szerkesztdi iizenetben kiildn megdicserik Sarosy Belat, aki
a lapbdl szaz peldanyt is eladott.
E G Y H A Z I HIRADO - K E H E L Y
(1921 - ?) (2005 - )
Szentendren a reformatus hivdlc a X V I I . szazad elejetdl kezdve jelen vannak. A z elsd
irasos emlekek 1620-tdl viragzd egyhazkdzsegrdl szdlnak. A X X . szazad elejen, 1913ban 368 fds a lelekszamuk. A szentendrei reformatus gyiilekezet 1913. december 11en dnalldsodott, levalva a pomazi anyaegyhazrdl. Vajda Istvan lelkesz**'"^ vezetesevel
tette meg elsd dnalld lepeseit. A hivek - kezdetben meg leanyegyhazi statuszban
levd - kdzdssegenek mar ekkor sajat temploma, iskolaja es temetdje volt. S ami egy
egyhazkdzseg eleteben elengedhetetlen, a templom tornyaban szdlt sajat harangjuk
(amely az egyhazkdzseg eleteben mindig kdzponti szerepet jatszott, s amelyet 1871ben vasaroltak meg a katolikusoktdl, amikor azok iij harangokat dntettek).
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A tobbi felekezettel osszehasonlitva meglepden koran rendelkezett ujsaggal a
reformatus egyhazkdzseg. 1914-bd'l vald az elsd, a szentendrei pardkian fellelhetd
Protestans Egyhdzi es Iskolai Lap cimu kiadvany, amelyhez a helyi hivek hozzaferhettek, igaz, ez meg nem helyi, hanem orszagos terjesztesben jelent meg. Kiaddhivatala
a pesti Raday utcaban mukdddtt. A patinas folydirat ekkor mar 57. evfolyamaban
jart. Akkori felelds szerkesztdje, Bilkei Pap Istvan fd'kent iskolai es szocialis iigyekkel
foglalkozott az A/4-es formatumu kiadvany hasabjain.
1921-ben indult az Egyhdzi Hiradd elnevezesu havilap, amely minden negyedik heten negy oldal terjedelemben jelent meg, mint a Budapest-kdrnyeki reformatus egyhazak egyhaztarsadalmi es belmisszids folydirata, s egyuttal „a Szentendrei Reformdtus
Egyhdz hivatalos lapja". A fejlec alatti felsorolasban a szerkesztd'bizottsag tagjai kdzdtt
ott talaljuk Vajda Istvan szentendrei reformatus lelkeszt is. A z egyetlen rendelkezesre
alio szambdl kikdveikeztetheid, hogy a kdrnyekbeli telepulesek gyiilekezetei valdsziniileg aranyosan vallaltak az ujsag kiadasaval jard terheket, s a hireket is telepiilesenkent
szolgaltattak. A rdvid lelkisegi irasok mellett Szentendre, Pomaz es Orszentmiklds gyiilekezeti hireit talaljuk a X I X . szazadi laptiikrdket idezd, konzervativ stilusban tdrdelt
oldalakon. A folydirat elhalasanak oka pontosan nem ismert, de valdszlniisithetd a I I .
vilaghaborut kdvetd politikai valtozas. A partallami idd'ben evente ketszer, karacsonykor es husvetkor egy oldalas gepelt hirlevelet irt tagjainak a reformatus egyhazkdzseg,
ez volt a legtdbb, amit az akkori idd'k egyaltalan lehetdve tettek.
2005-ben azonban ujabb, immar rendszeresen megjelend, nyomdaban keszult ujsagot kezdett el megjelentetni az egyhazkdzseg. A fd erdem az 1982-ben megvalasztott dr. P. Tdth Bela lelkeszt**"' illeti, az d szandeka volt ugyanis a tajekoztatas nyomtatott formajanak elmelyitese es rendszeresitese. Igy jelent meg varosunk eleteben a
Kehely, mint dnalld reformatus egyhazkozsegi ujsag.
A kehely a halhatatlansag, a hiiseg, a megmaradd szeretet es az aldozat szimbdluma.
Osidd'ktdl az italaldozat jelkepe is, amit Jezus az utolsd vacsoraban - a mindennapokat
jelentd kenyer mellett - mint az iinnepnapok szimbdlumat szentsegi szintre emelt. Mar
az eldreformacid is (elegendd Husz Janosra es a kelyhesek mozgalmara gondolni) kdvetelte az egyhaz megosztottsaganak, „kasztositasanak" felszamolasat, hogy a hivek is
ket szin alatt vehessek az Urvacsorat, ne csak a klerus - alapozta meg magyarazataval
a Szentendrei Reformatus Egyhazkdzseg lapjanak cimvalasztasat dr. P. Tdth Bela lelkesz. (Ezert van a sirkdveken is kehely ott, ahol reformatus hivd pihen.)
A z egyhazkdzseg korabban, a nagy iinnepekhez kdtddd'en megjelent hirlevelebdl, a hivek az iinnep hitbeli-teoldgiai tartalmardl, valamint a gyiilekezet kdzdssegi
programjairdl ertesiilhettek. E z t a kiadvanyt fejlesztettek fdl a gyiilekezet segiidi ugy,
hogy 2005 oktdberetdl a korabbi egyetlen helyett immar nyolc oldalon es sok keppel,
evente pedig kettd helyett negy alkalommal jelenik meg. A Kehely izig-verig szolgalat eredmenye: nem csak a szerkesztd es a cikkek szerzdi, valamint a tdrdeld dolgoznak ingyen, de meg Kadar Peter, a nyomdasz is - aki a gyiilekezet tagja - bermentve
kesziil el a negyedevente megjelend nyolcszazdtven peldanyt, a papirt is d adja hozza. A periodika nevre szdldan keriil boritekolasra, amibdl 100-200 darabot minden
alkalommal postal iiton kezbesitenek a gyiilekezet tagjai szamara, a tdbbit a hivek
maguk hordanak ki, bedobva a legkdzelebb lakd gyiilekezeti tagok postaladajaba a
peldanyokat. A nevsort folyamatosan frissltik, igy az ev kdzben ujonnan csatlakozd
egyhaztagoknak sem kell nelkiildzniiik az iijsagot.
M i mindennek lehet eszkdze egy ilyen rendszeresen megjelend kiadvany? A misszidnak egyhazon beliil es kiviil, a bibliaertelmezesnek, a hirek terjesztesenek, a kd807
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zdsseg formalasanak, a hit elmelyitesenek, a gyiilekezeti eloljarok bemutatasanak es
megismertetesenek, s a mely lelki irasokban megjelend gondolatok kdzvetitesenek. E
sokretii feladat szerint tagolddik az iijsag tartalma: a lelkisegi irasok mellett a programokkal, akcidkkal es rendezvenyekkel kapcsolatos informacidk, es termeszetesen az
allandd dsszejdvetelek hirei is helyet kapnak a Kehely oldalain.
Allandd rovatai a Hireink I Elmult esemenyek, a Gimndziumunk eletebdl (ez a rovat
a Reformatus Gimnazium mindennapjaiba enged bepillantast), a Konyvajdnlo (itt az
egyhazi irodalom mellett a gyermekbibliak, a gyermekirodalom is teritekre keriil, s
a szerzd, Berenyi Mariann a kdnyvek mellett olykor kiallitasokat is ajanl). A Toprengo (ahol erkdlcsi-emberi kerdeseket elemez a rovat allandd szerzdje, Farkas Zoltan
presbiter), valamint
eklezsia humordbol, es az Uzen a mult (ez utdbbi ket rovatot
dr. P. Tdth Bela szerkeszti). Emellett a tdrdelesnek allandd strukturat adnak a kdzdlt
bibliai igeversek, amelyek a lapszeleken kdszdnnek ra az olvasdra. Szamonkent legalabb egy vers vagy mas irodalmi alkotas keriil teritekre, a cimlapon pedig, az aktuahs
szam alapkompozicidjat megteremtendd, minden alkalommal egyetlen igenyes kepet
(fotdt vagy kepzdmijveszeti reprodukcidt) helyez el a szerkesztd, Jamborne Benkei
Ildikd, aki „civilben" a Magyar Radidban is szerkesztd'kent dolgozik. „Elmondhatom, hogy lelkesz iirral a legteljesebb dsszhangban dolgozunk egyiitt" - fogalmaz
- „amelynek alapja, hogy tiszteletben tartjuk egymas teruletet: eszem agaban sines
teoldgiai kerdesekbe beleszdlni, sdt, tisztelettel felkerem erre, d pedig ram bizza a
szerkesztessel kapcsolatos ddnteseket".
A lap eleteben ket igazan emlekezetes esemeny domborodik ki. A z egyik a gyiilekezeti presbiterek bemutatkozasa, amelynek soran a vilagi eldljardk - sokak drdmere
- szemelyes hangvetelil irasaikkal mutatkoztak be a gyiilekezet tagjainak. Ugyancsak
szep es visszhangot keltd iras volt a Mdricz Zsigmond zsoltarparafrazisainak megjelenese alkalmabdl kdzdlt interju, amelyet Jamborne Benkei Ildikd az ird fogadott
fiaval, Imrevel keszitett.
Elnezve a Kehely igenyesseget es fontos kdzdssegi szerepet, joggal meriil fel a
kerdes: miert csak 2005-tdT letezik ilyen formajaban? A valaszt dr. P. Tdth Bela lelkesz iir igy fogalmazza meg: „Meg kellett erlelddnie a helyzetnek ahhoz, hogy az egy
oldalas gyiilekezeti hirlevelbdl Kehely cimii iijsag lehessen. 1991 utan a reformatus
gimnazium letrehozasa annyira lefoglalt benniinket, hogy csak annak megnyugtatd
beindulasa utan johetett szdba az ujsag iigye. A z azonban nagy drdm mindnyajunk
szamara, hogy immar az interneten is jelen van, a megjelent szamok letdlthetdek
gyulekezetiink honlapjardl. Batoritjuk, kerjiik a hiveket, hogy irjanak a lapba. A szerkesztes nyitott feladat, mindenki irasai es hirei megjelenhetnek az iijsagban, kdszdnhetd'en reszben Sikolya Zsolt olvasdszerkesztd'nek is." Jamborne Benkei Ildikd ennyit tesz hozza az elmondottakhoz: „Tdbb szamban is felhivtuk olvasdink figyelmet,
hogy nemcsak varjuk, de drdmmel is vennenk hozzaszdlasaikat. Tdbb olyan irast is
elhelyeztem a lapban, amely kdzvetve vagy kdzvetleniil ezt a celt szolgalta. Egyeldre
azonban a velemenyek a szdbeli reagalasok szintjen maradtak."
S hogy az idezetteken kivul mi a legszebb a helyi reformatus iijsag eleteben? E r r e
a valaszt ugyancsak Jamborne Benkei Ildikd adja meg: „Nagy elmeny volt az elsd
szam levonatat a kezembe venni, amit aztan harmasban - a tiszteletes ur es a tdrdeld'szerkesztd tarsasagaban - egy tea mellett javitgattunk. Kellemesek a kdzds imaval
kezdddd lapinditd szerkesztdsegi megbeszelesek, amelyeken mar kirajzolddik a kdvetkezd szam, aztan ugyanilyen drdm, amikor egy vasarnapi istentisztelet utan mar a
gyiilekezet tagjai is kezukbe veszik a kesz lapot es olvasgatjak a templom udvaran."
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SZENTENDREI EGYHAZKOZSEGI ERTESITO
(1932 -1937)
Nemet Laszlo papal kamaras, aki Szentendren 1926-t61 1959-ig teljesitett plebanosi szolgalatot,^"^ nem csupan tobb mint harom evtizedes papi tevekenysegevel irta
be magat Szentendre tortenetebe, hanem azzal is, hogy nevehez fuzodik egy onallo
egyhazkozsegi sajtotermek kiadasa es szerkesztese. A szentendrei romai katolikus lakossag aranya a X X . szazad kozepere mar egyertelmuen a katolikus egyhazkozseget
tette a legnagyobb lelekszamti felekezeti csoportta.^"^ Magatol ertetodott tehat, hogy
e kdzdssegnek sajat lapja legyen, meg ha csak felevente adtak is ki.
A z elsd szam 1932-ben jelent meg. Ebben Nemet Laszld atya igy kdszdnti olvasdit: ,Jtt iilok a Pesti Foiskola Szent Imre Kollegiumdnak falai kdzdtt [...] ahonnan elindultam, hogy az Ur szentendrei szolojenek munkdsa legyek. [...] Kdszdnndm kell, mert
benyitok hdzakba, ahol nem voltam, s kopogtatok ajtdkon, ahol remelem, hogy a zdrt
ajtdk mdgdtt nyitott szivek dobognak. Jdvdk, hogy ott maradjak a betiinek, az irott szdnak maradandd hatdsdval. [...] Diesertessek mindenek dltal Jezus Krisztus! [...] Vannak lelkek, akikben nyugalom honol, de nagy tdmegek lelkeben nines beke, fokozddott
a remenytelenseg. [...] Higgyetek el megis, a jd, a szep, az igaz fog gyozni. [...] Legyen
a ti otthonotok, a ti lelketek a Szentlelek hajleka, az igazsdg, a szeretet otthona. Ezzel a
vdggyal szivetekben vegyetek es olvassdtok a ti egyhdzkdzsegi eriesitotdk elso szdmdt".
Laszld atya gyakorlatilag ugyanazokat a gondolatokat fogalmazza meg, amelyek a
Kereszteld Szent Janos plebania ma is megjelend hirlevelenek, a Peter-Pdl utjdn cimu
periodikanak a fejlecen olvashatdk: ,/4 mai kor problemdja nem tdrsadalmi, hanem
lelki. Hit kell, hogy megkiizdhessiink vele". (grdf Teleki Pal). Laszld atya 1932-ben
ugyanarrdl panaszkodik az idezett bevezetdl)en, mint ami ma - es feltetelezhetden a
kdzeljdvdl^en is - problemat okoz az emberek tdbbsegenek: a remenytelenseg, a kilatastalansag ellen kivan kiizdeni. Hogyan teszi mindezt, mikeppen kivan megfelelni
az apostoli feladatnak, hogy a Szentlelek hajlekava tegye a szentendrei egyhazkdzseg
tagjainak lelket? Ahogyan a vallasi targyu sajtdtermekeknel lenni szokott, kdveti a
Bangha Bela-fele Katolikus Sajtdvallalat kiadvanyai altal kijeldlt utat, s a kifejezetten
egyhazias temak feldolgozasa mellett a vilag iigyeit is olvasdi ele tarja, iigyelve persze, hogy a katolikus szemlelet minden irasban ervenyesiiljdn.
Mar az elsd szamban megjelenik az egyhazi iinnepek tematikus magyarazata. T d ber Samu magyar kiralyi erddmerndk Unnepeink es a PUnkdsd megszentelese cimmel
kdzdl hosszu eszmefuttatast,**" dr. Steiner Ferenc tdrvenyszeki bird pedig a szerkesztdi bevezetd gondolatait folytatva elmelkedik A mai vdlsdg okai es orvosszerei cim
alatt.^*^ Seta a zdrddban cimmel eletkepek is felvillannak a korabeli katolikus oktatasrdl. „Ha reggel nyolc dra eldtt megftgyeljiik a Mdria Terezia utcdt, Idtjuk, hogy csak ugy
dzdnlenek a kisebb-nagyobb lednykdk az iskola fele, ahol Szentendre katolikus lednyifjusdgdnak mdsodik otthona van. Eleven, liiktetd elet pezseg a feher falak kdzdtt".^^^ E z
a szam a leirtak megerdsitesere kdzli a varosi leanyegyletek neveit es cimeit, s hogy
a legkisebbekrdl se feledkezzen meg, Gyermekszdj-gyermeklelek cimmel viccet kdzdl:
808 Dr. Katona Gyulane Szentendrey Katalin: A szentendrei katolikus egyhaz es plebania tortenete 255-256. p.
809 1938-ban Szentendren az 5922 fos osszlakossagbol 4948 fo kovette a romai katolikus vallast, mig Izbegen ugyanezek
az adatok rendre 1280 es 763 fo voltak, tehat a katolikusok aranya Szentendren tullepte a nyolcvan, mig Izbegen csaknem
elerte a hatvan szazalekot. Forras: uo. 250. p.
810 Szentendrei Egyhazkozsegi Ertesito, 1932. evi 1. sz. 1-3. p.
811 Uo.4-8.p.
812 Uo. 9-19.p.
813 Uo. 25-26. p.
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,JLelkendezve szalad be L . a szobdba: Mama, mdr tudom, hovd mennek az emberek, ha
meghalnak. - Hovd? -A jok a mennyorszdgba, a rosszak pedig a pucerdjba" .^^"^
A tovabbi temak az oktatas es a hitkozseg mindennapjai fele mutatnak: az ertesito
bemutatja tobbek kozott a 914. szamu Endre Cserkeszcsapatot, a Szeretetegyesiiletet
es a Szentendrei Credot, irast kozol Ketyi Janos kaplanrol,^'^ valamint „sziikseges
es hasznos tudnivalok" mellett tajekoztat arrol, hova megy a hitkozseg penze, lesz-e
Izbegen katolikus templom es hogyan zajlott a katolikus iskolak evzaroja.
A z ujsag 1937-ben meg letezett, s szerkezete alig alakult valamit. Ahogyan a mai
katolikus folyoiratok vilagaban lathato, itt is a lelkisegi irodalom keriilt az ertesito
elsd lapjaira, majd interjiik es beszamoldk kdvetkeznek az idd'kdzben epiild izbegi
templomrdl, az egyhazkdzseg iij szervezeterdl, a Legenyegyesiilet hireirol es az epiild
plebaniaepiiletrdl. A z eltelt dt esztendd folyaman eltiinik a Szentendrei Egyhazkdzseg! Ertesitdl^dl a Gyermekszdj rovat, es latvanyosan rdvidiilnek a cikkek: mig az
induld szam 42 oldalon jelent meg, immar csak 18 oldalas a lap, bar a cikkek szamat tekintve „valtozatlan valtozatossagot" hordoz magaban. A magyar kereszteny
sajtdeletbe Bangha Bela jezsuita szerzetes hozta be a „nyitast", vagyis azt az iijitd
szemleletet, amely szerint a katolikus egyhaznak mddjaban all nyitn! a vilagi temak
fele, s olyan iijsagokat kiadni, amelyet nem csak lelkisegi irodalommal tdltenek meg.
Szentedre viszonylag hamar kdvette ezt az ujitast - bar csak felevente adtak ki a
Szentendrei Egyhazkdzsegi Ertesitdt, azert a hiveknek sokat jelenthetett, hogy sajat
lakdhelyiikdn juthattak hozza egy „felvilagosult" sajidtermekhez.
P E T E R - P A L tJTJAN
(1992 - )
Meg Ecsy Gabor kaplan^*^ idejeben, a '90-es evek elsd feleben indult el Szentendren,
a rdmai katolikus, Kereszteld Szent Janosrdl nevezett plebanian a Peter-Pdl Utjdn
cimu. lelkipasztori levelsorozat. A kiadvanyok tdbbe-kevesbe szabalytalan iddlcdzdnkent jelentek meg A/5-ds meretben, s amint a lelkipasztori level miifajanal az mar
megszokhatd, lelki irasokat es egyhazkdzsegi hireket, tudnivaldkat egyszerre jelenitettek meg. A szerkesztes mar ekkor Temesi Balazsnak, az egyhazkdzseg laikus tagjanak a kezeben volt. Amikor 1992-ben dr. Paskai Laszld akkori biboros Blanckenstein
Gydrgydt^*' nevezte k i plebanosnak a nyugalmazott Kiss Gydrgy atya helyebe, az lij
lelkipasztor - akinek a szentendrei szolgalat a hazaterest is jelentette - elkezdett
gondolkodni a lelkipasztori levelek folytatasan. Harom ev elteltevel Gydrgy atya mar
teljesen megbizonyosodott rdla, hogy a plebanianak sziiksege van sajat tajekoztatd
kiadvanyra, s igy megkezddddtt a Peter-Pdl Utjdn valddi lijsagga fejlesztese.
1995 februarjaban latott napvilagot az ujsag elsd szama, amely voltakeppen a 24.
szam volt, hiszen a sorszamozas megszakitas nelkul kdvette a korabbi lelkipasztori levelek szamozasat. A szerkesztes feladatait tovabbra is - mind a mai napig - Temesi
Balazs latja el. Hogy miert? A szerkesztd iir igy emlekszik vissza: „Egeszen egyszeriien
kerUltem a szerkesztdi tisztsegbe: az egyhdzkozseg aktiv tagjai kdziil nekem voh szdmitdgepem, es en ertettem nemikepp a haszndlatdhoz, a tdrdeleshez, a nyomdai eldkesziteshez."
Az ujsag mottdja, amely csaknem a kezdetektdl szerepel minden szam fejlecen, grdf
Teleki Paltdl vald, s igy hangzik.- „A mai kor problemdja nem gazdasdgi, hanem lelki Hit
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kell, hogy megkiizdhessiink vele". A mondando ma is aktualis, pedig hosszii-hosszu evtizedekkel ezeldtt hangzott el. A szerkesztd, bar veletlenek nincsenek, latszdlag veletleniil bukkant ra egy aforizmagyujtemenyben; rdgtdn fdljegyezte, es ragaszkodott hozza,
hogy a lap fejlecen rendszeresen megjelenjen. A Peter-Pdl Utjdn civan egyhazkdzsegi
lap tdrtenetenek hajnalan evente harom-negy alkalommal jelent meg, de ha kiatlagoljuk az eddig megjelent evfolyamokban tdrtent megjeleneseket, iigy tiinik, dsszessegeben sem lett gyakoribb a megjelenes: Tiz ev alatt dsszesen szaz szam jelent meg.
Kezdetben a rovatok a szerzdlctdl fiiggnek, azaz olyan rovatot szerkesztenek a
lapba, amilyen keziratok eppen dsszegyulnek: van itt gyereksarok, liturgikus rovat,
es persze a hirdetesek, amelyek dnmagukban is erdekes jelensegrdi beszelnek, ha
kdzelebbrdl megvizsgaljuk d'ket. Blanckenstein Gydrgy plebanos, az ujsag felelds k i addja igy irt az elsd (de voltakeppen 24.) szam kdszdntdjeben:
ujsdgban hirdetni is
lehet. Jo lenne, ha a lapunkban becsUletes iparosok hirdetnek magukat, akik tisztesseges
munkdt tisztesseges drakkal vdllalnak. Jo lenne, ha fdlajdnldsok es keresek jelennenek
meg ebben a lapban (gyermekorzes, korrepetdlds, stb.) Elkepzelhetdnek tartunk lakds- es
dlldshirdeteseket is." Ugyanez a felhivas ismetlddik meg 2005 jiiniusaban az iijsag 2.
oldalan, a 100. (vagyis voltakeppen 77.) jubileumi szamban. A z ok: a regi felhivas
meg tiz ev elteltevel is aktualis maradt, mert a hirdetesekrdi szdld - magatdl ertetddden hasznos es praktikus - kezdemenyezes sajnos nem talalt kelld visszhangra, s
nem erkezett kelld szamii hirdetes. (Itt jegyzendd meg, hogy a Szentendrei Ferences
Oregdiakok Orszagos Egyesiilete sajat kdrleveleben is prdbalkozott mar hasonldval
az ezredforduldn, de 2008-ig nem sikeriilt dsszehozni egy nevjegybdrzet, s a hirdetesek sem szaporodtak meg a periodikaban.)
A Peter-Pdl Utjdn rovatai idd'vel kdrvonalazddtak. Rendszeresen hirt ad az aktualis egyhazkdzsegi esemenyekrol, anyakdnyvi hireket kdzdl, a plebanos, illetve Kivecs
Zoltan diakdnus tollabdl liturgiai irasokat, esetenkent sorozatokat kdzdl, amellett tuddsitasok olvashatdk benne olyan egyhazkdzsegi programokrdl, mint a nagycsalados
tabor, a Kolping Egyesulet es a Karitasz csoport rendezvenyei. Rendszeresen publikaIdk a lapban Temesi Balazs szerkesztd mellett Blanckenstein Gydrgy, Kivecs Zoltan,
Garamhegyi Edit, Kovacs Maria. Idd'rdl iddre felbukkannak az oldalakon Szent-Galy
Kata es Fesiis E v a irasai (utdbbi irdnd'ben a szerkesztd edesanyjat tisztelhetjiik).
A z lijsag eld'allitasa meglehetd'sen kalandos es valtozatos volt. Eleinte Tolonics
Gyula nyomdasz segitett a rendszeresen megjelend negyszaz peldany eldallitasaban:
szines oldalakon, szines karakterekkel jelent meg az iijsag. A z anyagar fedezese erdekeben jelkepes, tiz forintos aron lehetett kapni, termeszetesen a jdl bevalt becsiiletkassza alapelve szerint. Amint a plebania sajat fenymasoldt vett, nyomda helyett
most mar ezen allitottak eld a peldanyokat, s immar ingyenes. A z , hogy a templomban letett lapok mindig elfogynak, elismerd visszajelzest adnak a keszitd'knek.
Idd'kdzdnkent eld'fordult, hogy amikor egy teljes lap eld'allitasahoz nem volt elegendd cikk, de a meglevd'k kinyomtatasa es kdzzetetele siirgd'sse valt, Peter-Pdl Utjdn
helyett Peter-Pdl Osvenyen jelent meg. A z iijsag „kistestvere" csak A/5-ds mereteben
es a benne elhelyezett anyagok mennyisegeben kiildnbdzik a hagyomanyos laptdl.
S E R K E N J F O L - HIRHARANG
(1995 - )
A szentendrei baptista gyulekezet sokaig nem valt le hivatalosan a tahitdtfalui gyiilekezetrdl, a sajat sajtdtermekenek kiadasara szinten hosszii ideig kellett varni meg azutan is, hogy formailag dnalld lett ez a kozosseg. A gyulekezet magva 1954-ben kez214

dett formalodni, ekkortol kerestek a kapcsolatot a Szentendren lako baptista hivek
a tahitotfalui gyiilekezettel. Egeszen 1980-ig nem okozott gondot a nehany csaladbol
alio helyi csoportnak, hogy csaladoknal (a Szentlaszloi uton, a Kovacs Laszlo uton, a
Piszke kozben, illetve a Pecsi csaladnal) tartsanak istentiszteletet, am amikor jelentdsen megndtt az egyhazkozseg lelekszama, onallo gyiilekezeti helyisegre volt sziikseguk. E z t vegul Jankovits Ilona szerb szarmazasii idos katolikus holgy felajanlasanak
koszonhetoen a Rakoczi Ferenc utcaban, a Zene koz tetejen talaltak meg. Egy e w e l
a tahitotfalui gyulekezetrol tortent levalast kovetoen, 1988. augusztus 14-en szenteltek fel a gyiilekezeti hazat. 1992-ben a bemeritettek letszama szaz fo volt.**'^ 2007-ben
pedig mar mintegy szaznegyvenen tartoztak a gyiilekezethez, amelynek vallasgyakorlasi aranya (vagyis akik a liturgian is reszt vesznek) nyolcvan szazalek kdriili, szemben
a katolikus es a nagy protestans egyhazak tizendt-husz szazalekaval.
A gyiilekezetben - az alacsony letszam es a lelkes istentisztelet-latogatas miatt
- sokaig nem okozott gondot az informacid aramoltatasa. A belsd kommunikacid
kezdetben korlevelek formajaban tdrtent. A '80-as evekben es a '90-es evek elejen
irdgeppel irt es fenymasolt papirokon tovabbitottak az iizeneteket. Ezeket az alkalmi
kiadvanyokat ma szamizdatnak mondanank. Amikor 1996-ban elertek a „kritikus tdmeget", a gyiilekezetvezetd, Antal Laszld Csuhai Jdzsef lelkipasztorral egyetertesben
ligy hatarozott, hogy munkatarsaival lapot indit a kdzdsseg szamara. 1995 novembereben jelent meg ket oldalon (4 db A/5 oldal), kethavonta hatvan peldanyban a
Serkenj fdl... cimii gyiilekezeti lap, amely a hivek szamara ingyenes volt, de a perselypenzen keresztiil termeszetesen ki-ki hozzajarult a peldanyonkenti hiiszforintos
onkoltseges ar fedezetehez. A kiadas motivacidja az volt, hogy a gyiilekezet lelkipasztora, a gyulekezetvezetd es az eldljardsag informacidkkal, hirekkel kivant hatni a
hivekre. ,JCdzdssegunkben szeretnenk mds hofokon, intenzivebben megelni a hitet, mint
a nagyobb nepegyhdzakban. Alapgondolatunk Jezus egyik ismert megnyilatkozdsa volt:
menjetek, es tegyetek tanitvdnyommd mind a nepeket! Szeretnenk megmenteni es megtartani azokat az embereket, akik meg akamak szabadulni a bilneiktdl" - vallja Antal
Laszld, aki 1979 dta el Szentendren, es sokaig gyiilekezetvezetdlcent szervezte a helyi
baptista kdzdsseget.^**^
1995 vege es 1998 kdzdtt a Serkenj fdl... egyenletes iitemezesben jelent meg, majd
tdrtent egy valtas: miutan a Bekehimdk cimii orszagos baptista folydirat szerkesztdje, Hald Gyula lijsagirdi szemmel nem tartotta helyesnek a lapocska cimet, Csuhai
Jdzsef lelkipasztor iij elnevezes utan kezdett tapogatdzni. A lap nagyobb lett, ketoldalas formatumot kapott, es egy ideig Ebresztgeto cimmel adtak ki. 2000 marciusaban
azonban erdekes cimlappal szembesiiliink: a fejlecben - ahol egyebkent az elmaradhatatlan logd, az imahaz egyszeriisitett rajza is lathatd - harom cim jelenik meg: Ebresztgeto (ebresztd... ebredes). A kiadd lathatdan kereste a legjobb nevet, amely azert
tovabbra is az evangelizacids lendiiletet tiikrdzi. Ket hdnappal, vagyis egy szammal
kesdbb, 2000 majusaban mar Hirharang cimmel jelent meg az iijsag.
A cimvaltasokat nem kdvette nagyaranyii arculatvaltas. A kezdetben meghirdetett
program a kdvetkezd volt: „Ujsagot inditunk, melynek celja a gyiilekezet tagjainak
batoritasa, tajekoztatasa a legfontosabb esemenyekrdl. Ujsagunk cimeben Pal szavait
idezziik, aki az efezusi gyiilekezetei batoritja a vilagossagban vald jarasra. „Serkenj
fdl!" Magaban rejti ez a felszdlitas azt a mozgdsitast is, mely az lijjasziiletett hivdlcnek
szdl. Azt is tudjuk azonban, hogy csak az mereszel kilepni, aki erzi ezt a biztonsagot,
melyet az Isten kdzelsege jelent."^ A kezdeti eel jegyeben (batoritas es tajekoztatas)
818 Dr. Katona Gyulane Szentendrey Katalin: A szentendrei katolikus egyhaz es plebania tortenete, 175-176. p.
819 Antal Laszlo szives kozlese
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egymas mellett jelennek meg a hiteleti cikkek, elmelkedesek, valamint a gyiilekezeti
hirek, a feladatbeosztasok es programajanlok. 2003 folyaman Antal Laszlo peldaul a
honapok nevein keresztiil fejti ki gondolatait a Szentiras legfontosabb iizeneteirol, s
a cimlapos anyagokat rendszeresen kiegesziti a harmadik oldalon talalhato lelkipasztori iranymutatas. A z okumenikus szemleletii iijsag (hiszen reformatus es katolikus
koltok verseit is kozli) 2006 marciusaban sziint meg, mert a gyiilekezet tagjai sajnos
tiilsagosan elfoglaltnak bizonyultak ahhoz, hogy a szerkeszto keresenek eleget teve
rendszeresen kiildjenek a lap szamara hireket, cikkeket es elmelkedeseket.
DUNAKANYARI HARANGSZO - E B R E D E S
(1997 - ) (2008 - )
A tdrdk hddoltsag utan Szentendren az evangelikusok sorsa a X X . szazad elejeig
a reformatusok tdrtenetevel egysegesen alakult. Amikor a reformatusok 1910-ben
szervezni kezdtek egyhazuk anyasitasat, az evangelikusok kiildnvaltak tdliik, es B u dapesthez csatlakoztak. ( A feljegyzesek nem nyiijtanak kdzelebbi fdldrajzi meghatarozast.) A z evangelikusok 1933-ban alakitottak ki dnalld gyiilekezetei, vagyis kereken ket evtizeddel kesd'bb, mint ahogyan a reformatusok leanyegyhaza letrejdtt.
Lelekszamuk alatta maradt a reformatusokenak: az evangelikusok 1900-ban 127-en,
1936-ban 188-an voltak, 1945-ben Szentendren 248, Izbegen pedig 46 fdt regisztraltak. (Osszehasonlitaskeppen: a reformatusok lelekszama 1913-ban 368 fdt tett ki.)
Hosszii es rdgds lit vezetett odaig, hogy a helyi evangelikus kdzdsseg gyiilekezeti helye a Dumtsa Jend utca 8. szam aldl a Biikkds-partra kdltdzzdn, s itt eldszdr
1950-re, majd 2004-re felepitsek templomukat. A z elsd epitkezesi a I I . vilaghaboru
szakitotta felbe, az dvdhelyhez sziikseges „kdlcsdnkert" teglak soha nem kerultek
vissza a lelkeszhez, de amikor vegre felszenteltek a templomot, mar csak gyiilekezeti
hazat es lelkeszlakast kellett epiteni - ezek 1972-ben kesziiltek el. A masodik epitkezes azonban ehhez kepest viszonylag gyorsan es gdrdiilekenyen sikeriilt. A Szentendrei Evangelikus Gyiilekezet presbiteriuma 1998-ban elhatarozta, hogy feliijitja a
kdzvetleniil a haborii utan a Biikkds-patak partjan epiilt templomot, amelynek falai
vizesedtek es tetd'szerkezete korhadasnak indult. Ezzel a szandekukkal fel is kerestek
Szebik Imre piispdk urat, akinek batoritasara felvetd'ddtt egy iij templom epitesenek
gondolata. A gyiilekezet segedlelkesze, Magassy Sandorne sziil. Csonka Zsuzsanna
ferje kdzremiikddesevel - aki ekkor meg a szentendrei helydrseg tabori lelkesze volt
- nagy lelkesedessel latott neki az eld'keszitesnek. Eld'bb Pinter Gyd'zd'vel keszitettek
vazlatterveket, majd Krizsan Andrast biztak meg a templom tervezesevel. A z elkesziilt tervek azonban nem nyertek el a gyiilekezet tetszeset. A presbiterium 1999 vegen ligy ddntdtt, hogy mas gyiilekezetek peldajat kdvetve epitesi bizottsagot hoz letre
a templomepites lebonyolitasara es - az egyhazat szimbolizald Luther-rdzsa nyoman
- Rosa Lutheri neven alapitvanyt hoz letre az A F A visszaigenylese erdekeben. A z
epitesi bizottsag palyazatot irt k i a templom megtervezesere, amelyre dt epiteszt hivtak meg. A palyazatot egy helybeli, katolikus felekezetil, Ybl-dijas epitesz, Kocsis Jdzsef nyerte meg, aki megbizast kapott az engedelyezesi tervek elkeszitesere. A tervek
2001. augusztusra kesziiltek el.
A gyiilekezet penze elfogyott, ezert a templomepites finanszirozasara palyazatokat adott be 2000-ben, 2001-ben es 2002-ben az Orszagos Egyhazhoz. A 2002-es
palyazatunkat siker koronazta, mert a Magyarorszagi Evangelikus Egyhaz Orszagos
Presbiteriuma a 2003. januar 31-i Evangelikus Kdzldnyben megjelent hatarozataban
100 millid forintot biztositott a szentendrei gyiilekezet iij templomanak felepitesehez.
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A z epitesi bizottsag es a Rosa Lutheri Alapitvany kuratoriuma hozzalatott az epitkezes elokeszitesehez. 2003 marciusaban megbiztak a Kocsis epiteszirodat a kiviteli tervek elkeszitesevel es felkertek Kezdy Miklos epiteszmernokot muszaki ellenornek.
(Ot oktober es november honapokban betegseg miatt Ekes Laszlo helyettesitette.)
Idokozben Csonka Zsuzsanna helyett Novotny Daniel lett a gyulekezet helyettes lelkesze. Gyors iitemben haladt az epitkezes. Oktober 12-en Szebik Imre evangelikus
elnok-piispok es Csuka Tamas reformatus tabori piispdk jelenleteben megtdrtent az
iinnepelyes alapkdietetel. E v vegere elkesziilt a templom vasbeton fddeme es tetd ala
keriilt a lelkeszlakas. A z uj templom es a gyiilekezeti kdzpont egy idd'ben epiilt meg,
az iinnepelyes szentelesre 2004. augusztus 21-en keriilt sor.
A templom ujjaepitesevel parhuzamosan fejldddtt az egyhazkdzseg sajat hirlevele
is, amelyet 1997-ben kezdett kiadni Dunakanyari Harangszd cimmel. A z iijsag 2004ben igy ir a templomszentelesrdi: „Egyhazkdzsegiink gazdagabb lett egy gydnydrii
templommal, gyiilekezeti kdzponttal. Bizunk benne, hogy ettdl gyiilekezeti eletiink is
fel fog pezsdulni, egyre tdbben jarnak majd istentiszteletre, a gyiilekezeti teremben
gyakran fogunk beszelgetni egymassal, a fiatalok meg szivesebben jarnak majd hittan
es ifjusagi drakra".
1997-ben meg csak hirlevel formatumban, kesd'bb, 2004-td1 (archivalt) elektronikus es nyomtatott alakban egyarant megjelent a Dunakanyari Harangszd. Kis gyiilekezet leven az evangelikusok hirlevelet is egyszeru kiallas jellemzi: ketoldalas, A/4-es
formatumii nyomtatvanyt kap, aki kezbe veszi a felekezet ingyenes kiadvanyat, amely
evente harom-negy alkalommal jelenik meg olyankor, amikor azt a felgyiilemlett hirek mennyisege vagy az egyhazi ev liturgikus esemenyei kiildndsen indokoljak. Minden szam fejleceben egy-egy bibliai igevers talalhatd, amely megteremti az aktualis
kiadas alaphangulatat, s igenyes kepanyag tamogatja meg az egyszeru, otthoni tdrdeld'technikaval, megis sajtdhibaktdl mentesen elkeszitett szamokat. A fejlec alatt
az elsd oldalon hagyomanyosan a lelkesz kdszdntd cikke olvashatd, amelyben olykor - peldaul a templomszentelesrdi szdld beszamoldban - a hiranyag, olykor pedig
- mint a bdjti iddszakban - a lelki tartalom jelenik meg dominansan. E z t a hosszabb
lelegzetil irast egeszitik k i hagyomanyosan a hirek es adatok: iinnepi istentiszteletek
rendjerdi, a Dunakanyar lelkeszeinek elerhetd'segerdi, gyiilekezeti alkalmakrdl tajekozddhat az olvasd. Nem szabad elfeledkezni rdla, hogy a szentendrei lutheranus
kdzdsseg mindenkori evangelikus lelkesze egyiittal az egesz Dunakanyar evangelikus
hivdinek lelkipasztora is, ily mddon tehat a hivek, akik az evangelikus templombdl
kijdvet magukhoz veszik, kisterseg-szerte terjesztik a kiadvanyt.
2008 husvetjatdl iij fejezet nyilt a szentendrei evangelikus sajtdtdrtenet krdnikajaban. A gyulekezet tdrtenetenek elsd megvalasztott pardkus lelkesze, a 2007. szeptember 1-jen szolgalatba alld Horvath-Hegyi Oliver kezdemenyezesere ditagii szerkesztdl^izottsag kezdte meg munkajat a lelkesz liron kiviil Seregine Szekacs Csilla, Saghi
Marta, Bereznai Peter es Opdczky Laszld reszvetelevel. A csoport celja egy mind
tartalmaban, mind kiillemeben mind'segi iijsag megjelentetese volt gyiilekezetepitd
szandekkal. A Dunakanyari Harangszd utdd-folydirata Ebredes cimmel nyolc oldalon, A/4-es formatumban, harom szinben (feher, zdld, fekete) jelenik meg ingyenes
terjesztesben, negyedevente 500 peldanyban. „In nomine Dei", azaz „Isten neveben"
- olvashatd a bekdszdnd szam cimlapjan a Proldgus felett. E kdnyv keziratanak elkeszitesekor es lezarasakor meg csupan egyetlen szam latott napvilagot, azonban mar
ez is komoly dkumenikus tdrekveseket mutat, es arra enged kdvetkeztetni, hogy a
gyiilekezet nyiini kivan a varos fele. Blanckenstein Gydrgy rdmai katolikus plebanos
ir benne a Biblia everdi, Asztai Csaba Skanzen Galeria-beli kiallitasanak ismertetd217

je olvashato a folyoiratban, valamint id. dr. Cserhati Sandor nyugalmazott teologiai tanar feltamadassal kapcsolatos elmelkedese segit az elmelyiilesben, Zaszkalicky
Tamas orgonamuvesz pedig „Az orgona az evangelikus istentiszteleten" cimmel ir
a szent zene kozossegteremto erejerol. A z emlitetteken kivul gyermekeknek szolo
rejtveny, a szerkesztobizottsag tagjainak bemutatkozasa, tajekoztatok, felhivasok, az
egesz Dunakanyar evangelikus eletet erintd programok is talalhatdk az Ebredesben.
Lathatd: a helyi evangelikus kdzdsseg valdban „ebredesen" ment at, neves muveszeket szdlaltatnak meg, s nagy peldanyszamban terjesztik felekezetuk hireit. Minden
esely megvan arra, hogy ilyen feltetelek mellett es ilyen adottsagokkal az Ebredes
nem csak az evangelikus hivekhez jut el.
EPARHIJA BUDIMSKA (BUDAI P U S P O K S E G )
(1999 - )

enAPXHJA
C€HTaiUVPeJA

A szerb nyelvu ujsagot Novacsek Vojnics Kornel, a Szerb Orszagos Onkormanyzat
kdnyvtarosa forditotta le es dolgozta fel szamunkra. A tdrdkdk kiuzese utan, 1690ben a csaszar hivasara Csernojevics Arzen ipeki patriarka vezetesevel Magyarorszagra erkezett mintegy negyvenezer pravoszlav hitu szerb, akik az orszag kuldnbdzd reszein talaltak otthonra: Bajan, Rackeven, Racalmason, Racegresen es szamos egyeb
telepulesen, amelyek egy resze neveben is drzi a szerb, azaz rac hagyomanyokat. A z
erkezdk kdziil mintegy hatezren Szentendren telepedtek le. A patriarka keresere a
csaszar 1695. marcius 4-en adott patenseben engedelyt adott a budai pravoszlav puspdkseg letrejdttere. A ptispdkseg szekhelye a kezdetektdl Szentendre volt. A z itt miikddd, de orszagos fennhatdsagu piispdksegnek a kezdetekben nyomdaja is volt, ahol
szamtalan kdnyvet adtak ki. A cimben szerepld lap a Budai szerb Ortodox Ptispdkseg
kiadasaban 1999-ben indult utjara.
A z eredeti tervek szerint haromhavonta jelent volna meg, 2001-tdl azonban felevenkent, 2003-tdl evenkent, esetenkent dsszevontan adtak ki.^^" A folydirat celja a
Budai Szerb Ortodox Ptispdkseg tdrtenetenek, ortodox vallasi eletenek, kulturalis es
miiveszi ertekeinek bemutatasa, a szerb es az egyetemes ortodoxia kiemelkedd szemelyeinek bemutatasa, eletrajzuk es munkassaguk ismertetese. E kulturmisszids celt
szolgalta tehat az Eparhija Budimska, amelynek fdszerkesztdje az elsd szamtdl kezdve Vojiszlav Galics esperes pdpa volt. Mellette operativ szerkesztdkent kdzremiikdddtt meg Stefan Popovics es Alekszandr Kljacsics-Sekularac. A szerkesztdseg mun820 dsszevontan jelent meg 1999-ben az 1-2. illetve a 3-4. szam, 2000-ben az 5-6. szam, 2001-ben a 7-8., illetve a 9-10.
szam, 2002.ben a 11-12. szam, 2003-ban a 13-as, 2004, 2005 es 2006 folyaman a 14-es szam, valamint 2007-ben a 15-6s
szam. (Novacsek Vojnics Kornel, a Szerb Orszagos Onkormanyzat kdnyvtarosanak szives kozlese.)
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katarsai kozott - a teljesseg igenye nelkul - olyan, Szentendren es masutt is ismerds
nevekre bukkanhatunk, mint Koszta Vukovics, Pavle Kaplan, dr. Olga Obrenovics,
vagy Bezak Tibor. A 3-4. szamtdl kezdve a periodika vegen magyar nyelvu dsszefoglald is olvashatd, amelyeket rendszeresen Komarik Veronika allitott dssze.^^'
S hogy lathassuk, milyen temakkal is foglalkozott a ptispdkseg eletet es kulturalis
javait bemutatd ujsag, kdvetkezzen nehany izelitd a nyolc ev termesebdl! A z 1999es evfolyam szamait erezhetden athatjak a delszlav zavargasok fejlemenyei. A z 1-2.
dsszevont szam interjut kdzdl Slobodan Mileusnic-csal, a belgradi szerb-ortodox muzeum igazgatdjaval Koszovdval kapcsolatban. A Testveri szeretet cimu iras ugyancsak
a temahoz kapcsolddik, ebben rdvid tuddsitas olvashatd az 1999-es NATO-bombazasok eldl Magyarorszagra menekiilt szerbekkel, akiket a Budai Ptispdkseg karolt
fel. A z egyhazi elet szinten nagy hangsiilyt kap: Koszta Vukovics ismertetdt kdzdl
a ptispdkseg Szentendren drzdtt kincseirdl, de olvashatunk a megujult magyarbdlyi
szerb ortodox templom multjardl es jelenerdT A z anyakdnyvi kdzlesek kdzdtt a ptispdkseg tertileten tdrtent kereszteldic, esktivdlc es temetesek jegyzeke talalhatd meg^
s Olga Obrenovics, a ptispdkseg jogtanacsosa ismerteti a gazdasagi fejlemenyeket. O
egyebkent kesdl^b is ir beszamolot a volt egyhazi ingatlanok visszaszolgaltatasardl.
A kdvetkezd szamok, bar technikai okokbdl csak ritkan jelennek meg, kdvetkezetesen idezik fel az elsd ket dsszevont szamban megismert strukturat. A folydiratok
elsd reszeben teoldgiai temajii cikkek, elmelkedesek olvashatdk peldaul a bdjtdles
hasznardl, a karacsony jelentdsegerdi, a Szentaldozasrdl es szentekrdl. A masodik
blokk fd'kent a ptispdkseg mindennapi eletevel, a templomok es kincseik bemutatasaval, hittantaborokkal, a keresztenyseg ketezer eves jubileumaval foglalkozik, de ennek a blokknak kepezi szerves reszet a ptispdk-portrek kdzlese is. A harmadik blokk
- mint fentebb mar utaltunk ra - a technikai reszleteke: anyakdnyvi hirek, kdnyvismertetd'k, elhunytak nekroldgjai kapnak itt helyet. A z Eparhija Budimska maig letezd
folydirat leven folyamatosan igyekszik teljesiteni kitiizdtt feladatat: Szentendre egyik
meghatarozd kisebbsegenek hagyomanyait a lehetd legalaposabb tudomanyossaggal
es alapossaggal kdzvetiteni. E nemes munka soran az elvekonyodd nemzetisegi szalakat a kulturalis es vallasi temak feldolgozasa hivatott iijraforrasztani, megerd'siteni.
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DIAK- E S IFJUSAGI LAPOK
1996-ban Szentendre iskolai 1047-2006 cimmel megjelent egy konyv, amely korabeli
iratok alapjan taniisithatta, hogy nem sokkal a Pannonhalman megalapitott kolostorban 996 tajan miikodo elso iskola utan mar 1040 koriil varosunkban is megkezdddott
az oktatas. Mint tudjuk, evszazadokon at az egyhazak feladata volt az iskolak fenntartasa es miikddtetese. Szentendren 1945-ig az itt levd negy felekezet (rdmai katolikus,
reformatus, gdrdgkeleti ortodox, izraelita) dt elemit, ket polgari iskolat, egy gimnaziumot es egy tanitdkepzdt tartott fenn. Mellettiik miikdddtt meg itt egy tanonciskola,
ket katonai kikepzd es egy miiveszeti szabadiskola. A masodik vilaghaboru utan ezek
egy reszet allamositottak, majd egymas utan alakultak az uj allami iskolak, itt helyben
pontosan nyolc. Mellettiik az allam es a katolikus egyhaz egyezsegenek eredmenyekeppen tovabb miikddhetett a Ferences Gimnazium. Megvaltozott szemlelettel, de
tovabb folytatddhatott a katonai oktatas. A miivelddest, kulturalis nevelesi a zeneiskola biztositotta. Majd 1989, a rendszervaltas utan ujra valtozott az orszagos es
a helyi oktatasiigy. A z egyhazak megint indithattak iskolakat es civil szervezetek is
lehetdseget kaptak iskolaalapitasra. Ennek kdvetkezteben a varosban is indult ket uj
egyhazi, es ket miiveszeti iskola. A katonai oktatasi lijbdl aiszerveztek. Jelenleg 13
iskolaban folyik a varos es kdrnyeke ifjusaganak oktatasa, nevelese.
Iskolajukrdl, belsd dolgaikrdl, drdmeikrdl evszazadok dta adnak hirt a diaklapok.
Miutan ezek nem a politikardl szdltak, es orszagosan nem terjesztettek oket, azokat
tdbbnyire nem siijiotta az allami sajtdszabalyozas, csak bizonyos belsd szabalyok. A
varosban az elsd diaklapot, amelyrdl tudomasunk van, a Szentendrei Rdmai Katolikus Gimnazium adta ki 1940-ben. E z t kdvettek 1945 utan a jogutdd, a Ferences
Gimnazium lapjai. Rajtuk kiviil lapot szerkesztett meg a Mdricz Zsigmond Gimnazium, es a rendszervaltas utan alakult Reformatus Gimnazium. D e volt, es van lapja a
Petzelt Jdzsef Szakkepzd kdzepiskolanak is. A kdzepfokii iskolak mellett - mint latni
fogjuk - nem maradtak sajat sajtdtermek nelkiil az altalanos, sdt a miiveszeti iskolak
sem. E lapok tdbbnyire nem bejegyzett nyomdakban, hanem hazi sokszorositassal
kesziiltek, nem vonatkozott rajuk az orszagos kdtelespeldany-szolgaltatas. Igy nines
is meg mindegyik a Szechenyi Kdnyvtarban, de nem jutott el mind a Pest Megyei
Kdnyvtarba sem, bar hosszii utanajarassal megprdbaltuk dsszeszedni az eddig megjelent diaklapokat. A m miutan az iskolakban is valtozatos helyen drzik dicet (igazgatdi
iroda, iskolai kdnyvtar) ott sincsenek meg hianytalanul. Igy lehet, hogy kdnyvunk
csak vazlatos kepet tud adni rdluk. Remeljiik, azert az olvasd igy is lathatja, hogy
milyen szines a varos diaksajtdjanak tdrtenete.
E lapok az elmiilt evtizedek politikai, oktatasi valtozasait kdvetve termeszetesen
igen kiildnbdzdek. Altalaban egy-egy tanar vezetesevel kesziiltek, de mindig allt mdgdttuk egy diakszerkesztdseg is. Igy benne van mindaz, ami az ifjiisag szamara fontos,
erdekes, esetleg humoros volt. A lapok a neveles eszkdzei is, a diakok megtanulhatjak beldliik a tarsadalmi beilleszkedes, a kulturalt elet szabalyait. A z utdbbi IddTcben
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egyre nagyobb hangsiilyt kapott a media, a hirkozles, a technika (szamitogep, internet) hasznalata. Ezek megismeresere, hasznalatara, gyakorlasara majdnem minden
iskolaban kiilon kis szakkorok, esetenkent lijsagiro szakkorok, tarsasagok alakultak.
E lapok termeszetesen elsosorban a sajat iskola ordmeirol, gondjairol szolnak.
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
S Z E N T E N D R E I DIAK
(1940-1941)
Szent Istvan kiraly parancsara - minden tiz falunak epitsen egy templomot - Szentendren is emeltek egyet. A forrasok szerint Szentendre elsd tanitdja a Templom
dombon ma is alld plebaniatemplom papja volt.**^^ A plebaniai iskolat aztan itt is kdvettek az elemi nepiskolak (1723-1890), majd a polgari iskolak (Erseki Leanyiskola,
Polgari fiii- es leanyiskola, illetve fiiiinternatus).
A katolikus egyhaz altal inditott elsd gimnaziumot kezdetben meg csak tanfolyamkent nevezik meg. 1935-tdl mar Szentendrei Romai Katolikus Egyhdzkdzsegi Gimndzium nev alatt miikddhetett tovabb. A varos tdrteneteben elsd'kent 1940. november
20-an aztan ez az iskola adott k i diaklapot. A Szentendrei Didk cimu lap szerkesztdje
a magyar-latin szakos tanar, dr. Kerekgyartd Imre lett. A tanar iir felidezve sajat ifjiisagat, es iskolajat, a kdvetkezd'kkel inditotta a lapot: „Mindnydjunk eletenek a legszebb
ideje es legfelejthetetlenebb elmenye az az ido, amelyet az iskoldban tdltUnk el. Ez a kis
lap, didkjaink e szereny kezdemenyezese is az idedk hulldmhosszdra hangolva indult el
utjdra. Taldlhatunk benne sajdt verseket es prdzai irdsokat, a didkelet jelentds esemenyeinek hireit... az teszi eldttUnk erdekesse, hogy nem vildgmdrkds miiveszek, hanem fiatal,
szekunddktdl drukkold didksziveknek megnyilatkozdsai, alkotdsai lesznek benne".
A Szechenyi Kdnyvtarban egy kemeny boritasii kdtetben d'rzdtt lap reven tdbb
mint hatvan evet ugorhatunk vissza az idd'ben. Bekukkanthatunk a varosban akkor
kezdddd kdzepfokii oktatas tdrtenetebe. Megtudhatjuk, az akkori diakoknak mi okozott drdmet, vagy banatot. A z itt eld'k szamara feltiinhet benne valamely regi csaladtag, ismerds. A szereny lap megfelel minden kdvetelmenynek, ami egy sajtdtermeket
jellemez. A z I . evfolyam 1. szamanak alcime szerint a lap a gimndzium kezirat gyandnt
megjelend kdzldnye. V a n impresszuma. Ezek szerint a lapot szerkeszti a szerkesztd'bizottsag. A tanari kar reszerdl tagja az emlitett dr. Kerekgyartd Imre, az ifjiisag reszerdl: Barabas G y d r ^ , Szentendrey Geza, Takacsy Laszld, Ivies Laszld, Lang Tivadar,
Horanyi Sandor. Atnezve a lapot, kitiinik, hogy tdbbnyire a cikkeket is die irtak. Bar
mellettiik azert mas nevek is feltiinnek. S mirdl irtak a cikkirdk? Mindenrdl, ami szamukra fontos volt. Egy kerekpar tiirardl, az dnkepzdlcdrrdl, a cserkeszetrdl, a sportrdl. irnak a kirandulasaikrdl (Dobogdkd, Budapest, Balaton, Erdely). Bemutatnak
egy-egy kedves tanari. Mivel benne elnek a korban, iidvdzlik a visszacsatolt Delvideket. Latszik, hogy a kdrnyekrdl is jarnak be ide tanulni, mert olvashatunk - valdszinii
egy-egy ottani tanuldtdl - a csobankai nepszokasokrdl, a pomazi arvizrdl. Jelennek
meg a lapban irodalmi prdbalkozasok, versek, elbeszelesek is. Olvashatjuk benne az
addig sehol sem kdzdlt gimnaziumi induldt is.
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Szentendrei didk
Merre a Pilis lombja zug
s nyilik ezernyi virag
ott jar biiszken, ontudattal
a szentendrei diak
Hit-remeny es szeretettel
szallnak ajkarol az irnak
mert vallasos es istenfeld
a szentendrei diak
Senkivel sem cserelne
varosat, hisz ez a vilag
melynel nines szebb,
s melynek kincse a
szentendrei diak
De a tettek mezejen is
ha komoly munkara hivjak,
hazajaert, ott is elso
a szentendrei diak
Ily diaknak gydnyoruseg
elete s az egesz vilag
s ezert ontudatos minden
szentendrei diak
Lejegyzunk meg valamit, ami fontos: az iskola tanari karat. A lap ismerete hijan ez kimaradt az iskolatorteneti konyvbol. A z 1940/1941-es tanevben tanito nevelok nevsora: igazgato Nemet Laszlo^^^ papal kamaras, helyben plebanos. E l d Jdzsef
kaplan hittan, Fiildp Laszld nemet-francia, Krajcsovits Marton magyar-nemet, dr.
Kerekgyartd Imre magyar-latin, Loranth Ferene fdldrajz-tdrtenelem, dr. Pdrszasz
Karoly fdldrajz-tdrtenelem, Radics Ferenc termeszetrajz-fdldrajz, Somorjai Kalman
algebra-fizika, Banati Sverak Jdzsef rajz.
Azert a diak a nehez evekben is diak. E k k o r mar dult a haboru, am talalunk a lapban egy kis humort is. A kaplan regulazza az dnkentest: „Ne jdrjon ugy, mint egy civil.
Itt vege a civilizdcidnak". Osszeallitottak egy kis reform tantervet is. Hetfd 8-9: pdtalvas, szunditas, szenderges, 9-10 sonkas zsemle gyakorlat, altalanos verekedes, iisd,
ahol ered, hogyan kell enni a fiiget, csokoladeosztas, siitemenyismeretek. Erdekes
- a diaklapokban ez szokatlan - hogy van benne hirdetes is. Persze, csak a helyieket
nepszerilsitik. A z is lehet, hogy egy kis anyagi tamogatas van mdgdtte. „Fiizeteid, iroszereid Lejtovitz Jdnosnendl szerezheted be a legolcsdbban" - ajanljak. A lapnak 1940ben nyolc szama jelent meg. 1941-ben meg megkezdik a I I . evfolyamot, oktdberben
jegyzik az 1. szamot. Irnak benne az elektromossagrdl, egy Szentendre-Gdddlld focimeccsrdl. Arrdl szd sem esik, hogy abbahagyjak a lapkeszitest, de tdbb szam mar
nem jutott el Szechenyi Kdnyvtarba. Megis csak haboruban all az orszag. Egy regi
diak visszaemlekezese szerint ekkorra mar megtizedeltek az iskolat. A tanarok kdziil
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tobben bevonultak katonanak, a diakok koziil pedig nehanyat elhurcoltak.^^'* Nem
volt hat, akinek keszuljon a lap, es nem volt, aki keszitse.
F E R E N C E S GIMNAZIUM
LANT (1988-1993) - T R E F (1992-1993) - L I M E S (1995-2002) - HIRBARAT (2002 - )
A haborii befejezese, 1945 utan atrendezddott az orszag politikai helyzete. A hatalomra jutott kommunista part megkezdte a szocializmus epiteset. A materialista-ateista vilagnezet jegyeben 1948-ban sorra allamositottak az iskolakat. A katolikus egyhaz az iij rend jogossaganak elismereseert cserebe azt az „engedmenyt" kapta, hogy
a korabbi iskolai kdzul megtarthatott nyolc gimnaziumot. A ferencesek kettdt, egyet
Esztergomban, egyet a korabbi gimnazium utddjakent Szentendren.^^^ A z itt miikddd Ferences Gimndzium-han aztan ujra akadt egy latin-magyar szakos tanar. Pater
Pinter Ernd, aki fontosnak erezte, hogy a diakok egy iskolai lapot szerkesszenek.
Egy masik nyelvszakos tanar, dr. P. Tdth Belane (nemet-orosz) segitsegevel 1987ben meg is inditottak az iskola Lant cimu kiadvanyat. A tanarnd visszaemlekezese
szerint a cimet die alkottak. A latin, angol, nemet szdvegii irasokat, feladatokat kdzld
lap betijihez ( L A N ) csak hozza kellett tenni a keresztet ( T ) es keszen is voltak. Igy
az irodalmi es miiveszeti emlekeket is idezd szd alatt mar indulhatott a lap. Kesd'bb
az emlitett nyelvekhez kapcsolddott meg a francia es az olasz nyelv. Sdt itt-ott magyarul is megszdlaltak a cikkirdk. Ilyen, tdbbnyelvii diaklap korabban meg nem volt a
varosban. Biztosan drdmmel olvastak a diakok. A z irdgeppel keszitett, gemkapoccsal
dsszetuizdtt hat oldalas lapban voltak kepek, kis tdrtenetek, rejtveny is. Ezeket mind
diakok irtak, es keszitettek. Olyan igazan maguknak szdld lap volt.
A m lehet, hogy a diakok - megismerve az onallosagot - maguk is mertek vallalkozni. Tref cimmel Ferences Firkaszok Folydirata alcimmel 1992-ben d'k is adnak
ki egy sajat lapot. A Pest Megyei Kdnyvtarban megtalalhatd 1993-as ket szam ( 1 , 3)
alapjan egyertelmii, hogy ezt tanari feliigyelet nelkiil csak diakok irtak. Szerkesztd'k:
Ferencz Mdnika, Hamza Agnes, Kapuvari Balazs, Kovacs Lenke, Repassy Zsuzsanna, Sonnevend Alexandra, valamint Jutas, K , es Pal. A lap termeszetesen magukrol
szdl, egy tatrai kirandulasrdl, a karacsonyi iinnepekrdl, egy palyazatrdl. De van benne
komoly tema is. Kapuvari Balazs a torindi lepelrdl irt folytatasban. Emellett olvashattak benne a diakok Apollinaire-rdl, Brechtrdl es Burnsrdi is. E s nem maradhatott el
humor itt sem: Ha jot sugna - nem hallod. Ha rosszat sugnak - meghallod. Ha tdbbfelet
sugnak - a rosszat hallod meg. Ha semmit sem sdgnak - hallatlan. A korabban emlitett
Lant cimu kiadvany 1995-ig jelent meg. Ekkor dr. P. Tdth Belane tanarno elment a
gimnaziumbdl, P. Pinter E r n d atya pedig Limes cimmel iij lapot inditott. A folydirat
alcime szerint Acta Antiqua Scholae Franciscorum Madiae, A z dkort es a latin nyelvet kedveld diakok es tanarok lapja. A fdszerkesztd atya mellett termeszetesen miikdddtt egy diakszerkesztdseg is. A z evek soran a nevek persze gyakran csereld'dtek.
Sajnos 2002 tavaszan tavozott az eld'k sorabdl a diaklapok lelke, E r n d atya. A z utolsd
szamot mar Zeke Szilard szinten latin szakos tanar iir szerkesztette. Szerencsere az
iskola folytatta a szep hagyomanyt es meg ez evtdl Hirbardt cimmel uj lapot adott ki.
Most egy magyar-tdrtenelem szakos tanar, Kampf Alfred allt a diakok elere. E z a
lap mar csak magyar nyelvii. A diakok irjak tele. E z t a lap alcime is tanusitja. Ott ez
olvashatd: A Szentendrei Ferences Gimnazium diakjainak lapja. Temajuk termesze824
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tesen az iskola elete. Kirandulas, sport, beszelgetes valamelyik tanarral, erdekes, a
vallashoz erosen kotodo emberrel (Eperjes Karoly szinmuvesz). A teehnika azonban
ekkorra megvaltozott. A z utobbi idoben mar a gimnazium sem papirra nyomtatja a
lapjat, hanem szamitogepen, az iskola honlapjan jelentetik meg.
S Z E N T E N D R E I R E F O R M A T U S GIMNAZIUM
ALFA
(2000 - )

Bar a helyi reformatus egyhaznak mar 1945 eldtt tdbb iskolaja is mukdddtt a varosban, most a rendszervaltas (1989) adott lehetdseget, hogy iijra iskolat indithassanak.^^'' A varos masodik egyhazi gimnaziuma, a Szentendrei Reformdtus Gimndzium
1999-ben nyitotta meg kapuit. Igazgatdndje a korabban a ferenceseknel tanitd dr. P.
Tdth Belane lett. 6 , mint gyakorlott lapszerkesztd ugy erezte, itt is kell egy lap, melyben megszdlalhatnak, prdbara tehetik magukat a diakok. Szellemes, es talald a lap
cimvalasztasa: A gdrdg abece elsd betujet (alfa) idezd kifejezes jelzi, hogy az iskola
lijra a kezdetbdT indult. A z oktatashoz nem a regi epiiletet kaptak vissza, hanem egy
mar meglevd iij at, a tiizoltdsag epuletet. E z t azonban alaposan at kellett epiteniiik,
alakitaniuk. A z induld lap fejlecen ennek az iij iskolanak a kepet latjuk egy diak. Sera
Tamas rajzaval. A lap 2000 szeptembereben megjelend elsd szamaban a Bekoszonto-t
dr. P. Tdth Bela, az iskolaert annyit harcold es tevd helyi nagytiszteletii ur irta: „Jd
lenne, ha ez a lap jd dolgokkal telne meg. Nem ugy, hogy csupa gyozelemrol, dicsosegrol,
sikerrdl es eredmenyessegrdl lehetne benne olvasni - bdr biztos jd lenne, ha nem a szegyenekkel kellene megtdlteni. Hanem abban az ertelemben, hogy szolgdlja ez a lap az ebben
az iskoldban tanuldk megbizhatd tdjekoztatdsdt, s ne csak arrdl, hogy mikor milyen rendezveny lesz, hanem arrdl is, hogy hogyan erezziik magunkat mi, az itt elok, ki hogy van
kdziiliink. De ha csak ennyi lenne, semmi tdbb, akkor valami nagyon hidnyozna belole...
SzUlessenek es jelenjenek meg ebben a lapban ertelmes, elgondolkodtatd irdsok, szep es
melyrdl fakadd versek, viddm olvasnivaldk, rajzok, karikaturdk, jd fotdk, es minden,
amivel adni tudunk egymdsnak valami jdt".
A nyolc oldalas lapot a diakok szamitdgepen vegzett munkaja utan szep papiron
igazi nyomdaban, a helyi vallalkozd, mar lapkiaddkent ismert Kadar Peter D'Sign
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nyomdajaban nyomjak. Ketszaz peldanyban, tudjuk meg az impresszumbol. A tema
termeszetesen itt is az iskola, rendezvenyeivel, programjaival, s ahogy a bekoszontoben a nagytiszteletu ur javasolta, sok ertekes gondolattal, irodalmi probalkozasokkal
van tele. A cikkeket a tanarok es a diakok irjak. A z indulo lapnal a szerkesztest meg
egy ott tanito magyar szakos tanarnd, kesd'bb radidriporter, Benkei Ildikd vallalta.
Ezt a munkat most mar evek dta az igazgatdnd, dr. P. Tdth Belane vegzi. Munkajat termeszetesen evente valtakozdan sok-sok diak segiti. Mivel maguknak irjak a
lapot, szamtalan dtletiik van. Kiildnbdzd rovatokat nyitnak es vezetnek, igyekeznek mindenrdl hirt adni. A z igazgatdnd szerint nagy segitseg a lap az okiatasban
is. Remek dtlettel terjesztik. E v elejen minden diak befizet 1000 forintot, amiert a
havonta megjelend lapbdl kap egy peldanyt, amelybdl - ha hazakeriil - a sziild'k is
mindent megtudhatnak az iskolardl. Milyen palyazat zajlik, ki milyen eredmenyt ert
el, gyermekiik mibd'l maradt ki, hova mehet, mit csinalhat. A z itt kdzdlt cikkek nagy
segitseget adnak az iskolai evkdnyv dsszeallitasahoz is. Termeszetesen ebbdl a lapbdl
sem maradhat ki a humor: Ismertesse a szappanok tisztito hatdsdnak mechanizmusdtl
- mondja a tanar. A szappan reszecskei megfogjdk es elviszik magukkal a szennyezodest
valaszol a diak. Hogyan tudna ezUstsziniX kardesonyfadiszt kesziteni egy iiveggdmbbdl?
- Hdt en sehogy, de szerintem, aki iigyes, az eziisttiikdr-probdval
A lap az indulasa dta folyamatosan megjelenik, es hirt ad az iskolardl.
M O R I C Z ZSIGMOND GIMNAZIUM
D I A K S Z E M M E L (1973) - M O R I C Z K A K LAPJA (1973)
En+Te-l-6 - Moricz - MI (1989) - Moricz (1992) - MORICZ UJSAG (1994) -MORICZ
E S V I D E K E HIRUJSAG (2003-2004) - EleMOZSIa (2003)
G R A F F I T I VAGY F I R K A M I N D E N K I N E K (2004)
M O R Z S I (2005) - G O L Y A T O L L (2006)
A z 1955-ben indult allami iskola, a Mdricz Zsigmond Gimndzium az evek soran a legnagyobb tamogatast kapta es a legtdbb diakot fogadhatta.^^' A legek soraba tartozik
meg, hogy az evek soran itt jelent meg a legtdbb diaklap is. A lapokat termeszetesen
ebben az iskolaban is valamely tanar, tanarnd iranyitasaval maguk a diakok irtak,
irjak es szerkesztik. Miutan a lapok csak veletlenszeriien jutnak el a kdnyvtarunkba,
azokrdl csak rdvid tajekoztatast adhattunk. A z evek soran kiildnbdzd technikakkal
(gepiras, stencil, nyomda) kesziilt lapokban nehol az evet sem jeleztek. Igy a sorrendbe teteliiknel is akadhat tevedes.
A birtokunkban levd elsd, 1973-ban kiadott DIAKSZEMMEL
cimet viseld lap
alcime szerint a Sagvari Endre K I S Z szervezet lapja volt. A szerkesztesben segitett
Marossy Agnes tanarnd. A lap inditasat - az egykori diak dnkepzd'kdri eredmenyes
munkajara emlekezve - jeles szemely, a Leanyfalun eld, de Szentendrehez is erd'sen
kdtddd ird, Szeberenyi Lehel kdszdnti a kdvetkezd szavakkal: „... hiszem, hogy a Szentendrei Mdricz Gimndzium tanuldinak elhatdrozdsa, csokorba kdtdtt, most megjelend
hiraddsa iskoldjukrdl, magukrdl, nemcsak ujat hoz, de velemenyalkotdsra is serkento
lesz irdi, olvasdi kdzdtt". E z t a lapot szdbeli kdzles alapjan a feltehetd'en jdkedwel teli
MORICZKAK
LAPJA kdvette.
1989-ben En-\-Te-\-0-Mdricz
cimmel adtak ki lapot. A kdszdntesben a szerkesztdseg igy rdgzitette ezt az izgalmas, am korantsem gond nelkiili esemenyt: "//o55Zfl5
gyujtomunka, vdrakozds, megtorpands, a dolgok dssze - nem - jdnni Idtszdsa, idegeske827
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des... egyszdval a megszokott szerkesztdi forgatokonyv lejdtszdsa utdn: ime megjelentiink
MI!...Ugy kepzeljiik, hogy egy eleven es mozgekony iskoldhoz hozzd kell tartozzek - tdbbek kdzdtt - egy dinamikus, eleven szemleletii iskolaujsdg is... ehhez azonban nemesak
MI kellUnk, hanem TI is, az iskola minden didkja, tandra, akinek igenis szdmit az, hogy
szinvonalas ujsdgunk legyen". S a lap megindult, igaz technikailag meg csak a meglevd mddszerrel, gepelve es tuzve, de valdban ott vannak benne a tanarok es diakok
cikkei, forditasai, rajzai. A szerkesztest az iskola pszicholdgusa, Horvath Judit vallalta. Munkajat termeszetesen diakszerkesztdseg segitette. Tagjai a kdvetkezd'k voltak:
Babineez Edit, Bartha Krisztina, Kadar Andrea, Peteri Diana, Terray Tamas. A lap
kiildn erdeme, hogy mint az igazi lapoknak, cimlaptervezdjiik is van. O Urdgi Laszld.
1992-ben mar csak a Mdricz, szdt talaljuk a cimlapon.
1994-ben uj tanarnd, Feher Andrasne kapcsolddik be a lapszerkesztesbe. Ekkortdl valtozik a cim is. A Mdricz Ujsdg-nak az impresszum szerint ujra van clmlaptervezdje, Polgar Andras, aki palyazat alapjan nyerte el e tisztet. Kiaddja is van a lapnak,
tudjuk meg ugyanitt, ez az iskola diakdnkormanyzata. A z 1995-ds ballagasi szam a
technikai tovabbfejlddest is jelzi. A lap vegen termeszetesen kdzlik azon jeles szerkesztdsegi bizottsagi tagok nevsorat is, akik a munkahoz hozzajarultak: Elsik Gabor,
Czirbus Tamas, Horvath Krisztian, Schuster Zoltan es Tomacsek Kristdf 3. C-s tanuldk. E z evben az iskola egy Emlekszamot is adott ki, az ekkor elhunyt, szeretett rajz
tanar, Somodi Laszld emlekere.
A 2000/2001-es tanevidl a diakdnkormanyzat mellett az iskolaiijsag mentoralasat
Sebd'k Katalin tanarnd vette at. A meg mindig Mdricz Ujsdg cimmel megjelend lap
azonban mar szamitdgepes programmal kesziilt Nemeth Ivan tanar iirnak kdszdnhetd'en. 2003-ban egy kis humorral a kdvetkezd olvashatd a lap fejlecen: EleMOZSIa.
A
nev kitalaldja es az iskolaujsag kiadasanak igazi mozgatdja Nagy Etele volt. A kepek
szerkeszteset Rdzsa Sandor tanar ur segitette, de a tdrdeld szerkesztesben a diakok
segitsegere volt az iskola rendszergazdaja, a korabbi mdriczos diak, Nagy Mark is. A
kdvetkezd tanevtdl Egressy Ddra lett a lap fdszerkesztdje. Egy sikeres diak-dnkormanyzati palyazatnak kdszdnhetd'en az iskola a diakdnkormanyzati szobaban igazi
szerkesztdsegi sarkot alakithatott ki. A tanuldk immar teljesen dnalldan szerkeszthetik a lapot, amely kevesebb tanari beleszdlassal, fiatalosabb, diakosabb hangveteM
lappa valtozott. E z t jelzi az uj cim is: Grafiti avagy firka mindenkinek. Termeszetesen
helyet kapnak a lapban az iskolai esemenyek, diakdnkormanyzati hirek mellett a diakversek es rajzok is. A fotdkat is diakok, Deim Balazs es Kovacs Kornel keszitettek.
Egressy Ddra utan Feher Anna, majd Varga Krisztina lett a lap diak fdszerkesztdje.
A 2005/2006. tanevtdl - a media-kommunikacid tagozat indulasatdl - a tagozati esoportoknak egy lapkeszltesi projektet kell megvaldsltaniuk. A diakok a tanev
vegere elkeszitenek egy szines-latvanyos iskolaujsagot, amit megfeleld marketinggel
be is kell vezetniiik az iskola piacara, gondoskodniuk kell ertekeslteserdl. A z elsd
evben Szarvas Rita tanarnd mentoralasaval Morzsi, a kdvetkezd evben Kerezsi Csaba
tanar ur mentoralasaval Gdlyatoll volt kiadvanyuk cime. A 2007/2008-as tanevtdl dr.
Cserine Andirkd E v a tanarnd iranyitasaval az iskolai honlapon olvashatdk a diakok
Irasai.
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PETZELT JOZSEF SZAKKEPZO KOZEPISKOLA
I P A R I S O K (1994) - P E T Z E L T M U V E K (2001 - )
A z 1949-ben alakult, az evtizedek soran tobb nevet viselo ipari tanulo, majd szakmunkaskepzo, 1989-tol Petzelt Jozsef szakkepzd kdzepiskola neven ismert iskolaban
ugyan kuldnbdzd ipari szakmak ismerdit es muveldit kepeztek ki es kepezik, de azert
a tanarok itt is fontosnak tartottak a kulturalis miiveltseg elsajatittatasat. Iskolai
kdnyvtaruk van, diakszinhazat mukddtetettek es mukddtetnek. 1997-tdl rendszeres
evkdnyvet adnak ki.^^^. Emellett termeszetesen 6k is adtak es adnak k i sajat iskolaujsagot. A z elsd prdbalkozas az 1994. marciusaban megjelent IPARISOK cimu lap volt.
Benne Hargitai Katalin tanarnd a kdvetkezd szavakkal kdszdntdtte az olvasdt: „Mmdig drdm es nagy vdrakozds egy uj lap inditdsa. Ilyenkor a szerkeszto, a kiadd tele vannak
remenyseggel es abban biznak, hogy a lap megtaldlja olvasdtdbordt. Egy regi kivdnsdgot
szeretnenk valdra vdltani. Lehetdseget adni arra, hogy elmondhassdtok - veliink egyiitt
- mitgondoltok a sajdt es a vildg dolgairdl... Vdrjuk rnunkditokat es a segito kritikdt".
2001-tdl az iskolai tajekoztatast a PETZELT
MUVEK cimmel megjelend lap vallalta fel. E z t is egy tanarnd, Kdszegi Judit segiti, aki amellett, hogy itt tanit, egy varosi
lap, az Uj Szentendrei Hirlap szerkesztdje is. A minden hdnap masodik penteken megjelend, negy oldalas, 20 forintert arult lapban is termeszetesen az iskolardl van szd. A
szigndval is jelzett cikkekben emellett irnak meg sok minden masrdl, ami a diakokat
erdekii. V a n cikk a drogrdl, kdzdlnek beszelgetest valamely tanarral, kdzlik a kulturalis es sportprogramokat. E s itt is vannak az irodalommal is prdbalkozd diakok.
Szerencsere a humor ebbdl a lapbdl sem marad ki.
ALTALANOS I S K O L A K
Bar az ide jard tanuldk, tarsadalmi, irodalmi muveltsege meg nem olyan megalapozott, mint kdzepiskolas tarsaike, azert nekik is sziiksegiik van tajekoztatasra, es van
velemenyiik az iskolajukrdl, tanaraikrdl. Ezert die is adtak es adnak ki lapot. A z iddszaki kiadvanyok altalaban az evszakokhoz, iskolai iinnepekhez (evkezdes, ballagas)
kdtddnek. A lapok bemutatasat az iskolak abecerendjeben vegeztiik.
B A R C Z I GUSZTAV ALTALANOS I S K O L A
BARCZI BONGESZO
(2004 - )
A kezdetben kisegitd iskolakent miikddd, kesdl^b egyre magasabb szintii oktatasi vegzd, 1988-tdl 2008-ig dnalld iskolakent szamon tartoit^^'* ^arcz/ Gusztdv Altaldnos Iskola 2004. decemhereben BARCZI BONGESZO
cimmel lapot inditott. A z igazgatdnd,
Hejjas Janosne ugy erezte, hogy a hatranyosabb helyzetii diakoknak is sziiksege lehet
tajekoztatasra, es drdmet okozhat nekik egy lap szerkesztese, olvasasa. Legfdlceppen
azonban a sziildlchdz szeretnenek minel tdbb ismeretei eljuttatni. Kdszdntdjeben a
szerkesztd a kdvetkezdlckel bocsatotta utjara a kiadvanyt: „ Tandrok es didkok alkotjdk a lelkes csapatot, amely gazddja e nagyszerii kezdemenyezesnek. A Bdrezi Bdngeszo
cimil ujsdgunk bemutatkozd szdmdt tartja kezeben a kedves olvasd. Tandmak, didknak,
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szulonek es minden kedves erdeklddoknek kivdnom, hogy e lapforgatdsa okozzon kellemes perceket". Atnezve a lapot, az valoban oromet okoz. Elsokent a megjelenesevel.
Teehnikailag es formailag, tartalmilag meglepoen igenyes. A formal megjeleneshez a
palyazati penzek megnyerese adott lehetoseget. Meg szines kepek, rajzok, fotok kdzlesere is lehetdsegiik nyilt. Tartalmilag termeszetesen ez a lap is az iskola esemenyeirdl, programjairdl ad hirt. Olvashatunk benne az elert eredmenyekrdi, sikerekrdl. A
legnagyobb siker, hogy a lapot tdbbnyire a diakok cikkei, rajzai tdltik meg. V a n , aki
meg versirassal is megprdbalkozott:
A naplemente
Mikor a nap lemegy,
rad gondolok es gondolataim
messze jarnak, at mindenen,
deeanokon, erddlcdn, hegyeken at.
At a szavannan, sivatagon, egeszen oda,
ahol senki se jar.
(Lovas Katalin, 8. osztaly)
A lap az indulas dta folyamatosan megjelenik. A z iden mar mint a szabalyos lapok, az evszamot is jelezve, megkezdtek a I V . evfolyamot.
BARCSAY J E N O ALTALANOS I S K O L A
SZLV! (1989) - BARCSAYSOK LAPJA (2001 - )
A z 1979-re felepiilt Felszabadulas lakdtelepen megkezdte miikddeset egy iij altalanos iskola is.^^" A z iskola igazgatdja, Szekeres Laszld 1989-ben iigy erezte, hogy az
eredmenyes tiz evet kdszdnteni kell, ezert 1989-ben S Z I A ! cimmel egy rajzokkal,
informacidkkal teli lapot adtak ki. Meg ez evben uj igazgatd keriilt az iskola elere.
Azonban Torbane Ballagd Zsuzsanna is fontosnak erezte az iskolaujsag iigyet: megdriztek a cimet, es tovabb folytattak a lapot. Ennek mar van impresszuma, amelybdl
megismerhetjiik a (belsd terjesztesre) kiadott lap szerkesztdl)izottsaganak a tagjait is.
6 k Banfalvi Antalne es Racz Ibolya tanarndlc valamint Bdrdcki Andrea es Vrskovetz
Maria tanuldk. 1992-ben megvaltozott az iskola neve. Felvettek a varoshoz erdsen
kdtddd jeles festdmiivesz, Barcsay Jend nevet. E z persze egy kis szellemi atrendezddessel, fejlddessel is jart. 2001-tdl megvaltozott az iskolai lap cime is. Ekkortdl B A R C S A Y S O K L A P J A cimmel jelenik meg, de nem tagadja meg a miiltat sem. A cim
alatt megbiijva ott van a diakok szamara termeszetes kdszdnes: Szia! A z iij szerkesztd, Tdthne Vojtek E v a tanarnd az induld szam ajanlasaban rutinos fdszerkesztdlcent
kis humorral kdzli a lap celjat, feladatat. „Kinek ajdnlom ujsdgunkat: a baresaysoknak,
szentendreipolgdroknak, tdmogatoknak es irigyeknek".
A napkdzben dolgozd, az iskolaba nehezen eljutd sziildlcnek es a varostdl igen
tavol esd, tdbb ezer lelket szamlald lakdtelepnek sziiksege is van az iskola nevelesi
programjanak es a lakdtelepen zajld kulturalis esemenyeknek az ismertetesere, a hirek kdzlesere. Termeszetesen ezt a lapot is tdbben csinaljak. Tanari segitseg mellett
830
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a szerkesztdsegben ott vannak a diakok is. 2002-td'l mar igazi lap lettek. V a n impreszszumuk, amelybdl megtudhatjuk, hogy a bekeriild szoveget korrektor ellendrzi es a
kiillemet grafikus tervezi. Temaja szerint termeszetesen ez a lap is az iskolardl szdl,
kdzli az drdmdket, gondokat. Hirt ad a lassan kulturalis kdzpontta vald iskola miiveszeti programjairdl, felhivja a figyelmet valamely itt rendezett kepzdmiiveszeti kiallitasra, irodalmi bemutatdra. A hirek, beszamoldk mellett szerencsere itt sem marad
el a humor. Egy 8. c. osztalyos diak kerdezi: Az drviznel a fal nem lesz vizes? Tanari
beszdlas: Kevesen vagytok, mint a napkoziben a vajas kenyer!
A z egyre szebb formaban megjelend lap maig teljesiti a kitiizdtt celt, tajekoztatja
a szijldlcet es a lakdtelep lakdit az iskolaban zajld esemenyekrdl.
I Z B E G I ALTALANOS I S K O L A
LURKO
(2001 - )
Bar a varos legnagyobb multu allami iskolaja kinn, a „falu szelen", az 1766-ig dnalld
telepiileskent ismert Izbegen miikddik, de ez az iskola sem maradt el az uj szemlelet es technika adta lehetdsegektdl.**^' 2001 jiiniusatdl L U R K O cimmel lapot adnak
ki. A z iskolaiijsag elsd szamaban az igazgatdnd, Varkuti Ilona kdszdntdjebdl sok
mindent megtudhatunk a lap indulasardl: „Nagy keszUlodes elozte meg a megjelenest,
szerettek volna a szerkesztok minden korosztdly erdeklddeset felkelteni. Az, hogy sikeriilt-e, ti, didkok fogjdtok megmondani". A lap megjeleneset termeszetesen a sziildlc
is tamogattak. A kek szinii, jdl olvashatd lap nyomdai munkajat peldaul Konecsnine
Dobos Maria vegezte. A lapnak ugyan nines impresszuma, de az oldalakrdl sok mindent megtudunk a szerkesztdsegrdl. A diakszerkesztdseget fotdkkal mutatjak be. 6 k
Bedics Brigitta, Zelei Mark, Horvath Sztaniszlav, Tdth Mate, Telin Istvan, Kenyeres
Laszld, Kerekes Judit, Szinnai Bettina, Tegla Georgina, Simkd Peter, Szabd Peter,
Kondas Mark, Schneider Geza, Kovacs Bence, Halasz Gabor, Kirilov Klaudina, K a sza Noemi, Veisenburger Csilla, Heintz Jdzsef, Hafra Bence, Havran Bence, Tellar
Norbert. A nevek az evek soran termeszetesen folyamatosan valtoztak.
A z elsd szamban tartalomjegyzek tajekoztatja a kedves olvasdt - am a tartalom itt
is ugyanaz, mint a tdbbi iskolaban: valamely fontos iskolai rendezveny, esemeny (kirandulas, sportverseny). De megszdlalnak a lapban a sziildli is. V a n meg benne sok
fotd, keresztrejtveny es termeszetesen egy kis humor: Az agressziv kismalae bemegy
afagyizoba, es megkerdezi: Van fagyi? Mire az eladd: Milyet ker? Az agressziv kismalae:
Sok a szdveg!" A lap valtozd szinben es formaban, de evek dta folyamatosan viszi szet
az iskola es a varosresz hireit az itt eldlcnek, a sziildlcnek es az erdekldddlcnek.
I I . R A K O C Z I F E R E N C ALTALANOS I S K O L A E S GIMNAZIUM
M I IS VAGYUNK (1992-1996) - SZAMOVAR (1997) - SALATA (1997) - RAKOC Z I S F O L Y O S O (2006 - )
A z 1948-tdl altalanos iskolakent miikddd Rakdczi iiti eldl3b fiii-, majd koedukalt iskola 1992-tdl gimnaziumkent is miikddik.^^^ I J j funkcidjukat azzal is szerettek volna
hangsulyozni, hogy lapot adtak ki. A szep zdld papiron, nyolc oldalon M I I S V A 831 Petho Zsoltne Nemeth Erika: i. m. 259-284. p.
832 Petho Zsoltne Nemeth Erika: i. m. 341-354. p.

229

G Y U N K cimmel megjeleno lap megfelel az ujsagkeszites alapvetd kdvetelmenyeinek. V a n impresszuma, amelybdl megtudhatjuk, hogy megjelenik havonta, tanar
szerkesztdje Ternai Andras mellett vannak diakszerkesztdTc is, Lajos Krisztina es
Varadi Melinda. A z elsd szam vezercikke termeszetesen arrdl szdl, hogy Vagyunk.
Riportot keszitettek a gimnaziumma valas nagy harcat levezenyld iskolaigazgatdval,
Hajdu Gaborral. A lap a tovabbiakban pedig ugyanarrdl szdl, mint a tdbbi diaklap.
Az iskolardl, a rendezvenyekrdl, esemenyekrdl. A cikkekben megszdlaltatnak tanarokat, jeles szemelyeket. Kdzlik a hireket, a valamiben eredmenyesen szerepld diakok nevsorat. Kiildn erdeme a lapnak, hogy sok benne a vers, az irodalom. Ezeket
pedig a diakok nemcsak olvassak, de maguk is irjak. Termeszeteseri itt sem marad k i
a humor: A Meteoroldgiai Intezet jelenti, hogy a II. Rdkoezi Ferene Altaldnos Iskola es
Gimndzium II. emeleten nem esik tdbbe az eso. Lajos bdesUA mdsodfoku drvizvedelem
kesziiltseg ledllitva. A vedreket, csebreket el lehet adni, a lavdrjdt mindenki hazaviheti,
hadd mosdjanak ismet a csalddok.
A kezdeti gondok utan az iskola aztan szepen fejldddtt tovabb, es elte az iskolak
szokasos eletet. Jdttek iij szerkesztdic, iij diakok, iij dtletek. A z evek soran tdbbszdr
megiijult a lap. 1997-ben mar feher papiron, S Z A M O V A R cimmel keriil az erdekIdddlc kezebe. D e termeszetesen ez a lap az eldzd folytatasa. E z t azzal is jelzik, hogy
a cim ala odairjak: 5. evfolyam. Szerencsere a humoruk sem tiint el. A lap hatsd oldalan a kdvetkezdlcet kdzlik: Mecends by: Sdrika neni, Az ujsdg kesziilt 1997.6.12-17, a
szerkeszto (Salgd Attila) keszult: 1979. 12.12 Majd folyik tovabb az elet. Meg ebben az
evben megint iijitanak, ettdl kezdve a S A L A T A cimen, 20 Ft-ert arult lapban talalnak erdekes olvasmanyokat, hireket a diakok es a szuldlc. Meg is komolyodtak. Ujra
van a kiadvanynak impresszuma. Ebbdl megtudhatjuk, hogy a lap felelds szerkesztdje
Farkas Beatrix, es szerkeszti a szerkesztd bizottsag, melynek tagjai: Farkas Beatrix,
Hajdu Lilla, Ikvai-Szabd Botond, Koncz E r i k a , Nemeth Adel, Szdcs Katalin, Kovacs
Janos, Timar Andras, Kisanyik Balazs. Majd 2006. aprilisatdl ismet uj cimet kell megtanulniuk az olvasdknak. A z ekkortdl R A K O C Z I S F O L Y O S O cimet viseld lap mar
tizenket oldalas es jobb technikai lehetdseggel keszult. V a n tervezdje is, d Pacsika
Mate. A z egyik diakszerkesztd (Bum-bee) a bekdszdntdjeben (Udv Mindenkinek!)
jelzi, hogy a lap csak formailag valtozott meg, de tovabbra is sok-sok erdekes cikket,
interjiikat, hireket kdzdl. E s van benne iijra humor. Fejezziik be ezzel! Ket skdt taldlkozik: Adj egy cigit! Nem adok. Oke, akkor rdgyujtok a magamebdl, de megadod!
SZENT ANDRAS ALTALANOS I S K O L A
SZENT ANDRAS H I R L E V E L
(2004 - )
A rendszervaltas nyiijtotta lehetdseggel elve 1992-ben megkezdte miikddeset a varos
egyetlen egyhazi, rdmai katolikus altalanos iskolaja. Megalakulasarol egy kdnyv es
szamtalan lijsagcikk taniiskodik.^^^ Majd 2004-ben iigy ddntdtt az iskola vezetdsege,
hogy ezutan a sajat keziikbe veszik a hiradast. Magukrdl maguk tajekoztatjak a sziiIdlcet es diakokat. A S Z E N T A N D R A S H I L E V E L cimen megjelent lap masodik,
oktdberi szamanak impresszumabdl aztan tdbb mindent is megtudhatunk az iijsagrdl. Megjelenik havonta, kesziil az iskola ujsagird szakkdre. A kiadvany nem papiron
jelenik meg, hanem az interneten az iskola honlapjan. A technikai munkat Csaszar
Csaba tanar iir segiti. Altala jutottunk hozza a Pest Megyei Kdnyvtarban most kezbe
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veheto nyomtatott peldanyhoz is. Attekintve a negy oldalas, sok rajzzal teli lapot,
nem okozott meglepetest, ez is igazi diaklap. Termeszetes, hogy itt is azt talaljuk az
oldalakon, amit a tobbi iskolai lapban: hireket az iskola eleterol, rendezvenyeirol,
oromeirol, riportokat valamelyik itt dolgozo tanarrol, vagy szamukra erdekes, kedves
szemelyrol. Csak itt tobb az elmelyiiles, az ahitat. A versek, ha diak irja is, mely erzeseket driznek. Ime kdziiliik egy:
Anydm, anydm, edesanydm
Anyam, anyam, edesanyam
H a beteg vagyok d vigyaz ram,
H a elalszom drzi almomat
Simogatja lazban egd arcomat.
H a nem lenne, en se volnek
Szep dalokat nem dudolnek
Nem ennek, nem innek
Iskolaba se jarnek.
Rosszassaggal sokszor bantom
Faj Ot szomoriinak latnom
Anyam, anyam, edesanyam,
Meg sokaig vigyazz ream!
Gajdos Gergely 3. a.
H a szdban itt nem is talaltunk humort, azert az ennek az iskolanak a programjabdl sem marad ki. A z egyik lapban peldaul ismertettek a bohdetervezd rajzverseny
gydzteseinek nevsorat. A lap havi rendszeresseggel maig tajekoztatja az erdeklddd'ket az iskola eleterdi.
T E M P L O M D O M B I ALTALANOS I S K O L A
TEMPLOM EGERE
(1991 - )
A korabbi egyhazi iskola Templom dombon levd epiileteben miikddd',^^^ a rendszervaltas biztositotta uj programra - kdrnyezetvedelem, miiveszeti neveles - epiild kis,
csaladias iskola a rdla szdld sok ujsagcikk utan maga is szerette volna a sziildlckel es
az itt eldlckel megismertetni az iskolaban folyd munkat, elkepzeleseket, programokat. Ezert 199L aprilis 1-en egy lapot inditottak iitnak. A szerkesztdseg humoranak
jdvoltabdl a kiadvany T E M P L O M E G E R E cimmel keriilt az erdekldddlc kezebe.
A valtozd rendszeresseggel megjelend lapot itt is kdzdsen szerkesztik a tanarok es
diakok. A z induld lap tanar segiidi dr. Gyurcsek Istvan, Csalld Attila es Tenkesne
Halasz Enikd, Rita voltak. A diakszerkesztdlc evenkent valtoznak.
Termeszetesen ez a lap is az iskolardl szdl. Rdgzitik az itt zajld esemenyek, rendezvenyek sorat, kdzlik a hasznos informacidkat. Ezen tiil sok szd esik meg az itt inditott
es miikddd Erdei iskolardl. A z is termeszetes, hogy a rajzot szeretd es magas fokon
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muvelo diakok lapjaban sok a rajz. Peldaul kepekben variacok jelentek meg az egerre. Majd utalva a profiljukhoz merten irtak egy vidam allatmeset is: A Ldnchid oroszIdnjai mellett van egy zebra. Ott megdll egy Jagudr. Kiszdll egy urge, felcsip egy tyukot es
felmennek a Sasba, elszivnak egy Fecsket, kicsit malackodnak, aztdn vdrjdk a gdlydt.
A lap a tobbi iskolahoz hasonloan alapitasa ota maig rendszeresen tajekoztatja az ide
jaro diakokat, sziiloket es a modszeriik irant erdeklodo olvasokat.
VUJICSICS TIHAMER ZENEISKOLA
HANGVILLA
(2003 - )
Ugy tiinik, a zeneiskolaba jarok nemcsak a hangszereket veszik szivesen a keziikbe, de
nem allnak hadilabon a betiikkel sem. Iddnkent tollat is ragadnak es nekiveselkednek
az iijsagirasnak is. A Diakdnkormanyzat a 2003/2004-es tanevben H A N G V I L L A cimmel lapinditasba kezdett. A lapot tdbbnyire az ide jard diakok irtak. A z elsd prdbalkozast kis csend kdvette, majd a kdvetkezd tanevben Ujra indul a Hangvilla cim alatt a
kdvetkezd'ket hozzak a kedves olvasd tudomasara: Az elsd probdlkozds utdn ujbol indul
a Hangvilla ujsdg... remelve, hogy a didkok egy kicsit tdbbet fognak megtudni igy a Zeneiskola mindennapi eleterol, esemenyeirdl, es nemcsak „bejdmak majd" ide. A lapot a D i akdnkormanyzat adja ki, de felnd'ttek, az igazgatd, Bokor Gydrgy es Kovacs Zsuzsanna
tanarnd szerkeszti. A diakoknak a sok gyakorlas mellett bizony keves ideje maradt az
irasra. A nyomdai eldlceszuleteket az egyik apuka, Bazsd Gabor vegzi. A szep formaju
tizenket oldalas kis kiadvany a D'Sign I ^ t . vezetdjet, Kadar Petert dicseri.
Bar a lap egy miiveszeti iskolabdl keriil ki, szerkezeteben es szemleleteben alig
kiildnbdzik a tdbbi diaklaptdl. A z oldalakon leginkabb az iskolardl, a diakokrdl esik
szd. Ahogy a bevezetd'ben irtak, a lapban benne van az iskola mindennapi elete. Irnak
az iskola eves programjairdl, a tamogatasokrdl, a diakoknak es az egyiitteseknek a
kiildnbdzd versenyeken elert eredmenyeirdl, a zenei taborokrdl, a cserekapcsolatokrdl. Ebben a lapban is vannak riportok, rejtveny. Amiben egy kicsit elter a idbbiekidl
az, hogy rendszeres a lapban az ismeretterjesztes. Olvashatunk cikkeket a zenetdrtenetrdl, hangszerekrdl, kiildnbdzd zenei fogalmakrdl, intezmenyekrdl. A kepekkel teli
lapban a cikkeket ugyan tdbbnyire a tanarok irjak, de szdt kapnak a diakok is. Irnak
egy-egy eredmenyes szereplesrdl, egy erdekes rendezvenyrdl, esemenyrdl. V a n , aki a
hangszerek megszdlaltatasa mellett megprdbalkozik az irodalommal is. Egy 1. osztalyos fuvolas peldaul verset irt:
Vers
Baranyfelhdn iil az angyal
A kdnyvet kezeben olvasgatja
Szep almokat, verset mond az egben,
S leszall a fdldre almodban ejjel.
H a feltekintesz a csillagos egre,
A csillagokban ezer angyal kepe,
A z angyalok kdnnye az arcodhoz er,
Emlekszik rad a csillagos eg.
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H a az almodban az angyal megjelenik,
E s a jo kivansagokat szetereszti,
Szalljon read a bekesseg,
Boldogsag es egeszseg.
Dimitrova Veronika
A lap indulasa ota folyamatosan evente egyszer jelenik meg es ad tudositast az
iskolarol, a varos zenei eleterol es a zenetortenetrol.
TOVABBI I F J U S A G I L A P O K
A z alabbi lapok nem valamely intezmenyesitett allami iskolahoz kothetok, de targyuk a tanulas, az ifjusag, kiadojuk pedig valamely helyi iskola. Ezert ugy ereztuk,
hogy ide tartoznak a diaklapok koze.
THE ENGLISH CENTER TIMES
(1999 - )
A z utobbi evekben egyre nyilvanvalobba valt a magyarok szamara, hogy sziikseg van a
nyelvtudasra. A z iskolakban elsajatitottnal magasabb szintii, vagy az akkor kihagyott
lehetosegek potlasara nyujtanak segitseget a varosban is miikodni kezdo magan nyelviskolak. A The English Center Nyelviskola az ev megjeldlese nelkiil a nyelvtanulas
osztdnzesere es az iskola nepszeriisitesere a fenti eimmel egy lapot adott ki. Alcime
szerint a kiadvany „sz6rakoztat6 olvasnivalo nyelvgyakorloknak". A Bekoszontoben
a szerkeszto a kovetkezokkel bocsatja iitjara a lapot. Kedves Olvasdnk! Sok szeretettel
iidvozoljuk elso ujsdgunk lapozgatoi kozott! Mi, a Dunakanyar kornyeken elok meltdn
biiszkek vagyunk lakohelyiinkre, melyet a vildg minden tdjdrol erkezo emberek gyakran
Idtogatnak. Ha nem is szembesiiliink nap mint nap, mindenkeppen egyre erosebbnek
tiinik a kenyszer, hogy tudjunk angolul - azon a nyelven, melyen a vildg beszel".
E z a lap termeszetesen nem az iskola eleterol, eredmenyeirol szol, hanem a nyelvtanulasrol. E z t pedig erdekes, neha politikai tortenetek, adatok kozlesevel segiti. A
lap impresszumabol a kovetkezok deriiltek ki. Kiadoja Balogh Zsuzsanna, menedzser
kiado T o m Hoover. A tipografiai a Szentendren eld, itt a Mdricz Zsigmond Gimnaziumban tanuld ifj. Egner Kalman keszitette. Majd kdvetkezik a kdzremiikdddlc es
tamogatdk nevsora, akik termeszetesen mind szentendreiek. A nyomdasz is az, a mar
tdbb iskolai lapnal megismert D'Sign nyomda tulajdonosa, vezetdje, Kadar Peter. E
szempontok szerint is a mi lapunk ez a lap.
DUNA PARTI DUMA PARTI
(1999 - )
Szinten nem iskolai lap, de egyertelmiien a fiataloknak, a diakoknak szdl ez a kiadvany.
Tamogatdja es kiaddja az Erdei Iskola Alapitvany is az egyik helyi iskolahoz (Templomdombi Altalanos Iskola) kdtddik. A z impresszumban a lapban a kdvetkezdlcet tudjuk
meg: nevaddja Mezei Gydrgy, es irjak a Duna-parti tizenevesek. A havonta ketszer megjelend ifjusagi magazin fdszerkesztdje Czibor Valeria nem is kezdhette volna maskepp
a bekdszdntdjet, mint igy. „Sziasztok! Az ember tiz es husz eves kora kdzdtti iddszakban a
legerzekenyebb, a legnyitottabb a vildgra.. .Ez az evtized hozza a legtdbb vdltozdst. A gyerek233

bol tinedzser, majd pedig fiatal felnott vdlik. Ti, akik most elitek ezeket az eveiteket nyilvdn
egyetertetek velem, amikor azt dllitom, a nyilvdnossdg, a sajto keveset foglalkozik veletek, nem
igazdn tdrja fel a problemditokat, nem osztoznak oromeitekben, gondjaitokban".
Majd a szerkeszto bemutatja a kesziilo lapot, megjegyzi, hogy a magazinban a fiatalok beszamolhatnak a „hazuk tajan tortentekrol", azaz az iskolaikrol es az oket erdeklo
gondokrol, oromokrol. Varja tehat a fiatalok, es nemcsak a szentendrei fiatalok irasait,
jelentkezeset. Szeretne igenybe venni a munkajukat a lap szerkeszteseben is, hogy igy
hozza szokjanak a rendszeres, felelossegteljes munkahoz, es hogy reszesei legyenek
az iij kozosseg kialakitasanak. Mindezek a szavak pedig ugyancsak egy iskolaban, a
Petzelt Jozsef szakkepzo kozepiskolaban tartott szerkesztoi megbeszelesen hangzottak
el. A szep kiallitasu, szines, fotokkal teli lap elsd szama 1999. szeptember 1-en jelent
meg es minddssze 120 foriniba keriilt. A cimlapon vegig Miser Istvan, a Szentendre es
Videke cimii lap fotosanak kepei lathatdk. A z altalunk ismert harom szamban a cikkek
temaikban - erthetden - mind az ifjusaghoz kdtddnek. S hogy valdban diaklap ez a
lap, az is jelzi, hogy tele van humorral. Ezek a T O K J O oldalon es az illusztracidkban
is lathatdk. Ime kdziiliik kettd: Egy anya felhivja 14 eves Idnydt: Szexudlis problemdkrol
akarok veled beszelni - Oke! -feleli a Idny - ha tudok, segitek. Illetve: - Hallom megbuktattak matekbol. - Dehogy buktattak! En magam buktam meg! Alairas egy rajzhoz: Nem
tudom tovdbb vedeni a termeszetet, mert delutdnra mozijegyem van!

234

A SZERKESZTO SZEMELYE M U T T
SZENTENDREI VONATKOZASU LAPOK
BETON-ELEM - BETON
(1963 - ) (1992 - )
A z ipari munka evszazadokon at orszagszerte a cehekben zajlott. A helytorteneszektol tudjuk, hogy egykor Szentendren is tobb ceh miikodott. A technika fejlddese
azonban elsodorta a ceheket, jdttek a gyarak, kisiizemek. A z elsd ipari uzemek a
varos kiilsd keriileten, Izbegen alltak munkaba. Benn a varosban, a Pannonia-telepen
epiiltek ki ipari iizemek. Elsd'kent az 1920-as evekben az Ascher Elemer altal alapitott Andrea Cementgyar kezdte meg itt a miikddeset. A kezdetben 25-30 embert foglalkoztatd gyar 1945 utan a Beton- es Vasbetonipari Miivek szentendrei gyara neven
miikdddtt tovabb.**^^ Mai ismert neve S Z E B E T O N . A fentebb emlitett lapot nem a
szentendrei gyar adta ki, de mindenkepp kapcsolatban all vele.
A Beton- es Vasbetonipari Miivek 1963-ban indult Beton-Elem cimii, meg 1.30
Ft-ert arult lapjanak impresszumaban ez all: A B V M dolgozoinak lapja. Megjelenik
minden masodik penteken Budapesten. Hetfdn pedig az itt fel nem sorolt tizenket,
gyarteleppel rendelkezd telepiilesen. Ezek kdzdtt termeszetesen ott van Szentendre
is. Kesd'bb valtozik a kiadd neve: Magyar Cementipari Szdvetseg es 1992-tdl csak B E T O N lett a lap cime. De nemcsak a lap cimeben tdrtent valtozas, hanem a szentendrei gyar eleteben is. Szerencsere, nem sziint meg, csak 1994-ben atalakult reszvenytarsasagga. A lap sem sziint meg. Szamai hianyosan megtalalhatdk a Pest Megyei
Kdnyvtarban is. B a r a lap cikkei temajuk szerint csak a szakmat erintik, azert nehol
talalhatunk kdztuk varosi vonatkozasii hireket is.
IRODALOMISMERET
(1990 - )
A Magyar Irodalomtdrteneti Tarsasag folydirata. A z egyetemi oktatdk, kutatdk, kdzepiskolai tanarok, muzeoldgusok, kdnyvtarosok, bdlcseszhallgatdk altal irt tanulmanyok, esszek reven kdzvetiti az irodalomtudomany uj eredmenyeit. Ezzel is segiti
a magyar tanarok oktatd, neveld munkajat. A Tarsasagnak a kezdetektdl sorra megalakultak a megyei Tagozatai is. A Pest Megyei Tagozat kdzpontja a Zsambekon miikddd Tanarkepzd Fdiskola, vezetdje Kovacs Jdzsef lett. A tagozat munkaja azonban
1989-tdl szorosan kapcsolddott a Szentendren levd Pest Megyei Kdnyvtarhoz is. A z
Irodalomtdrteneti Tarsasag azdta szamtalan rendezvenyt, eld'adassorozatot tartott.
Sdt meginditotta a fent jelzett folydiratot is. A z emlitett kdzds munkat jelzi, hogy a
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Tarsasag altal az I . evf. 1. sz. 1990. november decemberben kiadott folyoirat helyeiil
a ket telepiilest tiintettek fel.
VENATUS
(1990-1991)
A Magyar Vadaszok Orszagos Szdvetsege eloszor 1909-ben adott k i lapot. 1945
utan a vadgazdalkodas is allami iranyitas ala keriilt. A vadaszai megmaradt, de
hivatalosan csak a magas rangu allami tisztviseldk kivaltsaga lett. A vagy a szakemberekben es erdekldddkben ugyan megmaradt, de a vadaszok sokaig csak a
nyugatrdl behozott magazinokat olvasgathattak. A rendszervaltas utan azonban
valtozott itt is a helyzet. 1990. aprilisaban a fenti cimen megjelent egy lap. Igaz
csak prdbalkozaskent. D r . Ilcsik Sandor igy fordult a Tisztelt Olvasdk-hoz:: „Izgalommal vegyes kivdncsisdggal nyujtom dt Onoknek a Venatus vaddsz es fegyvermagazin elso probaszdmdt. Abban remenykedem, hogy ez a reprezentativ kidllitdsu
magazin megnyeri tetszesUket". A lap valdban reprezentativ. A szep, fenyes papiron
megjelent lap tele van szines fotdval, es erdekes cikkekkel. Megismerhetjiik beldle
a vadaszat tdrtenetet, egy-egy regi ismert vadasz eletet. Vegig mustralhatjuk a regi
es uj vadaszfegyvereket. Ott van benne minden, ami egy vadaszt erdekelheti. Ugy
latszik, olyan nagy volt az erdeklddes, hogy emelni kellett a peldanyszamot. A h hoz azonban egy kevesbe reprezentativ kiadvany kellett. A lap szerkesztdje, Csekd
Sandor reven kapcsolddik a varoshoz.
MAGYAR VADASZLAP
(1991 - )
Cseke - az iijsagirdkent a Szabad Eurdpanal alneven dolgozd Cseke Laszld miatt - Csekd Sandornak sikeriilt megvaldsitania gyermekkori almat, ujsagird lett.
1967-ben a Hirlapkiadd Vallalathoz keriilt, majd a Sdrgyari Dolgozd c. iizemi lap
munkatarsa. Elvegezve az ujsagirdi iskolat eveken at a Magyar Radid es Televizid
kiilsdsekent dolgozott. A radidban a Krdnika munkatarsa, a televizidban bemondd lett. Rdvid ideig a V a s - Z a l a megyei radid es tv-tuddsitdja. Z a l a i tartdzkodasa alatt elinditotta a Zalaerdd cimui erddgazdasagi lapot. E k k o r keriilt szorosabb
kapcsolatba az erddvel, a vadaszattal. 1975-ben a Nimrdd cimui lap fdszerkesztdje, amelyet 1976-ban sikeriilt szines magazinna alakitania. Nevehez fuizddik a
Silvanus cimui lap, a Nimrdd Reklamujsag, majd atalakitasa utan a K I - T O - L O
cimui rejtvenyujsag.
A szerkesztd 1983-ban Szentendren talalt otthonra.^^^"^ Nem a belvarosban, hanem a termeszettel jobban egyiitt eld, a kiilvaroskent szamon tartott, a Pilishez
tartozd Izbegen. Itt helyben a kezdetektdl bekapcsolddott a varos kulturalis eletebe. Cikkei jelentek meg a Szentendre es Videke cimui lapban. Miutan 1989ben tavozott a Nimrddtdl, itt a varosban megalapitotta magankiaddjat, amelynek
egyik kiadvanya a Szentendrei kalauz, majd mint a Venatus Kft. ugyvezetdje kiaddj a szerkesztdje lett az altala iijrainditott, de dt szam megjelenese utan megszuind
V E N T U S vadasz es fegyvermagazinnak. A Kft. Szentendren a Kossuth utcaban
„ N a t u r - a r t " neven muiveszeti alkotasokat ertekesitd es video kdlcsdnzd boltot nyitott. 1993 es 1995 kdzdtt az E X P O - i r o d a sajtdfdndke, majd kommunikacids igazgatd volt. 2005-ben megkapta a M U O S Z „aranytoH" dijat.
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A Venatus Kft. csodje eldtt, 1991-ben megalapitotta a Vadaszati Kulturalis
Egyesiiletet ( V K E ) , hogy a civil szervezet neveben kiadhassa korabbi lapjanak, a
Nimrdd-nak a konkurenciajat, a M A G Y A R V A D A S Z L A P - o t . A lap 1991 dszen
jelent meg a §., azaz prdbaszammal, majd 1992. januarjatdl hianytalanul folyamatos a megjelenese. Kezdetben belsd terjesztesi!, kimondottan szakmai lap volt,
majd 1992 augusztusatdl nyitott, es azdta az ujsagarusoknal is megvasarolhatd.
Rdvid ideig - 1992. majusatdl 1993. marciusaig - a nemet Jahr Kiadd gondozta
a kiadast. A z indulaskor ujsagformatumban jelent meg, majd 1996-ban alakult
at magazinna. Fokozatosan valtozott a cimlapja, majd a belsd oldalai is szinesse
valtak. Ket-harom evenkent bdvult az oldal terjedelme is. A 64-86 oldalas kepes
magazint a szerkesztdseg a magyar vadaszoknak, vadgazdaknak, fdldtulajdonosoknak kesziil. Ezert a neves szerzdk irasainak, a braviiros es miiveszi szempontbdl is ertekes fotdanyagnak, az illusztracidknak a kdzponti temaja legtdbbszdr
a vadaszat, vadgazdalkodas, de kiemelten fontos szerepet kap a lap hasabjain a
vadaszati kultura is. A hivatalos vadaszati szervezetektdl fuggetlen szerkesztdseg
munkatarsai a hiteles tajekoztatast, a szdkimondast, a dokumentalast, az eldfizetdk es Olvasdk feltetlen szolgalatat allitottak munkassaguk kdzeppontjaba. E n n e k
megfelelden alakult k i a magazin mufajilag valtozatos, sokszinii rovatrendszere:
jegyzetek, portre-interju, vadaszati-, vadgazdalkodasi gyakorlat, Diana-, fegyver-,
vadaszkutya, solymasz-, ijasz-, izvalasztd, gyerek- horgasz-rovat, illetdleg a „hihetd es hihetetlen tdrtenetek" rovat, amelyben irodalmi igennyel megirt esszek,
novellak olvashatdk.
A k i k belelapoznak a V A D A S Z L A P - b a , tapasztalhatjak, hogy rendkiviil gazdag, sokoldalu es sokiranyii a vadaszok-, a vadaszat elkdtelezett szolgalata, amit
a szerkesztdsegnek hdnaprdl-hdnapra teljesiteni kell, mert a vadaszati kultura az
emberre valassal kezddddtt es a civilizacidval, az emberi gondolkodassal egyiitt
fejldddtt. Barmilyen hihetetleniil hangzik: az alap miiveszeti agak - a kepzdmiiveszet, a zene, a tanc es a meselesbdl, eldadasbdl kialakult irodalom - mind-mind a
vadaszatban gydkerezik. E l e g csak a a barlangrajzokra, a vadaszat tdrteneseit bemutatd, az allatok mozgasat utanzo tancokra, ennek „hangszeres" kiserese, vagy
a meseldre, az eldaddra (sikeres vadaszra) gondolni. A vadaszat a vilag hatvan
szazalekaban ma is a taplalekszerzesrdl szdl. Elsdsorban Eurdpaban es az EszakAmerikai kontinensen valt sportta, szabaidds tevekenysegge. A vadaszatnak, mint
aktiv termeszetvedelemnek, evszazadok dta irott es iratlan szabalyai vannak. A
vadaszat minden korban - tdrtenelmi tavlatokra is visszatekintve - hii tiikdrkepe
a volt (es az ma is) az adott kor tarsadalmi-gazdasagi es politikai viszonyainak.
Ebbdl kdvetkezik, hogy a vadaszok mindig kdzel alltak a hatalomhoz. A z iigyes vadaszokbdl lettek a vezerek, akik nem csak testi erejtik, hanem szellemi - strategiai
- kepessegiik alapjan iranyitottak a csapatot, hogy a kiszemelt vadat - az ennivaldt
- elejthessek. Kesd'bb a vadaszattal - gyalogosan vagy Idhaton, hegyen-vdlgydn
keresztiil vagy sik teriileten - gyakoroltak a katonai hadmii'veleteket, az iilddzest,
a bekeritest. Napjainkig sem a ^,kispenziiek", a hatranyos helyzetiiek idd'tdltese a
vadaszat. A M A G Y A R V A D A S Z L A P a vadaszati hagyomanyok apolasaert feleld'sseget erzd szerkesztdsege 2007-ben a teljes evfolyamat arra forditotta, hogy
megismertesse olvasdival a vadasz es sportsajtd szazdiven eves tdrtenetet, amely
1857. januar 15-en kezddddtt, a Berczy Karoly nevevel femjelzett elsd magyar
nyelvii sportlap, a „Lapok a lovaszat es vadaszat kdrebdl" cimii kiadvannyal kezddddtt. E z z e l parhuzamosan tdbb helyszinen is bemutatkozott egy sajtdtdrteneti
kiallitas, es az evfordulds rendezveny-sorozatot az a nemzetkdzi konferencia zart.
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amelyen - a M A G Y A R V A D A S Z L A P kezdemenyezesere - 2007. december 11en Szekszardon megalakult az Europai Vadaszujsagirok Szovetsege.
L A T L E L E T E G E S Z S E G U G Y I K O M M U N I K A C I O S SZAKLAP (1991), L A T L E LET/KATEDRA MENTALHIGIENES SZEMELYISEGFEJLESZTO ISKOLALAP
(1993), L A T L E L E T / T A L L O Z O (1994), M E D I C A L P R O T E C T I O N HUNGARY
(1994), O R V O S V E D E L E M I G A Z S A G U G Y I SZAKLAP (1997)
1986-ban egy jeles orvos telepedett le a varosban: Dr. Kolldr Ldszld szulesz-ndgyogyasz, akinek a felesege, Balla M. Anna pszichologus egyuttal ujsagiro is volt.^^' Szakiranyu cikkei tobb orszagos lapban jelentek meg, igy az IJjiisdgi Magazinban, a Szabad
Fdldben, a Kepes 7-ben, es ekkor jelenik meg a Kelenfold Kiado gondozasaban elso
konyve, a formabonto Ferft(Gond)olatok. Nyiregyhazarol valo felkoltdzese utan harom evig az Ez a Divat munkatarsa, ahol On/pillantd neven onallo rovatot kap.(E
korbol szarmazo publikacioi onallo kotetkent kaphatok a konyvesboltokban.) Majd
mikor a noi magazin uj fdszerkesztot kap az akkori miniszterelnok-helyettes felesegenek szemelyeben, szemelyi okok miatt tavozik a laptol, es ezzel egyszer s mindenkorra lezarodik statusszal, kinevezessel jaro munkaviszonya.
1989-ben, elve a kormany adta kedvezmenyes hitel lehetosegevel, az un. „ujrakezdesi kolcsonnel" - az orszagban harmadikkent - bar meg szocialista viszonyok kozott
megalapitja kiadojat es egeszsegiigyi sajtoirodajat Hunga-Coord neven. 1989-ben
az egyik legnagyobb magyar gyogyszergyar tamogatasaval mar igy jelenik meg rakos
temaju Csepp/jelensegek cimu konyve, amely kapcsan kiadojahoz, majd tulajdonaba
keriil az 1946-ban alapitott, hiiszezres peldanyszamii Egeszsegugyi Dolgozd, amely
1991-ben - alkalmazkodva az uj helyzethez - a Ldtlelet Egeszsegiigyi Kommunikdcids
Szaklap nevet veszi fel, es 2006 juliusaig az orszag egyik meghatarozo egeszsegiigyi
szaklapjakent jelenik meg. Kozben egy elnyert E U - s palyazat alapjan a Ldtlelet 2000tol az Egeszsegiigyi Miniszterium elektronikus portaljanak tartalomszolgaltatoja. A
2006-os egeszsegiigyi reform aztan alapjaiban szervezi at a lap megjeleneset, hiszen
mind az informacio aramoltatasa, mind az olvasoi celcsoportot erintd valtozasok kiismerhetetlenne valnak.
A rendszervaltas kedvezd helyzetet teremt a marketingstrategiara epiild szaklapkiadasnak, igy a Ldtlelet agazati szaklap nyeresege lehetdve tette egy uj szaklap
alapitasat is. 1994-ben, hiien eddigi szakmai munkassagahoz, megalapitja a LdtleletIKatedra Mentdlhigienes Szemelyisegfejleszto Iskolalapot, amelyet nemcsak szerkeszt
es kiad, hanem igazi miihelymunkajanak erez. A lap valamennyi szama kormanyzati
ciklustdl fiiggetleniil miniszteriumi tamogatassal jelenik meg, majd az 1996-os evben
mar U N E S C O - s z a m a is lesz. 2003-ban Magyar Balint miniszter szerint a lap „olyan
jd, hogy bizonyara mar agazati tamogatas nelkiil is meg tud elni a piacon" - mikdzben
a tarca leepiti az iskolakat, es az addigi milkddesi szabalyzat szerint hirdetes nem
jelenhet meg a lapban - igy kiadasa azdta is sziinetel.
1994-ben a 125 eves londoni szekhelyii The Medical Protection Society magyarorszagi irodaja Medical Protection Hungary cimmel orvosokat segitd angol-magyar
nyelvii jogi szaklapot ad k i , amelynek fdszerkesztdje Balla. M . A n n a lesz. 1997-ben
a tarsasag a hazai biztositasi jogviszonyok miatt tavozik az orszagbdl, de a lap OrvosVedelem cimen - tovabbra is evi hatszori megjelenessel - a kiadd tulajdonaba keriil.
A szerkesztd meg 1994-ben laikusoknak szdld iddszakos kiadvany megjelentetesebe
fog Latlelet/Talldzd neven.
837
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E specialis szaklapok, konyvek, temajuk szerint nem erintettek ugyan a varost,
viszont Kollarne Balla Anna, ha nem is heti-ketheti rendszeresseggel, de publikalt
a Szentendre es Videkeben, az onkormanyzat lijsagjaban. Tovabba a Hunga-Coord
Kiadonak koszonheto ket helyi temaju konyv, dr. Katona Gyulane Szentendrey Katalin: A szentendrei katolikus egyhdz es plebdnia tdrtenete 1002-1992 es szinten e szerzotdl 3. „Szamdrhegyi gyerekek a regi Szentendren "cimu mesekonyv megjelentetese. D r .
Kollarne Balla M . Anna nevehez Mzodik az orszag nyari jatekainak dsszegzo kiadasa
Nydri Jdtekok cimmel angol, nemet es magyar nyelven, amelyben a helyi vonatkozasu kulturalis rendezvenyek igen nagy terjedelemben kaptak helyet. A z 1997-ben es
1998-ban megjeleno kiadvanyok az akkori Ipari Miniszterium tamogatasaval a vilag
valamennyi magyar kulturalis intezmenyebe kikeriiltek, s veliik a szentendrei vonatkozasu hirek is. Igy tehat, hogy Szentendren muikoddtt a Hunga-Coord es itt el tobb
jeles orvosi szaklap kiadoja, sajtotdrteneti vonatkozasban a ceg mindenkeppen emlitesre melto a varos torteneteben.
KAPCSOLAT
(1995-2000)
1995. juniusaban atalakult a kdrnyezetvedelemmel foglalkozd Kdrnyezetgazdalkodasi Intezet. A folytatasakent miikddd iij szervezet a Kdrnyezet- es Termeszetvedelmi Oktatdkdzpont Orszagos Szdvetsege nevet vette fel. A z intezetnek
korabban volt mar egy lapja, a K O K O S Z . Celjainak megvaldsitasa erdekeben a
Szdvetseg is lapot adott ki. Illetve ezt folytatta. A z altaluk kiadott lap cime K A P C S O L A T lett. A z 1995 szeptembereben megjelend kiadvany szerkesztdsege Egerben az Eszterhazy Karoly Tanarkepzd Fdiskola Kdrnyezettudomanyi Tanszeken
miikdddtt. Felelds szerkesztdje dr. Karasz Imre, felelds kiaddja, viszont a mar
korabban emlitett, Szentendren eld Szentendrey Geza lett.^^^ Vegiil is a lap altala
kdtddik a varosunkhoz. Temajat tekintve mar kevesbe. A fdiskola nyomdaja altal
keszitett, zdld, sziirke kdrnyezetbarat, iijra hasznositott papiron nyomott kiadvany
altalaban foglalkozik az orszagos kdrnyezetvedelmi iigyekkel. Hireket, palyazati
lehetdsegeket kdzdl, lehetdseget ad kiildnbdzd egyesiiletek, tarsasagok bemutatkozasara. Illetve a lap mutatja be valamely nemzeti parkot, kiemelt kdrnyezetvedd
munkat, kezdemenyezest. 1998-tdl valtozott a forma. A szep fenyes papiron megjelend lap ekkortdl egy soproni nyomdaban kesziilt.
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SAJTOBIBLIOGRAFIA
(1883-2008)
A z alabbiakban kozoljiik az 1883-t61 2008-ig Szentendren megjelent, vagy a mashol
kiadott, de a varoshoz kotodo idoszaki kiadvanyok sorat. Kozdltiik a cimet, alcimet,
az esetleges eldzmenyt vagy folytatast. Rdgzitettiik - ha volt - a lap tematikus
meghatarozasat.
Ezt kdveti a megjelenes rendszeressegenek rdgzitese, majd a fd-, illetve felelds
vagy megbizott szerkesztd, szerkesztd'k neve. A nyomda nevet nem kdzdltiik, de
beirtuk, ha tudtuk a lap meretet es az I S S N azonositd szamot.
A kiadas helye utan kdzdltiik az elsd szam megjelenesenek idejet, illetve az
altalunk ismert utolsd szam datumat. Amennyiben a lapot ma is a kiadjak, csak jellel jeldltuk.
A bibliografia dsszeallitasahoz forraskent felhasznaltuk az O S Z K kataldgusat.
Pest megye sajtdbibliografiaja 1794-1975. (dsszeall.: Bekes Jdzsef, Bp., 1977.) es Pest
megye sajtdbibliografiaja 1975-1994. (dsszeall.: Drahos Istvanne, Szentendre, 1997.)
cimii miiveket, valamint a P M K nyilvantartasait.
Fontosnak tartottuk a leld'hely megadasat, melyet az egyes tetelek vegen rdviditett
formaban kdzliink, ahol nem adtuk meg, ott nem volt biztos adatunk.
A leiras soran rdviditeseket is hasznaltunk, ezeket feloldva az alabbiakban
kdzdljiik.
Rdviditesek
Bp.
e.n.
etal.
F . k.
Fel. szerk.
FKgP
Fdszerk.
Fd'szerk.h.
gri. m.
id.
ifj.
K.
KDNP
KISZ

Budapest
ev nelkul
et alia (es a tdbbi)
felelds kiadd
felelds szerkesztd
Fiiggetlen Kisgazda Part
fdszerkesztd
fdszerkesztd helyettes
grafika
idezett mil
iddsebb
ifju
kiadd
Kereszteny Demokrata
Neppart
Kommunista Ifjiisagi
Szdvetseg

Korr.
L.
Megb.szerk.
Megj.
MDP
MSZP
OSZK
PMK
PMKK
s.a.
Szerk.
Szerk.biz.

Korrektor
Leld'hely
megbizott szerkesztd
megjelent
Magyar Demokrata Part
Magyar Szocialista Part
Orszagos Szechenyi
Kdnyvtar
Pest Megyei Kdnyvtar
Pest Megyei Miivelddesi
Kdzpont es Kdnyvtar
sine anno (ev nelkiil)
szerkesztd
szerkesztd'bizottsag
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ALFA
A Szentendrei Reformatus Gimnazium lapja
Rendszerteleniil
Szerk.: Jambor Ildiko es a diakok 2000-2001, Toth Belane, P. 2001 F . k.: Toth Belane, P.
Folyamatos szamozast kezd 2002-tol
Szentendre, L evf. l.sz. (2000. szept.) 30 cm
L . : O S Z K , P M K (2000-2001, 2007 kulonkiad.)
ANNUAL R E P O R T
Kozep- es Kelet-europai Kornyezetvedelmi Kozpont B p . 1991-,
Szentendre 1997-, R E G
Evente
Szerk.:Rabb Maria
Kiadoi cim: 2000 Szentendre, Ady Endre ut 9/11.
Internet: http://www.rec.org
A z utoljara regisztralt szam/kdtet: 2001. Megj.: [2002].
30 cm.
L.: O S Z K
BARCSAYSOK LAPJA
A Barcsay Altalanos Iskola lapja
Alkalmankent
Foszerk.: Tothne Vojtek E v a , foszerk.h.: Rozsa Andrea
Szerk.: Adam Otto, et al.
Gr.: Parajdi Aron
Szentendre, I . evf. l.sz. (2001. nov.) 30 cm.
L . : P M K (2002, 2006, 2007)
BARCZI BONGESZO
A Barczi Gusztav Altalanos Iskola lapja
Szerk.: tantestiilet
F . k.: Hejas Janosne
Szentendre, I . evf. l.sz. (2004. dec.) 20 cm
L.: P M K
BETON
Havonta
Szerk.: Kiskovacs Etelka (1996. november)
Mintasz. (1992. dec.); l.evf. l.sz. (1993. marc.) - . - Budapest: B V M Mernoki Kft.
Internet:http://www.beton.hu
Bp., I . evf. (1992.) - IV. evf. 11. sz. 1996. nov.
I S S N 1218-4837
30 cm
L . : O S Z K , P M K (1994,1998.)
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C Z I P E S Z SZAKLAP
A budapesti Czipeszipartestiilet „Czipeszipari Szakiskolajanak" Hivatalos
Kozlonye
Rendszerteleniil
Fel. szerk. es kiadotulajdonos Bodh Jozsef
Bp. I . evf. l.sz. (1898.nov. 15.) - 34. evf. 4.sz. (1931. apr. 1.)
L.: OSZK
DIAKSZEMMEL
A Sagvari Endre K I S Z szervezet lapja
Rendszertelenul
Fel.szerk.: Marossy Agnes,
Szerk.: Bodecs Pal, Dobroviczky Imelda, Santa Erika, Sereg Istvan.
F.k.: Kocsordi Karoly
Szentendre, l.sz. (1973. szept. 27.) - 5.sz. (1975. apr.)
35 cm
L . . O S Z K , P M K (1974-1975)
DUNAKANYAR B A L O L D A L
Magyar Szocialista Part. Szentendrei Szervezet
Tipografiai cimvaltozat: Dunakanyar balxoldal.
Alkalmankent
F.k.: Szocialista Part Szentendre es Kornyeke Szervezete 1994. febr. - [Szentendre]:
[ M S Z P Szerv.]
Szentendre, 1993. karacsony, 1994. febr., maj.
30 cm
L . : O S Z K , P M K (1993)
DUNAKANYAR K U R I R
A Dunakanyar miivelodesi intezmenyeinek, egyleteinek es barati koreinek
kulturalis tajekoztatoja
Melleklet: Gyermekvilag (1986)
Havonta
Fel.szerk.: Ellas Tibor
F.k.: P M K K . , Miiveszetpartolok Elso Magyar Nosztalgia Egylete
1985-ben evfolyamszamozast kezd
Szentendre, 1. (1983) - 1 1 . (1986. dec.)
30 cm
L.: OSZK, P M K
DUNAKORZO
A Szentendrei Varosszepito Egyesiilet alkalmi kiadvanya
Melleklet Z O L D O V E Z E T Kdrnyezetvedelmi Tajekoztatd
Rendszerteleniil
Fel.szerk.: Haraszti Miklds
Szentendre, probasz. (1993. aug. 2.), l.sz. (1993. szept. 14.) - 4.sz. (1995. febr. 27.)
I S S N 1217-5455
30 cm
L.: O S Z K , P M K
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DUNA PARTI
Havonta ketszer megjeleno ifjtisagi magazin. Irjak a Duna-parti tizenevesek
Szalageim: Duna-parti duma-parti
Alapito szerk.: Czibor Valeria, nevado Mezei Gyorgy
Kiad.: Erdei Iskola Alapitvany.
Szentendre, l.sz. (1999. szept. 1.) -7.sz. (2000. marc. 27.)
I S S N 1585-3446
30. cm
L . : O S Z K , P M K (1999. szept.-okt.)
DUNAPARTI H I R E K
A Duna-menti polgarok lapja
Kethetente
Foszerk.: Ddmolki Janos
Szentendre, [?] - n..evf. lO.sz. (1991. szept. 3.)
I S S N 1215-0967
45 cm
L . : O S Z K , P M K (1990-1991)
EBREDES
A dunakanyari evangelikusok lapja
Negyedevente
Szerk.: Horvath-Hegyi Oliver et al.
Szentendre, I . evf. 1. sz. (2008. marc.) 30 cm
L.: P M K
EGESZSEGUNK
A Szentendrei jarasi Voroskereszt Egeszsegnevelesi munka
kiadvanya
Foszerk.: Vertes Laszlo
Kiad.: Szentendrei jaras Voroskeresztes Szervezete.
Fel.k.: Szmola Margit
Szentendre, 1978. szept.
30 cm
L.:PMK
EGYENLITO
A Tizeneves Tarsaskor lapja Kozeleti es muveszeti folyoirat
Havonta
Fel.szerk.: Fuferenda Marta, Karsai Orsolya, Jakab Szabolcs
F k ' Etter Laszlo
Szentendre, I . evf. l.sz. (1994. maj.2.) - I I I . evf. 2.sz. (1996. febr.)
30 cm
L.: P M K
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bizottsaganak

ELEMOZSIA
Moriczosok lapja
Tanevenkent
Szerk.: a diakok
F.k.: Moricz Zsigmond Gimnazium diakdnkormanyzata
Szentendre, 2003-2005.
30 cm
L.: P M K
ELETERO
Magyar termeszetgydgyaszati hirmondd
A Magyar Termeszetgydgyaszatert Alapitvany folydirata
Havonta
Fdszerk.: Olah Andor
Kiad.: Magyar Termeszetgydgyaszati Alapitvany Kuratdriuma
Bp. I . evf. (1993.) - V I I . evf. 5.sz. (2000. Jan.), 162. sz. (2007)
I S S N 1788-4853
30 cm
L.:OSZK
ELETREFORM
A belsd es kiilsd ember iijjaalakitasat es ezt a celt eldsegitd modszerekkel
foglalkozd folydirat
Havonta
Fel.szerk.: Markd Sandor
A szerkesztesert es kiadasert felel Antolik Arnold
Szentendre I . evf. 4.sz. (1932. jan.) - V I I I . evf. 3. sz. (1938. apr.)
25 cm
L.: O S Z K
E N + T E - I - O K Moricz
( A Mdricz Zsigmond Gimnazium lapja)
Rendszerteleniil
Fel.szerk.: Horvath Judit
Szerk. Babineez Edit, Bartha Krisztina et.al.
Szdvegei gond.: Kovacs Mikldsne
Cimlap: Urdgi Laszld
F . k.: Acsne Kovacs Ildikd
Szentendre, (1989.)
30 cm
L.:PMK
E P A R H U A BUDIMSKA ( B U D A I P U S P O K S E G )
Srpska pravoslavna eparhija budimska Sentandreja [Szentendre]: Srpska
pravoslavna eparhija budimska ; Budimpesta [Budapest]
Haromhavonta (1999), evente (2003), dsszevontan (2004, 2005, 2006)
Szerb nyelvii.
Szerk.: Gality Vojiszlav esperes fdszerk.
Bp., 1/2. sz. (1999.) 247

I S S N 1586-8966
L.:OSZK
ETIHIRADO
Epitestudomanyi Intezet Budapest belso tajekoztatoja, E T I Szentendrei
Kiserleti Telepe
Bp. l.(1971.maj.) - 5. (1980.maj.)
30 cm
L . : P M K (1979)
FAKLYALANG
Temetesi enekek, biicsiiztatok, emlek- es siribeszedek s choralok tara
Havonta ketszer
Fel.szerk. es k.: Perjessy Gyorgy
Szentendre, l.sz. (1883. dec.l.) - 6.sz.(1884)
L.: O S Z K
FALUFEJLESZTESI FUZETEK
Rendszerteleniil
Kiad.: Falufejlesztesi Tarsasag es Budapest Kornyeki Nepfdiskolai Egyesiiletek
Szdvetsege
Szerk.: Ujvari Iren
Bp., Szentendre, 1. sz. (1991.)
I S S N 1215-2625
30 cm
L.:OSZK
FASCISTA MAGYARORSZAG
A Magyar Fascista Munkasok Partjanak hivatalos Kdzldnye
Eldzmeny: Fascista Napld
Folytatas: Nemzeti munka
Fel.szerk.: Kalafut Janos
Szentendre, I I . evf. 1, 2. sz. (1929.)
35 cm
L.: O S Z K
FENYKEPESZETI ERTESITO
Fenykepeszek es miikedveldTc lapja
Havonta
Fel.szerk. es k.tuL: Moller Miklds
Szentendre, 1895. apr. 1., Bp.l895. jiil. 1., Boldogasszonyfa, 1896.jan. 1.
35 cm
L.: O S Z K
FOLYAM
Irodalmi, miiveszeti folydirat, Szentendre Varos Tanacsa es a Folyam Alapitvany
kiadvanya
Negyedevente
Fdszerk.: Csontos Janos
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Szerk.: Bereznai Peter et.al.
Szerk.: Szentendre, Rakoczi Ferenc u. 2.
Repertorium: Folyam
Szentendre 1. (1989.) - 5. (1990-1991.)
I S S N 0865-4727
24 cm
L.: OSZK, P M K
FORGACS
Szentendrei kortars miiveszeti folyoirat A Forgacs Tarsasag folyoirata
Rendszerteleniil
Fdszerk.: Simandi Csaba, Fdszerk.h.: Barnas Mate, tdrdeld szerk.: Bereznai
Tamas, olvasdszerk.: Konyecsni E n i k d
Szentendre, 1. sz. (2005. febr.), 3. sz. (2005. apr.)
24 cm
L.:PMK
GYORSTAJEKOZTATO
Pest Megyei Miivelddesi Kdzpont es Kdnyvtar (Szentendre)
Rendszerteleniil
Szentendre, (198?) - (19)91.
21 cm
L.: OSZK, P M K
HALOZAT
A Kdrnyezeti Nevelesi Iskolahaldzat Hirlevele
Alkalmankent
Fel.szerk.: Geiszler Janos
Szerk.: Ddry Istvan
Szentendre, 23.sz. (1997. febr.), 39.sz. (1999.szept.)
30 cm
L.: OSZK, P M K
HANGVILLA
A Vujicsics Tihamer Zeneiskola folydirata
Alkalmankent
Szerk.: Bokor Gydrgy
K . : Vujicsics Tihamer Zeneiskola diakdnkormanyzata
Szentendre, (2003. maj.-jun.)
24 cm
L:PMK
H E L Y I HIRHARANG
Szentendre kornyeki iijsag, Szentendre es vonzaskdrzete
Korabban: Uzleti Hirharang
Kesd'bb: Heti Hirharang
Kethetente, havonta 2003.
Fel.szerk.: Zauer Gabor, Nemez Izabella, Kibic es Rdcsdge (2004)
Szentendre, I I . evf. 1. sz. (2002. Jan.), I I . evf. 6. sz. (2003. apr.)

30 cm
L.: P M K
H E T I HIRHARANG
Korabban Uzleti Hirharang, Helyi Hirharang
Hetente
Szentendre,
30 cm
L.: P M K
HIRBARAT
A Szentendrei Ferences Gimnazium diaklapja
Elozmenyekent Fratelli cimen diaklap jelent meg (az O S Z K - b a n nem talalhato)
Havonta
Foszerk.: Kamp Alfred,
Szerk.: Solch Gellert, Nagy Viktor.
Fel. k.: Fekete Andras, P.
Szentendre, (2001. nov.) 25 cm
L.: O S Z K
HOLLAND FORUM
Kultura, expo, idegenforgalom, vallalkozas, irodalom, miiveszet, tarsadalom
Utobb: Nemzetkozi magyar forum
Egy alkalommal
Szerk.: Radics Karoly
Kiad.: H O M K E / H O N C K (Holland-Magyar Kult. Egy. Forum k.)
Kiadoi cim: Pest Megyei Muvelddesi Kdzpont 2000 Szentendre, Engels u. 7.
Szentendre, Amsterdam I . evf. l.sz. 1990.
30 cm
L.:OSZK
HUMENDRE
A Humanista Mozgalom ingyenes havilapja
Havonta
www.humendre.hu
Szentendre, 2008. okt.
30 cm
L.: P M K
IPARISOK
Petzelt Jdzsef Ipari Szakmunkaskepzd Intezet (Szentendre)
Rendszerteleniil
Szerk.: Hargitai Katalin
2000 Szentendre, Rdmai sane u. 1.
Szentendre, mutatvanysz. (1994. marc. 30.)
30 cm
L.:PMK
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IPSZILON
Nyitott lap a Dunakanyarban. Kultura, expo, idegenforgalom, vallalkozas
Havonta
Foszerk.: Torok Katalin
Kiad.: Castrum Kiado
Szentendre, I . evf. l.sz. (1992. jul.3.) - 4-5.sz. (1992.okt.)
I S S N 1216-3759
29 cm
L.: OSZK, P M K
IRODALOMISMERET
A Magyar Irodalomtorteneti Tarsasag es tagozatai tajekoztatoja
Evente ketszer (1990-1992)
Szerk.: Kovacs Sandor Ivan
Kiad.: Magyar Irodalmi Tarsasag Irodalmi Tagozat Pest Megyei Tagozata
Repertorium: Irodalomismeret
Bp., Zsambek, Szentendre, I . evf. 1. sz. (1990) I S S N 0865-6886 = Irodalomismeret
26 cm
L.: O S Z K
I Z B E G I S Z O M S Z E D O K HANGJA
A z Izbegi Szomszedok Ontevekeny Kdzhasznu Egyesiiletenek lapja
Egy alkalommal
Szerk.: a Szerk. Biz.
F.k.: Eszes Sandor
Szentendre, (2002. aug.)
30 cm
L.: PMK
1994. J O B B tJT 1998.
A Nemzeti Valasztasi Koalicid K D N P , F K g P , M I E P , E K G P szentendrei lapja
Egy alkalommal
Megb.szerk.: Kecskes Andras, L . .
F.k.: Paulina Laszld, Sods Sandor, Feher Andras
Szentendre, (1994.)
30 cm
L.:PMK
KAPCSOLAT
Kdrnyezet- es Termeszetvedelmi Oktatdkdzpontok Orszagos Szdvetsege
Rendszertelenul
Szerk.: Karasz Imre
Eger, Szentendre, (1995. szept.)
L.: O S Z K
KEHELY
Szentendrei Reformatus Hirlevel
Negyedevente
Fel.: szerk. Jamborne Benkei Ildikd
251

F . k.: Toth Bela, P.
Szentendre, I . ecf. (2005) - I I L evf. (2007)
30 cm
L.: P M K
KOZMUVELODESI INFORMACIOK
A Pest Megyei Kozmuvelddesi Informacids Kdzpont kiadvanya
Rendszerteleniil (1992-1994), havonta (1995 - )
Szerk.: Gajan E v a (1993. okt.). Mate Gydrgy (1994.okt.)
Szerk.: Nagy Jiiha fel.szerk.
K . : Szentendre, Pest Megyei Miivelddesi Kdzpont es Kdnyvtar (1992-1994),
Bp. Magyar NepmiiveldTc Egyesiilete Pest Megyei Szervezete (1996-2002),
Bp.Pest Megyei Informacids Kdzpont (2002-2004),
Kiaddi cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 7.
Internet: http://www.pmkult.hu
Bp. Pest Megyei Kdzmiivelddesi Intezet (2005 - )
Szentendre, l.sz. (1992.) I S S N 1585-7867
30 cm
L.: P M K
LANT
A Szentendrei Ferences Gimnazium latin, angol, nemet nyelvii lapja
Havonta
Szerk.: Pinter Ernd, P.
Szentendre, 1.. (1988. febr.) - 50. (1993. apr.) ?
30 cm
L.: P M K
L A T L E L E T (Budapest) (1990)
Eld^b: Egeszsegiigyi dolgozd, I S S N 0230-2969.
Havonta
Fdszerk.: Kollarne Balla M . A n n a
K . : Hunga-Coord Kft
Szentendre, 34.evf. 2.sz. (1990. febr.) I S S N 0865-7424
L.: O S Z K
LATLELET-KATEDRA
Mentalhigienet keresd kdzeleti lap
Cimvaltozat: Katedra Latlelet
Havonta (1993-1994), evente hatszor (2002)
Fel.szerk.: Petrdczi Erzsebet
Fdszerk. es kiad.: Kollarne Balla M . Anna
K . : Hunga-Coord Sajtdiroda
Szentendre, I . evf. l.sz. (1993. dec), X. evf. 3.sz. (2002.)
I S S N 1218-5132
30 cm
L.: O S Z K
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LATLELET TALLOZO
Patikalap, a Latlelet egeszsegiigyi lap patika melleklete
Egy alkalommal
Fel. szerk.: Rothler Istvan
Fdszerk es kiad.: Kollarne Balla M . Anna
K . : Hunga-Coord Sajtdiroda
Szentendre, 1. sz. (1994.)
21 cm
L.:OSZK
LELTARHIANY
A z Egyiitt Szentendreert Egyesulet kiadvanya
Alkalmankent
Szentendre, 2000. nov., 2001. jun., 2002. marc.
30 cm
L.: P M K
LIMES
Acta antiqua Scholae Franciscorum Madiae ( A Ferences Gimnazium lapja)
Havonta
Fdszerk.: Pinter Laszld E r n d
Szerk.: David Johanne, et. al.
Internet:http://www.ferences-sze.sulinet.hu/limes
Szentendre, (1995.) I S S N 1417-9512
L . : P M K (27, 30. sz.)
LURKO
A z Izbegi Altalanos Iskola lapja
Rendszerteleniil
Szerk.: Bedics Brigitta et. al.
Szentendre, I . evf. 1. sz. (2001.) 30 cm
L . : P M K (2001-2002, 2006)
MAGYAR E L E T
Hetente 1937. aug. 25., dsszevont szamokkal kethavonta
Fel.szerk.: Megesi Istvan
Szentendre, L evf. l.sz. (1934. jan.24.) - V. evf. 40.sz. (1938. okt.l.)
30 cm
L.: O S Z K
MAGYAR VADASZLAP
Vadaszati Kulturalis Egyesiilet, Venatus Kft. lapja
Melleklet Vadgazda (2001)
Havonta
Fdszerk.: Csekd Sandor
K . : Jahr K . (1993), Bp. V K E (1994-2004), Vadaszlap Kft (2005 - )
Internet: http://www.vadaszlap.hu

(Szentendre), Probaszam (1991. okt.), I I . evf. l.sz. (1992. jan.) I S S N 1215-6159
37 cm
L.: O S Z K
MAJORSAG
A Magyar Leghorn Klub Hivatalos Kozlonye
Havonta
F e l . szerk.: Predmerszky Dezsd
F e l . k.: Umheiser Gyula
Szentendre, I . evf. l.sz. (1928, jun.l.), ll.sz. (1928. nov.l.)
30 cm
L.: O S Z K
MATHIASZ HIRADO
A szentendrei Mathiasz Janos szdld- es gyiimdlcstermesztd szdvetkezet ertesitdje
Rendszerteleniil
Fel.szerk.: Hornyak Jend. Ddmdtdr Laszld
Szentendre, I . evf. l.sz. (1969. febr.) - IV. evf. 2.sz. (1972)
30 cm
L.: OSZK, P M K
M E D I C A L P R O T E C T I O N HUNGARY
Igazsagiigyi szaklap orvosoknak, gydgyszereszeknek
Cimvaltozat: M P H angol es magyar nyelvii
Utdbb: Orvos vedelem Hungary, ISSn 1416-1966
Evente hatszor (1995), evente haromszor (1996)
Fdszerk.: Rdthler Istvan
Szerk.biz. eln.: Keith A Mc Intyre 1994-1996
Szerk. es kiad.: Balla M . A n n a
Kdzread: The medical protection Society Magyarorszagi Iroda
K . : Hunga-Coord Sajtdiroda
Szentendre, l.sz. (19)94., I I I . evf. l.sz. (19)96
I S S N 1218-5124
30 cm
L.: O S Z K
M I IS VAGYUNK
A Szentendrei I I . Rakdczi Ferenc Altalanos Iskola es Gimnazium lapja
Havonta
Szerk.: Ternai Andras, diakszerkesztdlc: Lajos Krisztina, Varadi Melinda
Szentendre, I . evf. l.sz. 1992., 3-4.sz. 1993.
30 cm
L.:PMK
MORICZ
( A Mdricz Zsigmond Gimnazium Lapja)
Rendszertelenul
Szerk.: Horvath Judit es a diakok
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K . : Moricz Zsigmond Gimnazium
Szentendre, l.sz. 1992.
30 cm
L.: P M K
M O R I C Z E S V I D E K E HIRIJJSAG
( A Moricz Zsigmond Gimnazium lapja)
Havonta
Szerk.: Horvath Judit, diakszerk.: Nagy Mark et al
F.k.: Bihari E n i k d
K . : Mdricz Zsigmond Gimnazium
Szentendre, I . evf. l.sz. 2003.(dec.), I I . evf. l.sz. 2004. (febr.), 2.sz. (marc), 3.sz.
(apr.)
30 cm
L.: P M K
M O R I C Z tJJSAG
Mdriczosok lapja
Alkalmankent
Szerk.: Feher Andrasne (1994-1995 dsz, 1995 tavasz, 1995-1966 nyar), Oravecz
Andrea (1996-1997 tavasz), Nemes Rita, Oravecz Andrea (1996-1997 ballagas), Elsik
Gabor (1996-1997 dsz), Nemes Rita (1998 jun.), Feher Andrasne (1999 tavasz)
K . : Mdricz Zsigmond Gimnazium Diakdnkormanyzata
Szentendre, 1994-1995. osz, 1995 tavasz, 1995 ballagas, 1995-1996 nyar, 19951996 osz, 1996-1997 tavasz, 1996-1997 ballagas, 1996-1997 osz, 1998. jun., 1999
tavasz
30 cm
L.: P M K
ORVOSVEDELEM
Igazsagiigyi szaklap orvosoknak, gydgyszereszeknek - angol es magyar nyelven
„B es K " Human Ismeretterjesztd
Eld'bb: Medical protection Hungary, I S S N 1218-5124
Rendszerteleniil
Fdszerk.: Balla M . Anna,
K . : Hunga-Coord Kft a Medical protection Hungary jogutddja
Szentendre, I . ev.f. (1993.), H I . evf. 2.sz. (1996)
I S S N 1416-1966
30 cm
L.: O S Z K
PARBESZED SZENTENDREN
Ingyenes kdzeleti lap
Havonta
Szerk.: Komar Gabor
K . : Parbeszed Kdzeleti es Kulturalis Egyesiilet
Szentendre, I . evf. 1-3, 5-6.sz. (2003), I I . evf. 2-3.sz. (2004)
30 cm
L.:PMK
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P E F E M HIRADO
A Pest megyei Femipari Vallalat iizemi lapja
Negyedevente
Fel. szerk.: Bernath Tibor
Bp., Szentendre, (1979-1982), kiilonkiadas 4.sz. (1980)
30 cm
L . : O S Z K , P M K (1980)

P E S T M E G Y E I AMATOR K E P Z O M U V E S Z E K TANACSA E S A NAGY ISTVAN
K E P Z O - E S I P A R M U V E S Z E T I C S O P O R T HIRADOJA
Rendszerteleniil
Szerk.: Molnar Bertalan
F . k.: Toth Bela
K . : Pest megyei A K T
I S S N 0238-1265
Szentendre, 1985,1986,1988.
30 cm
L.: P M K
PEST M E G Y E I HIRLAP
A z M S Z M P Pest megyei Bizottsaga es a Megyei Tanacs lapja - Szentendre mutacio
Naponta
Fel.szerk.: szerk. biz. (1957), Szanto Miklos (1959. jun. 4.), Bacskai Laszlo (1960.
maj. 1.-), Suha Andor (1964 jan. 21. - )
Budapest, 1957. szept.5. -1966. jun.
42 cm
L.: P M K
P E S T M E G Y E I KONYVTAROS
Rendszerteleniil
Fel.szerk.: 1-3. sz.: Pal Ernd, Smelkd Tiborne, 4. sz.: Debreceni Imrene, 1963.17.
sz.: Pal E r n d , 1983. 28. evf. 1-2. sz.: Drahos Istvanne, 1987. 32. evf. 1- 4. sz.: Biczak
Peter, 1990.1. sz.: Veres Janos, 1993. 38. evf. 1. sz.: Kiss Laszld
K . : 1955- A Pest Megyei Tanacs V B Megyei Kdnyvtara, 1960. 8. sz.- Pest Megyei
Kdnyvtar Mddszertani Tanacsa, 1976- Pest Megyei Kdnyvtar
Repertdrium: Pest megyei kdnyvtaros
Budapest, l.sz. 1955. nov. -, Szentendre, 1976 I S S N 0209-6145
21 cm
L.: P M K
P E S T M E G Y E I M U Z E U M I HIRADO
A Pest megyei Miizeumok Igazgatdsaganak negyedeves kdzldnye
Evente negyszer
F e l . szerk.: Szabd Sandor
K . : Pest Megyei Muzeumok Igazgatdsaga
Levelcim: 2001 Szentendre, Pf. 49
Repertdrium: Pest megyei muzeumi hiradd
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Szentendre, I . evf. l.sz. (1974. okt.-dec.) - X V I . evf. 3-4.sz. (1991.) I S S N 0133-7203
21 cm
L.: PMK, O S Z K
PESTVIDEKI HIRLAP
Politikai es tarsadalmi hetilap
Negyedevenkent
Fel.szerk.: Weresmarthy Miklos.
Szentendre, l.sz. (1908. maj.l4.) - 42.sz. (1909)
50 cm
L.: O S Z K
P E T E R - P A L UTJAN
A Szentendrei Romai Katolikus Egyhazkozseg lapja
Rendszerteleniil
Szerk.: Bariczne Kota Beata, Temesi Balazs
F.k.: Blanckenstein Gyorgy
Kiadoi cim: 2000 Szentendre, Bajcsy-Zs. u. 2.
Szentendre, 24.sz. (1995. febr.), 69.sz. (2000. dec), 76.sz. (2002. piinkosd)
30 cm
L.: O S Z K , P M K
P E T Z E L T MtJVEK
A Petzelt Jozsef Szakkepzd Kdzepiskola lapja
Havonta, minden hdnap masodik penteken
Szerk.: Kdszegi Judit es a diakok
L . : I S K honlap, P M K (2001, 2003)
P I L I S DUNAKANYAR
Kistersegi kdzeleti informacids lap
Havonta
Fdszerk.: Csatordai Katalin
Szerk.: 2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 44.
Internet: http://www.pilis-dunakanyar.hu
Szentendre, I . evf. l.sz. (2004. maj.l.), I . evf. 4.sz. (2004. aug.).
I S S N 1586-734X
30 cm
L.: PMK
P I L I S DUNAKANYARI HIRMONDO
Tersegi havi lap, kistersegi kdzeleti lap, megjelenik tizenharom telepiilesen,
Budakalasz, Csobanka, Dunabogdany, Kisoroszi, Leanyfalu, Pilisszentlaszld,
Pilisszentkereszt, Pomaz, Pdcsmegyer, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitdtfalu,
Visegrad
Korabban Pilis Dunakanyar
Fdszerk.: Csatordai Katalin
K . : Szdlabda Studid
Lapalapitd: Pilis Dunakanyari Telepiilesfejlesztd Tarsulas
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Szentendre, I . evf. l.sz. (2004. maj.l.) .45 cm
L.: P M K
PILISHEGYVIDEKI HIREK
Tarsadalmi, kozgazdasagi es szepirodalmi hetilap.
A pomazi jaras kdzigazgatasi hatdsagainak, a Pomaz jarasi es szentendrei
tiizoltdsagok hivatalos kdzldnye, (1928. maj. 6.)
A Magyar Turista Egyesiilet Szentendrei Osztalyanak, a Csillaghegyi Futball
Clubnak es a Kisingtelepi Torna Clubnak hivatalos ertesitdje (1928. jun. 11.)
A Pomazi jaras kdzigazgatasi hatdsagainak, es tiizoltdsaganak, a Pomaz,
Csobanka, Budakalasz es Bekasmegyer kdzsegek egyesitett ipartestiiletenek
hivatalos kdzldnye. A Magyar Turista Egyesulet Szentendrei Osztalyanak, es a
Szentendrei M O V E Sportegyesuletnek hivatalis ertesitdje. (1928. jiin. 17.),
Pomazjarasi, Szentendrei Vendegldsdk hivatalos ertesitdje (1929.apr. 11.)
Szentendre varos, Pomaz, Bekasmegyer, Budakalasz, Csillaghegy, Csobanka,
Dunabogdany, Kisoroszi, Leanyfalu, Nagykovacsi, Pilisborosjend, Piliscsaba,
Pilisszantd, Pilisszentivan, Pilis-szentkereszt, Pilisszentlaszld, Pilisvdrdsvar,
Pdcsmegyer, Solymar, Szigetmonostor, Tahitdtfalu, U r d m es Visegrad kdzsegek
tarsadalmi es kdzigazgatasi es szepirodalmi lapja, a Pomazi Ipartestiilet es a
pomazjarasi vendegldsdk hivatalos kdzldnye. (1928. nov. 1.)
Hetente
Szerk.: Marosmenti Istvan (1928. maj. 26), Machula Bela (1928. szept. 9.), Varadi
Geza (1931. jiil. 12.), Mihdk Bela (1931.jiin.) Varadi Geza (1931, jiil. 12.), Pdlya
Antal (1931. szept. 2.), Ddsa Istvan (1933. jul. 7.), Ddsa Istvan (1934. jan. 14.), ifj.
Ddsa Balazs (1934, apr. 8.), (1935, szept. 8.), Ddsa Balazs (1937, apri. 24.), Ddsa
Balazs (1942. apr. 18.),
Szentendre, 1929. febr.lO, jul.7.
L.: O S Z K
PILISI HEGYVIDEK
Tarsadalmi, irodalmi es gazdasagi lap
Havonta ketszer
Minden hd elsd es harmadik vasarnapjan
Fel. szerk. es k.: Hrubjak Istvan
Bekasmegyer, I . evf.l.sz. (1912. aug.ll.), sziinetelt 1915, VI. evf.l6.sz. (1918. aug.)
L.: OSZK
RAKOCZIS FOLYOSO
( A I I . Rakdczi Ferenc Altalanos Iskola es Gimnazium lapja)
Rendszerteleniil
Szerk.: Adam A n d i et al,
K : I I . Rakdczi Ferenc Altalanos Iskola es Gimnazium
Szentendre, I . evf. 2.sz. (2006. apr.)
30 cm
SALATA
A I I . Rakdczi Ferenc Altalanos Iskola es Gimnazium lapja
F . szerk.: Farkas Beatrix, szerk. a szerk. biz.
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F.k.: Hajdu Gabor
Szentendre, I I . evf. 2.sz. (1998. marc.-apr.)
L.: P M K
SERKENJ F E L
A Szentendrei Baptista Gyulekezet lapja
Szentendre, I . evf. l.sz. (1995. nov.)
SZABADSAG
A hazafias alapon szervezett munkasegyesiiletek hivatalos lapja
Havonta ketszer
Szerk.: Szikora Zoltan
Szentendre, l.sz. (1897)-(1915. jul. 20.)
SZAMARHEGY
A szocialistak ingyenes valasztasi kiadvanya. A I I . valasztokeriiletben, onkoltseges
valasztasi kiadvany
Evente egyszer Ivan D a n alkalmabol
F . szerk. es k.: Benkovits Gyorgy
Szentendre, (2001. jun.15.), (2002. okt.), (2003. jiin.lO.), (2007. jun.15.)
30 cm
L.: P M K
SZAMOVAR
( A I I . Rakoczi Ferenc Altalanos Iskola es Gimnazium lapja)
Szerk.: Salgo Attila
Szentendre, V. evf. 1997. jun. 12-17.
L.: P M K
SZANHUZO SPORT
Negyedevente
Szerk.: Drahos Istvan et.al.
Szentendre, 1.1994.L.: O S Z K
SZENT ANDRAS H I R L E V E L
A Szent Andras Altalanos Iskola havi lapja
Evente tobbszor
Szerk.: az iijsagiro szakkor
Szentendre, 2004. 30 cm
L . : P M K (2005-2007)
SZENTENDRE
Szentendre es kornyekenek tarsadalmi, szepirodalmi es kdzgazdasagi hetilapja
Hetente
F . szerk.: Piacsek Rezsd
Szentendre, I . evf. 2.sz. (1912. jan.l4.) - (1915. marc.l5.)
L.: OSZK
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SZENTENDRE
Kethetente
Szerk.: Kertesz Peter
Szentendre, I . evf. l.sz. (1997. marc.15. - 6.sz. (1997. jun.l.)
L.: P M K
SZENTENDRE BARATAINAK K O R E TAJEKOZTATOJA
A z egyesiilet tagjainak belso hasznalatra
Egy alkalommal
Szerk.: Mate Gydrgy
Szentendre, l.sz. (1982)
30 em
L.: PMK
SZENTENDRE CASTRUM
Tarsasagi, kulturalis, kdzeleti irasok
Kethetente
Szerk.: Nemeshazi Beatrix
Szentendre, I . evf. l.sz. 1993. jul. 1.
L.: PMK
SZENTENDRE ES
Szentendrei Polgari K d r
Kethetente (a Szentendre es Videke sziinetelese miatt)
Szerk.: Juhasz Angela
Szentendre, I . evf. l.sz. 1993. jul. - 4.sz. aug.15.
I S S N 1217-4114
30 em
L.: PMK
SZENTENDRE ESBUDAKORNYEKE
Lasd: Szentendre - Pilishegyvidek
SZENTENDRE E S DUNAKANYAR
A nyugati Dunakanyar regid fuggetlen kdzeleti magazinja
Szerk.: Kdvecs Tamas
Szentendre, I . evf. 1981.
46 cm
L.: P M K
SZENT-ENDRE E S K O R N Y E K E H I T E L E S E S K O Z E R D E K U TUDOSITOJA
1903. apr. S Z E N T E N D R E E S K O R N Y E K E 1903. szept. 3.
Kdzerdekii, kdzgazdasagi, tarsadalmi hetilap
Hetente
Szerk.: Parlaghy Aladar, segedszerk.: Csernicsek Imre
1903. apr. 30. alcim nelkul
Kdzgazdasagi es tarsadalmi napilap, hiteles, kdzerdekii tuddsitd 1903. szept. 3. Szentendre, 1. evf. 1. sz. (1903. jan. 17.), Pomaz, I . evf. 225. sz. (1903. nov. 9.)
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Pomaz 1903. apr.30- hetente hatszor
50 cm
L.: O S Z K
SZENT-ENDRE E S V I D E K E
Kdzgazdasagi, tarsadalmi es szepirodalmi hetilap
Hetente
F.szerk. es k.: Czobor Hugd
Szentendre, I . evf. l.sz. (1899. maj.20.). I I I . evf. 34.sz. (1901. szept.29.)
50 cm
L.: OSZK
SZENTENDRE E S VIDEKE
Kdzgazdasagi, tarsadalmi es szepirodalmi hetilap
Hetente
F.szerk.: Antony Bela, Magdics Istvan (1913. marc. 2.-), Gallay Geza (1913. szept.
21), Ivanits Lajos (1914. jan. 25), Magdics Istvan (1915. jan. 10), Perjessy Sandor
(1915. szept. 12)
K : Szentendre es Videke Lapvallalat
Szentendre, L evf. l.sz.. (1910. jan.lO)
Kdzgazdasagi es tarsadalmi hetilap, V I I . evf. 2. sz. (1916. jan.)
50 cm
L.: O S Z K
SZENTENDRE ES VIDEKE
Kdzeleti es kulturalis tajekoztatd
Lasd meg Szentendre es
Havonta (1988-), kethetente (1989-1995), hetente (1996-)
Szerk: megb.szerk.: Mate Gydrgy (1987. jan.-dec.), Kertesz Peter, Vicsotka Mihaly
(1988. Jan. 16.-), Vicsotka Mihaly (1989. okt.l6.-), szerk.: Gajan E v a (1990. maj.l.-),
Tdrdk Katalin (1990. jun.l6.-1992. marc.15.), megb.szerk.: Hegediis Marta (1992.
apr. 1. -1992. jiin. 1.), megb. szerk. Kollarne Balla M . Anna ( 1992. jiin. 15.- 1992.
okt.l.), fel.szerk. Juhasz Angela (1992. okt.l5.-1993. maj.l5.), 1993. jiil.l.-1993.
aug. 15. kdzdtt Szentendre es ... cimmel jelent meg. (Lasd eldT3b!), megb.szerk.:
Ferenczy Agnes (1993. szept. 15.-1995. Jan.), szerk. Gajan E v a febr.l.-1995. dec),
Tarr E r i k a (1996. Jan., febr.), Gajan E v a (1996. mac.-1997. d e c ) , megb.szerk.:
Mate Gydrgy (1998. jan.9.-), fel.szerk.: Lakatos Pal (1998. marc.6.-), megb.szerk.:
Szeles Ndra (1998. okt. 16.-), szerk. a szerk. biz. (2000. jan.7.-), szerk.: Szantd
Andras (2000. maj.l9.-), fel.szerk.: Nemeshazi Beatrbc (2002. j a n . l l . - ) , Szabados
Janos (2005. jiin. 10.-), megb.szerk. Nemeth E r i k a (2005. jiil.8.-)
K : Szentendre Varos Tanacsa, Pest Megyei Muvelddesi Kdzpont es Kdnyvtar,
H N F Varosi Bizottsaga (1987-1990), Polgarmesteri Hivatal (1991-1994),
Szentendre varos Onkormanyzata (1995-2001), Szentendrei Varosfejlesztesi
Kht., (2002-2005), Kdzmiivelddesi, Kulturalis es Varosmarketing Kht. (2006 - )
K . : Szini Istvan (1987. jan.-1989.okt.), Krajcsovits Istvanne (1989. okt.), Vegh
Karoly (1990. maj.l.-1991. d e c ) , Nemeth Gabor (1992. j a n . l . - 1995. jan.l5.),
Alfdldi Gydrgy (1993. j u l . l . - ) , Kallay Peter (1995. febr.l.-1998. okt.l6.), Miakich
Gabor (1999. jan. 15.-2004. d e c ) , Szabados Janos (2005. jiin. 10.-), Perjessy
Barnabas (2006. jan. 13.-), Gdllner Aurel Paine (2006. nov.l7.-), Kriaszter Attila
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(2007. Jan. 12.-), Zavodszky Zoltan (2008. jan.25. - ) ,
Melleldetek: Gyermekvilag (1987), Kereskedelem, kultura Nyari kiilonszam (1996),
Kozter, Varosi, tersegi melleklet (2007), Tojashej gyermekmelleklet (2007)
Megjelenese sziinetelt 1993. jul. 1-1993. aug. 15. kozott.
Szentendre, I . evf. l.sz. 1987. jan. (mutatvanysz.) I S S N 0239-068X
36 cm
L.: PMK
S Z E N T E N D R E E S V I D E K E HIRLAPJA
Kozgazdasagi, tarsadalmi es irodalmi hetilap
Hetente
1903. jiilius 26- Tarsadalmi, irodalmi es gazdasagi fiiggetlen hetilap
F.szerk.: Perjessy Gyorgy, 1903. marc. 15. Perjessy Sandor
Szentendre, I . evf. l.sz. (1903. jan.4.) - 18.sz. (1910)
50 cm
L.: OSZK
S Z E N T E N D R E - P I L I S H E G Y V I D E K S Z E N T E N D R E E S BUDA K O R N Y E K E
Politikai, tarsadalmi es kdzigazgatasi hetilap
Hetente
Fdszerk.: Kanyard Geza
Szentendre-Csillaghegy, I . evf.l. sz. (1941. febr.26.), Csillaghegy (1942. jan.21.),
(1942. jan.28.), Csillaghegy-Budafok (1941.febr.6), -1944. szept.27.
50 cm
L.: OSZK
S Z E N T E N D R E I DIAK
A szentendrei gimnazium kezirat gyanant megjelend kdzldnye
Rendszerteleniil
F.szerk.: Kerekgyartd Imre, diakszerk.: Barabas Gydrgy et al.
Szentendre, I . evf. l.sz. (1940. nov.20.), I I . evf. l.sz. (1941. okt.)
25 cm
L.: OSZK
SZENTENDREI EGYHAZKOZSEGI ERTESITO
Szerk.: Nemet Laszld papal kamaras, plebanos
K . A Szentendrei Egyhazkdzseg
Szentendre, 1932-1937.
35 cm
L.: O S Z K
S Z E N T - E N D R E I FUTAR
Egy alkalommal
Szerk.: Edry Bela
K.: A z Irodalmi Tarsulat
Szentendre, I . evf. l.sz. (1899. maj.15.)
35 cm
L.: OSZK
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S Z E N T E N D R E I HA-JO
A F K g P Szentendrei Szervezetenek lapja
Hetente
F . k.: Paulina Laszlo
Szentendre, I . evf. l.sz. (1990. szept.) - 6.sz. (1990. okt. 8.)
I S S N 0866-2177
30 cm
L.: PMK
S Z E N T E N D R E I HIRADO
A Varosi Tanacs lakossagi tajekoztatoja
Havonta
F . szerk.: Bertalan Ferenc, szerk,: szerk.biz. Nagy Maria (1974. okt.)
Szentendre, 1974-1975.
35 cm
L.: OSZK, P M K
S Z E N T E N D R E I HIRMONDO
A Z M D F Szentendrei Szervezetenek lapja
Utobb: U j Szentendrei Hirmondo, U j Szentendrei Hirlap
Kethetente
F.szerk.: Horvath Gusztav
Szentendre, L evf. l.sz. (1991. jan.) - lO.sz. (1991. jun.l.)
29 cm
L.: P M K
SZENTENDREI K O R K E P
Kozelet es kultiira kethetente, minden hol-en es 15-en
Kethetente
Szerk. a szerk. biz.: Kertesz Peter (1996 - )
F.k.: Kadar Peter
Szentendre, I . evf. l.sz. (1995. marc.l4.), I . evf. 13.sz. (1995. dec.l5.) - 1997. 4.sz.
30 cm
L.: P M K
SZENTENDREI KURIR
Kozeleti havi lap. Hirek, informaciok, erdekessegek, pletykak Szentendrerol
es kor-nyekerol: Dunabogdany, Tahitotfalu, Leanyfalu, Szentendre, Pomaz,
Budakalasz, Szentendrei-sziget
Havonta
Fdszerk.: Nagy Erzsebet
F.k.: Dalnoki Rdbert
Szentendre, I . evf. l.sz. (2006. apr.)
30 cm
L.:PMK
SZENTENDREI MUSORFUZET
S Z E N T E N D R E I MUSOR (cimvaltozat 1980-)
Havonta
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K . Jozsef Attila Miivelodesi Kozpont, Pest Megyei Muvelodesi Kozpont es
Konyvtar (1977 - )
Szentendre, l.sz. (1971. jul.). -(1982. dec.)
22 cm
L.: P M K
SZENTENDREI NEPLAP
Tarsadalmi hetilap
Hetente
Szunetelt 1920. jiil. 25. - nov. 30.
Hetente haromszor 1920. nov. 30. F.szerk.: Soltesz L . Istvan, Csekey Sandor (1919.dec. 14.). Bodh Jozsef (1920. nov.
30.)
Szentendre, (1919. aug.31.) - (1921. maj.4.)
L.: OSZK, P M K
S Z E N T E N D R E I PAPIR
Cimvaltozat S Z E P I Gyari hirado
K . : P V Szentendrei Papirgyar
Szentendre, (1988) - 3.sz. (1989. jun.)
30 cm
L . : P M K (1989)
SZENTENDREI POLGAR
Egyesiiletek es tarsasagok lapja
Kethavonta
Szerk.: Takacs Gabor
Kiad.: Szentendrei Erdekvedelmi Egyesiilet
Szentendre, mutatvanysz. (1993. apr.), I I . evf. 7.sz. (1994. dec.)
30 cm
L.: P M K
SZENTENDREI SZOCIALISTAK
Valasztasi kiadvany, az M S Z P szentendrei ingyenes kiadvanya
F . k.: Szabo Imre
Szentendre, 1994.
30 cm
L.: P M K
SZENTENDREI TUKOR
Lokalpatriota folyoirat.
Alapitotta a Szentendrei Petdfi Kulturalis es Hagyomanydrzd Egyesiilet
Kethetente (2000), havonta (2001. - )
Szerk.: Szurmai Janos (1998. 1-5. sz.), szerk.biz. (1999 - )
F . k.: K u n Csaba 2000 Szentendre, Vasuti villasor 55.
Szentendre, I . evf. l.sz. (1998. dec.22.) I S S N 1585-6674
30 cm
L.: PMK
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S Z E N T E N D R E I UJSAG
Kdzgazdasagi es tarsadalmi hetilap
Hetente
F . szerk.: Salamon Rezsd, Lajos Denes (1917. jiin. 7. - )
Szentendre, I . evf. l.sz. (1916. marc.7.), I I . evf. 33.sz. (1917. aug.l2.)
50 cm
L.: O S Z K
SZENTENDREI ZOLD HIRLEVEL
Kdrnyezetvedelmi tajekoztatd (alcim) Kdrnyezetvedelmi hirek, informacidk
Havonta (1996-2001), negyedevente (2002 - )
Szerk.: K e r i Ildikd (2000.nov., dec, 2001. Jan.), Kery Magdolna (2001. febr., nyar),
Szabd Sandor (2001. dsz, tel), Pankovics Agnes (2004. m a r c , szept.)
K . : Szalamandra Egyesiilet
Szentendre, I . evf. l.sz. (1996 nyar) - (2005. jan.)
30 cm
L.: P M K
SZIA!
A Felszabadulas lakdtelepi Altalanos Iskola jubileumi kiadvanya
Rendszerteleniil
F.szerk.: Szekeres Laszld,
Szerk.: Takacs Balint et al., Banfalvi Antalne et al. (1991. szept. - )
F.k.: Torbane Ballagd Zsuzsanna
Szentendre, (1989. apr.)
30 cm
L.: P M K
TEKA
A Szabadteri Neprajzi Miizeum (Szentendre) tajekoztatoja
Evente ketszer
Szerk. :Bird Friderika, Bereczki Ibolya, T .
Internet: http://www.sznm.hu
Repertdrium: Teka
Szentendre, l.sz. (1979.) I S S N 0209-5939
22 cm
L.: OSZK, P M K
TEMPLOM E G E R E
A Templomdombi Altalanos Iskola lapja
Alkalmankent
Szerk.: Banyai Tamas et al.
F.k.: Beregnyei Jdzsefne
Szentendre, 1991. jun. ev vegi kiilonkiad.
25 cm
L.: P M K
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TERMESZETES ELETMOD
A Magyar Vegetarius Egyesulet ropirata.
1913. februar - a M V E folyoirata
Rendszertelenul
F.szerk.: Bicserdy Tibor, Rajczi Rezso (1914. apr.)
K.: a Magyar Vegetarianus Egyesulet, Drahovszky Jozsef
Bp.- Szentendre, 1. sz. (1912).- (1915. jul.)
30 cm
L.: O S Z K
TERMESZETI KALENDARIUM
Okometeorologia - termeszetvedelem - Kornyezetvedelem - termeszetes
eletmod -neprajz (fejlec) Termeszetvedelmi - kornyezetvedelmi, okologiai meteorologiai - kulturalis folyoirat
Havonta
F.szerk.: Kellar Janos
Szentendre, I . evf. (1992.) L.: O S Z K , P M K
THE ENGLISH CENTER TIMES
Szorakoztato olvasnivalo nyelvgyakorloknak. A T h . E . C . nyelviskola lapja
Havonta
Szerk.: Balogh Zsuzsanna vez. szerk.
K . : English Center Nyelviskola Bt.
Kiadoi cim: 2000 Szentendre, Bercsenyi u. 3.
Szentendre, (1999.) I S S N 1585-2695
30 cm
L.: P M K
TREF
Ferences Firkaszok Folyoirata (Ferences Gimnazium)
Rendszertelenul
Szerk.: Ferencz Monika, et al.
Szentendre, I . evf. l.sz. (1992.) 30 cm
L . : P M K (1993)
IJJ K O R
A szentendrei szocialdemokrata part lapja 1919. marc.21.: A Szentendrei
Szocialista Part Kozlonye
Hetente
Fel.szerk.: Horvath Akos, Petras Jozsef
Szentendre, (1919. febr.20.) -(1919. jiin.22.)
35 cm
L.: O S Z K
IJJ P I L I S H E G Y V I D E K I H I R E K
Elozmeny: Pilishegyvideki hirek 1917-1936, Pilishegyvidek Budakornyek 1936266

1942.
Rendszertelenul
Megb.szerk.: Kecskes Andras, L .
K . : K D N P Szentendrei Szervezet
K . : Soos Sandor
Szentendre, l.sz, (1991.dec.-1992. Jan.). 3.sz. (1992. aug., szept.)
30 cm
L.: P M K
UJ SZENTENDREI HIRLAP
Varosi ujsag, a Hirmondo Kft lapja
Elobb: Szentendrei Hirmondo, U j Szent-Endrei Hirmondo
Kethetente
Fel.szerk.: Horvath Gusztav, Kdszegi Judit
K . : 2000 Szentendre, Huba u. 6.
Internet: http://www.szentendreihirlap.hu
Szentendre, 1992. aug.22. I S S N 1219-0772
30 cm
L.: P M K
U J S Z E N T E N D R E I HIRMONDO
Varosi iijsag, a Hirmondd Kft. lapja
Eld'bb: Szentendrei Hirmondd. Utdbb: Szentendrei Hirlap
Kethetente
Szerk.: Horvath Gusztav
Szentendre, 1991. jun.l4.-1992. aug. 8.
30 cm
L.: P M K
U L C I S I A CASTRA
Olvasnivald szentendreieknek
Kethetente
Szerk.:Benkovits Gydrgy (1992. 5. sz.)
K . : Ulcisia Barati K d r
Szentendre, I . evf. l.sz. (1992 szept.) - 5.sz. (1992. nov.)
30 cm
L.: PMK
U Z L E T I HIRHARANG
Szentendre varos tajekoztatd lapja
Kesd'bb: Helyi Hirharang, Heti Hirharang
Kethetente
Fel. szerk.: Webinfo iigyv.,
Internet: http://szentendre.com
Szentendre, L evf. l.sz. (1998. szept.30).- ll.sz. (2001. marc.vege)
I S S N 1419-2373
30 cm
L.: PMK

VALASZTASI HIRADO
A Magyar Demokrata Forum es a Kereszteny Neppart Dunakanyari Szervezetenek
tajekoztatoja az onkormanyzati valasztasokon
Egy alkalommal
Szentendre, 1994.
30 cm
L.. P M K
VAROSKEPEK
Kdzeletrol es kulturardl Szentendren
Fdszerk.: Ruzsin Annamaria
Kepszerk.: Bacsi Rdbert Laszld
Bp.- Szentendre, I . evf. 1-2. sz. (2004) - I I . evf.4-5. sz. (2005)
30 cm
L.: PMK
VENATUS
Vadasz es fegyvermagazin
Negyedevente
Fdszerk.: Csekd Sandor, szerk. Knefely Maria
K . : V E K E , Venatus Kft
Szentendre, l.sz. 1990. apr. I S S N 0865-705X
30 cm
L.: P M K
VILAGFA
A kdnyvtar havonta megjelend folydirata
K . Pest Megyei Kdnyvtar
(Szentendre), 1978. aug.
30 cm
L.: PMK
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S Z E M E L Y N E V MUTATO
( A mutato nem tartalmazza az irodalomjegyzekben es a sajtobibliografiaban elofordulo neveket.)
Arany Janos
Abraham Dezsd, P.
Abranyi E m i l

160
64
23, 27, 67, 83,
84, 87, 89, 94
Abranyi Kornel, ifj.
41,84
Aczel Gydrgy
126
Adamis Gezane
189
Adorjani Ferenc, dr.
192
Ady Endre
116
Agyagfalvi Hegyi Istvan 115
Aknay Csaba
150,151,157
Aknay Janos
160
Aknay Janosne
157
Alacs B . Tamas
132,143
Alaya Miklds
64
Albert
25
Almasy Kalman
19
Almasy Laszld
80, 86,102,104
Anghi Csaba Geyza
181
Antal Laszld
215, 216
Antolik Arnold, dr.
85, 86, 93,111,
180,182,183,
184,185
Antony Bela, dr.
67, 68, 74, 78
Anyos Pal
116
Appolinaire
223
Apponyi, grdf
53
Aradi Lajos
172
Aranyossi Laszld
192
Ascher Elemer
235
Asszonyi Zsdfia
151
Asztai Csaba
217
Avakumovics Avakum 29
Avakumovics Jovan
29
Babits Mihaly
16
Babineez Edit
226

Bacsa Imre
155
Bacsi Rdbert Laszld
173
Baja Mihaly
41
Bajovics Rdzsa, dr.
157
Bakai Attila
168
Balassa E m i l
41
Balassa M . Ivan
195
Balazs Arpad
196
Balint Endre
151
Balint Ildikd
192
Balint Laszld
119
Balint Miklds
119
Balla M . Anna Isd. Kollarne
Balogh Barnabas
168
Balogh Gydrgyne
95
Balogh Jdzsef
98,117
Balogh Laszld
131,187,190,
202, 203
Balogh Zsuzsanna
233
Baloghne Kdszeghy Iren 115
Ban Ferenc
41
Banati Balazs
157
Banati Sverak Jdzsef
109,113, 222
Banfalvi Antalne
159,198, 228
Bangha Bela
17, 20,212, 213
Banki Gergely
151
Barabas Gydrgy
221
Barcsay Jend
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Budai Mihaly
Bujna Istvan
189
160
Bukta Imre
Burgyan Aladar
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Csampragh Istvan
81
Csank Janos
161
Csaszar Csaba
230
Csaszik Pal
58
Csato Laszlo
98
Csatordai Katalin
170,171,172
Cseby Antal, dr.
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Dombai Borbala
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74,91
80
79
196
68
39, 47
21,67
97
56, 57,112
42
181
15
132
104
12
134,157
122
149
141
95
116
231
189
161
42
229
230
143
230
229
42
215
206
182,183
151, 223
170
145, 202
68
145
170

Hann Ferenc, dr.
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Kadar Janos
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44,81
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113,114,115
Meitner Istvan
38
Mendelsohn, M .
29
64
Merey Lajos
Meszaros E r i k a
144
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Mezdsi Karoly
190
134,140,143,
Miakich Gabor
144,147,156,
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Nemet Laszld
Nemeth Viktor
Neskd Lazar
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187,188
Pal E r n d
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109
94
Palinkas Sandor
Pancsor Istvan
189
143,145,147
Pap Klara
Papp Viktor (Geyza)
95,101,103,
104
Papp Laszld
15
Parlaghy (Parlagi) Aladar
46, 47,
51,52, 53, 57,
59, 60, 61
Parlaghy Karoly
51
Parlaghy (Brachfeld) V i l m a
51
Partella allamtitkar
70
Partella Jolanka
87
278

213
Paskai Laszld, dr.
Patzkd Ferenc Agoston 12
138,144,147,
Paulina Laszld
154
144,157
Pavai Erzsebet, dr.
138
Pavich Miklds
137
Pecsi Tibor, dr.
49,65,69,74,
Pechy Henrik, dr.
78, 83, 86,105,
108
105,116
Pecsyne Rdnai Kinga
Peeringer Ilka
43
92
Peidl Gyula
41
Pekar Gyula
Pekarek Jdzsef
33, 37
Pelczeder Agoston
33, 37
157
Pelle Janos
168
Pelle Tamas
65, 68, 70
Pentek Ferenc
117
Perjesi Piroska
202, 208
Perjessy Barnabas
39, 40, 41, 44,
Perjessy Gydrgy
46, 47, 208,
209
208
Perjessy Karoly
Perjessy (Perjesi) Sandor 39, 40, 43, 67,
68, 75, 87, 208
Perlusz Elemer, dr.
70, 71,102
68
Persian Adam
Pesti Istvan
189
Peter kiraly
53
Peterdi Andor
41
226
Peteri Diana
Pethed Janos, nemes, dr. 117,118
105
Pethd Janos
Pethd Nemeth E r i k a (Pethd Zsoltne
139,148,160
Nemeth E r i k a )
Petdfi Sandor
103
Petras Gydrgy
83
89
Petras Jdzsef
Petromarko Sana
147
44
Petrovich Jdzsef
Petter Imre
115
Philippovich Karoly, dr. 155
Piacsek Rezsd
81
Pinter Gydzd
216
P. (pater) Pinter E r n d
223
119
Pistytir Janos
Pogany 6 ( d d n ) Gabor 203

Pojlak Jozsef
Pollak Illes
Polgar Andras
Pokorny Szilard
Pompery Janos
Popovits Istvan
Porszasz Karoly, dr.
Pdloskei Janos
Predmarszky Dezso
Prem Jozsef
Printz Jozsef
Puppan Jeno
Puszta Sandor
Racz Kinga
Radics Ferenc
Radics Karoly, dr.
Radvanyi G . Levente
Ragnor, Bert
Rakoczi Ferenc, I I .
Rakodczay Pal
Rakosi Jeno
Rakosi Matyas
Rakosi Viktor
Raskai Ferenc
Rat Matyas
Ravasz Laszlo, dr.
Redo David
Reihenbach Bela, dr.
Reizenberger Gusztav
Relle Pal
Repassy Zsuzsanna
Rethey Prikkel Lajos
Rethy Zoltan
Revesz Tibor
Rilke
Risztics Lazar
Rona Bela
Ronay Kinga (Pechyne,
Rothermer, lord
Rozgonyi Erndne dr.
Rdzsa Dezsd
Rdzsa Ferenc
Rdzsa Norbert
Rdzsa Sandor
Rozsos Istvan
R d k k Marika
Rdtler Istvan
Rudas Laszld
Rudits Laszld

99
41
226
151
14
22
222
115
181
41
60
97,160,193
113,115
169
222
137
170
184
116,141
68
15,16, 67, 8^
121
41
41
12, 28
99
151
181
95
64
223
125,147
115
42
116
58
68
dr.) 105,116
100
202
41
95
161
226
160
108
132
17
189

Rudnyanszky Gyula
Rudolf Mihaly
Rusznyak Istvan, dr.
Ruzsin Annamaria
Saary Jdzsef
Saghi Marta
Salamon Rezsd, dr.

41
196
184
173
68
217
64, 67, 85, 86,
87
Salgd Attila
230
Saly Sandor, dr.
144
Sandor Pal
79
Sarik Gyula
20
Sarmay Rdbert
115
Sarosy Bela
209
Sas Ede
41
Sas Imre
44
Schedius Lajos
13, 29
Scheider Lajos, dr.
181
Schidld Bertalan
68
Schleininger Tamas
146,147,185
Schneider Geza
229
Schdpflin Aladar
16
Schuster Janos
98
Schuster Zoltan
226
Schwartz pipagyaros
38
Sebd'k Bela
20
Sebd'k Katalin
226
Selenyi Zoltan
144
Sera Tamas
224
Seredi Jusztinian
101
Seregine Szekacs Csilla 217
Sergd Andras, ifj.
162,163
Serly Lajos
42, 43
Serly Zoltan
42
Sevits, Mitrofa
37
Sigora E v a , dr.
155
Sikolya Zsolt
211
Simandi Csaba
206
Simkd Andras
40
Simkd Peter
229
Simon E r n d
192
Simon Laszld
190
Simon Zoltan
186
Sin Edit, G .
10, 26, 95,103,
139,143,192,
193, 203
Sipos Orsolya
151
Siska Ilona, dr.
157
Smelkd Tiborne
187
279

41
Somlyo Zoltan
Soltesz L . Istvan
92
161
Soma
25
Somkuti Zsigmond
184
Sommer, Walter
158, 226
Somodi Laszlo
42
Somogyi Gyula
222
Somorjai Kalman
223
Sonnevend Alexandra
Soos Janos, dr. (Anyos atya)
142
141,142,147,
Soos Sandor
154,155,160,
190
122,143
Soproni Sandor
116
Spengler, Oswald
Starzsinszky Laszlo, dr. 99,103,104,
111, 181
115
Staub Tibor
38
Staups Janos
Steger Xaver Ferenc
27, 70,142,
145
184,185
Stein Gyorgy
212
Steiner Ferenc, dr.
146
Stiegler Katalin
Stiegler Roza, dr.
155
160
Stoltz Denes
Suba Attila
151
42, 57
Sugar Jozsef
68
Siitd Vidor Janos
42
Szabadfi Istvan
144,155
Szabados Janos
14
Szabd Alajos
151
Szabd Csaba Csiga
Szabd Ferenc
125, 205
Szabd Gergely
206
Szabd Geza
155
Szabd Gusztav
143,147,154,
157
42,143,147,
Szabd Imre
148,150,154,
156,161
Szabd Leventene Isd. Pap K l a r a
Szabd Maria, D .
146
Szabd Nandor
209
229
Szabd Peter
Szabd Sandor
187,190
162,163
Szakacs A r o n
Szakonyi Karoly
125,145, 203,
204
280

158,194
Szalai Andras
Szalas (Miskovits) Gyula, dr. 117, 118
17,104,117
Szalasi Ferenc
Szamadd E r n d
115
115
Szamadd Jdzsef
105,116,149
Szamosi Sods Vilmos
134
Szantd Andras
142
Szantd Konrad
42
Szantd Lajos
78
Szanthd Ferenc
106,123,146,
Szanthd Imre
157
64
Szappanos Istvan
226
Szarvas Rita
142
Szatmari Imre
Szatmari Mdr
15
22
Szava Feri
42
Szavay Gyula
Szebenyi Jdzsef
42
Szeberenyi Gabor
151
189, 225
Szeberenyi Lehel
Szebik Imre
216
28,190
Szechenyi Ferenc
Szechenyi Istvan
13
Szederkenyi Anna
15, 41
Szegedi Lajos
115
Szekeres Laszld
228
Szel Kalman
53
144,145
Szel Peter, dr.
134,172
Szeles Ndra
83
Szell Arpad
Szeltag Jend
144
Szemler Laszld
196
106,198, 221,
Szentendrey Geza
239
194
Szentendrey Laszld
214
Szent-Galy Kata
Szent-Gydrgyi Albert
151
184
Szent-Imrey Gydrgy
Szentivanyi Kalman
203
Szepesi Jend
42
Szeredi Maria
134
Szibrik Antal
184
111
Szidanics Geza
Szikora Zoltan
33
Szikszay Sandor, dr.
87
42
Szilagyi Ferenc
Szilbenleitner Ferenc
119
Szili Tdrdk Bela
181

Szini Istvan, dr.
125,129
Szinnai Bettina
229
Szlovikovszky E m i l
98
Szmola Margit
192
Szombati Elemer
42
Szombathy Bela
95
Szondy Andrea
172
Szocs Katalin
230
Szoke Lajos
22
Sztalin
120
Sztaloff, Alexandr Mihajlovics
120
Szurdok Peter
151
Szurmai Janos
134
Sziiszmann Ilonka
43
Szvercsek Janos
42
Tabori E m i l
42
Tagore, Rabindranath
116
Takach Mihaly
44
Takacs Gabor
145,146,147,
155
Takacs Janos
162
Takacs Jozsef
181
Takacsy Laszlo
221
Talaberi Bela
42
Talas Karoly
194
Tanga Tibor
115
Tarczali Dezsd
176
Tarek Mihaly
68
Tarndi Budcz Kalman
115
Tarr E r i k a
133
Tasnady Csaba
160
Taubner Hugd
42
229
Tegla Georgina
Teleki Jdzsef, grdf, ifj.
107
Teleki Pal, grdf
107, 212, 213
Teleny Karoly
42
Telin Istvan
229
Tellar Norbert
229
Temesi Balazs
213, 214
Temesvari Lajos
27
Tenkesne Halasz E n i k d 231
146, 230
Ternai Andras
Terray Tamas
226
Tettamanti Sarolta
203
Thormay Vilma
42
Timar Andras
230
Timar Gergd
206
Timar Jdzsef
115
Timpauer Janos
38

Tisza Istvan
16, 53
Tisza Kalman
15
Tober Samu
212
Tolonics Gyula
214
Tom Taylor
98
Tomacsek Kristdf
226
Torbane Ballagd Zsuzsanna
228
Torma Kazmer Ottd
29, 30
Torma Peter
154
Tornay Marl
203
Tdth Antal
147, 203
Tdth Bela, dr. P.
144, 145, 210,
211,224
Tdth Belane, dr. P.
223, 224, 225
Tdth Bela, dr.
204
Tdth Benedek, F .
157
Tdth Ferenc
187
Tdth Geza
189
Tdth Gezane
145
Tdth Istvan
44
Tdth Janos, C.
204
Tdth Lajos
42
Tdth Lajos
155
Tdth Mate
229
Tdth Sandor
142
Tdth Zoltan
124
Tdthne Vojtek E v a
228
Tdrdk Katalin, dr.
131,132,134,
142
Tdrdk Mdnika
144,151,157,
158
Tdrdk Turul, dr.
145,162
Trefort Agost
18
Trenka Istvan
170
Turcsanyi Imrene
125
Tiiri Kovacs Bela
161
Tiiskes Laszldne Drobilits E v a
125
Ude Janos, dr.
184
Ujvari Iren
197
Ungar Agnes
151
Urban Terez, Borsddyne 125, 145, 147
Urhazy Gydrgy
14
Uros, Nestorovics Stefanovics
29
Urmds Ldrant
147,149,178
Urdgi Laszld
226
Vachot Imre
103
64
Vadasz Lajos
Vajda Istvan
209, 210
Valki Gizella
146
281

Varadi Melinda
230
226
Varga Krisztina
Varga Laszlone
147,160
151
Varga Zsofia
203
Varhelyi Vanda, M .
Varkonyi Istvan
97
Varkonyi Mihaly
98
229
Varkuti Ilona
151
Varro Attila
Vas Aladar
65, 68
Vas Istvan
203
151
Vass Gergely
42
Vasarhelyi Kalman
Vastagh Bela, dr.
93
Vasvari Istvan
116
Vedres Gyula
42
196
Vegh Karoly, dr.
Veisenburger Csilla
229
Veres Janos
145,188
Verhovay Gyula
19
Verseghy Ferenc
29
Vertes Laszlo
192
42
Vertessy Gyula
131,134,195
Vicsotka Mihaly
42
Vida Janos
Vidovich Ferenc
43, 45
Vieland Edit
174
Vilmos csaszar
53
Vincze Alajos
189
Volly Istvan
142
Vozar Anna
162
Vodros Jozsef
42
42
Vranyi Teofil
Vrskovecz Anita
151
Vrskoveez Maria
228
Vukovics Koszta
147, 219
Wachtelborn, K a r l
183
50
Wallenfeld Mihaly
69
Wastl Bela
Waszlavik Gazember Laszlo
168
134
Wass Albert
Wehner Tibor
143,147,195
Wein Jakab
98
Weisz Antal
81
Weisz Armin, dr.
44, 57, 83, 86,
91,95
71
Weisz David
Weresmarthy Miklds, dr. 62,64, 69,101
Wetzl Tibor
196
282

Wilson (amerikai allamferfi)
111
15
Wodianer Fiildp
Wolf Csilla
151
189
Wolf Lajos
134,160,161,
Zakar Adam
163
64
Zakarias Janos, dr.
Zaszkaliczky Tamas
143, 218
Zaszlavik Jend
124,125
164,166
Zauer Gabor
101
Zauer Janos
Zauer Nandor
138
Zavodszky Zoltan
136
Zeke Szilard
223
229
Zelei Mark
Zelles Aladar
94
Zelles Lajos
65
Zemlenyi Attila
151
Zichy csalad
29
Zilahi Judit
189
Zimanyi E r n d
115,116
Zimmer Janos
26,193
44, 57
Zoltay ( i ) Bandi
68
Zoltan Bela
Zoltan Gyula
22, 43, 68
132
Zoltan Peter
42, 68
Zoltan Vilmos
Zdldi Marton
42, 64
Zubkovits Gydrgy, dr.
76
Zsigmond
25
Zsigmond Konrad
68
Zsilinszky Lajos, dr.
43, 44, 46
Zsiska Pal, dr.
50, 65, 68
Zsivkovics
53
Zsoldos Edina
151
Zsoldos Laszld
42

Szentendre, 2009

