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Gulyas Jozsef koszontoje
„ Ugy ahogy itt,
lilegezni, Idtni
sehol se lehet"
(Vas Istvan)
Kedves Olvaso!
Egy varos akkor tobb mint egyszeru lakohely, ha polgarai elo
kozosseget alkotnak. Elo es eros kozosseggel csak azon varosok
bimak, melynek lakoi tullatnak sajat portajukon.
Az egyen boldogulni akar, am a homopoliticushan el a felismeres,
hogy letezesenek keretet ado kozossegi viszonyok alakulasa, a
letezes, az eletminoseget meghatarozo jatekszabalyok alakitasa
tole isfiigg.Az ilyen ember elo viszonyt apol a varos kulturalis-kozossegi tereivel. Nemcsak
hasznalja, hanem formalja is. Kepes megehii az ido es idotlenseg viszonyat.
Fontos szamara a miih. A tradicio azonban nem zarja be 6t, mert nem visszafordulni akar,
hanem megorizni es meghaladni.
A homo szentendricus szazadok ota letezo, kozossegformalo peldanya az emberisegnek.
Erdemes tehat idorol idore szamba veimi oket. Tudjuk, a miiltban, ahogy a jelenben is,
sokfele „nepek" laktak s lakjak a varost. Vannak kozottiik dolgiikat tevok, kivalosagok, de
olyanok is, kik erdemtelenul vagy eppen erdemtelen cselekedeteik sokasaga okan foglalnak
el helyet a kulonbozo megemlekezesekben. A Szentendrei arckipcsamok nem ertekel,
hanem osszegyiijt es bemutat.
A Pest Megyei Konyvtar varosunk miiltjanak es jelenenek bemutatasa irant elhivatott
munkatarsai mellett tobb szentendrei lokalpatriota kozremiikodesevel sztiletett meg vegre
ez a sokunk altal regen vart kotet.
A millennium eveben megjelent, szentendrei kortarsakat bemutato arckepcsamok utan most
a varos torteneteben fontos szerepet betolto elodok eletiitja tarul elenk.
Kozelmultunk szereploit gondosan gyiijtott eletrajzi adatok segitsegevel ismerhetjuk meg.
A szerkesztok azonban tobb - tovabbi helytorteneti erdeklodest, kutatomunkat szolgalo
- hianypotlo melleklettel, valamint a forrasok gyiijtemenyevel is megajandekoztak az
erdeklodo olvasokat.
Elismeres illeti mindazokat, akik kozremxikodtek a kotet elkesziteseben, es segitettek,
tamogattak kivitelezeset.
Forgassuk hat megbecsulessel!
Szentendre, 2006. januar 22.
Gulyas Jozsef
Pest Megye Kozgyiilesenek alehioke, szentendrei polgar

BEVEZETO
A Szentendrei arclcepcsamolc I . - Kortarsaink cimii kotetet 2000-ben bocsatottuk litjara. A
kiadvany a szokasos Ki kicsoda tipusii lexikon volt.
Mar akkor felmeriilt a gondolat, hogy gyujtsiik ossze - a teljessegre termeszetesen nem vallalkozhattiink - , a varos egykor volt tisztes polgarait: iparosokat, kereskedoket, tanarokat,
koztisztviseloket, egyhazi szemelyeket, miiveszeket, irokat, szineszeket stb. Ahol tehettiik,
roviden osszefoglaltuk egy-egy nagyobb szentendrei csalad tortenetet is. Szomoni kotelessegiinknek tettunk eleget, amikor az elso kotetbol atvettiik azon szemelyek adatait, akik
idokozben elhunytak.
A Szentendrei arckepcsamok II. osszeallitasahoz atneztunk szamtalan egykori es mai lexikont, konyvet, lijsagot. Felhivast tettiink kozze a lakossag szamara a helyi sajtoban, hogy
jelezzek, kiket tartanak meltonak arra, hogy benne legyenek a lexikonban. Emellett leveiben
felkerestiink tobb olyan csaladot, akiknek az oseirol voltak adataink. A nevek nagy resze a
regi csaladok ma is itt elo utodaitol szarmazik. Vannak, akiktol kesz anyagot, teljes osszeallitast kaptunk. Dr. Katona Gyulane Szentendrey Katalinnak koszonheto sok ertekes tanacsa,
eszrevetele mellett a Szentendrey es a Waczek csalad szocikkeinek megirasa. A Deim es
a Margaritovits csalad a szerkesztobizottsag egyik tagjanak, Mate Gyorgynek a munkaja.
Az anyaggyujtesben oroszlanreszt vallalo, ugyancsak szerkesztosegi tagtol, Dietz Ferenctol
szarmaznak az 6 csaladjat illeto szocikkek. A kotetben szereplo szerbek adatainak pontositasaban, kiegesziteseben Novacsek Vojnics Komel n3aigalmazott konyvtaros volt segitsegiinkre. A kepzomiiveszek osszegyujtese es a roluk szolo szocikkek ellenorzese dr. Hann
Ferenc muveszettortenesz munkaja. Az I . es II. vilaghaboni harcaiban elesett, eltemetett
hosi halottak adatainak osszegyujtese elsosorban dr. Gelencser Gyula es Skultethy Ilona
nevehezffizodik.A haboni szentendrei aldozatainak nevet a varosban elhelyezett emlektablak alapjan a Melleklet-hen kozoljiik. A kotet vegleges koncepciojanak es egysegesitesenek
kialakitasaban dr. Torok Katalin volt segitsegiinkre.
Gyiijtomunkank soran a szemelyi adatok melle igyekeztiink minel tobb portret, fotot mellekehii. Ahol ez nem sikeriih, ott a szerkesztobizottsag dontese szerint felhasznaltunk mas
dokumentumot is, peldaul festmenyt, regi kepeslapot. Akepvalogatas igy elter a megszokott
Ki kicsoda? lexikonok gyakorlatatol, am helytorteneti szempontbol sokkal gazdagabb, arnyaltabb kepet ad a varos eleterol, egykori lakoirol.
Tudjuk, hogy lexikonunk mint littoro vallalkozas, nem teljes. A Szentendre himevet, rangjat
oregbito, mar elhunyt szemelyek iranti tiszteletbol es felelossegerzetbol adodoan kevesebb
szocikket jelentettiink meg, mint amennyit eredetileg terveztiink. Ugy iteltiik meg, hogy sok
esetben tovabbi kutatasra, az adatok pontositasara van szUkseg. Terveink szerint a jelenlegit koveti majd egy bovitett, javitott kiadas, amelyben mar benne lesznek a most kimaradt
szemelyek is. Itt szeretnenk felhivni afigyelmetana, hogy a Pest Megyei Konyvtar helytorteneti gyiijtemenyeben ez az anyag hozzaferheto, sot szivesen vesziink minden kiegeszitest,
tovabbi szemelyekre vonatkozo ajanlast, adatkozlest.
Remeljuk, hogy a hosszas anyaggyiijtesen alapulo, helytorteneti „arckepcsamokot" egyarant
haszonnal forgatjak majd azok, akik szakdolgozatot, konyvet, cikkeket imak a varosrol,
vagy akik lij betelepulokent ismerkednek annak miiltjaval. Azok pedig, akiknek csaladjat
megorokitette a konyv, megorzik gyermekeiknek.
A kotet szerkesztoi

ABRANYI Emil (Pest, 1850. dec. 31.
- Szentendre, 1920. maj. 20.)
Koranak egyik legiinnepeltebb konzervativ koltovezere. Patetikus hangii, hazafias
versein nevelkedett a szazadfordulo fiatal
nemzedeke.
Napjainkban
inkabb miiforditokent tartjuk
szamon.
1906-ban telepedett le Szentendren felesegevel, WeinMai^
(1. ott) operaenekesnovel. A mai
Ady Endre lit 8.
szam alatti villaban laktak 1906 es 1920 kozott.
~ tevekenyen reszt vett a varos kozeleteben, tobb tisztseget is betoltott: az 1913ban megalakult Szentendrei Varosfejleszto
Egyestilet 6t kerte fel elnokenek. „A kepviselo-testiilet 1912. februdr 4-i iilesen
Abrdnyi Emil, az orszdgos megbecsillesnek drvendo szentendrei kolto tiizes hangii
szonoklatban szdllt sikra a villanyvildgitds
mellett" - irta a Szentendre es Videke cimii
helyi lijsag. A villanyvilagitast vegiil 19201921-ben vezettek be a varosban.
A kolto elenk kapcsolatban allt a varos kulturalis eleteben szerepet vallalo lakosokkal.
Hozza vitte bemutatni elso verseit a helyi
bognarmester fia, a kolteszettel kacerkodo
Bindorfer Ferenc (1. ott). Baratja volt dr.
Horvath Akos (1. ott), a kesobbi helyi enekkar, az lin. Horvath-nyolcas vezetoje, aki
tobb ~ verset is megzenesitett. Dr. Dezsofi
Ferenchez (1. ott), a helyi politikai, irodalmi es szinhazi elet egyik kozismert egyenisegehez fiizodo kapcsolatat a Ferenczy
Miizeumban orzott, dedikalt Abranyi-kotet
taniisitja. ~ nepszeriiseget mutatja, hogy
Dumtsa Jeno (1. ott) polgarmester utan 6
volt a masodik szentendrei polgar, akirol meg
eleteben utcat neveztek el. A villajahoz vezet6 lit 1913-t61 maig is az 6 nevet viseli. Az
epiilet, mely az 1900-as evek elejen kiadott
egyik kepeslapon Abranyi-kastelykent szerepel, az 1930-as evekben Goldberger Leo

budapesti gyaros tulajdona lett, 1955-1995
kozott pedig itt mukodott a sziilootthon. ~
tiszteletere 1959. majus 24-en emlektabldt
helyeztek el egykori villaja falan.
F.: Uj magyar eletrajzi lexikon I . ; Petho
Nemeth Erika - G. Sin Edit: Irok, koltok
Szentendren; Dietz Ferenc: A Szentendrei
Varosfejleszto
Egyesulet 1913-1914;
Petho Nemeth Erika: Az Abranyi-kastely
(Szentendre es Videke, 1987. Probaszam);
Magyar nagylexikon; Udvozlet Szentendrerol!
ADAMIS Geza, dr. (Rozsnyo, 1905 Szentendre, 1991)
Orvos. A csalad a Felvidekrol keriilt Magyarorszagra 1946-ban. Elobb Komaromban, majd Szodligeten laktak. Szentendrere
1947-benkerultek. Itt es Pilisszentlaszlon
korzeti orvos.
Nevehez fuzodik a szentendrei szulootthon
elokeszitese,
szervezo munkaja. Az intezmeny 1952-ben
nyitottamegkapuit. Ugyanez
evtol a Pest megyei KOJAL Jarvanyugyi
Osztalyanak vezetoje, 1953-1975 kozott
az Egeszsegiigyi Miniszterium Jarvanyiigyi
Foosztalyanak vezetoje.
Csaladi hazuk a Peter-Pal utcaban aUt. A
szamarhegyi evangelikus temetoben nyugszik.
F.: ozv. dr. Adamis Gezane kozlese
AGORASZTO Tivadar (Budapest, 1870
-Budapest, 1945)
Alispan. Budapesten, az V. keriiletben a
Petofi teri gorogkeleti magyar egyhazkozseg fogondnoka. A templomalapito ~ csalad
leszarmazottja. Kozepiskolait es egyetemi
tanulmanyait Budapesten vegezte. Hosszu
idon keresztul Pest varmegye szolgalataban
allt, alispan, a felsohaz orokos tagja. 1926ban Szentendre diszpolgarava valasztottak.
9

R: Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje es cimtara; Budapest lexikon I .
ALMASSY L4szl6 dr. (Jaszbereny, 1869.
jiil. 27. - Budapest, 1936. marc. 12.)
Politikus, jogasz. A Nemzeti Munkapart
programjaval a szentendrei valasztokeriiletben orszaggyiilesi kepviselo (1910-1918), a
part intezobizottsaganak tagja, Tisza Istvan
bizalmasa. A Tanacskoztarsasag alatt hat
hetig fogsagban volt. Tahitotfalu, Visegrad,
Pocsmegyer, Kisoroszi es Szigetmonostor
kozseg 1912-ben diszpolgarra valasztotta.
Dumtsa Jeno (1. ott) polgarmester mellett
sokat tett azert, hogy 1914-ben villamositottak a Helyierdekii Vasutat. 1926-ban az
arvizekkel kapcsolatos segito munkassagaert Szentendre is diszpolgarai koze emelte.
A Tahi es Totfalu kozott epitett Duna-hidat rola neveztek el. 1927-ben a pomazi
keriilet orszaggyulesi kepviseloje volt.
Bethlen Istvan tamogatasaval a nemzetgyiiles (1927-1929) es a kepviselohaz ehioke
(1929-1935).
F.: Uj magyar eletrajzi lexikon I . ; Egy evszazad kronikaja; Udvozlet Szentendrerol!
ALTOMARE Ivan (Szentendre, 1894.
marc. 1. - Budapest, 1976. jul. 23.)
Politikus, miniszter. Az I . vilaghaboniban
a keleti ironton szolgalt, majd orosz hadifogsagba esett. Belepett a bolsevik partba
(1917), a polgarhaboni idejen a Voros
Hadseregben
politikai biztos,
szazadparancsnok, a harkovi
katonai
korzet helyorsegi
parancsnoka.
Leszereleset
kovetoen kiilonbozo kozepvezetoi beosztasokat toltott be az elelmiszeriparban (1926-t61). A ket vilaghaboni kozott
Moszkvaban gazdasagi akademiat vegzett.
1948-ban tert vissza Magyarorszagra.
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Belepett az MDP-be, majd kesobb az
MSZMP-be, ahonnan 1962-ben kizartak.
Az elelmiszeriparban dolgozott, tobbnyire
vezeto beosztasban. 1951-1952-ben elelmezesi miniszterhelyettes, majd 1952-t61
1956-ig, nyugdijazasaig elelmiszeripari miniszter. Ezutan Szentendren vallalt mimkat.
Lajosfonason a Sagvari turistahaz gondnokakent dolgozott. Itthon Kish^zi Ivankent
ismertek.
F.: Uj magyar eletrajzi lexikon I.
AMOS Imre (Nagykallo, 1907. dec. 7.
- Ohmiff, Nord-Lager, 1944 vege)
Festomiivesz es grafikus. Az ~ vezeteknevet 1934-ben vette fel a korabbi Ungar
helyett. 1926-1929 kozott Budapesten dolgozott, majd a
miiegyetemet
latogatta. 1929tol
1935-ig
Rudnay Gyula
tanitvanya voh
a Kepzomiiveszeti Foiskolan.
Korai mimkai
a Nabis parizsi
miiveszcsoport
torekveseivel
mutatnak
rokon jelleget. 1935-ben felesegevel, Anna
Margittal (1. ott) az Emst Miizeumban rendezett kiallitast. Ekkortajt miiveszeten sziirrealista tendenciak jelentkeztek. 1937-t61
1941-ig felesegevel nyaranta Szentendren
dolgozott. Ebben az idoszakban felesegevel
harom honapot toltott Parizsban, ahol megismerkedett Marc ChagaRaX. A I I . vilaghaboni
alatt - melyet reszben munkaszolgalatoskent
elt meg - megrazo latomasokkal szamolt be
harcteri es otthoni eknenyeirol. Naploja irodalmi szintii kortorteneti dokumentum. Az
6 es felesege munkassagat bemutato Anna
Margit Miizeum 1984 oktobereben nyilt
meg Szentendren, a Bogdanyi u. 10. alatt.
F.: Uj magyar eletrajzi lexikon I . ; X X . szazadi magyar miiveszet Szentendrerol nezve;
Haulisch Lenke: A szentendrei festeszet;
Miiveszeti kislexikon; Kobanyai Janos: Az
apokalipszis kepkoltoje

ANNA Margit (Borota, 1913. dec. 13.
-Budapest, 1991. jun. 3.)
Festomuvesz. 1932-36kozott aKepzomiiveszeti Foiskolan Vaszary Jdnos novendeke.
Elso kiallitasa ferjevel, Amos Imrevel (1.
ott) az Emst
Miizeumban
(1935)
volt.
1937461 nyaranta
6
is
Szentendren
dolgozott. Tobb
ktilfoldi tarlaton is szerepelt.
1945-1948 kozott az Europai
Iskola tagjakent
egyeni es csoportos kiallitasokon vett reszt. 1949 utan sokaig nem lehetett reszese a miiveszeti eletnek. Az 1960-as evek kozepetol jelentkezett
lijra a gyermeki tisztasagot sugarzo sziirrealista babu-motivumaival. Az 1970-es evektol ismet visszajart a varosba. A miiveszno
a sajat ingatlanat (Szentendre, Bogdanyi u.
10.) felajanlotta a varosnak, miizeum szamara. A miizeum itt nyilt meg 1984. oktober
6-an. ~ ligy vegrendelkezett, hogy hamvait
is itt, a szamara kedves haz kertjeben helyezzek orok nyugalomra. Umaja folott a
miiveszetere utalo sajatos bronz figura, a
Miizsa vigyazza almat. A szobor alkotoja a
masodik hazassagbol sztiletett fia, az otvos,
iparmiivesz Peter Vladimir.
F: Kortars magyar miiveszeti lexikon I . ;
Miizeumok Pest megyeben; X X . szazadi
magyar miiveszet Szentendrerol nezve;
Gyorgy Peter - Pataki Gabor: Az Europai
Iskola es az Elvont Muveszek Csoportja; S.
Nagy Katalin: Anna Margit; David Katalin:
Aima Margit
ANTALOCZY Laszlo (Budapest, 1914.
szept. 10. - ?, 1996. maj. 31.)
Postamester. Edesapja posta tanacsos, edesanyja postamester voh. Harmincot evig
szolgalta a varost. A realgimnazium es a
postatiszti iskola elvegzese utan Budapesten
a 3-as postahoz kerult. Innen hivtak
Szentendrere 1949-ben, Kun Istvdn helyere.

A posta, melyet
6 alakitott at, a
Varosi Tanacs
epiileteben volt.
A '70-es evekre
a varos kinotte
a regi postajat.
~ meg reszt vett
a HEV-allomas
melletti lij posta terveinek kesziteseben, de
hamarosan nyugdijba vonult. A varosi koztemetoben van eltemetve.
F.; Keri Ildiko: Negyven ev a posta szolgalataban. Antaloczy Laszlo halalara
(Szentendre es Videke, 1996. jiil. 26.); Antaloczy Laszlone kozlese
ANTOLIK Arnold, dr. (Arad, 1885. okt.
18.-Budapest, 1960)
Jogasz, Szentendre fojegyzoje, majd polgarmestere, arvaszeki elnok. Pozsonyban
erettsegizett, ahol apja a forealiskola igaz1-4

gatoja volt. Tanulmanyait a budapesti
Kepzomiiveszeti Foiskolan folytatta. Itt ismerkedett meg a korszak neves muveszeivel. Apja keresere atiratkozott a jogi karra.
Doktori diplomajat a kolozsvari egyetemen
szerezte. Az I . vilaghaboni alatt Almassy
Laszlonak (1. ott), a szentendrei korzet
orszaggyiilesi kepviselojenek a titkara. ~
nevehez fuzodik a debreceni hadikorhaz
epitese. Szentendrere Almassy javaslatara
kerult. 1915-t61 a varos fojegyzoje. 191611

vadak alapjan birosag ele allitottak, elitelban egyhangulag polgarmesterre valasztottek. A bortonbol Sztdlin halala utan amtak. Vezetese idejen bovitettek a varoshazat,
nesztiaval szabadult. Elete vegeig szuksegrendeztek a Diina-partot, a Pest Varmegyei
lakasban elt, de hii maradt Szentendrehez.
Kobanya es Utepito Rt. megalapitasaval felKet gyermeket: ~ Evdi es ~ Arnoldot a
tartak a Domor-kapui kobanyat. Az izbegi
villa kertjeben egy kriptaban temette el.
allami nepiskola fellendtilese is az 6 neveMellejiik kerultek ~ es felesege hamvai is.
hez kapcsolodik. Tobb helyi egyesuletben
A kert ezen resze 1969-ben a Pest Megyei
toltott be vezeto tisztseget: peldaul elnoke
Idegenforgalmi Hivatal tulajdona lett. Ma
voh a Magyar Turista Egyesulet Szentendrei
a Danubius Szallo all rajta. Fia, ~ Arpdd
Osztalyanak. Az 1922-es valasztasok utan
exhumaltatta szulei es testverei hamvait, es
a rendszer B-listara tette, polgarmesteri
a csalad meg megmaradt birtokan helyezte
megbizatasat megszuntettek. Ekkor valorok nyugalomra.
lalta el a villamositast vegzo Buda-videki
Villamossagi Rt.-nel az txgyvezeto igazgatoi
F.: Duna menti nyaralohelyek; Schleininger
allast. Ezutan alakul ki Szentendre es korTamas: Dr. Antolik Amold polgarmesnyeke villamos arammal valo ellatasa. 1926- ter (Szentendrei Polgar, 1994. dec);
ban hazat epittet Pismanyban (Cseresznyes
Szemelvenyek Antolik Amold varospolitilit 13.). Az epitkezes soran talaltak meg
kai elkepzeleseibol Mate Gyorgy bevezetokertjeben a botanikusok altal maig szamon
jevel (Szentendre es Videke, 1997. okt. 21.,
tartott jegkori novenyritkasagot, a szentendnov 7., 14., 21., 28., dec. 5. ,12.); Miakich
rei rozsat (Rosa Sancti-Andreae). 1928-ban Gabor: Gondolatok Antolik Amold varosa vallalattol vegkielegitessel megvalt, es
politikai elkepzelesei kapcsan (Szentendre
foleg publikalassal, gazdalkodassal foglales Videke, 1997. nov. 28., dec. 5., 19., 1998.
kozott. 1950-ig a Szentendrei Hegykozseg
Jan. 9.); fia, Antolik Arpad kozlese
tevekeny tagja. Fobb irasai: Vegetdridnusok
letelepitesi kiserlete Szentendren (1931),
ANTONY B61a, dr. (Belenyes, 1880. febr.
ezzel az irassal tamogatta a Kohegy alatt,
6.-?)
a Bubanban a vegetarianusok letelepitesi
Jogasz. Tanulmanyainak befejezese utan
kiserletet; Mi volt Szentendre es mi lehet- Szentendren nyitott iigyvedi irodat. 1910-tol
ne?; Celkituzesi kiserletek a vdrospolitikd- a Szentendre es Videke cimii lap foszerkeszban (1932). Hasonmas kiadasa megjelent a
toje. 1913-ban
Ferenczy Miizeum gondozasaban (2002).
polgarmesterre
1932-ben megszervezte es megjelentette az
valasztottak, de
Eletreform idoszaki folyoiratot, megirta az
csak rovid ideig
Eletreformer telepesek szabad foldszovetallt a varos 6l6n,
kezete cimii fuzetet, ami vazlat az alapitasi
mert 1915-ben
tervhez. 1934-35-ben a szentendrei polgarEsztergomba
mester-valsag idejen lijbol bekapcsolodott a
koltozott, ahol
politikaba, a beket es tarsadalmi fellenduszinten polgarlest igero Varosi Gazdasagi Part vezeteset
mesterkent teis elvallalta. A polgarmester-valasztasnal
vekenykedett.
veszitett a Fuggetlen Polgari Partial szemA kozigazgatas
ben, de mmt virilista tovabbra is reszese
mellett irassal
maradt a varosi politikanak. 1945-ben beis foglalkozott. Szakcikkei kiilonbozo folepett a Parasztpartba. Szorgalmazta a lelyoiratokban jelentek meg. A Magyar
vendula telepiteset, terve az 1950-es evek
Tarsadalomtudomanyi Tarsasag, a Termepolitikai fejlemenyei miatt azonban megbuszettudomanyi es Foldrajzi Tarsasag tagja,
kott. 1950-ben villajat a hozzatartozo kerta Petofi Tarsasag partolo tagja, a X. csertel allamositottak (az epiilet jelenleg a Pest
keszkerulet tarselnoke volt.
Megyei Onkormanyzat tulajdona). Kohoh
F.: A magyar tarsadalom lexikonja; Petho
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Nemeth Erika: Polgarmesterek, tanacselnokok Szentendren (Szentendre es Videke,
1994. nov. 1.)
APATI ABKAROVICS Bela (Ermihalyfalva, 1888. dec. 15. - Szentendre, 1957.
marc. 21.)
Festomiivesz. 1910-1914 kozott Ferenczy
Karoly (1. ott) es Red Istvdn tanitvanya a
foiskolan, majd Nagybanyan (1920-1927).
Eloszor a Nem^ zeti
Szalonban allitott ki
(1920),
majd
a Nagybanyai
Festok Tarsasaganak kiallitasain szerepeh.
Eloszor
Reti
Istvdn
tanitvanyakent
latogatott
Szentendrere,
de elete vegeig inkabb Nagybanyahoz kotodik. Muvei kozt 1930-34-t61 talalkozunk
szentendrei temaju kepekkel. Kiilonos erzekkel fordult a szentendrei taj fele. A 30as evek vegen vegleg itt telepszik le. Szep
tajkepeivel, munkasokat abrazolo festmenyeivel, rezkarcaival tobbszor szerepelt orszagos, sot kulfoldi kiallitasokon. 1969-ben
rola neveztek el az akkor felepuh 12 muteremlakasos lij miivesztelep melletti egyik
utcat. Hamvai a szamarhegyi romai katolikus temetoben pihennek felesege, Lukdts
Sarolta (1906-1983) hamvai mellett.
F.: Miiveszeti kislexikon; X X . szazadi
magyar miiveszet Szentendrerol nezve;
Hauhsch Lenke: A szentendrei festeszet kialakulasa
APOR (10. sz.)
Taksony nagyfejedelem hadvezere a kalandozasok koraban. 958-ban 6 vezette
a magyar hadat Bizanc falaihoz. ~ nyari
szallashelye a mai Bukkos-patak komyeke
volt. A patakot Szent Istvdn 1009-es oklevele Apurigaak (Apor vizenek) nevezi. A
mellette levo falut Gyorjfy Gyorgy tortenesz Szentendrevel azonositja. A hagyo-

many szerint ~ -t a Bukkos-patak forrasvideken temettek el. A helyi Petofi Kulturalis
es Hagyomanyorzo Egyestilet javaslatara
Szentendre varos a patakot a Kossuth Lajos
utcanal atszelo hidon 2004. augusztus 20-an
emlektablat helyezett el emlekere es tiszteletere.
F: Gyorffy Gyorgy: Istvan kiraly es miive;
Horvath Lajos: Szentendre korai evszazadai
(Szentendre es Videke, 1999. szept. 17.);
Mate Gyorgy: Emlektabla a Biikkos-patak
hidjanal (Szentendrei Tiikor, 2004. 8. sz.)
APRILY Lajos, korabban Jekely (Brasso,
1887. nov. 14. - Budapest, 1967. aug. 6.)
Kolto, miifordito. A nagyenyedi Bethlen
KoUegium (1909-1926), majd a kolozsvari reformatus koUegium tanara. 1929ben Budapestre
koltozott, ahol
elobb a Lonyay
utcai reformatus gimnazium
tanara, majd a
Baar-Madas
Reformatus
Leanynevelo
Intezet es Gimnazium igazgatoja ( 1 9 3 4 1943).1943-ban
a Visegrad melletti Szentgyorgypusztan telepedett le. Elvonultsagabol, a volgybol azonban mindig szivesen jott at Szentendrere,
ahol miiveszekkel, iro es kolto barataival,
olvasoival talalkozott. Soos J^nos (1. ott)
szentendrei ferences szerzetes javaslatara a
kolto nevet vette fel 1987-ben a szentendrei Ferences Gimnazium melletti kis ter.
Ugyanekkor helyeztek el a gimnazium falaban ~ leanya, Jekely Mdrta szobrasz apjat
abrazolo portrejat.
F.: Uj magyar irodalmi lexikon I . ; Petho
Nemeth Erika - G. Sin Edit: Irok, koltok
Szentendren; dr. Soos Janos: Az Aprilycentenariimi ele (Szentendre es Videke,
1987. szept.)
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ARANYOSSY Gyula (?, 1845. febr. 28.
-Ujpest, 1906. nov. 21.)
Szinesz, rendezo, szinigazgato. Jellemkomikus es bonvivan szerepeket jatszott,
minden szerepkorben otthonosan mozgott. 1864-ben Ketszery Jozsef tarsulatanal
kezdte a palyat. 1894-1899 kozott kisvarosokban lepett fel. Ketszer hazasodott,
mindket felesege: Mann Joldn es Zombori
Arva Gizella, szineszno volt. Nem tudjuk,
hogy ~ mikor es meddig eU Szentendren.
Csupan azt rogzitette a reformatus egyhaz
anyakonyve, hogy fia itt sztiletett, s 6 mint
a gyermek apja, szentendrei lakoskent van
bejegyezve, lakcim nelkiil.
F.: Petho Nemeth Erika: Thalia papjai
Szentendren (Uj Szentendrei Hirlap, 1997,
apr. 12.)
ARATO Janos (Szentes, 1919. jan. 3.
- Szentendre, 1989. szept. 26.)
Festomiivesz. A Kepzomiiveszeti Foiskolan
Szonyi Istvdn tanitvanya volt. A Miiszaki
Egyetemen rajztanarkent oktatott. 1959-t61
eh Szentendren.
Enterioroket es
tajkepeket festett. Olajkepein
a
szerkezetet
hangsiilyozza,
szinpompas
grafikain a kepzelet uralkodik.
Ket sgraffitoja
a
Szolnoki
Vegyi Miivek
lakotelepet disziti. Kollektiv kiallitasa volt Budapesten, a
Fenyes Adolf teremben (1952, 1961).
F.: Uj magyar eletrajzi lexikon I . ; X X . szazadi magyar miiveszet Szentendrerol nezve
ARVAY NAGY Kalman (Tormahida, 1853
- Szentendre, 1927. marc. 19.)
Postatisztviselo. A Magyar Kiralyi Orszagos
Posta- es Tavirda-szamvevosegnel dolgozott. Felesege, Szofrity Emilia regi szentendrei szerb csalad leszarmazottja. Lanyuk
~ Ilona, Onodi Bela (1. ott) festomuvesz
elso felesege volt. Az Alkotmany u. 5. szam
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alatti emeletes polgarhazban laktak. Az
egesz csalad a varosi koztemetoben van eltemetve.
F.: Dietz Ferenc kozlese
ATANACKOVICS Platon (Zombor, 1787.
jiil. 12. - Ujvidek, 1867. apr. 9.)
Szerb ortodox puspok. Pappa szentelese
utan 1812-t61 1817-ig Szentendren, majd
Zomboron voh tanar. Szerzetesse szentelese utan harom evig, 1832-t61 a krusedoli
kolostor eloljaroja, 1839-t61 budai piispok.
Tankonyveket, bibhamagyarazatokat, alkalmi egyhazi beszedeket, enekeket pubhkah szerb nyelven.
F.: Szofrics Pal: Momentumok Szentendre
varos multjabol es jelenebol; Petho Nemeth
Erika - G. Sin Edit: Irok, koltok Szentendren; Sava, episkop sumadijski, Srpski
jerarsi od devetog do dvadesetog veka
AVAKUMOVICS Avakum (Szentendre,
1774 - Szentendre, 1811. maj. 9.)
Katona, kolto es zenemiivesz. Katonakent
bejarta egesz Europat, mikozben fuvolajatekaval - melyet 12 eves kora ota lelkesen
gyakoroh - nagy himevre tett szert. 1810ben a habonikban szerzett tizenegy sebe
miatt a katonai szolgalatrol lemondott.
Hazatert, es tovabbiakban csak a zenevel es
koheszettel foglalkozott. Keszitett egy zeneszerszamot is, a rola elnevezett avacumikat.
A hangszer hasonlitott a cytharahoz, de voh
billentyiizete is. Keziratban maradt szerb
es nemet nyelvii verseit Vitkovics Mihdly
iro es kolto, Kazinczy Ferenc baratja megprobalta kiadni. Valosziniileg nem sikeriih.
~ halala utan tiszteletere Vitkovics leforditotta es megjelentette Gottlieb Hiller nemet
kolto Avakumovics Avakum hardntsipjdnak geniuszdhoz cimii verset. Az ~ csalad
a Piispok (ma Alkotmany) utcaban elt. Az
innen nyilo kis koz az 1940-es evektol maig
az Avakuvomics koz nevet viseli. Az itt elhelyezett emlektabla tudatja, hogy a zeneszkolto a szomszedos szerb puspoki szekesegyhaz kertjeben van eltemetve.
F.: Petho Nemeth Erika - G. Sm Edit: Irok,
koltok Szentendren; Dietz Ferenc: Hogyan
keruh ember a falba? (Uj Szentendrei

Hirlap, 2000, febr. 26.); Dietz Ferenc; K i
volt Avakumovics? (Uj Szentendrei Hirlap,
2000. marc. 11.); Dr. Gelencser Gyula:
Avakumikan jatszott az egykori granicsar
(Szentendrei Korkep, 1996. maj. 1.); Dr.
Fedora Bikar: Sentandreja u ogledalu
proslosti; Vitkovics Mihaly magyar es szerb
irasai

BABICZ Janos (Szentendre, 1885 - ?)
Dohany kisarus. 1916-ban az orosz harcteren, 1917-ben a roman fronton, 1918-ban
az olasz hadszinteren harcolt. Siilyos sebestilessel olasz hadifogsagba esett, ahonnan
1919-ben csererokkantkent keriih haza.
F.; Magyar gyalogsag

BALAZS Arpad (Kolozsvar, 1874. nov.
16. - Budapest, 1941. marc. 23.)
Render, zeneszerzo. Jogi tanuhnanyai kozben a kolozsvari konzervatoriumban hegedii tanszakot vegzett es zeneszerzest tanult.
1919-ig arvaszeki tisztviselo Zilahon, utana
Budapesten a rendorseg szolgalataba lepett.
1924-t61 fokapitany-helyettes. Tobb, kora
kispolgari es dzsentri izleset kielegito dala
szeles korben elterjedt {Gyere velem akdclombos falumba, Rdcsos kapu, rdcsos ablak, Ahogy en szeretlek). A 20-as evekben
villat vasarolt Szentendren, Pismanyban.
Altalaban itt toltotte nyarait. A helyiek
emlekezete szerint itteni elmenye nyoman
irta a Piros pettyes ruhdcskddban Idttalak
meg teged cimii dalat. Az ihleto leany nevet azonban titok fedi. Villajaban 1945 utan
AVAKUMOVICS Jovan (Szentendre,
egy ideig konyvtar mukodott. A dalszerzo
1748-?, 1810 koriil)
helyi
nepszeriisegere vail, hogy tiz evig a
Kolto. A Tisza menten szetszorodott szerbzenekolto
nevet ket utca is orizte a varosseg tarsadalmanak tekintelyes szemelyisege.
ban.
Pismanyban,
a villajahoz kozeli utca
Az 1790-es temesvari szerb kongresszuson
1958
ota
az
6
nevet
viseli, a Pannonia-teSztratimirovics Istvdn ersek ellenfelekent
lepen rola elnevezett utcat 1969-ben Mezd
lepett fel. Az ugynevezett polgari lira legImre nevevel cserehek fel.
kiemelkedobb kepviseloje voh, annak elleF.: Uj magyar eletrajzi lexikon I . ; Petho
nere, hogy csak nehany verse maradt fenn.
Koziiliik a legismertebb a „Hiljada sedam Zsoltne Nemeth Erika: Szentendre utcanesto sedamdeset leto peto " kezdetii, melyben vei
keseriien fordul szembe az ingadozo noi erkolccsel es divatossaggal.
BALAZSY Sandor (Pretzner, 1857 F.: Szofrics Pal: Momentumok Szentendre
Szentendre, 1923. apr. 22.)
varos multjabol es jelenebol
Szinesz, rendezo. A vandorszineszek nehez
kenyeret ette. Eloszor 1876-ban Ketszery
Jozsef tarsulatanal hallani rola. Kesobb hoi
BABICS Ferenc (?, 1896 - ?)
ennel, hoi annal a tarsulatnal talalt tarsakSzabomester. 1912-ben szabaduh fel, majd
ra, kedvezobb megelhetesre. Csoka Sdndor
Budapesten, Gyorott es Pozsonyban volt
(1879, 1887-89), Mosonyi Kdroly (1880seged. Az elso vilaghaboniban az orosz
fronton harcoh, ahol megsebesiih. Tobb ki- 1883,1886), Bodo Sdndor (1897-1900) tarsulatanak tagja. Leginkabb karakter szeretiintetest kapott. 1932-ben lett onallo iparos
peket jatszott. Hires szerepe volt Harpagon
Szentendren.
(Moliere: Fosveny cimii darabjaban). Utolso
F.: Dima menti nyaralohelyek
szerzodese Farkas Ferenc tarsulatahoz koAVAKUMOVICS Istvan (Szentendre,
1756 koriil - Temesvar, 1822. jun. 22.)
Szerb ortodox piispok, jogasz es teologus.
Tanuhnanyait Jovan Rajic-na.1 vegezte.
Mojsije Putnik ersek udvaraba fogadta, ahol
diakonus, presbiter voh. 1789-t61 a gorgetegi kolostor eloljaroja. 1798. marcius 15en gomjokarlovaci piispokke valasztottak,
majd a Becsi Magyar Kiralyi Kancellaria
szerb referense lett. 1801. majus 19-t61 temesvari piispok.
F.: Szofrics Pal: Momentumok Szentendre
varos multjabol es jelenebol; Sava, episkop
sumadijski, Srpski jerarsi od devetog do
dvadesetog veka
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totte (1908-1910). Valosziniileg ezutan telepedett le varosunkban enekesno felesegevel, Szolldsy Ilondval.
F.: Magyar szinhazmuveszeti lexikon; Petho Nemeth Erika: Thalia papjai
Szentendren (Uj Szentendrei Hirlap, 1997.
apr. 26.)
BALINT Endre (Budapest, 1914. okt. 27.
- Budapest, 1986. maj. 4.)
Festo, grafikus. A Kepzomiiveszeti
Foiskolan Vaszary Jdnos es Aba-Novdk
PJ//«o5 tanitvanya. 1936-t611941-ig nyaranta Szentendren
dolgozott.
Eletenek, miiveszi palyakezdesenek fontos
szintere voh a
varos. Az akkor
itt megtelepedo es alkoto
miiveszek eleterol
Szant6
Piroska (1. ott)
Bdldm szamara
es sajat ket konyve, az Eletrajzi tdrmelekek
es a Hazugsdgok naploja sok dokumentumertekii adattal szolgal. 1957-61 kozott
Parizsban eh. Itt keszitette el a Jeruzsdlemi
Biblia illusztracioit. Mucsi Andrds igy jellemzi munkassagat egy 1981-es katalogus
szQvegben (Balint Endre festomiivesz kiallitasa, Szentendrei Keptar): „A hetvenes
evek elejen Bdlint a maga modjdn felujitja a
szerb egyhdzmuveszet kozossegi hagyomdnyait es varidcids lehetosegeit: a Vajddtdl
orokolt szentendrei motivumokat - tovdbb
gazdagitva a Parizsi Iskola mesterein finomult sajdt festoi vildgdt."
lijukori elmenyei hatasara az 1960-as evektol ismet rendszeresen kijart Szentendrere.
Sziirrealista stilusban festett. Vajda Lajos
(1. ott) miiveszeti hagyomanyainak folytatoja, a varoshoz is kotodo Europai Iskola
egyik reprezentans kepviseloje.
F.: Kortars magyar miiveszeti lexikon I-IIL;
Uj magyar eletrajzi lexikon I . ; X X . szazadi magyar miiveszet Szentendrerol nezve;
Petho Nemeth Erika - G. Sin Edit: Irok,
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koltok Szentendren; Gyorgy Peter - Pataki
Gabor: Az Europai Iskola es az Elvont
Miiveszek Csoportja; Szabadi Judit: Balint
Endre; Szabadi Judit: Montazsok
BALINT Rezso (Budapest, 1885. okt. 14.
-Budapest, 1945. nov 18.)
Festomiivesz. Nyomdasznak kesziilt, majd
Vesztroczy Manondl, Szablya-Frischauf
Ferencnel tanuh festeni. 1907-t61 nyarankent Nagybanyan dolgozott. 1909-ben a
K E V E miivesztarsasag kereteben rendezte elso budapesti kiallitasat. 1910-11-ben
Parizsban Modiglianival kozosen berelt
miitermet a Montpamasse-on. 1911-12ben a kecskemeti miivesztelepen dolgozott.
1919-ben Formdk, foltok, vonalak cimii tiz
korajzot tartahnazo mappaja jelent meg
Kosztoldnyi Dezso bevezeto irasaval. 1920tol a Szentendrehez tartozo Izbegen eh, es
foleg tajkepeket festett.
F.: Uj magyar eletrajzi lexikon I . ; Petho
Nemeth Erika: Az elfelejtett festo
(Szentendre es Videke, 1996. jan. 1.)
BALOG Ferenc (Pomaz, 1894. nov. 21.
- Szentendre, 1964. szept. 24.)
Lopatkolo es kocsi-kovacs mester. 1916ban orosz fogsagba esett. Reszt vett a murmanszki vasiitepitesben, majd Omszkba
keriih, ahol miihelye is voh. Anyanyelvi
szinten megtanult oroszul. Sokretu, hasznos
tevekenysege miatt felajanlottak neki a letelepedest, de 6 1920-ban hazatert. Iparat,
melyet Pomazon atyja uzemeben tanult ki,
1921 ota onalloan folytatta Szentendren, a
Vorosmarty utca 3. szam alatt. A helyi ipartestiilet elnoke volt.
F.: Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje es cimtara 1931-32; leanya,
Horvath Akosne kozlese
BALOG Ferenc, ifj. (?, 1923. jiin. 12.
- Szentendre, 1994)
Cukrasz. Szakmai vizsgajat az August cukraszatnal tette le. Iparat 1951-1994 kozott
Szentendren, a Rab Raby ter 5. szam alatt
folytatta, ahol gyertyaonto es mezeskalacssuto miihelyt is miikodtetett.
F.: Horvath Akosne kozlese

BALOGH Gyula (Gelencz, Haromszek
megye, 1898 - Szentendre, 1959)
Pekmester. Brassoban szabadult fel, s mint
seged tobb helyen dolgozott. 1917-ben keriilt Szentendrere, ket ewel kesobb idos
mesteretol atvette a Fo ter 7. szam alatt miikodo pekseget.
Ugyanebben az evben megnosiilt. Az asztalos csaladbol szarmazo felesege, Leikep
Anna (1896-1987) is mellette dolgozott a
siitodeben. ~ tobb egyhazi es kozeleti tisztseget toltott be: volt hitkozsegi kepviselo, a
Romai Katolikus Legenyegylet valasztmanyi tagja, varosi kepviselo es ipartestuleti
penztaros.
F.: Duna menti nyaralohelyek; Dietz Ferenc:
Szentendre elete a reklamok tiikreben I I . ,
kereskedok es portekaik (Uj Szentendrei
Hirlap, 2001. febr. 14.); lanya, Balogh Lola
kozlese
BALOGH Jozsef (Szentendre, 1900. okt.
11. - Budapest, 1978. marc. 26.)
Tanito, iskolaigazgato. Felesege Tompa
Mdrta tanitono. A tanitokepzo elvegzese
utan 1922-ben sziilovarosaban a templomdombi Romai
Katolikus
Fiuiskola tanara lett. Kesobb
ugyanitt igazgato
(19371949). A ket
vilaghaboni kozotti Szentendre
egyik meghatarozo szemelyisege volt. 6
szervezte meg
a 914. sz. Endre cserkeszcsapatot, melynek
parancsnoka is lett. Baratjaval, id. Czibulka
Gyula (1. ott) gyogyszeresszel festettek fel
az elso turistajeleket a Pilisben. Vizi cserkeszei a maguk epitette kajakokban minden
ev augusztus 20-an latvanyos lampionos
csonakfelvonulast rendeztek. Az elemi iskola mellett delutanonkent az Ipariskolaban
is tanitott es vezette az iskolai konyvtarat.
Szabadidejet a legenyegyletnek szentelte.
Szindarabot tanitott be, diszletet keszitett.

neha szerepelt is. Eletet a koznek szentelo,
sokoldalii, faradhatatlan, igazi neptanito
voh.
F.: Petho Nemeth Erika: Iskolai konyvtarak Szentendren (Pest Megyei Konyvtaros,
1991/1.); fia, Balogh Laszlo festomiivesz
kozlese
BALOGH Lajos, id. (Adasz-Tevel, 1858.
maj. 4. - Szentendre, 1934. febr. 23.)
Komiivesmester, apai agon Beri Balogh
Adam kuruc brigaderos leszarmazottja. ~
Jozsef (1. ott) edesapja. Felsoipari iskolat
vegzett. Paparol
keriih Szentendrere.
Miihelye
a
Biikkospart 61.
szam alatt miikodott. Helyen
ma az unoka, ~
Ldszlo festomiivesz haza all. A
varosban mintegy
harminc
haz epitese fiizodik a nevehez, pi. a regi egeszseghaz, a
Gadoros-haz, a Reviczky-viUa, a szerb piispoki palota.
F.: unokaja, Balogh Laszlo kozlese
BALOGH Lajos (Komarom, 1903 - ?)
Hivatasos katona. 1922-t61 1926-ig a testorsegen szolgalt. Mint testor-szakaszvezeto
szerelt le es lepett a Hangya Szovetkezet
szolgalataba. Hevesen, Vamosgyorkon,
Gomban dolgozott, majd a szentendrei fiok
vezetoje lett. 6 irta a szentendrei bicserdista koloniaval kapcsolatos, A meheszkedes cimii konyvet. A kiadvanyt reklamozo
nyomtatvany szerint haza Pismanyban alh.
F.: Duna menti nyaralohelyek
BAN Bela (Budapest, 1909. maj. 14. - Tel
Aviv, 1972. febr. 6.)
Festomiivesz. A Kepzomiiveszeti Foiskolan
Rudnay Gyula tanitvanya. 1934-t61 a
Szocialista Kepzomiiveszek Csoportjanak
tagja. 1936 nyaran Amos Imreekkel (1. ott)
jott eloszor Szentendrere.
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Festeszetet a sziirrealizmus es expressziv
formanyelv jellemezte. A 40-es evekben az
Europai Iskola tagjakent a Kallai Emo-fele
„bioromantika" szellemeben festett, majd a
szovjet tipusu szocreal feltetlen hive lett. Az
1942-ben megjelent 18 muvesz 48 rajz cimii
albmnban lathato Virdg cimu rajza az egyik
legszebb, legjellegzetesebb peldaja annak,
ami miiveszetet Szentendrehez koto tie.
1956-t61 kulfdldon eh. 1965-72 kozott a Tel
Aviv-i kepzomuveszeti foiskola tanara.
F.: Uj magyar eletrajzi lexikon I . ; Gyorgy
Peter - Pataki Gabor: Az Europai Iskola es
az Elvont Miiveszek Csoportja; Haulisch
Lenke: A szentendrei festeszet
BANATI SVERAK J6zsef, Schwerak,
Schverdk (Temesvar, 1897. okt. 6. Szentendre, 1951. jan. 3.)
Festomiivesz. A Kepzomiiveszeti Foiskolan
Reti Istvdn es Glatz Oszkdr novendeke.
Nemetorszagi tanulmanyiitja utan 1927ben letelepszik
a varosban. A
Szentendrei
F e s t o k
Tarsasaganak
egyik alapito
tagja. Hamar
beilleszkedik
a varos eletebe. 1929-ben a
K E V E miiveszegyesuletkiadasabanmegjelent
szentendrei kepeslapon mar az 6 festmenye
nepszeriisiti a varost. Szentendren dolgozo
harom festobaratjaval kozosen keszitettek el
a 30-as evekben a kozepkori alapokon alio
romai katolikus plebaniatemplom freskojat.
1936-t61 halalaig az itt miikodo Szentendrei
Romai Katolikus Egyhazkozseg gimnaziimiaban rajzot tanitott. Tobb szentendrei mestert is tanitott {Deim Pdl, Balogh
Ldszlo). 1998. marcius 27-en, sziiletesenek
100. evfordulojara emlekezve az egykori iskola falan (ma II. Rakoczi Ferenc Altalanos
Iskola es Gimnazium) a varos onkormanyzata marvany emlektablat helyezett el. A
miivesz tobb kepet a Nemzeti Galeria es a
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helyi Ferenczy Miizeum orzi. 1969-ben az
uj muvesztelep atadasakor a telep egyik hatarutcaja ~ nevet vette fel. Felesegevel, Kiss
Ilondval (1907-1990) a szamarhegyi romai
katolikus temetoben vannak eltemetve.
Sirkovere a mozaikot a festotars es barat,
Deli Antal (1. ott) tervezte.
F.: Kortars magyar muveszeti lexikon;
Haulisch Lenke: A szentendrei festeszet;
X X . szazadi magyar miiveszet Szentendrerol
nezve; Szantho Imre: Megerdemebe egy
emlektablat (Szentendre es Videke, 1997.
okt. 3.); Udvozlet Szentendrerol!
BANOVSZKY Miklos (Besztercebanya,
1895. Jan. 17. - Szentendre, 1995. jan. 10.)
Festomiivesz. A Kepzomiiveszeti Foiskolan
Reti Istvdn novendeke. Egyarant festett
aktot es tajkepet. Az lijklasszicizmushoz
kotodott.
A
Szentendrei
Festok Tarsasaganak egyik
alapito tagja. A
ket vilaghaboni kozott mint
portrefesto vah
ismertte, a felso
kozeposztaly es
az arisztokracia
ismert alakjairol festett arckepeket. E korszakanak kiemelkedo darabja
a Paizs Goebel Jenorol (1. ott) es Barcsay
Jenorol (1. ott) festett kettos portre, mely a
szentendrei Ferenczy Miizeumban talalhato. Az 50-es evektol halalaig zsanerkepek,
tajak, utcareszletek abrazolasa jellemzik
palyajat a dekorativ naturalizmus szellemeben. Szentendre varos diszpolgara (1988),
1995-ben a Magyar Koztarsasag kiskeresztjevel tiintetik ki. Halalaig a varosban elt.
A szentendrei miiveszettel es miiveszekkel
kapcsolatos naploja, visszaemlekezesei Egy
festo naploja cimmel dr Hann Ferenc miiveszettortenesz gondozasaban, 1996-ban jelent meg. A varosi koztemeto diszsirhelyen
van eltemetve.
F.: Miiveszeti kislexikon; Kortars magyar
miiveszeti lexikon; Haulisch Lenke: A szent-

endrei festeszet; Cliikan Balint: Banovszky
Miklos emlekere (1895-1995) (Szentendre
es Videke, 1995. febr. 1.)

a csalad villajaban Szentendren, az Abranyi
Emil utcaban (a kesobbi sziilootthonban).
Amikor 1944-ben a nyilasok szembefordultak a kormanyzoval, a mellette dolgozo angolbarat ~ is egyre inkabb az litjukban allt.
BARABAS LiUa (Nagybanya, 1834. marc.
1944. Junius 28-an Baky Ldszlo (a Szalasi29. - Szentendre, 1909. jan. 12.)
kormany kesobbi beliigyi allamtitkara) haSzineszno. Palyajarol keves adat ismert.
nyitasaval merenyletet kovettek el ellene
Fejer Kdroly szinigazgato nevelte haromitt, a szentendrei villaban. A merenylet nem
eves koratol. 1843-ban gyerekkent is szesikeriih, nem esett baja.
repelt mar. Rovid idore a Nemzeti Szinhaz
F.; Uj magyar eletrajzi lexikon I . ; Bokor Pal:
tagja volt (1846-1847).
Fobb szerepei: Veronika (Vahot: Farsangi Zsakutca; Petho Nemeth Erika: Merenylet
magyar modra (Uj Szentendrei Hirlap,
iskola), Otil (Benedix: A bdcsi), Zsuzsika
1995. nov. 25.)
(Szigligeti E.: Arab). Valoszinii, hogy nyugdijas szineszkent telepedett le Szentendren,
s halalaig a varosban maradt.
BARCZY Jdnos (?, 1883. apr. 6. F.: Petho Nemeth Erika: Thalia papjai
Szentendre, 1974. aug. 28.)
Szentendren (Uj Szentendrei Hirlap, 1997.
Kadarmester. Szentendre utolso, „vilaghimaj. 10.); Szinhaztorteneti lexikon
rii" hordokeszito mestere, aki Erzsebet kirdlynonek is keszitett egy palinkashordot. A
walesi herceg kitiinteto elismerese, a sved
BARANY Oszkar (Szentendre, 1879 - ?)
kiraly dicserete, Korda Sdndor, a vilaghirii
Textilnagykereskedo, reszvenytarsasagi
amerikaifihnrendezokedves gratulalo leveigazgato. Iskolai elvegzese utan a textille es szamos kiallitasi elismeres, diszokleszakmaban dolgozott. Az I . vilaghaboni
vel, fenykep taniiskodik a mester tudasarol,
elott textilgyara voh Morvaorszagban, ameszorgalmarol. ~ a Kepzomiiveszeti Alapnak
lyet a haboni alatt attelepitett Budapestre.
dolgozott, es ok exportaltak a szentendrei
Alapito elnoke volt a Magyar Textilkeszitok
faragott hordokat. A mester elete vegen sajat
Orszagos Egyesuletenek. 6 alapitotta a
hazaban, ahol miihelye is volt, a Bogdanyi
Kobanyai Szovogyar Rt.-t, a Standard
utca 30. szam alatt eszkozeibol es keszitBankot, a Barany Oszkar es Neje Budai
menyeibol egy kis miizeumot rendezett be.
Ambulatoriimiot. Elnoke volt a Budapesti
Ma itt miikodik az 6 nevet viselo Barczy
Zsido Gimnazium Barati Egyesuletenek,
Fogado es Etterem.
tagja az Egyseges Kozsegi Polgari Partnak
es a szekesfovaros torvenyhatosagi bizottF.: Szantho Imre: Vilaghirii kadarmester
saganak.
(Pest Megyei Hirlap, 1958. marc. 29.)
F.: Amig varosatya lettem... (szerk. Gyorgy
Endre)
BARCSAY Endre (Sarkeresztiir, 1893.
marc. 25. - Szentendre, 1976. aug. 19.)
BARCZY Istvdn (Budapest, 1882. okt. 21.
Tanito, iskolaigazgato. A tanitokepzot
- La Tour de Teilez, Svajc, 1952. dec. 18.)
Maramarosszigeten vegzete el 1912-ben,
Politikus, jogasz. Wekerle Sdndor es Khuen- majd 1922-ben Szentendrere nosiilt, s ettol
Hedervdry Kdroly miniszterelnokok szeme- kezdve Izbegen tanitott. 1946-ban a tanteslyi titkara (1905-1912), a kormanyehioki
ttilet egyhangulag igazgatova valasztotta,
osztalyon dolgozott 1913-1922 kozott vede harom ewel kesobb kulaknak belyezeto beosztasban, miniszterelnoksegi adgeztek, es azonnali hatallyal felmentettek.
minisztrativ allamtitkar (1928-1944), a miNyugdijazasaig, 1955-ig tovabb tanitott az
nisztertanacs jegyzoje (1921-1944), Horthy
izbegi iskolaban szamtant, mertant es fiziMiklos bizalmi embere. 1945-46-ban tobb
kat. Egykori lakasukban (Dumtsa Jeno u.
habonis fobiinos pereben fontos vallomast
2.) lanya miikodteti a Regimodi Vendeglot.
tett. Felesege GoldbergerAkay voh. ~ itt elt A varosi koztemetoben van eltemetve.
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R: Petho Zsoltne Nemeth Erika: Szazeves
az izbegi iskola (1902-2002)
BARCSAY Jeno (Katona, 1900. jan. 14.
-Budapest, 1988. apr. 2.)
Festomuvesz. A magyar konstruktivizmus
egyik legjelentosebb mestere. 1929 tavaszan latogatott eloszor Szentendrere. 194575-ig a Magyar
Kepzomiiveszeti Foiskola
(ma egyetem)
anatomia
es
targyabrazolas
professzora.
1965-ig a nyarah toltotte itt,
majd vegleg
letelepedett a
varosban, es
sajat
muteremhazaban dolgozott. A Szentendrerol es
komyezeterol keszitett miivein {Pismdnyi
dombok, Szentendrei udvar, Kohegy) alakitotta ki sajat stilusat. A varoshoz cimmel is
kapcsolodo alkotasai: Szentendre (rezkarc)
1931, Pismdnyi dombok 1933, Szentendrei
udvar 1935, Szentendrei templom kereszttel 1962, Szentendrei mozaikterv (felallitva a Nemzeti Szinhaz elocsamokaban,
1968), Szentendrei mozaik (felallitva a Pest
Megyei Konyvtar elocsamokaban, 1975).
Szamtalan kortars miivesz tekinti mesterenek, koziiliik most csak Balogh Ldszlot es
Deim Pdlt emlitenenk. Hosszu elete soran
szinte valamennyi miiveszeti dijat megkapta. Utolso eveiben mint festo a minimal
art-ig jutott el. Korabban emlekezetes rezkarcokat, szitanyomatokat keszitett, majd
nehany fo miiverol nagymeretii gobelin kesziilt Czako Margit kivitelezeseben. Harom
jeles albumot adott ki, melyeket az egesz
vilagon (Japantol Hollandiaig) tankonyvkent hasznalnak (Muveszeti anatomia,
1953; Ember es draperia, 1958; Forma es
ter, 1960). A mester alkotasainak bemutatasara a Dumtsa Jeno utcaban (Steger Xaver
Ferenc (1. ott) operaenekes sziilohazaban)
meg a festomiivesz eleteben miizeum nyilt
(1978. apr. 21.). Zenta utcai hazahoz kozel,
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egy hangulatosan kialakitott kis ter 1996
ota viseli ~ nevet. Ugyanez ev november
24-en a teren felallitottak a mester elethii
szobrat, Szabo Tamds szobraszmiivesz alkotasat. Lakohazan 2003. aprilis 2-an emlektablat avattak. Hamvait Budapesten, a
Fiumei liti temetoben helyeztek orok nyugalomra.
R: Uj magyar eletrajzi lexikon I . ; X X .
szazadi magyar miiveszet Szentendrerol
nezve; Miiveszeti kislexikon; Kortars magyar miiveszeti lexikon I . ; Haulisch Lenke:
A szentendrei festeszet; Petenyi Katalin:
Barcsay Jeno; Laszlo Gyula: Barcsay Jeno;
Genthon Istvan: Barcsay Jeno; Barcsay
Jeno: Munkam, sorsom, emlekeim; B .
Sz. E.: Szentendrei sirato Barcsay Jenoert
(Szentendre es Videke, 1988. maj.)
BARTA Istvan (Hodmezovasarhely, 1892.
okt. 14. - Budapest, 1976. szept. 11.)
Festomiivesz. 1912-ben fejezte be az
Iparmiiveszeti Foiskolat, majd Miinchenben
es Parizsban tanult tovabb. Eloszor 1910
tavaszan baratjaval, a festo Messinger
IstvdnndiX veletleniil keriilt Szentendrere.
Latogatasah kesobb megismetelte. 1929 es
1930 nyaran tobb idot toltott itt, a miivesztelepen egy szobat is kapott. Targyilagos
szerkesztessel, de finom liraval kesziilt tobb
szentendrei kepe is ismert. 1931-tol ismet a
kulfoldetjarja.
R: Kortars magyar miiveszeti lexikon;
Haulisch Lenke: A szentendrei festeszet;
X X . szazadi magyar miiveszet Szentendrerol
nezve
BAUER Ignac (20. sz.)
Stitomester. Uzlete Szentendren, a Fo ter
7. szam alatt voh. 1928-ban szabaduh fel,
1930-ban lett onallo mester. A visszaemlekezesek szerint Naci bacsi siitodejeben egy
tanuloval es ket segeddel havonta 1500 mazsa lisztet dolgozott fel, a helyi fiiszeresek
es a KISOK szallitoja is volt, s mindenhol
nagy kozszeretetnek orvendett. A II. vilaghaboniban a katonak itthon maradott csaladjait sajat penzebol tamogatta.
R: Magyar ipar almanachja; Tiiskes
Laszlone Drobilits Eva: Szentendreiek arc-

kepcsamoka (Uj Szentendrei Hirlap, 1998.
Jan. 24.)
BAUMGARTNER Gy6rgy (Szentendre,
1874-Szentendre, 1934)
Kalaposmester, mozgokepszinhaz-tulajdonos. Sziilei: Baumgartner Jdnos, Bosinger
Rofina, felesege: Sztaupa Mdria. Uzlete a
Fo teren mukodott. Hazaban, a Dima-korz6n baratja, Falk Lajos (1. ott) segitsegevel 1912-ben mozit alakitott ki. Az Apollo
Mozgoban afilmvetitesekmellett gyakran
tartottak szinieloadast a helyi miikedvelo
szinjatszok. A haz 1945 utan is mozikent
miikodott. ~ utolso lakasa a Kossuth Lajos
u. 4. szam alatt volt. Felesegevel egyiitt a
varosi koztemetoben nyugszanak.
F.: Pilishegyvideki litmutato; Falk Lajos
visszaemlekezese a mozirol (Szentendre a
millenniumtol az elso vilaghaboruig 18961914); Udvozlet Szentendrerol!

es Epitoipari Rt. ehioke, a szentendrei L ker.
valasztott kepviseloje (1933). A Szentendrei
Varosfejleszto Egyesulet, a gyam- es rendorpenztar vizsgalobizottsaganak tagja. A
Vasut utcaban alio villaja egy 20. szazad
eleji varosi kepeslapon is lathato. 19341936 kozott a Szentendrei Romai Katolikus
Egyhazkozseg vilagi elnoke.
F.: Pilishegyvideki litmutato; Dietz Ferenc: A
Szentendrei Varosfej leszto Egyesulet, 19131914; Dr. Katona Gyulane Szentendrey
Katalin: A szentendrei katolikus egyhaz es
plebania tortenete 1002-1992; Udvozlet
Szentendrerol!
BEHEIM Istvan (19-20. sz.)
Vendeglos. A varos masodik legnagyobb
vendeglqje, melynek tulajdonosa volt, a
Duna-parton varta a 20. szazad elejen a haj6n erkezoket es az arra jarokat. A kocsma
es kavehaz - ahogy a tulajdonos hirdette
- „a kerekpdrosok, evezosdk es turistdk
taldlkozohelye". De a varosiak is szivesen
jartak ide, hisz jo idoben az utcai helyisegbol figyelhettek az elet zajlasat. A koszt is
remek voh, mert a tulajdonos felesege fozott. 1903-ban a helyi lijsag {Szentendre
es Videke Hirlapja) is beszamolt a farsang
utolso napjan itt tartott alarcos ,^agy bolond estelyrol". A vendeglo lathato az egyik
korabeli varosi kepeslapon is. Kesobb a
Zoldfa etterem miikodott a helyen.
E : Urmos Lorant: Egy regvoh vendeglo
(Szentendre es Videke, 1996. marc. 8.);
Udvozlet Szentendrerol!

BECK Judit (Budapest, 1909. aug. 16.
-Budapest, 1995. apr. 20.)
Festomiivesz. ~ Odon Fulop szobrasz leanya. Major Tamds szinesz felesege. A
Kepzomiiveszeti Foiskolan Csdk Istvdn novendeke. A z
1930-as evek
masodik feletol
gyakran dolgozott
Szentendrea Oldott
posztimpresszionista stilusban
kesziilttajkepek
es szineszportrek, uvegfestmenyek, babfigurak jellemzik
munkassagat.
F.: Kortars magyar miiveszeti lexikon I . ; Uj
magyar eletrajzi lexikon I . ; Lovai Zsuzsa:
Miihely sarok, 1993. (Magyar Iparmiiveszet,
1994/1.)

BEINROHR Arpdd (19-20. sz.)
Vendeglos. A szazad elso eveitol kezdve dolgozott a szakmaban, amh par evre
megszakitott reszvetele az elso vilaghaboniban (1915), majd negy evig tarto orosz
(uzsoki) fogsaga. Iimen hazaterve, 1919-t61
Szentendren folytatta eredeti szakmajat.
F.: Pest-Pilis-Soh-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje es cimtara

BEDNARZ Janos (Rozsahegy, 1860 Szentendre, 1946. apr. 16.)
Magyar kiralyi kormanyfotanacsos, posta
es tavirda feliigyelo, az Andrea Cementgyar

BEKE Istvdn, Wendelin (Szentendre, 1893.
febr. 12. - Budapest, 1972. maj. 7.)
Uszobajnok, memok. A budapesti Allami
Epiteszeti
Hivatahial tervezomemok.
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Torokorszagban es Olaszorszagban hides vasiitepites tervezese ffizodik a nevehez. A Budapesti Atletikai Klub (BAK) es
a Miiegyetemi Atletikai es Futball Club
(MAFC) szineiben uszoversenyeken vett
reszt. Uszosportunknak idorendben a kilencedik vilagcsiicstartoja a 400 m-en baton
paros karral liszott 6:38.8-as idejevel (1911.
aug. 4.).
P.: Uj magyar eletrajzi lexikon III. kieg. kotet
BEKES Gyorgy (Vac, 1926. aug. 23. Budapest, 1995. jan. 7.)
Konyvtarigazgato. Szulovarosaban, Vacott
edesapjanak nyomdaja voh. Bolcseszdiplomat csak 1965-ben szerzett az ELTE-n, de
mar 1952-t61 a
Jarasi-Varosi
Konyvtar
igazgatoja
Hatvanban
(1975-ig), majd
Szentendren,
az akkor epiilt
Pest
Megyei
Konyvtar
es
Miivelodesi
H a z b a n
(1975-1987).
Publikacioi jelentek meg a Konyvtari
Figyelo, a Konyvtaros, a Konyv es Neveles,
a Pest Megyei Konyvtaros hasabjain. Tobb
kituntetesben reszesiilt (Szocialista kulturaert, Kivalo Nepmiivelo, Szabo Ervin-eml^kerem, Munka erdemrend. Pest Megye
miivelodeseert). ~ halalaig itt is elt a varosban. Budapesten, a Kozma utcai temetoben
helyeztek orok nyugalomra.
F.: Pest Megyei Konyvtar, munkaugyi nyilvantartas
BELICZKY Janos (20. sz.)
Vinceller. A szakiskolat Tarcalon vegezte.
1919-ben Molndr Mihaly abaiijszantoi szolobirtokan kezdte miikodeset. Szentendrei
lakoskent lesser memok birtokan dolgozott. Az I . vilaghaboniban az orosz fronton
harcolt, majd a gorlicei attoresnel 22 honapra fogsagba esett. Kitiintetesei: kiseziist vi22

tezsegi erem, bronz vitezsegi erem, Karolycsapatkereszt.
F.: Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje es cimtara
BENE Geza (Csaca, Szlovakia, 1900. apr.
1. - Budapest, 1960. maj. 22.)
Festo es grafikus. A Kepzomiiveszeti
Foiskolan Vaszary Janos es Olgyai Viktor
tanitvanya. Az 1930-as evek masodik feletol jart ki Szentendrere. Miiveszete rokon
az ugyancsak itt festo Barcsay Jen6 (1. ott),
Korniss Dezsd (1. ott), Paizs-Goebel Jend
(1. ott) es Ilosvai Varga Istvdn (1. ott) miiveszetevel. Szentendre mellett egy idoben
Nograd megyeben, Bankon es Hollokon is
szivesen dolgozott. 1945 utan a Szentendren
gyakran hasznalt szerkezetes-expressziv
eloadasmodot kovette.
F.: Uj magyar eletrajzi lexikon I . ; Kortars
magyar miiveszeti lexikon I . ; Haulisch
Lenke: A szentendrei festeszet
BENEY Gyorgy, pater (Budapest, 1927.
marc. 9. - Budapest, 2005. marc. 6.)
Ferences szerzetes. Erdelyi gyokerii reformatus csalad sarja. Katolizah, es jelentkezett a ferences rendbe. Teologiai tanulmanyait Gyongyoson es Egerben folytatta, de
emellett a matematika-fizika tanari szakot
is elvegezte. Tanitott Szentendren (19561960), Esztergomban (1960-1963), majd ismet Szentendren (1964-1980). Ezutan papkent szolgalt Budan. Hamvait Budapesten,
a Margh koniti ferences templomban, a
rendhaz kriptajaban helyeztek orok nyugalomra.
F.: Dietz Ferenc kozlese
BENICZKY Peter (Budapest, 1882. aug.
19.-?)
Foszolgabiro. Iskolai elvegzese utan mukodeset kozigazgatasi gyakomokkent kezdte. Kesobb ktilfoldi tanulmanyutat tett.
Hazaterese utan Szentendre rendorkapitanya, majd a jaras szolgabiraja voh. Az I .
vilaghaboni alatt mint tartalekos hadnagy
harcteri szolgalatot teljesitett, es szamos
kituntetesben reszesiilt. Leszerelese utan
foszolgabirokent Dunavecsen fejtett ki erte-

kes kozigazgatasi tevekenyseget. Az evangelikus egyhazmegye fojegyzoje volt.
F.: A magyar tarsadalom lexikonja

Kati, Zsuzsi meg a rozsak (Szentendre es
Videke, 2004. febr. 13.); fia, ifj. Benkovits
Gyorgy kozlese

BENKOVITS csalad
A csaladi hagyomanyt, miszerint oseik daknatok voltak, megerositik a szentendrei romai katohkus egyhaz anyakonyvei is. A torok hodoltsag idejen a papok a magyar lakossaggal egyiitt
elmenekiiltek. Az itt maradtak lelki gondozasat
bosnyak ferencesek vegeztek. Az utolso hodoltsagi piispok is a boszniai obszervans ferences
provincia szeizetese volt. Valosziniileg 6 kiildte
Bencovich szerzetest szolgalatra Szentendrere
az 1600-as evek vegen. Az 6 idetelepiilesetol
es halalanak 1703-as idopontjatol kezdve napjainkig folyamatosan kovetheto a Bencovich
(majd Benkovich, Benkovits) csalad a varosban. Nehany nev mellett azt is rogzitettek, hogy
dalmata, dalmatissa.
A hodoltsag idejen Horvatorszagbol
tobb Benkovich csalad is atkoltozott
Magyarorszagra. Egyik aguk, a Bars megyeiek a kiralytol nemesseget kaptak. A
szentendreiekrol, akik maig orzik a hagyomanyokat. Kiss Maria neprajzkutato
konyveben emlekezik meg. A dahnat biicsii
napjan, Junius 24-en, Szent Ivan iinnepen
tartott tiizugras a varosban „a Benkovits csalad privilegiuma volt, levin ok hegyi dalmdtok." Egy masik csaladi hagyomany szerint
egyenes leszarmazottai a reneszansz ismert
festojenek, Frederico Benkovich-nak.

BENKO JoWn (Marosvasarhely, 1848.
febr. 2. - Szentendre, 1914. apr. 24.)
Operett- es nepszinmiienekes, emlekiro,
szmmiiiro. Apja: ~ Kdlmdn (1824-1890)
szinesz es iro, ferje: Gadl Sdndor szinesz.
A szineszno partnerei kozott ott talaljuk a
kor neves komikusait, akik koziil mar csak
Latabdr Endre tunik ismerosnek. Fobb szerepei: Agnes (Csepreghy: A sdrga csiko),
Borbdla (L'Arange: Aszali uram lednyai).
~ Sziniszvir (1904) cimmel konyvet irt.
Utolso fellepese (1905) utan feltehetoen nyugdijas szineszkent telepedett le a varosban.
F.: Petho Nemeth Erika: Thalia papjai
Szentendren (Uj Szentendrei Hirlap, 1997.
maj. 10.)

BENKOVITS Gyorgy (Szentendre, 1912.
febr. 11. - Szentendre, 2000. jun. 6.)
Rozsakertesz. Apja, ~ Jdnos (1885-1945)
mezoor es a szamarhegyi dalmatok vezetoje
voh hosszabb ideig. Testverevel, ~ Jdzsefiel a
varostol tavolabb, az Ady Endre liton az 1930as evektol viragkerteszetet miikodtetett.
A hadifogsagban szerszamnyelbol faragta
az elso szobrat. Hazajovetele utan rajzolni, festeni kezdett. Szamos portret keszitett
szentendrei emberekrol. Baratai voltak a
miiveszek kozott.
F.: Dr. Katona Gyulane Szentendrey Katalin:
A szentendrei katolikus egyhaz es plebania
tortenete 1002-1992; Kiss Maria: Delszlav
nepszokasok a Dima menten; Benkovits:

BERENYIJANIKI Mikl6s (Szeged, 1865.
febr. 12. - ?)
Szinesz, szinigazgato-helyettes. 1885ben lepett szini palyara Gdspdr Jendnel
Harmincket evet toltott a szinhaz vilagaban.
Tizenegy evig Szegeden miikodott szmeszkent es igazgatohelyetteskent. 1905-t61 a
budapesti Nepszinhaz titkara es fopenztamoka. 1911-ben ment nyugallomanyba.
Valoszinuleg ekkor kohozott ki felesegevel
egyiitt Szentendrere, ahol allast is vallalt.
Het evig 6 volt a varosi vegrehajto.
F.: Pest-Pilis-Soh-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje es cimtara; Petho Nemeth
Erika: Thalia papjai Szentendren (Uj
Szentendrei Hirlap, 1997. maj. 19.)
BERKESI Andrds (Budapest, 1919. nov.
30. - Budapest, 1997. szept. 14.)
iro, Jozsef Attila
dijas
(1954).
1970-ben nyaralot vett Szentendren. Elete
vegeig
ideje
nagy
reszet
itt toltotte. Az
1970 ota megjelent miiveit is
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itt irta, amit az irasok vegen levo keltezes
is jelez.
F.: Uj magyar eletrajzi lexikon I . ; Petho
Nemeth Erika - G. Sin Edit: Irok, koltok
Szentendren
BETHLEN Istvan, grof (Gemyeszeg/
Gemesti, Romania, 1874. okt. 8. -Moszkva,
1946. okt. 5.)
Politikus, miniszterelnok, a Magyar
Tudomanyos Akademia tagja (1928-1945).
Szabadelvu, fiiggetlensegi, alkotmanyparti
kepviselo (1903-). A Tanacskoztarsasag kikialtasa utan Becsbe emigrah. ATeleki-kormany lemondasa utan, 1920. aprihs 14-en
miniszterelnok lett. 1931. augusztus 24-en
lemondott, de a politikaban tovabbra is jelentos szerepet jatszott, mint Horthy Miklos
kormanyzo tanacsadoja. Szentendre 1926ban diszpolgarava valasztotta. 1943-1944ben egyik vezetoje volt az angolszaszok
fele orientalodo pohtikai aramlatnak.
Magyarorszag nemet megszallasa utan iUegalitasba vonuh. A szovjet hatosagok elfogtak es a Szovjetunioba hurcoltak. Hamvait
1994 jiiniusaban szallitottak haza.
F.: Magyar nagylexikon 3.; Dr. Katona
Gyulane Szentendrey Katalin kozlese
BINDORFFER csalad
Oseik a Mdria Terezia kori betelepitesek
idejen Bajororszagbol, Regensburg komyekerol keriihek Szentendrere. A csalad nevhasznalataban az osi ket ff-es es az egy f-es
irasmod egyarant jelen van.
BINDORFFER Gyorgy, id. (Szentendre,
1852. marc. 22. - Szentendre, 1923. nov 20.)
Kerekgyarto es
bognarmester.
1872-ben szerzett mesterlevelet Szalay Jdnos
szentendrei bognarmesternel,
majd be vonult a
Magyar Kiralyi
Honvedseghez,
ahonnan 1885
decembereben.
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12 evi huszar- es vonatkatonai szolgalat
utan bocsatottak el. Ezutan sajat muhelyt
nyhott az Also-Duna koz 1. szam alatti hazban. Bar tudott magyarul is, csaladjaban
csak nemetiil beszeltek.
Felesege Pdnisz Mdria (1855-1934).
Gyermekei kozul negy elte tul: ~Emma, aki
a hires fogadahni targyakat keszito viaszonto, a szinten szentendrei Ottinger Kdroly
felesege lett, valamint ~ Jdnos, ~ Ferenc es
~ Jozsef
F.: Bindorffer Gyorgyi kozlese
BINDORFER Ferenc, Borus (Szentendre,
1890. maj. 16. - Szentendre, 1952. apr. 6.)
Kerekgyarto es bognar. Id. Bindorffer
Gyorgy (1. ott) fia. Felesege Cziko Borbdla
(1887-1980).
~ a szazad eleji
Szentendre szines,
erdekes
egyenisege voh.
Kitanulta edesapja mesterseget,
es 1908-1835
kozott megszakitasokkalbognarkent dolgozott.
1937-t61 halalaig a Szentendrei
Papirgyar alkalmazasaban allt. Szakmajanal jobban vonzotta azonban a miiveszet es az irodalom. Elso,
1913-ban Szentendren megjelent, Dalok
cimii verseskoteterol dicseroleg emlekezett meg a Pesti Hirlap. Ekkor vette fel a
Borus miivesznevet, de a varosban ismeroi,
baratai Bindinek. szolitottak. Egy-ket verset
kozolte a Pesti Tiikor es a Nap cimii ujsag
is. Jo baratsag fiizte a Szentendrei Festok
Tarsasaga mfiveszeihez. Haza (Romai temeto u. 19.) manzardszobajat szivesen vettek ki fiatal festok. Itt lakott Bdlint Endre
(1. ott), aki Szobdm Bindorfereknel cimmel
egy festmenyt is keszitett (a kep a Ferenczy
Miizeum tulajdona). Masodik verseskotetet (A keritesen tul, 1941) az ugyancsak
Szentendren alkoto Feszty Masa (1. ott) kepei diszitik.
F.: Petho Nemeth Erika - G. Sin Edh: Irok,

koltok Szentendren; Toth Antal: A szentendrei festok baratja (Dunakanyar Kurir,
1986. szept.); Szantho Imre: Emlekezes
Borus Bindorfer Ferencre (Szentendrei
Polgar, 1994. 2. sz.)
BINDORFER Gyorgy (Budapest, 1921.
marc. 30. - Szentendre, 1986. nov. 20.)
Tanar. ~ Ferenc (1. ott) fia. A Szentendrei
Reformatus Polgari Iskola elvegzese utan
telefonmiiszeresznek tanuh. Aktivan reszt
vett a KALOT
mozgalomban,
cserkeszvezeto
is volt. Belepett a
Kisgazda Partba.
Reszt vett a masodik vilaghaboniban, majd
segedmunkaskent dolgozott
a Papirgyarban,
ahorman B-listaztak. KQzben
leerettsegizett es 1953-ban tanari diplomat
kapott a Miiszaki Tanarkepzo Foiskolan.
1953-1957 kozott az Ipari Iskola igazgatoja. 1957-ben azzal az indokkal valtottak
le, hogy nem bizonyitotta be a parthoz es a
munkasosztalyhoz valo hiiseget. Az izbegi
iskolaba helyeztek tanamak, ahonnan 1982ben ment nyugdijba. Elete soran jelentos
kozeleti tevekenyseget vegzett, iskolai szindarabokat rendezett, varosi iinnepsegeket
szervezett, jarasi szakszervezeti vezeto, valamint 1957-t61 onkentes tiizolto voh. 1967ben a Kozsegfejlesztesi erdemerem arany
fokozataval tiintettek ki. Felesege, Sodin
Mdria (1919-), szinten tobb evtizeden keresztul Szentendren tanitott.
F.: lanya, Bindorffer Gyorgyi kozlese
BODH Jozsef (Tahitotfalu, 1861 Szentendre, 1939. szept. 8.)
Cipesz, nyomdasz, tanito. Mint allami
vandor szaktanito koltozott ki a fovarosbol Szentendrere 1909-ben. Felesegevel,
Janovitz Anndval a Szamarhegyen, a Bartok
Bela utcaban lakott (az 6 koraban: Angyalhegy, Istvan u.). 1918-ban megvette a mai

Gorog Kancso etterem epiileteben (Gorog
u., Duna-korzo sarka) miikodo nyomdat,
amelyben tobb helyi lijsagot, plakatot es
nyomtatvanyt sokszorositottak az 1920as evekben. Sajat cipeszeti kiadvanya, a
Czipesz Szaklap es a Szentendrei Neplap is
itt kesziilt. 1912-ben a hazat abrazolo kepeslappal kivant boldog lij esztendot elofizetoinek.
F.: Petho Nemeth Erika - G. Sin Edh: Irok,
koltok Szentendren; Urmos Lorant: Paratlan
parositas: Harminc evig Szentendren elt a hires cipesz-lapkiado (Szentendre es Videke,
1998. dec. 18.); Udvozlet Szentendrerol!
BODY Tivadar, dr. (Budapest, 1868. jiin.
2. - Budapest, 1934. jiin. 5.)
Jogasz, a felsohaz tagja, a HEV vezerigazgatqja. Mar joghallgatokent a fovaros szolgalataba allt, ahol elobb alpolgarmesterre,
majd 1918-ban polgarmesterre valasztottak.
1920-ban ment nyugdijba. Szentendren, a
Pannonia-telepen teUce es haza volt. 1925ben rola neveztek el a HEV vaganya mellett
fiito utcat, amely 1948-t61 Iranyi Daniel nevet viseli.
F.: Uj magyar eletrajzi lexikon I . ; Petho
Zsoltne Nemeth Erika: Szentendre utcanevei
BOGDANOVICS Lukian (Baja, 1867.
majus 10.-?, 1913)
Szerb ortodox puspok, majd patriarka,
Brankovics Gyorgy patriarka unokaoccse.
1891-tol szerzetes. 1897-t61 6t valasztottak
meg a budai szerb ortodox egyhazmegye
piispokeve. Az 6 idejeben epiih Szentendren
a mai piispoki rezidencia. 1908-ban patriarkava es karlocai ersekke valasztottak.
F.: Az Athenaeum nagy kepes naptara
1919. evre; Szofiics Pal: Momentumok
Szentendre varos multjabol es jelenebol
BOKOR Kornelia, Engelszne (Doborhegy,
1931. febr. 22. - Szentendre, 1980. jan.
27.)
Otvos, Munkacsy-dijas(1976).Nyomottanyagtervezokent vegzett az Iparmiiveszeti Foiskolan. Elobb a Textilfesto-gyarban, majd a
budakalaszi Textilfonoban dolgozott mint
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muvezeto. 1963-t61 egeszsegi okok miatt a
textilfestes helyett otvos zomanccal foglalkozott. Az lij miifajban keszitett miivevel az I . Orszagos Zomancmiiveszeti
Kiallitason (Salgotarjan, 1969) dijat,
valamint a varosi tanacs emlekplakettjet nyerte. Munkaja disziti a Braziliai
Magyar Nagy kovetseg fogadojat es a hevizi Termal Szallo halljat. Szamos jelentos ktilfoldi kiallitason szerepelt. Sirja a
varosi koztemetoben all.
F.: Uj magyar eletrajzi lexikon I .
BOLMANYI Ferenc (Leva/Levice, Szlovakia, 1909. jiin. 27. - Budapest, 1990. jiil.
14.)
Festomiivesz, erdemes miivesz (1978).
Bekescsaban erettsegizett, a Kepzomiiveszeti Foiskolan Ronai Jdzsejhel tanuh szobraszatot, es Magyar Mannheimer GusztdvmX
festeszetet. Miutan nem tudott tagdijat fizetni, kizartak a foiskolarol. Muveszetet
kulfoldi tanuhnanyutakon fejlesztette tovabb. Volt Jugoszlaviaban, Olaszorszagban,
Munchenben, Becsben. 1936-ban, hazaterte
utan Szentendren bereh miitermet. A szentendrei festok (Paizs Goebel Jeno (1. ott),
Vajda Lajos (1. ott), Amos Imre (1. ott),
Anna Margit (1. ott), Czobel Bela (1. ott)
es masok tarsasagaban festett. A szinek,
faktiirak formaalkoto, kompozicios lehetosegei foglalkoztattak, amelyeket „kozmikus
realizmusnak" nevezett.
F.: Uj magyar eletrajzi lexikon I . ; Kortars
magyar miiveszeti lexikon; S. Nagy Katalin:
Bolmanyi Ferenc
BORAGH Ivan, dr., Klincsek (Szekesfehervar, 1893. maj. 21. - ?)
Jogasz, rendorkapitany. A jogot Szegeden
vegezte. Reszt vett az I . vilaghaboniban
mint egeszsegiigyi hadnagy. A mozgositaskor a 69. gyalogezredbe vonuh be, majd atkeriih a 17. honved gyalogezredbe (1915).
1917 januarjaban a szentendrei geppuskatanfolyamra vezenyeltek, ahol az osszeomlas erte. 1919-ben a Voros Hadseregben
szolgah. 1920-t61 1940-ig szamvevokent
dolgozott Szentendren. A levente szervezet
fooktatoja. 1944-ben Nagykanizsara inter26

naltak baloldali magatartasa miatt. Miutan
Szentendren a haboni alatt a rendorseg
miikodese atmenetileg megsziint, 1945 januarjaban megbiztak a szentendrei rendorseg megszervezesevel. 1949-ben rendelkezesi allomanyba helyeztek. Ezutan
Szentendren gazdalkodott. A csalad 1948ban nagy osszeggel jaruh hozza, hogy az
izbegi romai katolikus hivek a szentendrei gorogkeleti egyhaztol megvasarolhassak a faluban levo templomot. A templom
alatt kiepitett kriptaban helyeztek orok
nyugalomra ket gyermeket es feleseget,
Kramarics Erzsebetet.
F.: Hadtorteneti Leveltar, anyakonyvi hatok: 1893/217. sz.; 17-esek a vilaghaboniban, 1937; Pilishegyvideki litmutato; Egy
evszazad kronikaja; A Szent Andras-templom tortenete
BOROMISZA Tibor (Bacsahnas, 1880.
marc. 8. - Szentendre, 1960. jan. 8.)
Festomiivesz. Apja ~ Jdnos tigyved, Zenta
varos polgarmestere. Iskolai: Ludovika
Akademia (1894-1898). Katonatiszti palyajat feladva 1902ben Ferenczy
Kdrolynal(l.ott)
kezdett festeszeti tanuhnanyokat Budapesten,
majd a mester
meghivasara
Nagybanyan
folytatta 1903tol.
Eloszor
1921-ben telepszik le Szentendren. Lakasai: Iskola u. 12. (Szabohaz), Wever Oszkdr villaja (Barackos lit
- Torokvolgyi u. sarka), alberletek, majd
1925-ben elkesziilt a sajat haza az Ady Endre
lit 62. sz. alatt. A haz tobbszori atepites utan
1999-ben meg allt. Az epites kulonbozo fazisairol keszitett kismeretii akvarelleket az
ozvegy a szentendrei Ferenczy Muzeumnak
ajandekozta. O fedezte fel, hogy a varos es
komyeke milyen gazdag festoi ihletettseget rejt magaban, es szorgahnazta elsokent
(1925) a szentendrei muvesztelep alapita-

sat. 1930-1945-beii lijra Budapesten el es
alkot (Szeher lit 21., Nagysallo u. 4.), majd
Keszthelyre koltozik. Innen 1953-ban viszszajon Szentendrere. Vegleg letelepedett a
varosban, es halalaig itt elt. Hosszu elete soran szinte az egesz orszagot bejarta. Budai
lakasaban a I I . vilaghaboniban tobb szaz
alkotasa es jelentos konyvtara, kulonleges
biitorai, sajat tervezesii szonyegei elpusztultak. Koz- es magangyiijtemenyekben
itthon es kulfoldon igen sok aUiotasa ma is
lappang. Lakasaban (Bogdanyi u. 11.) az
Idegenforgalmi Hivatal 1964-ben emlekszobat rendezett be. Az emlekszoba (bejarattal
a Duna-korzo felol) majustol oktoberig latogathato. Gondozoja ~ Tiborne. A miivesz
a szamarhegyi katolikus temetoben alussza
orok almat. Sirjan a kopjafat Sallo Istvan
szekely fafarago keszitette a miivesz sziiletesenek 100. evfordulojara. 1969 ota az lij
miivesztelep mellett utca viseli a nevet.
F.; Kortars magyar miiveszeti lexikon I . ; X X .
szazadi magyar miiveszet Szentendrerol
nezve; Haulisch Lenke: A szentendrei festeszet; Jurecsko Laszlo: Boromisza Tibor;
ozv. Boromisza Tiborne kozlese; lanya,
Boromisza Katalin kozlese
BORSTEIN Ndndor (Neszmely, 1903
-?)
S6magykeresked6. A Fovarosi Serfozo korzeti kepviseloje. Szentendren onallo vallalata voh. Sor es asvanyviz nagybani eladasaval is foglalkozott.
F.: Duna menti nyaralohelyek
BOROSS Endre (Szekesfehervar, 1862.
Jan. 3. - Budapest, 1925. apr. 29.)
Szinesz. ~ Mihdly iro fia. Felesege, Torok
Anna szineszno. Palyajat 1882-ben
Sopronban kezdte Jakab Lajos tarsulatanal.
1897 februarjaban a megnyitasra kesziilo
Magyar Szinhazhoz szerzodott. A nevtelen levelek-hen az 6 nevehez fiizodik az
elso igazi, nagy bohozati siker. 1903-ban
a Nemzeti Szinhazhoz szerzodott, majd a
Kiraly Szinhazban Beothy Ldszlo adott tag
teret tehetsegenek. Hamarosan nelkiilozhetetlen alakja lett a zenes daraboknak. A
heljd hagyomanyok szerint a szazadelon a

Szentendrehez
tartozo Izbegen
elt. Feltehetoen
6 is nyugdijas
szineszkent
vett a varosban
lakast,
hogy
kozel maradjon
a szinhazhoz.
Budapesten, a
Kerepesi temetoben diszsirhelyen temettek el. Izbegen 1958-1992 kozott
az 6 nevet viselte a kesobbi Templom utca.
F.: Petho Nemeth Erika: Thalia papjai
Szentendren (Uj Szentendrei Hirlap, 1997.
maj. 24.)
BOLCSKEY Ferenc (Cinkota, 1897. dec.
9.-?)
Festo, iparmiivesz. A budapesti Iparmiiveszeti Iskolaban Zutt osztalyaban diszitofesto szakra jart 1913-1918 kozott. A foiskolai evek alatt kisplasztikaval is foglalkozott. Szentendren Boromisza Tibor (1. ott)
mellett festett, majd a 20-as evek vegen
dolgozott a miivesztelepen is. 1923-24ben a velencei Maffioli iiveggyar tervezoje
voh. Romaban (1924), Budapesten (1926),
Firenzeben, Wiesbadenben, Koppenhagaban, Hagaban gyiijtemenyes kiallitasokat
rendezett.
F.: Kortars magyar miiveszeti lexikon I .
BOLCSVOLGYI Zoltdn (Kehida, 1922.
febr. 6. - Budapest, 1996. jan. 28.)
Romai katolikus lelkesz. 1946. jiilius 10-en
szenteltek pappa Esztergomban. 1947-t61
1951-ig Szentendren, majd ezt kovetoen az
orszag szamos pontjan teljesitett szolgalatot
(Varsany, Kemence, Asvanyraro, Budapest
kiilonbozo plebaniain). Az ifjiisag koreben
kifejtett szeleskorii pasztoracios munkaja
miatt, koholt vadak alapjan ket es fel ev
bortome iteltek (1961-1963). Szentendren
toltott eveire maig is tisztelettel emlekeznek
a helyiek.
F.: Dr. Katona Gyulane Szentendrey
Katalin: A szentendrei katolikus egyhaz es
plebania tortenete 1002-1992; Dr. Leitereg
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Andras: Bolcsvolgyi atya rovid eletrajza
(Uj Szentendrei Hirlap, 2000. szept. 9.)
BORONDY Ldszlo, dr. (Papa, 1903 Szentendre, 1958. febr. 10.)
Ugyved. Apja cipeszmester volt Papan.
Kozepiskolai tanulmanyait a pannonhalmi
benceseknel vegezte, jogot Budapesten tanult. A I I . vilaghaboni elott a Penzintezeti
Kozpont jogtanacsosa voh. Csaladjaval
1948-ban koltozott Szentendrere. Ugyvedi
praxisa reven hamarosan ismert lett a varosban es a jarasban. A szegenyek iigyvedjenek neveztek. 1956-ban a Fo teren az
osszegyiilt tomeg Zauer Jdnos (1. ott) es
dr. Huzsvlk Gyorgy (1. ott) mellett kozfelkialtassal bevalasztotta az alakulo Nemzeti
Bizottmanyba. Fia, ~ Szabolcs Becsbol teherautoval gyogyszert es kotszert hozott a
Honved Korhaznak. ~ -t masokkal egyutt
1957 februarjaban a lakossag megfelemlitesere bevittek a rendorsegre, es siilyosan
bantahnaztak, aminek kovetkezteben egy
ev miilva vesebetegsegben meghalt. Sirja
a varosi koztemetoben talalhato. Felesege:
Schurmann Anna.
F.: Mate Gyorgy: Oktoberi nevsorolvasas
(Szentendre es Videke, 1999. okt. 22.);
Mate Gyorgy: Arckepvazlatok otvenhatbol
(Szentendre es Videke, 2000. okt. 20.); fia,
Borondy Levente kozlese
BRANSZEISZ Jozsef (Szentendre, 1913.
dec. 18. - Szentendre, 1982. nov 25.)
Miivezeto. Az elemi es a polgari iskolat helyben vegezte. Kesobb a Budapesti
Mezogazdasagi Gepgyarban muvezetokent
dolgozott. Mint a Duna-part es a belvaros
tanacstagja, tobb mint hiisz evig, halalaig tevekenyen reszt vett a varos vezeteseben, tarsadalmi munkakban. Szakterulete a
gyamiigy, a problemas gyerekek es a lakashelyzet volt.
F.: lanya, Branszeisz Terez Tunde kozlese
BRJESKA Istvdn (?, 1931 - ?, 1998. jiin.
2.)
Epiteszmemok, Ybl-dijas, az UNESCO
szakertoje. A BME epiteszmemoki karan
vegzett 1955-ben. Az AETV, KOZTI al28

kalmazottja (1955-), dolgozott Goldfinger
Erno londoni irodajaban (1961-1962),
Nigeriaban (1968). A szentendrei Modul
Kisszovetkezet vezeto epitesze volt.
Fokent oktatasi intezmenyeket tervezett:
szentendrei gimnazium (1957), altalanos
iskola, Budakeszi (1958), Gardonyi Geza
Gimnazium, Eger (1967), Pedagogiai
Foiskola, Eger (1968). Az UNESCO megbizasabol osszeallitotta a del-amerikai
oktatasi es nevelesi intezmenyek, iskolak
tavlati tervezesi iranyelveh (1970-1975).
Emellett terveket keszitett hazai, budapesti
kozintezmenyek szamara. Szentendren 6
tervezte a Duna-korzo 18. szam alatti epuletet (helyi neven: lij parthaz, feher haz)
es tobb maganhazat Pismanyban, ahol sok
idot toltott el nyaralojaban.
F.: Brjeska Istvan emlekere (Uj Szentendrei
Hirlap, 1998. jiin. 27.)
BUDAI Ldszlo, Budai II., Bednarik
(Budapest, 1928. jiil. 19. - Budapest, 1983.
Jul. 2.)
Labdanigo, edzo, katonatiszt. 1948-ig a
Hutter, 1948-49 az FTC, 1849-1959-ig
a Honved jobbszelsoje. Otszoros magyar
bajnok. Az angol csapatot 1953-ban 6:3-ra
legyozo „aranycsapat" tagja. 1959-t61 az
Egyesitett Fegyvememi Tiszti Iskola edzoje. Az iskola 1963-ban Szentendrere tette
at mukodese helyet. Vele egyiitt jott ~ is.
1979-ben ment nyugdijba, s ettol kezdve a
Foti TSZ SE edzoje lett.
F.: Uj magyar eletrajzi lexikon I . ; ifj.
Fromann Zoltan: Szentendrei focivaltozasok. Azok a szep napok (Pest Megyei
Hirlap, 1993. marc. 29.)
BURKUS Tamds (Budapest, 1972. nov.
14. - Budapest, 1999. maj. 1.)
Futocellovo „nagymester". Palyafutasa
1988 novembereben kezdodott ifjiisagi korosztalyban a szentendrei Honved-Kossuth
Lovesz Klubban (akkori neven Kossuth
Lajos Katonai Foiskola Sportegyesulete:
K L K F SE). Harom honap felkeszules utan
elindult az orszagos bajnoksagon, amelyet orszagos csiiccsal meg is nyert. Ezzel
- 1990/1992 evben junior, majd 1993-t61 a

felnott korosztalyban - kezdetet vette az
a versenysorozat, amely a „nagymesteri"
cim elnyeresehez vezetett. A nemzetkozi
szint megtartasahoz sziikseges eredmenyeket evrol evre produkalta. A versenyeken
normal es vegyes versenyszamokban 10
es 50 meteren indult. Eredmenyei: huszonketszeres orszagos bajnok, tizszeres
Europa-bajnok, Vilagkupa 2. ~ autobaleset
aldozata lett.
R: Uj magyar eletrajzi lexikon I .
CHIKAN Bdlint, dr. (Budapest, 1952. maj.
20. - Eger, 1999. szept. 28.)
Muveszettortenesz. Parhuzamosan vegezte
el a Marx Karoly Kozgazdasagtudomanyi
Egyetemet es az ELTE-n a miiveszettortenet
szakot
(1971-1976).
Meg diakkent
egy
palyazat
elnyerese reven
a
Miiveszeti
Alapnal
dolgozott (1975-),
majd a Fiatal
Kepzomiiveszek Stiidioja,
a Kortars Miiveszeti Forum
vezetoje (1984-), adjunktus a Magyar
Kepzomuveszeti Foiskolan (1989-), foosztalyvezeto miiveszettortenesz a Pest
Megyei
Miizeumok
Igazgatosagan,
Szentendren (1992-1996). Tobb szazra
teheto tanulmanyainak, ismeretterjeszto
cikkeinek, katalogus-bevezetoinek szama.
Fiatal koratol gyiijtotte a miiveszektol keresere kapott onportrekat, melyekbol halala utan dr. Hann Ferenc szerkeszteseben
megjelent az Onarckepek - ~ gyiljtemeny
(2000) cimii konyv. Miiveszeti irasainak bo
valogatasat Pokerparti Aphroditeval cimen
ugyancsak dr Hann Ferenc szerkesztette
kotetbe (2004). Tobb televizios csatoma
szamara keszitett miiveszekrol portrefilmeket. 1984-ben koltozott Szentendrere, de
a varos miiveszvilagaval mar elozoleg is
szoros kapcsolatban allt. Hamar folismerte, hogy Szentendre kulturalis arculatanak

- egyben a magyarorszagi kepzomuveszeti
eletnek - legnagyobb hianyossaga, hogy az
europai hiru szentendrei miiveszetnek nmcs
onallo varosi miizeuma. A kezdetektol sziviigye volt a MiiveszetMalom letrehozasa.
A Szentendre Miiveszeteert Alapitvany
titkarakent betegsegeig (1996) teljes odaadassal tevekenykedett. Gyakran publikah
a Szentendre es Videke cimu lap hasabjain.
Reszt vallalt a testvervarosi kapcsolatok
elmelyiteseben. Kiilonosen sokat tett az
erdelyi miiveszek megismertetese erdekeben. Munkajaert kapott dijak: Csongradi
Miiveszeti Dij (1991), Kozmuvelodesi
dij Szentendreert (1996). Portreja lathato a MiiveszetMalom bejaratanak falan.
Szentendren nyugszik a varosi koztemetoben.
R: Szentendrei arckepcsamok I . ; Chikan
Balint: Pokerparti Aphroditeval
CONRAD Gyula (Budapest, 1877. jiin. 25.
-Budapest, 1959. jun. 26.)
Festo, grafikus. Vajda Zsigmond festoiskolajan, majd Olgyai Viktomal tanult.
Fametszetet, rezkarcot es litografiat keszitett. Hat szines litografiaja: TavaszRomaban,
nyolc rezkarca Magyar Fold cimii mappajaban jelent meg. Itthon es kiilfoldon szamos
kitiintetest nyert. 1945 utan Szentendren elt.
A varosrol keszult tobb kepe ismert.
R: Uj magyar eletrajzi lexikon I.
CSAJKA Gdbor Cyprian (Budapest,
1954. nov. 8. - Budapest, 2005. aug. 26.)
Kolto. Radnoti Miklos-dijas (1985).
Gyermek- es ifjiikorat Szentendren toltotte
nagysziileinel. A helyi Moricz Zsigmond
Gimnaziumban
erettsegizett.
1972-ben egyik
alapitoja volt a
fiatal miiveszek
altal letrehozott
Vajda
Lajos
Stiidionak.
Reszt vett a
stiidio kiallitasain. Emellett
verseket
irt,
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irodalmi es kepzomiiveszeti kritikakat publikalt. Egyetlen verseskotete: Tantra cimmel 1984-ben jelent meg. Versei koziil tobb
szentendrei vonatkozasii. A versirason tiil
forditott, elsosorban lengyel koltok verseit.
1986-1994 kozott az Elet es Irodalom cimu
folyoiratban a szepproza es miiveszetkritika
rovatot szerkesztette. Kozben csaladjaval
Nemetkeren telepedett le, de kapcsolata a
varossal nem sziint meg. Hamvait nagyszulei mellett a Sztaravoda uti koztemetoben
helyeztek orok nyugalomra.
F.: Uj magyar irodalmi lexikon; Magyar es
nemzetkozi ki kicsoda; Petho Nemeth Erika
- G. Sin Edit: Irok, koltok Szentendren;
Petho Nemeth Erika: Biicsii Cypriantol, In
memoriam Csajka Gabor; (Szentendre es
Videke, 2005. szept. 2.)

nos ismertetoje es cimtara 1931-32; Duna
menti nyaralohelyek
CSANADY Istvan, dr. (19-20. sz.)
Jogasz, biro, ugyved. Elobb jarasbiro
voh Szentendren, majd biro a Pestvideki
Torvenyszeken. 1896-ban ugyvedi irodat
nyitott Szentendren. Tobb publikacioja
jelent meg a Jog cimii szakfolyoiratban
(1890-1893). Neje a helyi katolikus iskola
meginditasat tamogato Filleres Noegylet elnoke voh.
F.: Gulyas: Magyar irok elete es munkai, IV.;
Dr. Katona Gyulane Szentendrey Katalin: A
szentendrei katolikus egyhaz es plebania
tortenete 1002-1992

CSARNOJEVICS Arz6n (Cetinje, 1633
-Bees, 1706)
Szerb ortodox patriarka. A torokok delvideCSAMPRAGH Istvan (Regoce/Ridica,
ki gyozelme utan /. Leopold magyar kiraly,
Szlovakia, 1871-?)
nemet-romai csaszar hivasara 1690-ben
Szerb ortodox esperes, piispoki titkar.
Kozepiskolait Zomboron, teologiai tanulaz 6 vezetemanyait Karlocan vegezte. 1897-ben papsevel indultak
pa szenteltek. Elobb Zomboron mint kapmeg a szerlan, majd Bajan mint plebanos, 1898-t61
bek, mmtegy
Szentendren miikodott. Szentszeki jegyzo
negyvenezren
es eloado. 1908-ban esperesse neveztek
Magyarorszagki. 1902-t61 a helyi szerb dalarda, a Javor
ra.
Koziiluk
egyik szervezoje es vezetoje volt. 6 fordikb.
hatezren
totta le Szofrics Pal (1. ott) Szentendrerol irt
Szentendren
kismonografiajat: Momentumok Szentendre
telepedtek le.
varos multjabol is jelenibol, 1903.
Kozbenjarasara
1939-ben Ujvidekre koltozott. Szerb nyel1692-ben
/.
ven cikkeket irt a graboci kolostor eleterol
Leopold csaszdr
es a szentendrei szerbek miiltjarol.
kiadta a „Privilegiumokat", amelyek megF.: Huzsvik Gyorgy: Adatok a varos kultiirhataroztak a szerbek jogallasat a Monarchia
tortenetehez (Pest Megyei Hirlap Szentendteruleten. ~ ket szobabol es konyhabol alio
re rovata, 1962. dec. 29.); A magyar tarsahaza a Belgrad, vagy mas neven Saboma
dalom lexikonja; Fedora Bikar: Sentandreja
templom kertjeben allt. A patriarka tobb
u ogledalu proslosti; Mate Gyorgy: Dimitsa izben bejarta a magyarorszagi szerbek teJeno emlekezete
leptileseit. Tobbszor jart nepe erdekeben
Becsben is. Ott is halt meg, de a szentendreieknek modjuk volt elbiicsiizni tole, mert
CSANADACZ Ferenc (20. sz.)
a koporsot szallito, a szeremsegi Kmsedol
Villanyszerelo. Seged Budapesten a
kolostoraba
tarto hajo elhaladt Szentendre
Fegyvergyarban, 1928-t61 onallo iparos.
elott
is.
A
szerb
temeto mellett levo egyik
Szentendren az ipartestiilet rendes tagja, a
utca
1962-ben
rola
kapta az Arzen nevet. A
II. ker. valasztott pottag kepviseloje. Apja
hagyomany
szerint
az
oreg (sztari) patriarka
18 even at varosi rendor.
szivesen
jart
ki
a
kesobb
rola SztaravodaF.: Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye altala30

forrasnak elnevezett varosszeli forrashoz,
amely kedvelt temaja volt a Szentendret
nepszerusito kepeslapoknak a 20. szazad
elejen.
R: Szofrics Pal: Momentumok Szentendre
varos multjabol es jelenebol; Doka
Klara: Szentendre tortenete; Voit Pal:
Szentendre; Srpski kalendar 1991; Sto
(100) rajznamenitijih Srba; Udvozlet
Szentendrerol!
CSATARY Rezso (Lemberg, 1873 Szentendre, 1937)
Nyugalmazott honvedezredes. 1893-ban
Budapesten avattak hadaprodda. Ezt kovetoen szolgalt a 11/12. onallo zaszloaljban,
ahonnan 1916-ban athelyeztek a 17. (szekesfehervari) nepfelkelo gyalogezredhez.
1917-ig a roman fronton volt. Kesobbi katonai szolgalata soran ezredesi rangot ert el
es vhezze avattak. 6 lett az 1932-ben megalakult Orszagos Frontharcos Szovetseg
Szentendrei Csoportjanak elnoke. A hatvan
tagot szamlalo tarsasag a Kossuth Lajos u.
27. szam alatt levo Szauter vendegloben jott
ossze.
R: 17-esek a vilaghaboniban; Vitezek albuma
CSATHYKrist6f Lajos (20. sz.)
Asztalosmester. Szentendrei lakos. 1901ben lett onallo iparos. 1921-tol alh a HEV
szolgalataban. Az I . haboruban a szerb es
olasz fronton harcolt negy evig. Felesege,
Gorgenyi Mdria okleveles sziileszno, a haboni alatt mint apolono dolgozott.
R: Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje es cimtara; Duna menti
nyaralohelyek
CSATO Laszlo (Budapest, 1898. okt. 17.
-?)
Gazdasz, tanar. A szentendrei reformatus
polgari iskolaban tanitott (1926-1935).
Innen Bataszekre kerult. 1939-t61 publikacioi jelentek meg a Magyar Elet, a
Kecskemeti Lapok, az Allattenyesztok Lapja
cimu lijsagokban.
R: Deak Gyula: Polgari iskolai irotanarok
elete es munkai

CSEBY Antal, dr. (Tapolca, 1857 Szentendre, 1908. apr. 16.)
Varosi tisztifoorvos. Kozepiskolait Sopronban vegezte. A budapesti orvosi egyetemen
1882-ben fejezte be tanulmanyait. Korhazi
gyakorlafra a Rokus Korhazban tett szert.
A sziileszeten es nogyogyaszaton kiviil belgyogyaszati ismereteket is szerzett. 1891ben lett Szentendre tisztiorvosa. A varos
tarsadalmi eleteben tevekenyen reszt vett.
Elnoke voh a kaszinonak, alapito tagja a
katolikus legenyegyletnek, az evezos klub
lettehozasaban is tevekeny szerepet vallah. 1908-ban Szentendren helyeztek orok
nyugalomra. Felesege: Bruckmiiller Gizella
Ilona.
R: Szentendre es Videke Hirlapja, 1908.
apr. 19.
CSEREPES Istvdn (Budapest, 1901 Budapest, 1944. jan. 15.)
Festo, szobrasz, otvos. A Kepzomiiveszeti
Foiskolan Csok Istvdn novendeke (193031), majd allami osztondijjal Parizsban eh.
Eloszor a miivesztelep meghivasara jott
Szentendrere a 30-as evek masodik feleben.
A telepen dolgozott egy evig. Legkozelebb
1941-ben jart itt Szanto Piroskaekkal (1.
ott) a Haluskai-tanyan. 1944-ben ugyanitt
bujkalt a nyilasok elol, majd eltiint.
R: Uj magyar eletrajzi lexikon I . ; Haulisch
Lenke: Szentendrei miiveszet
CSIA Igndc (?, 1857 - Szentendre, 1929)
Banyafotanacsos. Felesegevel, Henrich
Irmdval (1864-1941) es ket gyerekukkel
Erdelybol, Hegybanyabol teleptihek at
Szentendrere. Lakasuk a Kolozsvari u. 3.
szam alatt volt. Az egesz csalad a szamarhegyi reformatus temetoben van ehemetve.
R: id. Czweiber Ferenc kozlese; Hadtorteneti Leveltar: 358/1899; sirfelhat
CSIA Istvdn (Hegybanya, 1899. aug. 7.
-Szentendre, 1981)
Hivatasos katona. ~ Igndc (1. ott) fia. 1916ban vegzett a hadaprodiskolan. Kineveztek
zaszlossa. Vitezze avattak 1930. marc. 1-jen.
Katonatiszt (1916-1944). Reszt vett az I. es
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a II. vilaghaboniban. Tizennegy kiilonbozo
kitiintetest es elismerest kapott.
F.: Hadtorteneti Leveltar: 358/1899
CSIA Sandor, dr. (Hegybanya, 1894. febr.
4. - Budapest, 1946. marc. 19.)
Jogasz, politikus, varosi kepviselo-testiileti tag. ~ Ignac (1. ott) fia. A szentendrei
Reformatus Polgari Iskola tanara. ~ a helyi Ftiggetlen Part tagja. 1932. apr. 4-en a
helyi sajto tudositasa szerint kormanyzoi
elismeresben reszesiih. Kesobb Szdlasi
szelsojobboldali partjahoz csatlakozott.
1936 oszen a nemzeti szocializmus tanulmanyozasara Nemetorszagba utazott.
1939-ban a pilisvideki (pomazi) keruletben a Nyilaskeresztes Part kepviselojeve
valasztottak. Ekkor mar Szdlasi helyettese.
Mint szervezo, tigyintezo fontos szerepet
jatszott a nyilas vezer terveinek vegrehajtasaban. 1945. maj. 5-en amerikai fogsagba
keriilt, majd atadtak a magyar hatosagoknak. 1946. marc. 1-jen a Szalasi-perben
halalra iteltek es kivegeztek. Felesege dr.
Weresmarthy Miklos (1. ott) szentendrei
ugyved leanya volt.
F.: Magyar nagylexikon I . ; Borbandi Gyula:
Magyar pohtikai palyakepek 1938-1948;
Duna menti nyaralohelyek; Egy evszazad
kronikaja
CSOCSO (? - Szentendre, 194?)
Ciganyprimas. A haboni elotti Szentendre
jellegzetes figuraja. Tisztes polgari nevet
senki sem ismerte. A visszaemlekezesek
szerint cingar testen feltiinoen nagy, biis fej
uh, de remekul hegedult. A 30-as evekben
kohozott a varosba. Tobbszor csabitottak
innen hires kavehazakba, de 6 szerette a varost, es maradt. Tobb elhunyt kedves szinesz
baratjat kiserte ki hegediijevel a temetobe.
A Fo teri Huzsvik vendegloben a Rticskos
nevii primas utodjakent muzsikalt halalaig. Halalahoz egy helyi anekdota kapcsolodik. Temeteset gazdaja, Huzsvik Dusan
(1. ott) intezte. A koporsot is 6 rendelte meg
az egyik helyi vallaUfozotol. Am a haziak
is rendehek egyet, de ok a masik temetkezesi vallalkozotol. A ket vallalkozo testver
{Feher Lajos, Feher Jozsef) kibekithetetlen
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ellenseg voh. Amikor ~ mar az egyik koporsoban fekiidt, es megerkezett a koporsoval a
masik testver, az teljes nyugalommal atgorgette a halottat a sajat koporsojaba, es mar
vitte is a temetobe a megdobbent gyaszolok
elott. —t a szamarhegyi romai katolikus
temetoben helyeztek orok nyugalomra. A
HEV-allomastol indulo es a Fo utcan vonu16 temetesi menetet a ciganyprimasok muzsikalva kisertek. Sirkeresztjen is egyetlen
sz6 all: Csocso.
F.: Dietz Ferenc: Szentendre elete a reklamok tiikreben, vendeglok, cukraszdak
(Uj Szentendrei Hirlap, 2001. marc. 10.);
Petho Nemeth Erika: A tiszteletbeli primas
(Szentendre es Videke, 1989. jiil. 1.); ozv.
Dietz Ferencne kozlese
CSOKNYAI Jeno (19-20. sz.)
Gyaros. 1910-ben az 6 tulajdona lett az
Izbegen miikodo Zimmer-fele szerszamgyar. A gyarat a 19. szazad vegen kesziilt
egyik varosi kepeslap is megorokitette.
F.: G. Sin Edh: Szentendre 30 eve (19451975); Udvozlet Szentendrerol!
CSONKA Ferenc (20. sz.)
Memok. A 20. szazad elejen elenk strandelet folyt Szentendren, a ~ -strandon.
Tulajdonosa es nevadoja a memok volt. Az
6 otlete nyoman letesitettek 1935-ben a kozepiskolasok szamara a KISOK evezostelepet a rev mellett. 1938-ban, harom tumusban, tumusonkent 160 tanuloval miikodott a
telep. A strandrol es a vizheleprol a turistak
szamara tobb kepeslapot is kiadott a varos.
A memok hamvai a szamarhegyi temetoben
nyugszanak.
F.: Egy evszazad kronikaja; Udvozlet
Szentendrerol!
CSUKA Zoltan (Zichyfalva/Plandiste,
Szerbia, 1901. szept. 2. - Erd, 1984. marc.
23.)
iro, miifordito, Jozsef Attila-dijas (1965). A
jugoszldv nepek irodalma cimii konyveben
a szentendrei szerb nyelvii irodalomrol atfogo elemzest ad. A szentendrei rebellis cimii
konyve (1969) Jakov Ignjatovics (1. ott) helyi szerb iro regenyes eletrajza. 6 forditotta

az iro valamennyi regenyet magyar nyelvre,
hasonloan a Szentendrei Teatrumban 1979ben bemutatott Dundo Maroje cimu szerb
vigjatekot is.
F.: Uj magyar irodalmi lexikon; Petho
Nemeth Erika - G. Sin Edh: Irok, kohok
Szentendren
CSURGAY Mihdly, dr. (Jaszkiser, 1909.
aug. 1. - Leanyfalu, 1994)
Orvos. 1962-tol Szentendren a varosi
KOJAL-nal dolgozott mmt kozegeszsegiigyi-jarvanyiigyi feliigyelo. 1962-1987 kozott uzemorvos
volt Izbegen, a
kocsigyarban.
1971-t61 1979ig, nyugdijazasaig a Bor- es
Nemibeteg-gondozo Intezet vezeto foorvosa.
Munkassagat
Az
egeszsegtigyert, a varosert kitiintetessel
ismertek el.
F.: dr. Csurgay Mihalyne kozlese
CZAJA Matyas (Budapest, 1924. apr. 3.
-?)
Testnevelo tanar, ~ Janos bhkozo fia. 19441948 kozott jart a Testnevelesi Foiskolara,
ahonnan a Mindszenthy-ugy miatt kizartak.
A foiskolarol
valo
kizaras
utan segedmimkas a Csepeli
Csogyarban
(1949), legtornasz a Czajacirkuszban
(1949), modell
a Kepzomiiveszeti Foiskolan
(1950-1951).
Miniszteri engedellyel 1964-ben allamvizsgazott. 1956tol felesegevel es harom gyermekevel a
varosban eh. 1956-1958 kozott szakedzo

az itt miikodo Egyesitett Tisztiiskolan
(Kossuth Lajos Katonai Foiskolan).
Testnevelo tanar Szentendren, a Ferences
Gimnaziumban (1950-1984). Reszt vett
a varos sportjanak fejleszteseben. Elnoke
volt a Jarasi-Varosi Atletikai Szovetsegnek,
majd a Tomaszovetsegnek. Tanuloi bemutatoival segitette a komyezo falvak sportkoreinek mimkajat. Legismertebb tanitvanya:
Schirilla Gyorgy. Munkajat a Szentendre
varosert dij eziist fokozataval (1965) ismertek el. ~ -rol kesziih Feher Tamds Modell
cimii filmje, ami Karlovy Varyban dijat
nyert. Az altala rendezett, A sport vardzsa
cimii kisfilm (operator: Berek Jdnos), az
Orszagos Amator Sportfilm palyazaton a
legjobb film dijat kapta (1962). A felvetelek
egy resze Szentendren kesziih.
1990-t61 irasait kozzetettek az Uj
Magyarorszdg, az Uj Ember, a Pest Megyei
Hirlap, a Pesti Hirlap, a Muveszet cimii lapok, a londoni BBC radio.
F.: Szentendrei Ferences Gimnazium
1950-1990; Kavin Ferenc: Nem eleg a jol
fej lett izomzat... Czaja Matyas a sportrol,
miiveszetrol, az emberi tartasrol es az 6tvenes evekrol (Magyar Nemzet, 1999. nov.
26.); Szentendrei arckepcsamok I . ; A marvanyember - Portrevazlat Czaja Matyas
testnevelo tanarrol (A testneveles tanitasa,
1989.)
CZIBULKA Jdnos (Privigye/Prividzda,
Szlovakia, 1870. maj. 31. - Szentendre,
1927)
Gyogyszeresz. Sziilei: ~ Jozsef es Vavro
Mdria. Az egyetem elvegzese utan 1898-ig
Pozsonyban dolgozott. Kesobb megvasarolta a szentendrei gyogyszertarat, es felesegevel, Matolay Franciskdval ide is koltozott. ~
a varos tarsadalmi eletenek jelentos egyenisege lett. Meghivasara az 6 lakasan alakhottak meg 1913. febmar 14-en a Szentendrei
Varosfejleszto Egyesuletet. A kaszino
penztarosa. O alapitotta a Magyar Turista
Egyestilet Szentendrei Osztalyat 1920-ban.
Balogh J6zsef (1. ott) iskolaigazgato baratjaval ok festettek fel az elso turistajeleket
a Pilisben. Szorgalmazta a Kohegyen levo
turista menedekhaz epiteset, amelyet 193333

ban Drobilits Istvan (1. ott) kozremiikodesevel fel is epitettek, es rola neveztek
el ~ menedekhaznak. Kedvelt temaja volt
a varost a turistak szamara nepszeriisito
kepeslapoknak. A menedekhaz kesobb a
Pilisi Parkerdogazdasag kezelesebe keriilt,
s 1993. apr. 15-t61 a HOD Honismereti
Turistaegylet, a Magyar Turista Egyesulet
szentendrei osztalya uzemelteti.
P.: Mate Gyorgy - Gajan Eva: A Czibulka
csalad (Szentendrei Polgar, 1994. jun.
es Szentendre es Videke, 1994. febr. 1.);
Dietz Ferenc: A Szentendrei Varosfejleszto
Egyesulet 1913-1914; Petho Nemeth Erika:
Gyogyszereszek, patikak (Szentendrei
Hfrmondo, 1987. jun. 25.); Udvozlet
Szentendrerol!; unokaja, ifj. Czibulka
Gyula kozlese
CZIBULKA Gyula, id. (Szentendre, 1902.
okt. 8 . - ? , 1990. jiil. 27.)
Gyogyszeresz. ~ Jdnos (1. ott) fia.
Kozepiskolait Kalocsan, a jezsuitaknal,
majd az I . vilaghaboni utan Budapesten,
az
Arpad Gimnaziumban vegezte.
Gyogyszeresz oklevelet Budapesten szerezte 1925-ben. Edesapja utan 1927-t61 6
vezette a helyi Szent Hdromsdg gyogyszertarat, majd annak allamositasa utan (1951)
nyugdijazasaig a dunabogdanyi gyogyszertar vezetoje volt.
F.: Mate Gyorgy - Gajan Eva: A CzibuUca
csalad (Szentendrei Polgar, 1994. jiin.);
Dietz Ferenc: A Szentendrei Varosfejleszto
Egyestilet 1913-1914; ifj. Czibulka Gyula
kozlese
CZIMRA Gyula (Budapest, 1901. jan. 3.
-Budapest, 1966. jiil. 16.)
Festomiivesz. Parizsbol hazaterve Nagybanyan dolgozott.
Valoszinuleg
szemelyes ismeretseg reven
keriil 1929-ben
Szentendrere.
Elobb
Paizs
G o e b e l
Jenovel (1. ott),
majd Barcsay
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Jenovel (1. ott) dolgozott egy miiteremben
a miivesztelepen. 1933-ig evente tobb honapot toltott itt. Kepei azert is erdekesek,
mert megorokitik a varos regi hangulatat,
macskakoves utcah. Az 1960-as evekben
lijra felkereste Szentendret.
F.: Uj magyar eletrajzi lexikon I . ; Kortars
magyar miiveszeti lexikon I-IIL; X X . szazadi magyar miiveszet Szentendrerol nezve;
Haulisch Lenke: A szentendrei festeszet;
Szij Rezso: Czimra Gyula; Haulisch Lenke:
Czimra Gyula
CZOBEL Bela (Budapest, 1883. szept. 4.
-Budapest, 1976. jan. 29.)
Festomuvesz, Kossuth-dijas (1948), erdemes miivesz (1958), kivalo miivesz (1963).
Felesege Modok Maria (1. ott) festomiivesz.
HoUandiai, ber1 r^Hf J lini es parizsi
tartozkodasa
utan 1936-ban
erkezik eloszor
Szentendrere.
Eletet 1939-t61
halalaig Parizs
es Szentendre
kozott osztotta
meg. Elso korszakat a francias plein air jellemzi. 1905-ben kialht Parizsban a Fauves
csoporttal. A nagybanyai „ne6s" miiveszek
az 6 hatasara kezdtek lij szemleletmodban
festem. Egy rovid nemetes expressziv korszak utan alakul ki oldott, laza, konnyed,
dekorativ stilusa, mely halalaig jellemzi.
1946-t61 megsziineseig a Szentendrei Festok
Tarsasaganak elnoke, majd tarselnoke. Helyi
miiteremhaza az Abranyi-villaval szemben
alh. Meg megerhette, hogy miivei bemutatasara - a varos egy reprezentativ, szep helyen,
a Templom teren (1. szam alatt), az egykori
tanitohazban es iskolaban - miizeumot letesitettek (1975). Voh lakohaza kozeleben allitottak fol a Varga Imre altal keszitett kerti
padon ulo Czobel-szobrot (1977). 1983-ban,
szuletesenek 100. evfordulojan, egykori hazahoz es szobrahoz kozeli Duna-parti szakaszt a varos Czobel setanynak nevezte el.

F.: Kortars magyar muveszeti lexikon I . ;
Genthon Istvan: Czobel Bela; Frank Janos
- Kratochwill Mimi: Czobel Bela;
CZOTTER Aladdr (Tab, 1893 - Budapest,
1960. okt. 25.)
Tanito, iskolaigazgato. Kozepiskolah Csurgon, a tanitokepzot Esztergomban vegezte.
1912-t61 tanito Tengodon, Balatonszarszon.
Reszt vett az I . vilaghaboniban az orosz es
olasz harcteren.
1941-t61 1943ig az Izbegi
Allami Elemi
Nepiskola igazgatoja,
tobb
helyi egyestilet
tagja, vezetoje.
Felesege; Kubicsek Rozalia.
F.: Pest-PihsSolt-Kiskun
varmegye altalanos ismertetoje es cimtara, 1939. IV.;
Petho Zsoltne Nemeth Erika; Szazeves az
izbegi iskola (1902-2002)

„szentendrei piszket" vittek. A gyiimolcsot
a Dam piacon vasaroltak es lovontatasii
hajoval vittek a fovarosi Nagycsamokba.
A 20. szazad elejen miikodo boltot tulajdonosa a helyi sajtoban {Szentendre es Videke
Hirlapja) is hirdette.
F.: ifj. Czweiber Ferenc kozlese

CZWEIBER Ferenc, id. (Szentendre,
1918. marc. 5. - Budapest, 1996. maj. 29.)
Fiiszeres inaskent a Dietz csalad boltjaban
dolgozott a Fo teren. A vendeglos szakmat nem voh aUcahna folytatni, bar a csalad tobb tagja,
a dedsztilokig
visszamenoen
vendeglos volt.
Az 6 egykori
biitoraikbol, a
dedmama szekeibol, asztalaibol, poharaibol rendeztek
be a varosban
az elso allami
vendeglot,
a
Gorog Kancso etterem elodjet. ~ a haboni utan belepett a Mathiasz, majd Obuda
CZWEIBER csalad
termeloszQvetkezetbe, ahol fuvaroskent
A 18. szazadban a bajor-svab hatanol,
dolgozott. Roviddel halala elott, a sokak
Biberach komyekerol jottek Szentendrere.
nepszerii
Feri bacsija, igen elvezetes kepet
Kereskedok, hentesek, vendeglosok, tisztadott
a
varosban
otthonra talah svab csaviselok voltak. A csaladba kerult Neumann
lad
eleterol,
egykori
tagjairol, a ket haboru
osok a Szudeta videkrol, Zeidler komyekekozti
Szentendrerol
es
tobbnyelvii lakoirol.
rol szarmaztak Magyarorszagra ugyancsak a
Emlekezett
a
Dunan
uszallyal
gyiimolcsot
18. szazadban. Dimabogdanyban telepedtek
szalHto
kereskedo
elodokrol,
akik
a boltle, onnan keriihek at Szentendrere. A csalad
jukba
belepo
vevovel
6t
nyelven:
svabul,
mmden noi aga es rokona is nemet szarmazasii - Possler, Pohl, Schmitola, Stiegler, szerbiil, totul, dalmatul, magyaml beszeltek, kivel-kivel az anyanyelven. Beszelt a
Groschl, Bartosch, Rajos.
habonis evekrol es a legenyegylet vidam
F.: iQ. Czweiber Ferenc kozlese
baljairol, szinvonalas szinieloadasairol, az
50-es evek sziireti mulatsagairol. A ~ csaCZWEIBER Pdl (19-20. sz.)
lad hamvah ket sirbolt is orzi a szamarheZoldseg es gyumolcskereskedo. 1902-ben
gyi
temetoben.
kotott hazassagot Neumann Terezzel. Az 6
sziilei vettek 1897-ben azt a Kor utcai haF.: Gajan Eva - Hangai Laszlo - Mate
zat, amely ma is a csalade. A Gorog utcai
Gyorgy: A Czweiber csalad (Szentendrei Polhazat mar afiatalpar vasarolta maganak. Itt
gar, 1994. febr.); Dietz Ferenc: Szentendre
nyitottak meg a zoldseg-gyiimolcs iizletet,
elete a reklamok tiikreben II., kereskedok es
ahonnan a varos lakoin tiil nagy tetelben a
portekaik (Uj Szentendrei Hhlap, 2001. febr.
katonai laktanyat is ellattak. Pestre a hires
14.); ifj. Czweiber Ferenc kozlese

n
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DAMJANOVICS Vazul (Szentendre,
1793. Jan. 2 . - ? , 1830. aug. 23.)
A szentendrei szerb elemi iskola tanitoja. Munkait {Oda I. Sdndor orosz cdrhoz,
1814, Mitoldgia, 1817.; Szinnyei Jozsef.
Magyar irok elete es munkai cimii kotete is
szamon tartja.
R: Petho Nemeth Erika - G. Sin Edh: Irok,
koltok Szentendren
DANIEL Gyorgy (Kolozsvar, 1898. dec.
18.-?)
Hivatasos katona, memok. Tanuhnanyah a
katonaiskolakban 1908-1916 kozott vegezte. Diplomat szerzett a hamburgi Miiszaki
Katonai Akademian, kesobb a budapesti
miiegyetemen (1929).
Szolgalati tevekenysegei kozul a varoshoz kotodik: csapatszolgalat a kozlekedesi ezrednel (1934-1937), parancsnok
a Szentendren miikodo Gorgey Arthur
Miiszaki Hadaprodiskolaban (1944-1945).
Ezredes a demokratikus hadseregben, majd
tervezomemok a vasiitnal. 195 8-ban - politikai indokok alapjan - lefokoztak honvedde. Katonai palyaja soran szamos kitiintetest
kapott. Utolso lakhelye: Leanyfalu, Matyas
kiraly u. 12.
R: Hadtortenehni Leveltar 448/1898;
Vitezek albuma
DARKO Szekely Istvan (Szentendre,
1902. marc. 19. - Budapest, 1972. okt. 18.)
Iro, publicista, lapszerkeszto. Edesapja telekkonywezeto volt Szentendren. A Kigyo
utcaban laktak. A csalad az 1910-es evekben Losoncra
koltozott. ~ ott
erettsegizett,
majd rovid ideig a budapesti
tudomanyegyetem hallgatoja voh. A ket
haboru kozti
csehszlovakiai
magyar proza
nepszerii iroja.
A magyar irok
koziil egyediil 6 kapott csehszlovak allami
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dij at (1936) Ego csipkebokor cimii regenyeert.
R: Uj magyar irodalmi lexikon; Petho
Nemeth Erika - G. Sm Edh: Irok, koltok
Szentendren
DARU Ferenc (Szentendre, 1906. maj. 3.
-Szentendre, 1982. szept. 19.)
Hangszerkeszito, muzsikus, kereskedo.
Tobb hagyomanyos szentendrei rendezveny
(sziireti mulatsagok, balok stb.) szervezoje,
tevekeny resztvevoje, igazi tarsasagi ember
volt. A Rakoczi utcaban fliszer- es csemegeiizletet nyitott.
R: Petho Zsoltne Nemeth Erika: Szentendre
utcanevei; Dietz Ferenc kozlese
DEAK Gyorgy (20. sz.)
Cipesz. 1924-t61 Szentendren dolgozott.
Tobb egyestilet tagja. Az I . vilaghaboniban
az orosz, roman es olaszfrontonharcolt. Az
utobbi helyen angol fogsagba esett. Tobb
kitiintetest kapott. 1919-ben leszerelt.
R: Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje es cimtara, 1831-32. 3.
korz.
DEIM csaldd
A Bukkos-patak vize altal hajtott, egykor
435-6S nepsorszamot viselo (ma Biikkospart, Virag u. sarok) malomban a tekintelyes
mohiar csalad tagjai 128 even at oroltek a
gabonat. Anyai agon a csalad miivesz hajlamii. A dedapa, Langer Viktor zeneszerzo,
karmester a budapesti Szent Istvan bazilikaban. Gyermekei: Julia, Rozdlia (komstagok
az Operahazban es a Bazilikaban), Karolina
{Tisza Karola neven primabalerina az
Operettszinhazban), Jdnos (gordonkamuvesz), valamint Mdria (Weszely Gyuldne).
Valosziniileg az 6 genjeiket orokolte a kesei
utod, ~ Pdl szentendrei festomiivesz.
R: Deim Pal kozlese
DEIM Ferenc (Unterlandzendorff, Ausztria, 1783 - Szentendre, 1840. nov 1.)
Mohiarmester. ~ Pdl festomiivesz iikapja. A
Deim-ag elso Szentendren bejegyzett tagja
a romai katolikus egyhazkozseg adattara
szerint. Fiatal vandor molnarlegenykent

1804-ben telepedett le a varosban. Munkat
vaWahRohrPdl
Biikkos-parti
malmaban. (A
malom korabban Bleszitseke
volt, es mar az
1762-es terkepen is szerepei.)
1809.
majus
5-en felesegiil
vette a tulajdonos leanyat, Anndt (aki meg
Obudan szuletett). Hazassagukbol hat gyermek sztiletett. ~ atvette a malom vezeteset,
es ettol kezdve neveztek a mahnot Deimmalomnak.
F.: Deim Pal kozlese
D E I M Pdl (Szentendre, 1818. maj. 26.
- Szentendre, 1898. apr. 30.)
Molnarmester. ~ Ferenc (1. ott) egyik fia.
Apjatol atvette a malmot es a mesterseget. 1846-ban iktattak be a Kiralyi es
Csaszari Privilegizalt Mohiar es Pekmester
Testuletbe. 1848. jiilius 5-en kotott hazassagot Dietz TerezidvaX, Dietz Gyorgy helybeli bognarmester leanyaval. ~ -nak 6t
testvere volt. Azok hazassagkotesei reven
keriih rokonsagba a szentendrei Leikepp
es a Mildenberger csaladdal is. 1850-ben
a molnar es a pek ceh legfelsobb eloljarojava neveztek ki. Ehhez a cehhez tartoztak
az obudai, a vaci, a bogdanyi pekek es minden malomtulajdonos a jarasban, osszesen
65 mester. Vezeto tisztseget 28 evig, a ceh
megsziineseig tohotte be. Ekkor a cehladat,
az alapfto levelet es a ceh pecsetjet leadta
a varoshazan. Nala maradt viszont a temeteseken es kormeneteken hasznalt hat faklyatarto (femtanyerral), valamint hat gyasz
vallszalag. Ezeketfia,~ Ferenc (1. ott) 1920
koriil atadta Kisanyik Imr^nek (1. ott), a
Dalmat Egyestilet vezetojenek. 1932-ben ~
temetesekor ezekkel a targyakkal vonultak
fel a dalmatok. ~ hosszu elete soran szamos
tisztseget toltott be: tagja volt Szentendre
kepviselo-testiiletenek es gazdasagi bizottsaganak (1857), a polgarsag kozgyamma

valasztotta (1861), tanfeliigyelo (1862-1872),
a kepviselo-testiilet tagja es a gazdasagi bizottsag elnoke (1867), Dumtsa Jeno (1. ott)
polgarmestersege alatt varosi tanacsnok es a
penztigyi bizottsag ebiQke (1872), egyhazkozsegi ehiok (1880), iskolaszeki uhicik (1891).
Nemet nyelven foljegyezte es kommentalta a
korabeh varosi es orszagos esemenyeket.
F.: Deim Pal kozlese
D E I M Ferenc-Xaver (Szentendre, 1852.
febr. 26. - Szentendre, 1932. marc. 22.)
~ Pdl (1. ott) tiz
gyermekenek
egyike. A csaladban a harmadik es egyben az utolso
molnarmester.
Felesegetol,
S z e i I e r
Paulindtol ket
gyermeke sztiletett: ~ Ferenc
es ~ Aranka.
F.: Deim Pal kozlese
D E I M Pdl (Szentendre, 1858 - ?)
Vendeglos, ~ Pal (1. ott) molnarmester fia,
~ Ferenc-Xaver (1. ott) testvere. Szakmaja
szerint mohiar, de a vendeglos mesterseget
valasztotta. Dunabogdanyi vizimalma leegett. A szentendrei malomepiiletet megnagyobbitva vendeglot rendezett be. A Biikkosparti kertvendeglo hamarosan hiresse valt.
A pesti vendegek a hetvegekre elore asztalt
foglaltak, es nagy feltiinest keltve - kezdetben a fovarosbol, kesobb a HEV-allomastol
- tarsas kocsival erkeztek a vendeglobe.
Kiilon erdekesseg volt szamukra megfigyelni
a malom mukodeset. Raadasul a nyari nagy
meleg idejen meg is martozhattak a Biikkospatak felduzzasztott hiis vizeben. (A Deim
malomvendeglo mellett a felduzzasztott viz
hajtotta az utana kovetkezo - egyben legalso
- vizimalmot, mely korabban a Nerics, majd
a Nedelkd csalad tulajdonaban volt a mai
zoldsegpiacnal.) ~ek tobb mmt 150 eves malomepuletet 1932-ben lakassa alakitottak at.
F.: Deim Pal kozlese
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DEIM Ferenc (Szentendre, 1899. febr. 16.
- Szentendre, 1980. jun. 21.)
Foszamvevo. ~ Ferenc-Xaver (1. ott) fia.
Kozepiskolai tanulmanyait Budapesten vegezte. 1917-ben allt a szentendrei kozigazgatas szolgalataba: foszamvevo, a varosi
adohivatal vezetoje, az OTP szentendrei
fiokjanak vezetoje. A MOVE helyi szervezetenek vezetosegi tagja, a varosi labdanigo csapat kozepcsatara. Felesege: Veszely
Eleonora. Fiai: ~ Ferenc (1. ott) (1930-), ~
/ ' d / ( l 932-) festomiivesz.
F.: Szentendrei arckepcsamok I ; Deim Pal
kozlese
DEIM Ferenc (Szentendre, 1930 - Szentendre, 1978. nov. 5.)
Banktisztviselo. Edesapja, ~ Ferenc (1. ott)
utan 6 vette at az OTP szentendrei fiokjanak vezeteset. Felesege Palotai Rozdlia,
gyerekei: ~ Beatrix, ~ Adrienn, ~ Ferenc. A
malmot es a csalad ket tagjat lathatjuk egy
1910-ben a varost bemutato kepeslapon.
F.:
Pest-Pilis-Soh-Kiskun varmegye
altalanos ismertetoje es cimtara, 19311932; Kovacs Andras: Riport Deun Pallal
(Dimakanyar Kurir, 1986. dec); Krachler
Agoston: Feljegyzesek az 1900-as evekbol (Fejezetek Izbeg multjabol); Kertesz
Peter: Aki beleszuletett egy lehetosegbe Vizimalomtol a Kossuth-dijig (Szentendre
es Videke, 1993. apr. 1.); Udvozlet Szentendrerol!; Mate Gyorgy: Dumtsa Jeno emlekezete; Deun-csaladfa (kezirat); Deim Pal
kozlese
DEISINGER Margit, Onodi Beldne
(Nagybecskerek, 1910. marc. 15. - Szentendre, 1990. jiin. 22.)
Etnografiis, miiveszettortenesz, miizeumigazgato. Festomiivesz ferje, On6di Bela
(1. ott) a szentendrei miivesztelep egyik
alapitoja volt. A Pazmany Peter Tudomany
Egyetem neprajz-miiveszettortenet szakan
szerzett diplomat. 1954-t61 Szentendren a
Ferenczy Miizeum munkatarsa, Soproni
Sdndor (1. ott) utodakent aimak igazgatoja
(1961-1967) lett. 6 voh Pest megye elso
neprajzos muzeologusa. Szentendrerol es
komyekerol szamtalan targyat gyiijtott.
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tobb kepzomiiveszeti kiallitast rendezett. 6
rendezte a miizeum elso komplex allando
kiallitasat y4 P/fo eldvildga es neprajza cimmel. Kezdemenyezte a Ferenczy Miizeum
lij szamyanak megepiteset. Kutatokent elsosorban a delszlavok szokasaival foglalkozott. Tanuhnanyai az Ethnographidban es a
Studia Comitatensidban jelentek meg. Fo
muve: Budapest kornyeken elo delszldvok
kardcsonyi szokdsai; Eletutam - Onodi
Bela festomuvesz visszaemlekezesei
F.: Magyar miizeumi arckepcsamok
D E L I Antal (Gerenyes, 1886. szept. 16.
- Szentendre, 1960. marc. 1.)
Festomiivesz, a szentendrei miivesztelep tagja. A Kepzomuveszeti Foiskolan Ferenczy
Kdroly (1. ott), majd Reti Istvdn novendeke.
1927-ben
Parizsban,
19 2 8 - b a n
Olaszorszagban folytatta tanuhnanyah. Az
1930-as evektol
kezdve jart ki
Szentendrere.
1937-t61
a
Szentendrei
Festok Tarsasaganak
tagja.
Korai miivem Barcsay (1. ott), kesobb
Szonyi hatasa erezheto. Szamos szentendrei targyii pasztellkepe ismeretes.
Miiveszeteben a nagybanyai tradiciot es
a szentendreiek konstmalobb formalasat
Qtvozte. 1961-ben muveibol Szentendren
emlekkiallitast rendeztek. Varosunkban utcat neveztek el rola.
F.; Miiveszeti kislexikon; Haulisch Lenke:
A szentendrei festeszet; X X . szazadi magyar miiveszet Szentendrerol nezve
DEKANY Kdroly (Devavanya, 1920.
marc. 8. - Szentendre, 1994. febr. 13.)
Iro, kolto, miifordito. A nepi irok taboraba
tartozott. 1947-ben elhagyta az orszagot.
Franciaorszagba kerult, ott jart egyetemre.
1955-ben hazatert, de 1956 oszen emigralni kenyszerult. HoUandiaban telepedett

le. Az amszterdami egyetemi konyvtarbol
ment nyugdijba. 1966-ban megalakitotta a
HOMKE-t, a Holland Magyar Kulturalis
Egyesiiletet. Az 1970-es evektol gyakran hazajart, majd 1987-ben hazatelepiilt.
Kettos allampolgarkent Szentendrere koltozott (Somogyi-Bacso part 20.) A varosnak ajandekozta az amstelveeni kiadojatol
hazahozott ket nyomdagepet. Ezeken szedtek evekig a Szentendre es Videke cimii lap
anyagat. Reszese lett a magyar irodalmi
eletnek. Verseket irt, szerepelt a Magyar
Radioban. Hamvait a varosi koztemeto
egyik sirja orzi.
R: Petho Nemeth Erika - G.Sin Edit: Irok,
koltok Szentendren; Kovacs T. Istvan: Ahidepito magyar hollandus (Pest Megyei Hirlap,
1991. maj. 3.); Pomogats Bela: Dekany
Karoly halalara (Vigilia, 1994. nov); Rethei
Prikkel Lajos: A vandorevek vege - Biicsii
Dekany Karolytol (Szentendre es Videke,
1994. apr. 1.); Skuhety Csaba: Kuldott
a puszta - Emlekezes Dekany Karolyra
(Szentendre es Videke, 1998. nov 13).
DENCSY MACULA Bela (Oroshaza,
1887. dec. 18.-?)
Tanar, kolto, iskolaigazgato. Tanari diplomajat a budapesti Pedagogiumban szerezte 1910-ben, ezt kovetoen tanar Popradon
(1910-1914). Reszt vett az elso vilaghaboniban, utana ismet tanitott, 1940-t61 a
szentendrei reformatus polgari iskola igazgatoja. Konyvei koziil az egyik, Egy vitez
dalaibol (1919) Szentendren jelent meg.
Szerkesztqje voh a varosrol gyakran hirt
ado Pilishegyvideki Hirek cimii ujsagnak
(1928-1934).
R: Gulyas Pal: Magyar irok elete es munkai
v.; Vitezek albuma
DESI HUBER Istvan (Nagyenyed, 1895.
febr. 6. - Budakeszi, 1944. febr. 25.)
Festo, posztumusz Kossuth-dijas, autodidakta. Az 1930-as evek elso feletol - ha
egeszsege megengedte - szivesen jart ki
festeni Szentendrere. Kulonosen Barcsay
Jenohoz (1. ott) es Modok Maridhoz (1. ott)
fiizte meleg baratsag.
A miivesz „ aparaszt (...) a magyar munkds

elete, gondolat- is irzisvildga sugallta kipi
nyelvezetet kiegiszitette a szentendrei progressziv hatdsokkal, formdkkal. " Indulatos,
dramai piktiirajat, mint ontudatos marxista,
a vilagnezeti hare reszenek tekintette.
R: Miiveszeti kislexikon; Haulisch Lenke: A
szentendrei festeszet; Desi Huber Istvanne:
Desi Huber Istvan; Mezei Otto: Desi Huber
Istvan
DEZSOFI Ferenc, dr. (Budapest, 1896.
dec. 9. - Budapest, 1978. jiil. 25.)
Jogasz, szentendrei polgarmester. A vele
azonos nevu edesapja, a budapesti Nepszinhaz szinpadi berendezoje, kellekese.
Edesanyja, Voros Eleonora,
ugyanitt oltoztetono. Hateves
k i s fi li k e n t
„megszakitotta ovodai tanulmanyait"
es szinesz lett.
Agai
Adolf.
Egy gorbe nap
cimii bohozataban lepett fel.
Blaha Lujza partnerekent is jatszott. A 20.
szazad elso evtizedeinek kedveh gyermekszinesze lett. Sziilei kesobb kikoltoztek a
Szentendrehez tartozo Izbegre. Ott jart iskolaba, de a kozepiskolai es az egyetemet
Budapesten vegezte. 1914-ben a szentendrei
kozseghazan kezdett dolgozni. Hamarosan
aljegyzove valasztottak. Az 1930-as evektol ismert szemelyisege a varosnak. A
Szent Andras Ceh (irodalmi es miiveszeti egylet) jegyzoje, a Magyar Turista
Egyestilet Szentendrei Osztalyanak elnoke.
A helyi amator szinjatszas egyik szervezoje. Szindarabokat isfrt,melyek koziil tobbet
itt helyben bemutattak. O maga is fellepett
bennuk. Regenyei keziratban maradtak fenn.
Egyik, a Ferenczy Miizeumban orzott kezirata (Oreg tornyok tdviben) a szazadfordulo Szentendrejerol szolo hangulatos leiras,
fonasa tobb varosi helytorteneti munkanak.
1945-ben fojegyzo, majd a varos polgarainak es kepviseloinek kivansagara elvallalta
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a polgarmesterseget. 1948-ban sajat keresere nyugallomanyba vonult. Felesege, Simay
Olga a varos elso gepironoje volt. Hazuk
a Piispok utca (ma Alkotmany u.) 7. szam
alatt volt. Felesegevel egyiitt a szerb temetoben varmak eltemetve.
F.: Pest megye Trianon utan, 1930.; Petho
Nemeth Erika - G. Sin Edh: Irok, koltok Szentendren; Petho Nemeth Erika:
Polgarmesterek, tanacselnokok Szentendren
(Szentendre es Videke, 1994. nov. 1.)

dahni tisztsegeket tohott be a varosban: az
onkormanyzatban mint szenator kepviselte
a lakossag erdekeit. A helyi romai katolikus
egyhaz gondnoka volt.
F.: Dietz Ferenc kozlese

DIETZ Janos (Szentendre, 1876. dec. 20.
- Szentendre, 1943. nov 25.)
Irodatiszt a budapesti Kiralyi
itelotablan,
majd
Szentendren telekDIENER-DENES Rudolf, Rezso (Nyirkonyvvezeegyhaza, 1889 - Budapest, 1956)
to. Felesege:
Festomiivesz. Mestere Ferenczy Karoly (1.
Geissler Terez
ott) volt. Kesobb Parizsban dolgozott, ahol P.
(1884.
okt. 1.
Bonnard muveszete hatott ra. 1931-tol rend1968.
apr.
szeresen festett Szentendren. Csillogo, deriis
29.).
szmeket hasznalt, intun hangulat jellemezte
kepeit. Tagja volt a Gresham-komek. Kedvelte
F.: Dietz Ferenc
az akvarell- es a pasztelltechnikakat.
kozlese
F.: Kortars magyar miiveszeti lexikon I ;
Miiveszeti kislexikon; Haulisch Lenke: A
DIETZ Kornel Ferenc (Szentendre, 1878.
szentendrei festeszet
szept. 11.-Szentendre, 1952. jiin. 15.)
Fiiszer- es csemegearu-kereskedo. Iskolait
Szentendren es Budapesten vegezte.
DIETZ csalad
1899-1936 kozott onallo kereskedo helyAz 1700-as evek kozepen Bajororszagbol
ben. 1899-ben
jottek Szentendrere. Tagjai tisztes iparosok
nyitotta
meg
(kerekgyarto, kovacs, molnar, kereskedo,
fuszer-, csemevendeglos), a varos eleteben tevekeny szege-, liszt- es
repet vallalo hivatalnokok (szenator, varoskorpanagykegazda, kozegeszsegtigyi feliigyelo). Tobbiik
reskedeset
a
neve szerepei helyi vonatkozasii konyvekDuna-korzo
ben. A csalad szoros rokonsagban volt
3. szam alatt.
az Elzaszbol Dunabogdanyba szarmazott
1932-ben megRittinger, a szentendrei Deim es Tuhdrszky
vasarolta a Fo
csaladdal.
teren a Reszner
es
Agh-fele
DIETZ Gyorgy (?, 1770 - Szentendre,
csemegetizle1834. marc. 8.)
Bognarmester. A csalad elso ismert ose. Az tet, amh 1936-ig lizemehetett.
~ 1913-14-ben a Szentendrei Varosfejleszto
uraUcodotol 1758-ban kapott kivaltsagleveEgyesulet
idegenforgahni
referense.
lii szentendrei bognar ceh tagja. Az 1800.
Anyagilag
is
tamogatta
a
20.
szazad
elejen
jiilius 2-an Hirbein Judittal kotott hazassameginduh
varosi
kepeslapok
kiadasat.
1910
gabol 6t gyermek szuletett.
es
1939
kozott
a
Szentendrei
Kereszteny
F.: Dietz Ferenc kozlese
Munkasegylet penztarosa. A honvedelmi
miniszter kinevezte 1915-t611917-ig - mint
DIETZ Gyorgy (Szentendre, 1801. febr.
nepfelkelot (nem hadkotelest) - a szentend20. - Szentendre, 1867. marc. 2.)
rei hadikorhaz gondnokava.
Bognarmester. ~ (1. ott) fia. Jelentos tarsa40

Virilista, majd 1918-ban varosgazdava es
Izbeg kepviselojeve valasztottak. 1928-ban
es 1931-ben anyagilag tamogatta a fovarosi szegeny sorsii gyerekek udiilteteset.
Penzbeli juttatassal segitette a templomdombi iskolaepitest (1912) es a helyi cserkeszetet is (1937).
Felesege: Rittinger Erzsebet (1882. febr. 5.
-1934. szept. 9.). Hazassagukbol hat gyermek szuletett.
F.: Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje es cimtara, 1931-32; Dietz
Laszlo: A Dietz csalad (Uj Szentendrei
HMap, 1998. jiin. 27.); Udvozlet Szentendrerol!; Dietz Ferenc: A szentendrei
Dietz csalad szarmazasi adatai, kronikaja
(kezirat)
DIMITRIJEVICS, Vasilije (Novi Sad, ?
- Szentendre, 1748. dec. 7.)
Szerb ortodox puspok 1729-t61. Fopapi
szolgalata idejen kezdodott Szentendren
a barokk templomok epitese. Az izbegi, a
Preobrazsenszka es az Opovacska templom felszentelese kapcsolodik a nevehez,
valamint a Saboma (Belgrad) templom regi
harangtomyanak az epitese. Jelentos szerepe voh a budai szerb ortodox egyhazmegye
lijjaszervezeseben. Hamvait a szentendrei
Belgrad templom kriptaja orzi.
F.: Szofrics Pal: Momentumok Szentendre
varos miiltjabol es jelenebol; Eparhija
Budinska; Dinko Davidov: A szentendrei
szerb ortodox templomok
DOBOLYI Lajos (Kolozsvar, 1903. maj.
10.-?)
Koho, tanar, hirlapiro. Egyetemi tanulmanyh Budapesten vegezte. 1926-t611942-iga
szentendrei reformatus polgari iskolaban tanitott. Az 1930-as evektol szep sikereket ert
el a helyi irodalmi esteken. Megvalasztottak
a Szent Andras Ceh elnokeve. E minosegben tamogatta, gondozta az irodalmi miivek kiadasat. 1942-tol lijsagirokent dolgozott Budapesten az Esti Ujsdgadik es a
Nemzetkozi Sajtotudositonak. Cikkei, novellai jelentek meg a Ftiggetlen Szemleben,
a FUggetlensegben, a Magyar Eletben, a
Magyar Irdsban, a Pilishegyvidek cimii

lijsagban. Fobb muvei: A mi orszdgunk
(1925), Az ember utja (1927), Minden enefe/(1938).
F.: Petho Nemeth Erika - G. Sin Edh: Irok,
koltok Szentendren
DOMBAI Geza (Pilisszentlaszlo, 1920.
szept. 5. - Budapest, 1990. apr. 24.)
Hentes es meszaros. Koran arvasagra jutott, s igy keriih el tizennegy eves koraban, mint a testverek kozott a legidosebb,
Visegradra egy hentesmester melle szakmat tanulni. 1952-ben koltozott csaladjaval Szentendrere, ahol halalaig elt a Bartok
Bela utca es a Martinovics utca sarkan alio
hazban. Negy evtizeden keresztul a Kossuth
Lajos utcai hentesiizletben dolgozott.
LeUdismeretes es megbizhato munkajaert
vallalatatol szamos kitiintetest kapott.
F.: lanya, Czako Sandome kozlese; Torok
Katalin: Hofeher torlokendo (Szentendre es
Videke, 2003. marc. 18.)
BOMBAY Lajos (20. sz.)
Asztalos. 1923 ota onallo asztalos mester
Szentendren, mesterseget is itt tanulta ki, de
segedkent az orszag kiilonbozo varosaiban is
dolgozott. Kombmah maro-, fiiro-, gyalu- es
fiireszgeppel felszereh miihelyeben epiiletasztalos munkakat es biitorkeszitest vallalt.
Az ipartestiilet eloljarosaganak tagja, valamint a szakosztaly es a tanoncvizsgaztato bizottsag ehioke voh. A haboniban negy evig
az orosz es romanfrontonharcolt. 1945 utan
a helyi egeszseghaz szakmunkait 6 vegezte.
F.: Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje es cuntara, 1931-32; Dietz
Ferenc kozlese
DORITS Istvdn, dr. (Kevevara/Kovin
- Jugoszlavia,
1883. okt. 21.
Budapest,
1932. apr. 10.)
Jogasz, kolto,
iro,
miifordito. Sziilei: ~
Szvetozdr es
Magyarevity
E m i l i a ,
41

Edh: Irok, koltok Szentendren; ifj. Dorics
Magyarevits Jeremije (1. ott) budai piispok unokaja. Miutan fiatalon elvesztette
Istvan kozlese
edesapjat, a csalad elobb Szabadkara, majd
Budapestre koltozott, ahol nagybatyja, dr.
DRAHOS Istvdn, dr. (Szentes, 1931. apr.
Magyarevits Midden foorvoskent miiko15.-Budapest, 1994. jiin. 1.)
dott. Tanulmanyah a piarista gimnaziumban
Gepeszmemok, egyetemi tanar (1975-),
es a jogi egyetemen vegezte. 1909-t61 ha- a miiszaki tudomanyok doktora (1987).
lalaig a Magyar Kiralyi Kereskedelemi MiKutatasi teriilete a gepszerkezetek geometniszteriumban dolgozott. Tizenhet evesen,
riaja es a gepalkatreszek gyartasi geometriStirod Istvdn neven a Nemzeti Hirlaphan aja volt. Edesapja az ex libriseirol nemzetjelent meg elso szephodahni munkaja,
kozileg ismert ~ grafikusmiivesz.
Pdvle Popovits: A negy szegfii cimii elbeCsaladjaval 1981-ben koltozott Szentendszelesenek magyar forditasa. Sajat irasai
rere, a Sas u. 8. szam ala.
foleg magyar nyelven, forditasai (versek,
F.: felesege, Drahos Istvanne kozlese
novellak) szerbhorvatrol magyarra, budapesti napilapokban es folyoiratokban jelenDROBILITS Istvdn, ifl. (Szentendre,
tek meg: Nemzeti Hirlap (1900), Fovdrosi 1899. szept. 29. - Budapest, 1972. febr. 7.)
Lapok (1901), Orszdg-Vddg (1901-1909), Komuves mester. Apja, id. ~ Istvdn (1878Pesti Naplo (1902-1903), Magyar Szalon 1928) szakmajat folytatta. A csaladi em(1903), Jovendo (1905-1906), Magyar
lekezet szerint nagyapja, ~ Jdnos (1847Szemle (1905-1906), Croatia (1906).
1883) kofarago mester reszt vett a Lanchid
Magyar nyelvii szinpadi darabjanak a cime:
epitesen.
Eziist sziv. A budapesti Patria Irodalmi es
~ a szentendrei polgari iskola es az ipari
Ertelmisegi Klub tagja volt. Iroi munkassatanonciskola utan elvegezte a Felsofokii
ganak legertekesebb resze a versforditasok,
Iparrajziskolat. Mint Moller Istvdn es fia,
amelyek diohejban keresztmetszetet adjak
Moller Kdroly miiepiteszek tanitvanya,
a szerb kolteszetnek. A szazad elejen evepallerkent dolgozott, de mar fiatalon onalkig lakott Szentendren, a Petofi u. 2. szam
lo epitesi vallalkozo lett. Ket occsevel, ~
alatt. Kesobb a nyari honapokat csaladjaval
Lorinccel es ~ AntaRal egyiitt dolgozott az
a Dobozi u. 1. szam alatti kertes nyaraloepitkezeseken. ~ jol beszelt nemetiil, szerban toltotte. A helyi ujsagban {Szentendre is biil, dalmatul, totul, igy eljutott Bacskaba is
Videke Hirlapja) is publikah (1907-1908). Mdllerik epitkezeseire. Szentendren is tobb
Szentendren neki voh elsokent detektoros,
nagyobb epitkezesen, mint pi. a varoshafiilhallgatos radioja. Szeretett fenykepezni,
za, dolgozott, es sok csaladi nyaralo, villa
sok csalddi foto maradt utana. Felesege,
felephese fiizodik a nevehez {grof Khuen
Raity Zora hagyomanyos stilusban csendHidervdry Sdndor, dr. Antolik Arnold (1.
eleteket festett. ~ Budapesten hah meg, de
ott) polgarmester, dr Horay Gusztdv). Sajat
Szentendren temettek el a szerb temetoben,
csaladi hazat a Kolcsey utcaban 1931-ben
a Magyarevits csalad sirboltjaban. ~ zenesz emelte.
unokaja evekkel ezelott kezdte el gyiijteni
Tobb egyesiiletnek, szervezetnek volt taga nagyapja munkassaganak emlekeh. Egyik
ja (romai katolikus egyhazkozseg, legenymiivet, az Arany Jdnos: J oka ordoge cimii
egylet, Voroskereszt, Rokkantsegelyezo
verse alapjan irt harom felvonasos verses
Egylet, 914. sz. cserkeszcsapat, ipartestumesejatekot nemreg zenesitette meg. 2002let, Frontharcos Egyesulet, Dalmatin Brat).
ben az 6 kozbenjarasara Budapesten, a IX.,
Hamvai a szamarhegyi katolikus temetoben
Bakacs u. 8. szamu haz falan, ahol ~ halalanyugszanak.
ig lakott, Ferencvaros Onkormanyzata emFelesege: Takdcs Anna {190^-1966)
lektablat leplezett le.
F.: Tiiskes Laszlone Drobilits Eva kozlese
F.: Leksikon pisaca Jugoslavija (Jugoszlav
irok lexikona); Petho Nemeth Erika - G. Sin
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DUMTSA Antal Ignac, dr. (19-20. sz.)
Jarasbiro 1914-t61. ~ Jeno (1. ott) szentendrei polgarmester unokatestvere. Az ove volt
Szentendren, a Peter-Pal u. 6. szam alatt
levo, 18. szazadi copf stilusii lakohaz. Ez a
varos egyik legertekesebb polgari miiemleke.
R: Horler Miklos: Szentendre
DUMTSA Jeno (?, 1838 - Szentendre,
1917. maj. 29.)
Kereskedo, szentendrei fobiro es polgarmester. A cincar szarmazasii, szerb identitasii, pravoszlav
vallasii ~ pontos sziiletesi helye (Komarom
vagy Pest) meg
tisztazatlan.
Nagyapja, ~/gndc Anasztdz
(Revkomarom,
1808 - ?) csaszari tanacsos,
mar szinten szentendrei lakos.
~ a gimnaziumot es a Felso Kereskedelmi Iskolat Becsben vegezte. 1850-ben lett
szentendrei lakos. 1862-ben felesegul vette
a szentendrei Blazsics Petronelldt, akivel
kozosen sokat jotekonykodtak a varosban.
Az 6 tamogatasukkal epiilt fel tobbek kozott
a szerb iskola Budakalaszon es Csobankan.
1871 -tol ~ a varos fobiraja. 1872-ben Szentendre a XVIII. torvenycikk alapjan megkapta a varosi statust, s meg ez ev aprilis
9-en egyhangulag megvalasztottak polgarmesterre, mely tisztet tobb mint huszonhat
evig tohotte be. Osszesen harmincot evig
allt a varos szolgalataban. Polgarmestersege
altalanos joletet novelo korszakot eredmenyezett. Vezetese alatt a varos megszerezte
a komyezo erdosegek orokos tulajdonjogat,
lecsapoltatta a Szentendre es Pomaz kozotti
ret mocsarat, mely teriilet a varos legjobb
termofbldje lett. Tamogatta a Helyierdeku
Vasiit (HEV) megindulast 1888-ban. Eveken at 6 voh a Budai Szerb Ortodox Egyhazmegye vilagi elnoke, valamint a szentendrei szerb egyhazkozseg elnoke. Fizetese

egy reszet a szegenyalapra utaltatta at. Nevehez harom alapitvany is fiizodik. Penzt
adott evenkent egy szegeny sorsii hajadon
kihazasitasara es egy szegeny sorsii ozvegy
segelyezesere. Harmadik alapitvanyaval a
szentendrei iskolak szegeny tanuloit jutalmaztak a kovetkezokepp: 1898-ban a romai
katolikus, 1899-ben a szerb-pravoszlav,
1900-ban a reformatus, 1901-ben a zsido
iskolabol valo tanulo kapta meg a penzt.
Igyekezett megorizni a tobb nemzetisegii
varos egyseget. Kossuth Lajos sziiletesenek szazadik evfordulojan szorgalmazta,
hogy az akkori Budai lit kapja meg a Kossuth Lajos utca nevet. Nemcsak a varos lakoinak tiszteletet es szeretetet vivta ki, de
magas orszagos elismeresben is reszesiih.
1897-ben megkapta a Ferenc Jozsef-rend
Lovagkeresztjet. A varos azzal tisztelte
meg, hogy meg polgarmesteri miikodese
alatt, 1897-ben utcat neveztek el rola, azt az
utcat, amelyben a haza allt. Tagja es tiszteletbeli ehioke lett az 1913-ban megalakuh
Szentendrei Varosfejleszto Egyesiiletnek.
Neje is kivette reszet a testulet mimkajabol.
Egyike volt az 6t nobol alio valasztmanyi
pottagsagnak.
~ nevehez kotodik a varosi kepeslapok kiadasanak meginditasa a 19. szazad vegen,
20. szazad elejen. 6 szorgahnazta a varosi
turizmus elinditasat is. A vilag minden tajara kuldott szentendrei kepeslapokat, es
kapott cserebe Idtdkepes levelezolapokat.
A mintegy hiiszezer darabbol alio kepeslapgyiijtemenye mar sajat koraban nemzetkozi
hhii voh. ~ a szentendrei szerb temetoben van eltemetve. Elhunyta utan felesege
elkoltozott Ujvidekre, a mai Novi Sadra,
ahol halalaig mint magyar allampolgar
Szentendre varos nyugdijat elvezte. Ferje
hagyatekat, szemelyi targyait es azokat a
targyakat, amelyeket Szentendre lakoitol
kapott, az ottani varosi miizeumnak ajandekozta. 2001-ben Mdte Gyorgy kezdemenyezesere egykori lakohaza falan (Szentendre,
Dumtsa J. u. 20.) magyar es szerb nyelven
emlektablat allittatott a varos:
hazban
lakott 1838-1917 kozott Szentendre elso
polgdrmestere es a magyarorszdgi szerbek
kiemelkedo kepviseloje, akinek meghatdro43

zd szerepe volt a varos polgdrosoddsdban.
Elhelyezte Szentendre Vdros Onkormdnyzata, a Szerb Kisebbsegi Onkormdnyzat,
Rotary Club, Pap Kofarago, Koszobrdsz
Miihely a Millennium eveben, 2001. aug.
19." felirattal.
F.: Mate Gyorgy: Dumtsa Jeno emlekezete; Doka Klara: Szentendre tortenete irasos emlekekben; G. Sin Edit: Szentendre
a X I X - X X . szazad fordulojan (Studia
Comitatensia 8.); Dietz Ferenc: A Szentendrei Varosfej leszto Egyestilet 1913-1914;
Udv6zlet Szentendrerol!; Sentandrejski
zbomik. kuj.l., Fedora Bikar: Eugen
Dumca (1838-1917); Pri gradonacelnik
Sentandreje; Petho Zsoltne Nemeth Erika:
Szentendre utcanevei
ELSIK Ldszi6 (20. sz.)
Erdo- es vador. Az elso vilaghaboniban
1917-t61 az olasz ironton hatcoh. Kitiintesei:
bronz vitezsegi erem, Karoly-csapatkereszt.
A haboni utan 1920-22-ig a Nemzeti Hadseregben szolgah. Az 1930-as evekben varosi vador.
F.: Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje es cimtara 1931-32
EMMELJ6zsef(20. sz.)
Nyomdatulajdonos. Az 1920-as evekben
tobb helyi lijsag es konyv kesziih a szentendrei Fo teren miikodo nyomdajaban.
F.: Petho Nemeth Erika - G. Sin Edh: Irok
koltok Szentendren 144. p.
ENDREY, Eipel Mihdly, dr, (Budapest,
1905. nov 2. -Apostag, 1977. jiil. 4.)
Romai katolikus piispok. Edesapja hajogyari munkas volt. Az elemi es polgari iskolat
Szentendren vegezte, majd a vaci piarista
gimnaziumba keriilt. 1923-t61 1928-igInnsbruckban a jezsuita teologiai akademia hallgatoja, ahol doktoratust szerzett. 1928-ban
Vacott szenteltek pappa. 1936-ban puspoki
titkana, 1937-ben papai kamarassa neveztek ki. 1946-t61kanonok, 1948-banaz Actio
Catholica orszagos igazgatoja. 1950-ben
XII. Pius papa egri segedpuspokke nevezte
ki. Grosz Jozsef kalocsai ersek 6t nevezte
ki az esztergomi foegyhazmegye elere spe44

cialis delegatusnak, teljes megyespiispoki
jogkorrel. 1972-ben VI. Pdl papa pecsi segedpiispokke nevezte ki. 1975-ig mukodott
Pecsett. Ezutan vaci megyespuspok lett. A
vaci szekesegyhaz altemplomaban temettek
el. Sziilei a szentendrei romai katolikus kalvarian nyugszanak.
F.: Uj magyar eletrajzi lexikon I I .
ENGEL TEVAN Istvan (Budapest, 1936.
nov 9 - Budapest, 1996. okt. 12.)
Grafikus. Tevan Margit otvosmiivesz fia,
Tevan Andor unokaoccse.
Konyvgrafikuskent induh a palyan. A
konyvgrafika mellett sok rezkarcot, utolso
eveiben sok irodalmi ihletesii, festoi ceruzarajzot keszitett. Szentendren, Pismanyban
1981-tol sajat haza voh, ahol halalaig toltotte nyarah. Tagja voh a Szentendrei Miihely
Galerianak.
F.: Magyar muveszeti lexikon I . ; felesege,
dr. Rona Erzsebet kozlese; Bakonyvari
M. A.: Groteszkek - Engel Tevan Istvan
grafikusmiivesz kiallitasa (Miiveszet,
1989/9.)
E R C H E G Y I J6zsef, dr (Szentendre, 1909
-?)
Jogasz. 1939-t61 a varos aljegyzoje. 1948ban Hivatalkezeles, iratkezeles cimen
konyve jelent meg.
F.: Magyar irok elete es munkai V I I .
FABIAN Istvdn (Marosvasarhely, 1920.
szept. 11. - Szentendre, 1989. aug. 28.)
Rendor. Miutan vegigharcolta az orosz frontot es a Don-kanyart, 1944-ben keriih Szentendrere. 1945-ben a Biikkos-patak hidjanal
szovjet fogsagba kerult. 1948-ban engedtek
haza. Ettol kezdve 1956-ig a szentendrei
rendorkapitanysagon szolgah. A kitelepitesek idejen akit tudott, elore ertesitett, s igy
csak tires hazat talaltak az ejjeli rendorakciok soran. Az 1950-es evekben tanacstag
voh. 1956-ban a fonadalom idejen rendori
mivolta miatt kisebb atrocitas erte. Ettol
kezdve kozfeladatot nem vallalt. Nyugdijazasaig a kocsigyar meosakent dolgozott.
F.: Laszlovszky Bela kozlese

FABIAN Zoltdn (Nyiregyhaza, 1926. jan.
Foldbirtokos. Az 1880-as evek vegen tele30. - Szentendre, 1983. maj. 2.)
pedett le a varosban. A filoxera pusztitasa
iro. 1955-ben koltozott Leanyfalura. Mint utan (1882) a pariagon hagyott foldeket felaz iroszovetseg titkara, iranyitotta, szerszantatta es amerikai oltvanyokkal telepivezte az orszag irodalmi kozeletet, a videtette be. A varosban kozszeretetnek orvenki irocsoportok
dett, mert a szolo kipusztulasa utan munkat
tevekenyseget.
adott az embereknek. Egy utazasa soran
Aktiv reszt valismerkedett meg Fialka Olgdval, Ferenczy
lalt Szentendre
Kdroly (1. ott) festomiivesz felesegevel, aki
irodalmi eleszinten osztrak szarmazasii volt. Meghivta
teben is. Tobb
oket Szentendrere, es egyik hazat atengedte
iro-olvaso talalszamukra (a mai Alkotmany u. 1.). igy az 6
kozo vendege
biztatasara keruh a neves festocsalad Szentvolt a varosi
endrere. Az 1930-as evekben ~ nevet viselkonyvtarban,
te a hazahoz vezeto kis koz (ma Ferenczy
majd a Pest MeKaroly koz). Masik hazuk az egyik 20. szagyei Miivelodezad eleji kepeslapon is lathato. A haz elott ~
si Kozpont es
es fia, Ferenc uhiek. Emellett a haz mellett
Konyvtarban. Reszt vett a Szentendrei Nydr alakitotta ki az oltvanytelepet. A haz (Ady
programjainak es a helyi Moricz-centenaE. u. 20.) ma is all. A csalad hamvah a varoriumnak a megszervezeseben. Segitseget
si koztemeto orzi. Felesege: Bossala Laura
nyiijtott a varosban kesziilo kiadvanyok ira(1839-1910).
sahoz, szerkesztesehez. Megkapo szavakF. : Tuskes Laszlone Drobilts Eva: Szentkal fejezte ki ragaszkodasat Szentendrehez:
endrei emlekek (Szentendre es Videke,
Hajlamos vagyok hinni es vallani, hogy ta- 1999. febr. 26.), Torok Katalin: Oltvany es
lan eppen ez az egyik gydkerndveszto erd, paletta (Szentendre es Videke, 1998. szept.
ami ide kdt benniinket: lijra es ujra fel hell 11.), Petho Zsoltne Nemeth Erika: Szentfedezniink Szentendret, mert sziintelenUl ki- endre utcanevei; Udvozlet Szentendrerol!
deriil rola valami, amit nem tudtunk eddig,
ami nelkiil pedig nem lehet igazdn a mienk, FADGYAS Jdnos, dr. (?, 1844. nov. 1.
s nem lehetiink igazdn az dve. ...A sors sze- - Szentendre, 1924. jiil. 5.)
szelyes jovoltdbol huszonket eve kdltdztem Ugyved. A csalad a 19. szazadban telepedett
erre a tdjra, s azota elek Szentendre holdud- le a varosban. ~ a Szentendrei Kaszino elvardban. ... Amfitedtrumdnak hoi a szinpa- noke volt. Felesege a Szentendrei Varosfejddn, hoi a leldtojdn jut szdmomra hely, de leszto Egyestilet valasztmanyi tagja voh. A
eppen ez benne az izgalmas" (Szentendre
szamarhegyi reformatus temetoben van elholdudvaraban)
temetve lanyai, ~ Roza es ~ Zsofia mellett.
'

^^^^^^^^^^^^^^^

Tragikus halala is a varoshoz kapcsolodik:
a Dunakanyar koniton egy gepkocsi elgazolta.
F.: Szentivanyi Kalman: Portre (Dimakanyar Kurir, 1986. jiin.); Uj magyar eletrajzi
lexikon II.; Petho Nemeth Erika - G. Sin
Edh: irok, kohok Szentendren; Fabian Zoltan: Szentendre holdudvaraban (Kortars,
1977.4. sz.)
FACHLEITNER Mihdly (Nutematt, AlsoAusztria, 1839. - Szentendre, 1910. marc.
27.)

F.: Schleininger Tamas; A Szentendrei Kaszino tortenete a korabeli sajto tiikreben
(Studia Comitatensia 25.); Dietz Ferenc: A
Szentendrei Varosfejleszto Egyesulet 19131914; Dr. Katona Gyulane Szentendrey
Katalin: A szentendrei katolikus egyhaz es
plebania tortenete 1002-2002
FALK csalad
A csalad torteneterol a zsido miiltat kutato
budapesti lauderes diakoknak Falk Bela
meselt az 1980-as evek vegen, a Frobareptiles cimii konyvtik szamara. Eszerint
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a csalad felmenoi a Felvideket es Erdelyt
bejarva a 19. szazad vegen kerultek Szentendrere. A zsido szarmazasii szobafesto egy
obudai svab lannyal kotott hazassagot. A
csalad lanytagjai ezert az apacak vezette
romai katolikus iskolaba jartak, a fiiik az
izraelita nepiskolaba.
FALK Bertalan (19-20. sz.)
Pontos foglalkozasa nem ismeretes. A helyi
lijsagban tanctanarkent hirdette magat. Kesobb mint vizsgazott okleveles masszirozo
adott fel hirdetest. Baratja, Baumgartner
Gyorgy (1. ott) es ~ kozosen „spekulalta" ki
1912-ben a varos elso, ahando helyszinen
miikodo mozijat, az Apollo mozgot.
F.: G. Sin Edh: Szentendre a X I X - X X . sz.
fordulojan; Falk Lajos visszaemlekezese
a mozirol (Szentendre a millenniumtol az
elso vilaghaboruig 1896-1914); Dietz Ferenc kozlese
FALK Lajos (20. sz.)
Ipariskolai tanar. Szentendren, a Gorog u. 6.
szam alatt lakott. 1958-ban a 3. sz. valasztokorzet tanacstagja volt.
F.: Dietz Ferenc kozlese
FANCSY Emflia (Tass, 1852. nov. 25.
- Szentendre, 1910. apr. 22.)
Szineszno. A reformkorban megindulo magyar szinjatszas egyik jelentos szineszcsaladjahoz tartozott. Ferje, Prielle Peter evtizedeken at a vandorszineszek kenyeret ette,
majd a Nemzeti Szinhaz tagja lett. 1889-ben
ment nyugdijba. Valoszmiileg ekkor koltozott Szentendrere, s vele jott masodik felesege, ~ is. Lakasukat a halotti anyakonyvbe
bejegyeztek, de akkor meg csak helyrajzi
szammal jeloltek az epuletet, igy nem tudjuk, hogy a varos melyik reszen laktak. A
HEV-allomas mellett levo, lin. also temetoben temettek el.
F.: Petho Nemeth Erika: Thalia papjai Szentendren (Uj Szentendrei Hirlap, 1997. jiil.)
FARKAS Erzsebet, dr. (Szalonna, 1912.
szept. 7. - Kiskovacsi, 1994. dec. 16.)
Fogorvos. Az orvostudomanyi egyetemet
Pecsett vegezte. Fogorvos ikertestverevel.
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dr. ~ Katalinnal (1. ott) es annak ferjevel, dr.
GoUner Pallal
(1. ott) 1943ban
kerultek
Szentendrere.
~ a varosi rendelointezetben
voh fogorvos.
Hosszii eveken
keresztul 6 latta
el az iskolafogaszatot. Magamendelest is
folytatott. Kozismert voh szigonisagarol,
kezugyessegerol es emberszeretetetol. A
varosi koztemetoben nyugszik.
F.: Gollner Aurel kozlese
FARKAS Ferenc (Marosvasarhely, 1903.
nov. 4. - Budapest, 1966. jan. 22.)
Konykiado, kozgazdasz, politikus, miniszter. A kozepiskolai Marosvasarhelyen es
Budapesten vegezte. A fovarosban negy
evig kozgazdasagtant tanuh. 1925-27 kozott Becsben kitanulta a bankszakmat.
Visszaterve Budapestre erdeklodese a kepzomiiveszet fele fordult. Miiveszettorteneti
konyvek kiadasaval foglalkozott. 1937-ben
eletre hivta a Magyar Bibliofilek Szovetseget. E tevekenysege soran a kepzomiiveszek
mellett kapcsolatba keriilt irokkal is. Figyelmet a nepiek csoportja keltette fel. Szabo
Pd/nak az 6 seghsegevel sikeriih 1938-ban
megvasarolnia a Szabad Szo cimii hetilapot,
aminek tarstulajdonosa es 1944-ben tortent
betiltasaig kiadoja volt. 1944-ben illegalitasban eh. 1945-ben bekeruh a Nemzeti
Parasztpart vezetoi koze. 1945 aprilisatol az
Ideiglenes Nemzetgyiiles tagja. A Parasztpart egyik vezeto penzugyi szakembere
lett. Iranyito szerepet jatszott a Szovetkezeti Tanacsban, az Orszagos Tervtanacsban. 1947-48-ban az Orszagos Szovetkezeti
Hitelintezet ehioke. 1953-ban kineveztek
a Pedagogusok es Tanulok Takarekpenztara vezetojenek. 1956. oktober 31-en a
Nemzeti Parasztpart utodszervezetekent
megalakult Petofi Part fotitkara, november
2-t61 november 4-ig allammmiszterkent
Nagy Imre nemzeti kormanyanak tagja. A

forradalom leverese utan Bibo Istvdnnal
kepviselte a Petofi Partot. 1957. majus 9-en
lemondott partfotitkari tiszterol, 1958-ban
nyugdijazasat kerte, az lij politikai viszonyokba beilleszkedni nem akart. Szentendret diakkori baratja, Genthon Istvdn reven
az 1930-as evekben ismerte meg. Felesege,
Gyorffy Anna {Gyorjfy Istvdn neprajz professzor leanya) apai oroksegebol 1940-ben
telket vettek a Biikkos-patak partjan (Kovdcs Laszlo u. 46. sz.). 1956-ig csak nyaranta jartak ki, majd vegleg kikoltoztek. ~
-t mely baratsag fiizte Szabo Lorinchez, aki
tobbszor is meglatogatta 6t Szentendren.
Nemeth Ldszlo hosszabb idot toltott naluk,
amikor a Galilei cimii dramajat keszitette
elo szinpadi eloadasra. A legszorosabb kapcsolat Illyes Gyuldhoz fiizte. De megfordult naluk Cs. Szabo Ldszlo, Tamdsi Aron,
Jekely Zoltan, Sdrkdzi Mdrta, Veres Peter.
A kepzomiiveszek koziil Ferenczy Benihez
(1. ott), Berndth Aurelhoz, Pdtzai Pdlhoz,
Barcsay Jenohoz (1. ott), Cz6bel Belahoz
(1. ott) fuzte baratsag, akik szinten gyakori
vendegek voltak Farkaseknal.
~ hamvait sajat kertjukben helyeztek orok
nyugalomra.

a komyezo telepiileseken, kozel hetveneves koraig.
F.: Golhier Aurel kozlese

F.: Uj magyar eletrajzi lexikon II., Petho
Nemeth Erika - G. Sin Edh: Irok, koltok
Szentendren; Torok Katalin: Szaz eve szuletett Bisztrai Farkas Ferenc, Centenariumi
emlekiiles az Akademian (Szentendre es Videke, 2003. dec. 12.)

FENYES Adolf (Kecskemet, 1867. apr. 29.
-Budapest, 1945. marc. 15.)
Festomiivesz, a kritikai realizmus jelentos
kepviseloje. A Mintarajziskolaban 1884-87
kozott Szekely Bertalannil, Weimarban M.
Thedinel, Parizsban a Julian Akademian tanuh. 1892-94 kozott Weimarban dolgozott,
s utana a Bencziir mesteriskolaba keriilt.
Telente Budapesten, nyaranta 1903-t61 foleg Szohiokon festett. 1907-ben a Biikkospatak mellett keszitett Szentendre cimu
festmenyet kepeslapkent is megjelentette
a varos. ~ miiveszete harom nagy stilusperiodusra oszlik. Az elso korszakban a
weimari hatas alatt fest, masodik korszaka
reszben az impresszionizmushoz kapcsolodik. A Tabanban, Vacott es Szentendren
festett kisvarosi vedutai megkapnak deriijukkel es ragyogo artisztikumukkal. Tobb
kiallitast rendezett a Nemzeti Szalonban
(1908), az Emst Miizeumban (1912, 1918,
1923, 1927) es a Szepmiiveszeti Kiallitasok
Helyisegeben (1936). Kepeinek hosszu sorat a Nemzeti Galeriaban orzik. Ugyanott
nagyszabasii emlekkiallitasa volt 1960-ban.
Szentendrei miikodese epizodszerii.
F.: Uj magyar eletrajzi lexikon II., Haulisch
Lenke: A szentendrei festeszet; Udvozlet
Szentendrerol!

FARKAS Katalin, dr. (Szalonna, 1912.
szept. 7. - Szentendre, 2000. aug. 21.)
Fogorvos. A Pecsi Orvostudomanyi Egyetem elvegzese utan Aszodon dolgozott. Orvos ferjevel, dr.
GoUner Pallal
(1. ott) es fogorvos ikertestverevel (dr, Farkas Erzsebet,
1. ott) 1943-t61
elt a varosban.
1954-t61 iskolaorvoskent
tevekenykedett
Szentendren es

FERENCZY Kdroly (Bees, 1862. febr. 8.
-Budapest, 1917. marc. 18.)
Festomiivesz. A modem magyar piktiira
iskolateremto mestere, a nagybanyai festeszet vezeralakja. Joghallgato
volt, majd a
Gazdasagi Akademiat vegezve
huszonket eves
koraban ebredt
miiveszi hivatasara. 1884-ben
unokanovere,
Fialka
Olga
tarsasagaban
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(akit nemsokara felesegiil vett) Romaban,
Munchenben es Napolyban jart. 1887-89
kozott Parizsban T. Robert-Felury es A. W.
Bouguereau tanitvanya. Elete a tartozkodasi
helyek szerint negy jellegzetes stiluskorszakra tagozodik: 1. Szentendre 1889-1893.; 2.
Munchen, 1893-96; 3. Nagybanya, 18961905; 4. Budapest, es Nagybanya 19051917.
Szentendrere koltozesuket egy osztrak honfitarsuk, Fachleitner Mihaly (1. ott) tette
lehetove. A festo szentendrei korszakara
vegig Bastien-Lepage hatasa a jellemz5.
Temaul gyakran divatos eletkepeket valasztott: Ldnyok virdgokat gondoznak (1889),
Kavicsot hajigdlofiiik(1890). Ezt a korszakat kesobb meghaladta, pedig ezek a kepei
megkapo gyengedsegrol taniiskodnak, s a
negy-ot onmagarol es csaladtagjairol meg
itt festett kepevel egyiitt ezek a magyar „finom naturalizmus" gyongyszemei. 1952ben egykori lakohazahoz (rajta evek ota
olvashatatlan emlektabla) vezeto kis utca
megkapta a ra emlekezteto nevet (Ferenczy
Karoly koz). 1951-ben az 6 nevet vette fel
a helyi miiveszek es elsosorban a Ferenczy
csalad miiveit orzo es bemutato muzeum.
F.: Uj magyar eletrajzi lexikon; X X . szazadi magyar miiveszet Szentendrerol nezve;
Haulisch Lenke: A szentendrei festeszet;
Genthon Istvan: Ferenczy Karoly
FERENCZY B6iii (Szentendre, 1890. jiin.
18. - Budapest, 1967. jiin. 2.)
Szobrasz, Kossuth-dijas, kivalo miivesz. ~
Karoly (1. ott) festomiivesz fia, ~ Noemi
(1. ott) ikertestvere. 1907-1910 kozott a
nagybanyai festoiskolan tanuh. 1908-09ben Firenzeben,
1910-ben Munchenben jart, az
utobbi helyen
mesterien megtanulta a fafaragas technikajat. 1911-ben
Parizsban E. A.
Bourdelle-nel,
1912-ben
A.
Archipenkonal

tanuh. 1916-ban csaladjaval egyiitt mutatkozott be elso kollektiv kiallitasan az Emst
Miizeumban. Kezdeti munkai a klasszicimus
iranti erdeklodeset jelzik. Reszt vett a Magyar Tanacskoztarsasag kulturahs munkajaban, majd annak bukasa utan Becsbe
emigrah, ahol tizenket evig dolgozott. Kismeretii kubista szobrait 1924-ben Berlinben
es Sturmban mutatta be. 1932-35 kozott
Moszkvaban dolgozott, itt kezdte meg finom mintazatii miiveszi ermeinek gazdag
sorozatat. Majd visszatert Becsbe, 1936-ban
pedig Budapesten telepedett le. Megkezdte
noi portre- es aktszobrah. 1959-ben kollektiv kiallitasa nyih meg a Nemzeti Szalonban, amely statikus es megis gyenged, mely
kultiirara epitett miiveszetet teljes sokoldaliisagaban mutatta be. Grafikusi munkajat
konyvek sora orzi: Irds es kep (1961), Virdgok konyve (1974), Fdk konyve (1976).
Munkassaga megtekintheto a szentendrei
Ferenczy Muzeum allando kiallitasan is.
Kis alpinista cimii szobra szulohazahoz kozel, az Alkotmany utcaban levo egyik haz
falanak fiilkejeben lathato.
F.: Uj magyar eletrajzi lexikon II.; Haulisch
Lenke: A szentendrei festeszet; Kortars magyar miiveszeti lexikon I.
FERENCZY Noemi (Szentendre, 1890.
jiin. 18. - Budapest, 1957. dec. 20.)
Gobelinmfivesz, -Beni (1. ott) ikertestere,
Kossuth-dijas erdemes muvesz, az Iparmiiveszeti Foiskola tanara. A modem gobelinnek vilagviszonylatban is kiemelkedo miiveloje. Nemcsak tervezte, de maga szotte
a munkait. Autodidakta volt, a miizeumok
anyaga formalta izleset. 1908-32 kozott
sok idot toltott utazassal. Tanulmanyozta
Fhenze, Velence, Bees, Miinchen, Berlin
es Parizs miizeumah. A szoves technikajat
1912-ben Parizsban sajatitotta el. Nagybanyan szotte elso nagyobb miivet (Teremtes,
1916.) Az lin. haute-lisse (fuggoleges vettilekfonalas) technikat alkalmazta, mely
a sikszerii, dekorativ abrazolasmodnak
kedvezett (ez a korszakban lijdonsagnak
szamitott). A tanacskoztarsasag bukasa
utan emigralnia kellett. A hiiszas evek vegetol miiveszetenek kozpontja az emberi

alak lett. Ezzel egyiitt stilusa is megvaltozott. Szamos hazai es kiilfoldi kiallitason
vett reszt, melyek kozul a legfontosabbak:
Emst Muzeum (1916), Bees, Intemationale
Kimstausstellung (1924), Nemzeti Szalon
(1925 ~ Benivel kozosen), Szepmiiveszeti
Kiallitasok Szalonja (1937), Nemzeti Szalon (1956), Szekesfehervar (1965). Muveinek egy reszet a Ferenczy Muzeum orzi.
A rola elnevezett dijat a legkiemelkedobb
iparmiiveszeknek, miiveszeti iroknak adomanyozzak.
F.: Uj magyar eletrajzi lexikon I I . ; X X .
szazadi magyar miiveszet Szentendrerol
nezve; Kortars magyar miiveszeti lexikon;
Jankovich J.: Ferenczy Noemi; Cseh M.:
Ferenczi Noemi; Mazanyi J.: Ferenczy Noemi (in: A Ferenczy csalad kiallitasa Szentendren)
FERENCZY Valer (Kormocbanya, 1885.
nov 22. - Budapest, 1954. dec. 23.)
Festo- es grafikusmiivesz. ~ Karoly (1. ott)
fia, ~ Beni (1. ott) es ~ Noemi (1. ott) testvere.
Miinchenben es a nagybanyai gimnaziumban
tanult. Muveszeti tanulmanyait apja nagybanyai miitermeben kezdte,
majd Miinchenben,
Berlinben, Parizsban,
Mannheimban
es Olaszorszagban
folytatta.
1927-ben kilepett a Nagybanyai Festok Tarsasagabol, es lemondott a
festoiskolaban betoltott tanari tisztesegerol.
Elemte edesapja szellemeben keszitett arckepeket es eletkepeket {Edesanydm, Anydm
es Noemi, Ruhateregetes), kesobb naturalista tajkepeket festett. Konyvillusztraciokat
is keszitett, pi. Romain Rolland Ara pads
cimii koltemenyehez. Szamos szhnbolikus
grafikaja, rezkarca ismert. Tobb hasa megjelent a Nyugatban. 1934-ben edesapjarol
frt, Baumgartner-dijas monografiaja miatt
irokent is szamon tartjak.

F.: Miiveszeti kislexikon; Uj magyar eletrajzi lexikon II.; Kortars magyar miiveszeti lexikon; X X . szazadi magyar miiveszet
Szentendrerol nezve; Haulisch Lenke: A
szentendrei festeszet; Muradin Jeno: A
Ferenczy csalad Erdelyben
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FESZTY Masa (Budapest, 1895. jan. 31.
-Domahaza, 1979. marc. 1.)
Festomiivesz. ~ Arpdd festo es Jokai Roza
leanya. Festeni Jokai Mor regenyeit illusztralo edesanyja mellett tanult. Az Erzsebet
Noiskola
elvegzese
utan
Munchenben
Kablert
es
Hoffmann tanitvanya. A fovarosban onallo
miiterme volt,
es allando kiallitoja a Miicsarnoknak,
az Emst Miizeunmak.
A
Paal Laszlo Tarsasag es a Kepzomiiveszeti
Egyestilet tagja. Porfreinak modelljei hok,
politikusok es kohott alakok. Miivein a vilagos szinek dominalnak, kiilonosen a megoldas koimyedsegevel es a kompozicioinak
mesteri fenyelosztasaval hat. Kulfoldi tanulmanyiitjai soran hosszabb ideig Firenzeben
tartozkodott. Innen hozta a vallasos temak
iranti erdeklodeset. Ettol kezdve fo temaja
az oltarkep. Feltehetoen rokoni latogatas reven jott ki Szentendrere, es itt ismerkedett
meg a helyi miiveszekkel, irokkal. Kiilonosen a Bindorffer Ferencel (1. ott) valo kapcsolatat ismeijiik. A miiveszetet kedvelo,
irova lett bognarmester Dalok cimii verseskotetet 6 mutatta be a Magyarorszdg cimii
lap 1932. Jan. 17-i szamaban. O keszitett
illusztraciokat masik konyvehez is {A keritesen till, 1941).
F.: Uj magyar elefrajzi lexikon II.; Miiveszeti lexikon; Petho Nemeth Erika - G. Sin
Edit: Irok, koltok Szentendren
FETTER Viktor (?, 1884 - ?, 1967)
Kereskedo. Inotay Kalmaimal kozosen ve49

zetett uzletet a 20. szazad elejen a Dumtsa
Jeno utca Fo ter feloli reszen allt. A ferfi es
noi divatuzlet, jatekaruhaz, papir- es rovidam keresekedes tulajdonosa anyagilag is
tamogatta a szazadelon megindult helyi
kepeslapok kiadasat. Az egyik ekkoriban
megjelent kepeslapon jol lathatok az tizlet
utcara khakott kinalata es tulajdonosa! is.
F.: Dietz Ferenc: Szentendre elete a reklamok tiikreben II. (Uj Szentendrei Hirlap,
2001. febr. 14.); Urmos Lorant: Rumburgi
cema es tolcser nelkiili beszelogep - Hires
iizletek es kereskedocsaladok a szazadelon
(Szentendre es Videke, 1998. nov. 20.); Udvozlet Szentendrerol!
FISCHER Joldn, Tescher Andorne (Fiume,
1890-Budapest, 1991)
Foldbirtokos, memoariro. Osei a 18. szazadi
lengyelorszagi zsidoellenes pogromok miatt
menekiiltek Magyarorszagra. Szentendren
telepedtek le.
Szorgalmuk reven tekintelyes
foldbirtokosok
es kereskedok
lettek. A csalad
tobb ferfitagja virilistakent
bekeruh a varos
kepvise16-testuletebe,
mint
peldaul
~ nagyapja, ~
Salomon, aki fiiszerkereskedo, vagy apja,
~ Lajos (1847-1915), akinek Budapesten
gyara, Fiumeben szolobirtoka volt.
~ Fiumeban toltotte gyerekkorat. Gondos
nevelesben reszesult, beszelt dalmatul, magyaml, nemetul esfranciaul.Az elso vilaghaboni kitoresekor visszakoltoztek Szentendrere. 1917-ben ferjhez ment Tescher
Andorhoz, a budapesti Fegyver- es Gepgyar
fomemokehez. 6k is virilistak lettek Szentendren. 1942-ben Budapestre koltoztek.
Barataik segitsegevel elkeriiltek a gettoba
zarast es a megsenmiisito taborba hurcolast.
~ a masodik vilaghaboni utan is tartotta a
kapcsolatot Szentendrevel. Szolobirtokat
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fblajanlotta az allamnak. Memoarjaban hangulatos kepet fest a 20. szazad eleji Szentendrerol es lakoirol.
Keziratos visszaemlekezeseit Mate Gyorgy
rendezte sajto ala.
F: Fischer Jolan: Anziksz Szentendrerol
FODORAVeisz
Maria
(SzomajomKaposfo, 1920. aug. 19. - Szentendre, 2003.
okt. 22.)
Kolto, iro. Sziilei Erdelybol teleptihek at.
Mariat mar fiatalon erdekelte az iras, a szmhaz. Verseket, novellat es fihnszuzset irt.
Budapestre keriilve szerepelt
Lakner bacsi
gyermekszinhazaban. Kesobb elvegezte
a Rozsahegyi
sziniiskolat.
„ Feher itelet"
cimii fihnforgatokonyvet a
Pasareti Filmgyarban el is
fogadtak. 1945 utan gyari munkaskent dolgozott, majd miiszaki rajzolassal kereste a
kenyeret. Az iras mellett kisplasztikaval is
foglalkozott. Munkajaval miniszteriumi palyazatot is nyert. Masodik ferjevel, Fodor
Jenovel 1976-ban hazat epitettek Szentendren, Pismanyban (Malna u. 30.).
Az utobbi evekben ~ munkassagat a varos is megismerhette. Versei, irodalmi alkotasai a csalad kiadasaban jelentek meg:
Mindazondltal (1994), Kovek area (1995),
A gydkerek sose fdznak (1998), A napbol
egy sugar (2QQI).
F.: Weisz Bagi Bela kozlese
FOJTH Istvan (19-20. sz.)
Kalaposmester. Iparat edesapja uzemeben
sajatitotta el. 1906-ban szabadult fel, es
mint seged tobb neves mestemel gyarapitotta szakismereteit. 1914-ben Ujvideken
onallositotta magat. Az elso vilaghabonit
vegigharcolta, foleg az olaszfronton,20%os hadirokkantkent szereh le. Trianon utan
Ujvidekrol el kellett menekiilnie.

1938-t61 mukodott Szentendren (Fo ter
11.).
F.: Magyar Ipar
FONYI, Friml Geza (Trencsen, 1899. jiil.
6. - Budapest, 1971. jiil. 25.)
Festomiivesz, Munkacsy-dijas, erdemes
miivesz, a Kepzomiiveszeti Foiskola tanara. A Kepzomiiveszeti Foiskolan 1917-25
kozott Benkhard Agost tanitvanya. Kesobb
Parizsban, Londonban, Olaszorszagban jart
tanulmanyiiton. 1930-38 kozott abbahagyta a festest, rajztanarkent dolgozott. 194547 kozott foleg a miskolci, a tihanyi es a
szentendrei miivesztelepet latogatta. Az Uj
Miiveszek Egyesiilete, a Kepzo- es Iparmiiveszek Egyesulete, a Miskolci Festok Tarsasaga es a Szentendrei Festok Tarsasaga
tagja volt. Ralatasos csendeletek, konstruktivan festett tajkepek esfiguralisabrazolasok
utan a realizmus jegyeben fogantak tematikus kompozicioi. 1924-t61 kiallito muvesz.
Elso onallo kiallitasa 1944-ben meghiiisult,
anyaganak nagy resze elpusztult. Szamos
mozaikot is keszitett. Szamtalan csoportos,
orszagos kiallitas utan 1961 -ben a Csok Galeriaban rendeztek gyiijtemenyes kiallitast a
miiveibol.
F.: Uj magyar eletrajzi lexikon I I . ; Kortars
magyar miiveszeti lexikon I . ; Miiveszeti
kislexikon
FRANK Janos (Budapest, 1925. jiin. 11.
- Budapest, 2004. jiin. 13.)
Miiveszettortenesz, Munkacsy-dijas (1977).
A Pazmany Peter Tudomanyegyetemen es az
ELTE Bolcseszkaran vegzett (1947-1951).
Segedmuzeologuskent dolgozott Szentendren, a Ferenczy Miizeumban. Igen kozeli
kapcsolatban allt a kor miiveszeivel, szinte
valamennyiiikrol irt az ES-ben, vagy a New
Hungarian Quaterly-han (mindket lapnak
munkatarsa volt). Igazi miifaja a glossza,
katalogus-bevezeto, memoar cikk, interjii.
Fo miive a Szdra birt mutermek (1975).
Beke Ldszlo es Dessewjfy Zsuzsa 1998-ban
portrefilmet forgatott rola (A Idtvdny apostola, MTV). 1951-tol halalaig rendezett kiallitasokat.
Fontosabb irasai: Szollosi (1974), Szdra birt

mutermek (1975), Szabo Vladimir (1976),
Paizs Ldszlo (1979), Az eleven textil (1980),
Makovecz Imre (1980), Romdn Gyorgy
(1982), Czobel (1983), Magyar plakdt
1945-1985 (1985), Tdrlatok - szertartdsok
(1992), Mdria Lugossy (1992), Haraszty
Ivdn (1993), A Mucsarnok negy evtizede
1950-1990 (1996).
F.: Magyar es nemzetkozi ki kicsoda 1996;
Szentendrei arckepcsamok I . ; Kortars magyar miiveszeti lexikon I .
FRAUENBERG Jakab (Szentendre, 1811
-?)
Honved fohadnagy. 1829-ig katonai intezetben nevelkedett. 1829-1843 kozott a
39. gyalogezredben teljesitett szolgalatot,
ahonnan orvezetokent leszerelt. Az 1848-as
magyar szabadsagharc idejen onkent belepett a szervezodo nemzetorsegbe. A hires
3. (szegedi) vorossipkas honvedzaszloaljban teljesitett szolgalatot. Tevekenysegenek reszletei nem ismertek, de az bizonyos,
hogy a vilagosi fegyverletetelkor honved
fohadnagyi rangot viseh.
F.: Dr. Gelencser Gyula - Petho Nemeth
Erika: Damjanich katonaja: Frauenberg Jakab (Szentendre es Videke, 1998. febr. 27.)
FREY Rozsa (Fur, Szlovakia, 1887. aug.
18.-Szentendre, 1975)
Gobelinszovo. Elemi es polgari iskolait
Zomborban vegezte. 1909-t61 a godolloi
miivesztelep szovomiihelyenek tagja, majd
1914-1918-ig
annak vezetoje.
A miihelyben
a
miivesztelep festoinek
- Nagy Sdndor, KorosfoiKriech Aladdr,
Remsey Jeno
stb. - terveit
szottek meg. A
szovomiihely
megbizasabol
1913-ban tanulmanyiiton jart Svedorszagban, ahol elsosorban a termeszetes novenyi festekanyagok kinyeresenek modjat
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tanulmanyozta. Az itt szerzett tapasztalatait
kesobb sajat godolloi szovomiihelyukben
alkalmazta.
1918 utan Szentendren, Pismanyban (Egresi u. 83.) telepedett le, ahol halalaig eh
csaladjaval. 2002-ben a godolloi muvesztelepen kesziilt biitorait a csalad visszavitte
Godollore, a miizeumba.
F.: Veress Mihaly, Frey Rozsa unokajanak
kozlese
FRIED Mor (20. sz.)
Borkereskedo. Uzlete Szentendren, a Fo
teren allt. Szentendrerol 1944. jiilius 9-en
elvittek 6t is felesegevel es ket gyermekevel egyiitt. Egyikuk sem tert vissza. Nevtik
szerepei a helyi zsido emlektablan, a Szanto
Emlekhazban.
F.: Magyar zsidolexikon; A magyar hadviselt zsidok aranyalbuma
FUFERENDANE ARSZENIEVITS Mdrta (Szentendre, 1959. aug. 6. - Szentendre,
1998. apr. 7.)
Ovono, onkormanyzati kepviselo. Szentendren erettsegizett a Moricz Zsigmond
Gimnaziumban (1977), az Ovonokepzo Foiskolat Kecskemeten vegezte el (1980), az
Eszterhazy Karoly Tanarkepzo Foiskolan
gyermek es ifjiisagvedelmi szakon Egerben
diplomazott (1994). Ovono Szentendren
(1980-1991), eloado a Nevelesi Tanacsado
es Csaladsegito Kozpontban (1991-), onkormanyzati kepviselo (1994-1998), az oktatasi es kulturalis bizottsag elnoke (1997-).
Reszt vett az Ifjiisagi Alap letrehozasaban.
Posztumusz Pro Urbe Szentendre (1998)
kitiintetest kapott.
F.: Szentendrei arckepcsamok I.
FULCO deak (11-12. sz.)
Hospes (telepes), irodeak. A varostortenet
egyik legjelescbb alakja. 1146-ban kiallitott vegrendelete alapjan ismerhettiik meg
a varos nevet: S(ancti) Andreae. Az okmanyt a varos keresztlevelekent is szoktak
emlegetni. A veszpremi piispok altal itt kialakitott foesperesi szekhely hiteles hellye
- oklevelek kiallitasara jogosult telepulesse
- tette a kezdetben nevtelen kis falut. Az
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Italiabol szarmazo, Szentendren vegrendelkezo ~ magarol ezt irja: „Mint a Szent Hit
valamennyi szolgdja elott ismert, en Fulco
hospes betelepedesem elso eveiben Almos
herceghez csatlakoztam egyhazi szolgalatra
jogosultsdggal." Almos I. Gezakirdly 1075
tajan sztiletett fia voh. Mas forrasokbol tudjuk, hogy ~ a herceg mellett neveloskodott.
Csak par ewel lehetett idosebb uranal. A kesobb lazadova valo herceget batyja, Kdlmdn
kiraly 1113-ban megvakittatta. Fulco iitjai
elvaltak tole. „Az o (Almos) bukasa utan
Szerafin erseknel, majd a Veszpremi Egyhazmegye beiktatott pilspokeinel megdregedesemig hiven es orommel szolgdltam"
- irja. Hogy mikor hah meg, nem tudjuk.
A deak nemcsak neveloi, de irodalmi munkassagarol is ismert. 1130 koriil 6 irta meg
Istvdn kirdly fianak, Imre hercegnek az eletet rogzito legendat (Vita Emerici Ducis). A
Ferences Gimnazium elott elvezeto egykori
Kiraly (1894), majd Sallai (1946) utca 1991
ota viseli a Fulco deak nevet.
F.: Petho Nemeth Erika - G. Sm Edh: Irok,
kohok Szentendren; Mate Gyorgy: Fulco
deak titka (Szentendre es Videke, 2000.
marc. 17.)
FURIAN/FURJAN Janos (20. sz.)
Vendeglos. Az 1930-as evekben kerult
Szentendrere. 1940-ben tette le a mestervizsgat. A Fo teren a Huzsvik-fele Korona
vendegloben pincerkedo ~ 1941-ben atvette a Duna-parton levo Beheim vendeglot,
amely a 20. szazad elejen a vizisportot szeretok es a turistak egyik kedveh helye volt.
~ szakismeretet tobb videki es budapesti elsorendii etteremben mint fizetopincer
szerezte meg. A kesobbiekben sajat erejebol 18 szobas szallodat es vendeglot letesitett. 1951-ben vendeglojet „allami vallalat" celjara ajanlotta fel. A „varos dolgozo
lakossaganak erdekeit" szem elott tartva a
Vendeglatoipari Vallalat tovabbra is ettermet miikodtetett benne. A kesobb Zoldfa
etteremnek nevezett vendeglatoegysegrol
az 1960-as evekben kepeslap is megjelent a
turistak csalogatasara.
F.: Egy evszazad kronikaja; Dietz Ferenc:
Szentendre elete a reklamok tukreben, ven-

deglok, cukraszdak (Uj Szentendrei Hirlap, 2001. marc. 10.); Udvozlet Szentendrerol!
FtJRST Samu (20. sz.)
Gazdalkodo. Nagy foldteriiletei voltak
Izbegen. A csalad tagjai a holokauszt aldozatai lettek. ~ es felesege neve olvashato a
Szentendrerol 1944. jiilius 9-en elhurcolt
zsido polgarok nevet orzo emlektablan a
Hunyadi utcaban, a Szanto Emlekhaz udvaraban.
E : Dietz Ferenc: Szentendre elete a reklamok tiikreben II., kereskedok es portekaik
(Uj Szentendrei Hirlap, 2001. febr. 14.)
GABRIEL Karoly (?, 1900 - ?, 1952 )
Vasutas, a helyi evangelikus egyhaz presbitere. Az egyhaz az 6 segitsegevel a lebontott
lohiisszek helyen, a Biikkos-patak hidjanal
1950-ben templomot emeh. (Helyere 2004ben lij at epitetettek.) ~ a szamarhegyi evangelikus temetoben van eltemetve.
F.: Szantho Imre: Mesevarosom Szentendre;
Dr. Katona Gyulane Szentendrey Katalin: A
szentendrei katolikus egyhaz es plebania
tortenete 1002-1992
Z. GACS (Zartler) Gyorgy (Budapest,
1914. okt. 18.-Budapest, 1978. maj. 1.)
Festomiivesz, erdemes miivesz (1974),
Munkacsy-dijas (1956, 1970). A Kepzomiiveszeti Foiskolan Szonyi Istvdn tanitvanya.
1940-50 kozott a Kepzo- es Iparmiiveszeti Gimnazium
tanara,
majd
igazgatoja.
1953-t61
az
Iparmiiveszeti
Foiskolan tanitott. Monumentalis faUcepeket,
dekorativ uvegablakokat, sajatos zomanct e c h n i k a j li
kompoziciokat,
jatekos, konnyed illusztraciokat keszitett.
1937-ben jott eloszor Szentendrere. Nyari
kirandulasahoz kepei is kotodnek. A tovab-

bi evekben is rendszeres latogatoja a varosnak.
F.: Uj magyar eletrajzi lexikon II.; Kortars
magyar muveszeti lexikon
GADANYI Jeno (Budapest, 1896. marc.
28. - Budapest, 1960. febr. 29.)
Festomiivesz. 1922-ig a Kepzomiiveszeti
Foiskolan Vaszary Jdnos tamtvanya. 1927ben parizsi tanulmanyutat tett. Elso onallo
kiallitasat ugyanebben az evben rendezte
Frankfort am
Mainban. Ifjiikoraban erdeklodese a Nyolcak es a Ma
kore csoportosulo konstruktiv festok fele
forduh. 194648 kozott az
Iparmuveszeti
Foiskola tanara. Az 1930-as
evekben Szentendren dolgozott. Deim Pdl
festomuvesz 6t tartja egyik mesterenek.
Rovid ideig az Europai Iskolahoz tartozott.
F.: Uj magyar eletrajzi lexikon II.; Kortars
magyar miiveszeti lexikon; Haulisch Lenke: A szentendrei festeszet
GAJARI Leo (19-20. sz.)
Gyartulajdonos. A Szentendre-Izbegen, a
varos szelen miikodo, kiilonbozo szakmak
(cipesz, szabo, kofarago stb.) szamara szerszamokat keszito, Csoknyay JendtoX atvett
manufakturalis uzem folajdonosa.
F.: G. Sin Edh: Szentendre 30 eve (19451975); Egy evszazad kronikaja
GAJZAGO Vilmos, dr. (Kekes, Szolnok-Doboka varmegye, 1892 - Visegrad,
Aprily-volgy, 1965)
Jogasz. Az ormeny szarmazasii ~ a jogi
egyetemet Budapesten vegezte. Az 1930-as
evekben Budapestrol betegsege miatt Szentendrere helyeztek. Csaladi hazuk a Piispok,
ma Alkotmany u. 14. sz. alatt volt. 1938-t6I
az itt miikodo Jarasbirosag alelnoke. 1945
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utan csak fizikai munkaskent dolgozhatott.
1965-ig munkas a keziszerszamgyarban. ~
hamvait a visegradi temetoben helyeztek
orok nyugalomra.
R: lanya, Gajzago Jolan kozlese

Karinthy Ferenc es Fabian Zoltan (1.
ott).)
R: Uj magyar eletrajzi lexikon II.; Petho
Nemeth Erika - G. Sin Edh: Irok, koltok
Szentendren

GALFFY Lola (Nagyenyed, 1902. maj. 26.
-Szentendre, 1980. jun. 13.)
Festomiivesz. A kepzomiiveszeti Foiskolan
Reti Istvdn es Edvi Illes Aladdr novendeke.
1927-t61 rajztanarkent dolgozott. 1950tol a Kepzo- es Iparmiiveszeti Gimnazium
tanara. Grafikai alkotasok
H M ^ H h | | utan 1947-t61
^^HHJI festmenyeivel
'"^'^BittH jelentkezett a
*^PEH kiallitasokon.
•^••••^^^T^fPJ 1959-ben a
Csok Galeriaban mutatta
be tajkepeit.
1938-t61 jart ki
a szentendrei
miivesztelepre.
Egyik kedves modellje volt Paizs Goebel
Jenonek (1. ott), de Rozgonyi Laszlo (1. ott)
is megfestette 6t.
R: Uj magyar eletrajzi lexikon II.; Haulisch
Lenke: A szentendrei festeszet; Kortars magyar miiveszeti lexikon

GAVRILOVITS Ferenc (Szentendre,
1917. Jan. 14. - Budapest, 1998. okt. 19.)
Noi fodrasz, autodidakta festo es koho. Az
ipariskola elvegzese es a mestervizsga utan
a varosban kiilonbozo fodrasziizletekben
dolgozott. Keze alol szamtalan ipari tanulo kerult ki Szentendrerol es vonzaskorzetebol. A fodraszat mellett a Pirk Janos (1.
ott) festomiivesz vezette onkepzo korben
festeni tanult. Toth Antal miiveszettortenesz
szavaival „ ~ Szentendre egyik leghusegesebb festoje", tobb kiallitason mutathatta be
festmenyeit helyben es mas varosokban. A
festes mellett irassal is foglalkozott. Cikkei,
versei jelentek meg a Szentendrei Hirlaphan., a Pest Megyei Hirlap Szentendre mellekleteben.
P.: felesege, Horvath Zsuzsanna kozlese

GARAI Gabor (Budapest, 1929. jan. 27.
-Budapest, 1986. szept. 9.)
Kolto, miifordito, kritikus, Kossuth-dijas. 1965-ben telket vett Szentendren, a
mostani Dunakanyar konit mellett, ahova
par ewel kesobb egy fahazat epitett. Ettol
kezdve gyakran
tartozkodott a
varosban.
Jo
baratsagban
allt a varosban
es a komyeken
lako irotarsaival (Vas Istvan
(1. ott), Veszi
Endre (1. ott),
Szeberenyi
Lehel (1. ott).

GEDO Ilka (Budapest, 1921. maj. 26.
-Budapest, 1985. jiin. 19.)
Festomiivesz. Kezdetben Galle Tibor szabadiskolajat latogatta, majd csaladi kapcsolatok reven Erdei Tibor tanitvanya lett
(1939-1942).
Beiratkozott a
Kepzomiiveszeti Foiskolara, de nem
fejezte be tanulmanyait. Az
Europai Iskola
korehez tartozott. 1940 ota
kiallito miivesz.
Szentendrevel az 1940-es
evekben keruh kapcsolatba.
R: Uj magyar eletrajzi lexikon II.; Magyar
zsido lexikon; Kortars magyar miiveszeti
lexikon I .
GELENCSER Gyula, dr. (Dobrokoz,
1932. aug. 20. - Szentendre, 1998. okt. 8.)

Matematikus, kriminologus, rendoralezre1995. apr. 28.); Petho Nemeth Erika: Akh
des, szakiro. Az ELTE-n matematika szakra
haromszor avattak doktorra (Pest megyei
jart (1956-1961), kesobb elvegezte a RendHhlap, 1977. nov. 3.); Kertesz Peter: Szentendrei polihisztor tobb doktoratussal (Neportiszti
Akaszabadsag Pest Megyei Kronika, 1998. maj.
demiat (1963),
2.); Szentendrei arckepcsamok I .
majd kandidatus lett (1985).
A
rendorsegGENSZKY
Geza (Maramarossziget/
nel dolgozott
Sighetu-Marmatiei, Romania, 1894. maj.
(1955-1987),
22.-Kurd, 1963. okt. 12.)
meghivott tanar
Gyogyszeresz, iro. Az egyetem elvegzese
a Rendortiszti
utan reszt vett az I. vilaghaboniban. Grazban
Foiskolan. Hetes Becsben patikusseged, majd Szentendven cikke jelent
ren Czibulkdek
meg kulonbozo
gyogyszertafolyoiratokraban
kapott
ban, szaklapokban {Hadtudomdny, Beliigyi
munkat. 1921Szemle, Kapu, Helytdrtenet, Pest Megyei
ben felesegiil
Hirlap, Pest Megyei Konyvtaros stb.). Kuvette a szenttatasi teriilete a felnottneveles, a krimiendrei sziilenologia, a tudomanyszervezes es a helytesii Pdlinkds
tortenet. Fobb miivei: A felnottnevelesrol
Joldnt. 1929(doktori ertekezes, 1982), Egy dtvdltozos
ben onallo dromatematikai modell megalkotdsa az ismegeriat nyitott a
retlen biinelkdvetok felderitesi mutatoimai Szentendnak javitdsa erdekeben (kand. ert., 1985),
rei Keptar (Fo
Fejezetek Dobrokoz tdrtenetebol (kezirat, ter 2-5.) foldszinti, kozepso reszen. Ion
1988-1992), Tudos es iroemberek Tolndbdl markaval sajat termekeket (parfiim, kolni,
I-IL kot. (1995-1996), Matematikai modell arckrem, likor, fogpor stb.) keszitett, amit
a biincselekmenyi Idtencia minimumdnak postan szallitott az orszag kiilonbozo reszemeghatdrozdsdban (Hadtudomany, 1996/3- ibe. A drogeriaban fotozashoz fihneket is
3.), Katona Gyula peldds elete (Honisme- amh, fotolaboratoriumaban fihneket hivott
ret 1996/2), Biinfelderites, a buncselekme- elo, masolt es nagyitott, de 6 maga is nagy
nyek tagozoddsa, ardnyai Budapesten es szenvedellyel fotozott. Kepei a varostortea megyekben (1997) (Kapu, 1998/6-7),
net ertekes darabjai.
Biinfelderites es biincselekmenyi Idtencia Verseket es novellakat is irt: Repiil a pille
hazdnkban (1977-1996) (Hadtudomany,
(1935, regeny). Vox human (1937, novel1998/2), A biincselekmenyi Idtencia meny- laskotet). Versei koziil tobbet a helyi jonyisegi jellemzoi Magyarorszdgon (kezirat, gasz-zeneszerzo, dr. Horvath Akos (1. ott)
1998). Munkassagat a Haza szolgdlatdert megzenesitett. A Idzado imdja cimii verset
erdemerem (1972, 1988), a Kdzbiztonsdgi unokaja, ~ Zoltdn zenesitette meg a 2001erem arany fokozatanak (1985) adomanyo- ben megjelent Magyar szdzadok cimii orazasaval ismertek el. 1967-t61 Szentendren
torium egyik dalakent. ~ rovid idore atvette
elt es dolgozott. 1995-t61 kapcsolodott be a
a helyi kiadasii Magyar Elet (1936), kesobb
varos helytorteneti kutatasaba. Aktiv reszt
a Pilishegyvideki Hirek cimii lap szerkeszvallalt a II. vilaghabonis emlekmii szamara
teset (1937-1938). Ugyanebben az idoben
a nevek osszegyiijteseben. A helyi sajtoban
a Fuggetlen Gyogyszeresz cimii szaklap fois jelentek meg irasai.
szerkesztoje is. A szerkesztosegi szoba a Fo
F.: Novacsek Vojnics Komel: Bemutatjuk
Gelencser Gyulat (Szentendrei Korkep,

teri drogeria, illetve a Genszkyek emeleten
bereh lakasa voh. Kozben ketkotetes re55

genyt irt a varosrol Ulcisia Castra cimmel.
A regeny maig keziratban van.
~ egyik ismert partfogoja volt a varosban
fellepo szintarsulatoknak. Az 1935-os evadban a Pataki Jozsef-fele tarsulat be is mutatta a Tisztelt szerkesztoseg cimu darabjat.
A darabban Ila Mary, a tarsulat primadonnaja is fellepett, aki Csongradi Kata szinmiiveszno nagyanyja. ~ a komyek koltoi
kozul Puszta Sdndorral (Leanyfalu), Erdelyi Jdzsefiel, Babay Jdzseffel tartott fenn
szorosabb kapcsolatot. A drogeriat felkereste Moricz Zsigmond (1. ott) is, mielott
felszallt a Leanyfalura indulo autobuszra. A
festok koziil tobbek kozott Banati Sverak
J6zsef (1. ott) es Onody Bela (1. ott) tartozott a barati korebe.
A Morvaorszagbol szarmazo, a Zichy uradalomban, majd Magyarorszag kiilonbozo
videkein megtelepedo, foleg a Pilisben
elo nepes csalad tortenetet a masik unoka,
Gyore Zoltdn irta meg.
P.: Gyore Zoltan: A pilisi Genszky csaladok
Morvaorszagtol Szentendreig (Szentendre
es Videke, 1996. jul. 26.); Petho Nemeth
Erika - G. Sin Edit: Irok, koltok Szentendren; dr. Gyore Andorne Genszky Katalin
kozlese
GENTHON Istvan, dr. (Budapest, 1903.
aug. 18. - Eger, 1969. maj. 30.)
Miiveszettortenesz. A Szepmiiveszeti Miizeimi modem kiilfoldi keptaranak vezetoje.
Foleg a magyar miiveszettel foglalkozott.
Az 1930-as evektol jart ki Szentendrere,
ahol kovette az itt indulo miivesztelep es
az itt alkoto miiveszek eletet, munkassagat.
Muvei koziil ketto szentendrei vonatkozasii: Czobel Bela (1961), Ferenczy Kdroly
(1963).
F.: Uj magyar eletrajzi lexikon II.; Kortars
magyar muveszeti lexikon
GESZTELYI (DIKO) Istvan, dr. (?, 1931.
okt. 16. - ?, 2003)
Orvos. Az orvostudomanyi egyetemet
1957-ben vegezte el. 1971-ben a felesege
neve utan vette fel a ~ nevet. 1973. jan.
l-jetol 1977. szept. 30-ig varosi-jarasi foorvos Szentendren. Az 6 felugyelete alatt
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folytatodott a szakorvosi rendelointezet
epitese. A hianyzo szakrendelesek megteremtesevel a varos lakossaga jobb egeszsegugyi ellatashoz jutott. Megszervezte az
orvosi ugyeletet. 1989-ben ment nyugdijba
mint penziigyororvos alezredes. Hamvai a
varosi koztemetoben nyugszanak.
F.: Dietz Ferenc kozlese
GINESSER Marton (18. sz.)
Kovacsmester. A torok hodohsag alatt elpusztuh varos lijjaephesehez szukseg voh
az iparosokra. 1690 tajan keruUietett Szentendrere. A nemet kovacsmester tobb szerb
templom keritesenek kapuzatat keszitette el.
A Belgrad templomet 1772-ben, az izbegi
templomet 1770 koriil.
F.: Horler Miklos: Szentendre; Udvozlet
Szentendrerol!
GOLAN Istvdn (Szentendre, 1922 - Budapest, 1952. dec. 26.)
Vasutas, sakkozo. Elobb helyben jatszott,
majd a Budapest Elore sakkcsapatanak lett
tagja. 1951-ben szerezte meg az elsoosztalyii
minositest. Egy evre ra a fovarosba tarto
egyik HEV-jarat filatorigati baleseteben eletet vesztette. 1954-tol ~ tiszteletere es emlekenek megorzesere baratai minden evben
emlekversenyt tartanak.
F.: Palotai Ferenc: Golan Istvan sakk emlekverseny es torteneti visszatekintes (Uj
Szentendrei Hirlap, 1994. jan. 8.)
GOLDSTEIN Morne, 6zv.( 19-20. sz.)
Papirkereskedo, boltja a Fo teren allt. Az
1890-as evek vegen, az indulo idegenforgalom elomozditasa erdekeben a kereskedok,
kozottiik ~ is szorgalmaztak varosi kepeslapok kiadasat. A korabeli sajto hirdeteseibol tudjuk, hogy a papirboh tankonyveket
is amh.
F.: Udvozlet Szentendrerol!
GOTTLASZ Gyorgy (Rakospalota, 1932.
maj. 22. - Szentendre, 1983. jan. 19.)
Gepeszmemok. Szulei 1935-ben koltoztek
Szentendrere. Apja, ~ Frigyes a Szentendrei Papirgyarban dolgozott. ~ a Ferences
Gimnaziumban erettsegizett, majd elve-

gezte a Miskolci Nehezipari
Muszaki Egyetemet (1957).
A Szentendrei
Faipari Gepgyarto Vallalat
(kozismert neven: kocsigyar)
miiszaki igazgatoja volt halalaig. 1965-t61
a helyi Moricz Zsigmond Gimnaziumba
kihelyezett Esztergomi Gepipari Technikum miiszaki tanara. 1965-ben felkeresre
megszervezte az elso lakasepito kozosseget (KISZ-lakotelep - Sztaravodai u.). Ezt
kovetoen meg 6t kisebb lakotelep epiih a
varosban, amelyeknek epiteset szakmai
tanacsaval seghette. 1967-t61 tanacstag, a
Vegrehajto Bizottsag tagja es a Varosfejlesztesi Bizottsag elnoke. Tanacstagsaga
alatt korzeteben utat epitettek, vizet, villanyt vezettek be. Kozremiikodesevel epult
a Sas utcai ABC, a Sztaravodai liti ovoda
(ma oregek otthona).
Kitiintetesei: Munka Erdemrend bronz fokozata (1976), Szentendre Pro Urbe emlekerem (posztumusz, 1983).
F.: Pest Megyei Hirlap, 1976. dec. 30.;
Gottlasz Gyorgyne kozlese
GOLLNER Miklds (Besztercebanya, 1902.
febr. 22. - Budapest, 1977. marc. 17.)
Festomiivesz, Munkacsy-dijas (1968). A
Kepzomiiveszeti Foiskolan Glatz Oszkdr,
majd Csok Istvdn novendeke (1921-1925).
A Kepzomiiveszek Uj Tarsasaga (KUT),
majd az Uj Miiveszek Egyesuletenek (UME)
tagjakent kezdte a palyajat.
1925-t61 kiallito
miivesz.
Kezdetben
a
kubizmus erdekelte, a kep
szerkezeti felephese foglal-

koztatta. A harmincas evekben Tihanyban
dolgozott, nagy hatassal voh ra Egry Jozsef.
1942-tol rendszeresen dolgozott Szentendren. 1944-t61 tagja volt a Szentendrei Festok
Tarsasaganak. 1946-t611964-igaKepz6- es
Iparmuveszeti Gimnaziumban tanitott. Kepeinek zQmet Szentendren festette, melyek
tobbnyire tajkepek, enteriorok, csendeletek.
Szerkezetes torekvesii festeszetet konynyed szinkezeles, lirai hangulat jellemzi.
1934-ben onallo kiallitasa voh Kovdcs Akos
szalonjaban. 1945 utan tobb fovarosi miizeumban, 1967-ben es 1978-ban Szentendren
rendezett onallo tarlatot.
F.: Uj magyar eletrajzi lexikon II.; Kortars
magyar miiveszeti lexikon; Miiveszeti kislexikon
GOLLNER Pal, dr. (Bicske, 1912. apr. 17.
-Budapest, 1985. maj. 31.)
Orvos. Az orvostudomanyi egyetemet Pecsett vegezte. Felesege a varosban ugyancsak
kozismert dr. Farkas Katalin (1. ott) fogorvos. ~ a hadifogsagbol hazakeriilve eloszor
Pomazon, majd
1950-t61 Szentendren volt korzeti orvos, kesobb felulvizsgalo foorvos.
Kozkedvelt,
koztiszteletben
alio gyogyitoja
volt a varosnak.
Kozvetlen, bohem termeszete, korrekt orvosi tevekenysege miatt nagyon szerettek.
A varos Pro Urbe dijjal tiintette ki.
F.: Gollner Aurel kozlese
GONDOR Aladar (19-20. sz.)
Tanacsos. Kozepiskolait Egerben vegezte.
1904-t61 dolgozott a magyar kiralyi adohivatal szolgalataban. 1930-t61 a szentendrei
izraelita hitkozseg ehioke voh.
F.: Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje es cimtara
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GRABER Margit (Budapest, 1895. aug. 5.
-Budapest, 1993. aug. 4.)
Festomiivesz. Eloszor Vesztroczy Manorial,
majd Kemstok Kdrolyaal es Kecskemeten
Ivdnyi Grunwald Beldnal tanult. Itt ismerkedett meg Perlott Csaba Vilmossal, akinek kesobb a felesege lett. Elso gyujtemenyes kiallitasa a Helikonban volt (1922), ezt kovetoen
a miincheni es Nemzeti Szalonban, s 1931ben a Tamas Galeriaban rendezett kiallitast.
A KUT tagja volt. A hiiszas evekben ferjevel,
Perlrott Csaba Vilmossal (1. ott) Szentendre testvervarosaban, Wertheunben dolgozott. Mar az 1930-as evekben is nehanyszor
megforduh Szentendren. 1948-t61 halalaig
a szentendrei muvesztelep tagja voh. Lirai
hangulatii miiveszetet eszkozeiben erosen a
szinekre epiti. 1964-ben nyilt meg az Emst
Miizeumban retrospektiv kiallitasa.
R: Haulisch Lenke: A szentendrei festeszet;
X X . szazadi magyar muveszet Szentendrerol nezve; Benedek Katalin: Munkaabrazolas Graber Margh miiveszeteben (Miiveszet,
1985/4.); Benedek Katalin: Graber Margit
kiallitasa Szekszardon es Szentendren (Uj
Muveszet, 1991/8.)
GROO Gyula (Gyor, 1913. apr. - Budapest, 1989. apr. 23.)
Evangelikus teologiai tanar. 1931-1936 kozott teologiai hallgatott Sopronban es Baselban. 1935-ben avattak leUcessze, 1965-ben
teologiai doktorra.
Szentendren 1952-1955 kozott segedlelkeszkent teljesitett szolgalatot. ~ az Evangelikus Teologiai Akademia gyakorlati
teologiai tanszekenek tanara (1959-1984).
BCiterjedt irodalmi munkassagot fejtett ki,
kiilonosen a vallaspedagogia teren.
R: Magyar eletrajzi lexikon
GROSCHL Gyorgy (Szentendre, 1902
-Szentendre, 1946. jiin. 17.)
Kocsmaros, vendeglos. Vendegloje Szentendren, a mai baptista imahazzal atellenben
(Rakoczi u. 20.) a helyiek es a turistak kedvelt helye volt.
R: Dietz Ferenc: Szentendre elete a reklamok tukreben III., vendeglok, cukraszdak
(Uj Szentendrei Hirlap, 2001. marc. 10.)
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GRUBER Ferenc (Dobrokoz, 1872. okt.
28. - Szentendre, 1958. apr. 28.)
Mohiar, malomszerelo, szaklro. Az elemi
iskola hat osztalyat Dobrokozben vegezte.
Mohiarinas (1885), 1890-t61 kis vizimalmokban seged. 1896 utan fomolnar, malomberlo, de vallalkozasa nem sikeriih, igy
a Kann es Heller ceg uzletszerzoje lett.
Az I . vilaghabonibol hazaterve Kalocsan a
leszerelt katonakbol szovetkezetet alakitott.
A Tanacskoztarsasag idejen lefoglalta es
vezette a kalocsai Margit-malmot, s emiatt
ket ev bortome iteltek. 1921-tol ismet malomszerelo, 1925-ben Felsodobszan malmot
berelt. 1929-t61 Budapesten vandor malomszerelo. 1931-ben csaladi osszefogassal
Szentendren, a Bukkos-patak partjan malmot epitett, amely az allamositasig (1949)
voh a tulajdonukban. Nepomuki Szent Janos - a hajosok es vizimolnarok vedoszentjenek - napjan (maj. 16.) regi dalmat szokas
szerint este latvanyos viziparadet rendeztek
a Dunan. A rendezveny fo szervezoje a ~
csalad volt. ~ 1945 utan iroi tevekenysegenek elt es Oreglegeny neven publikalt. Kb.
ketszaz irasa jelent meg, negyven-otven ivnyi kezirata kiadatlan. Irasah a Pecsi Naplo, a Nepszava, a Magyar Molnarok Lapja,
a Malomujsdg, az Elelmezesi munkds es a
Haladds kozolte. A Molnarok Lapjdnak
1901-tol 1944-ig munkatarsa.
R: Magyar eletrajzi lexikon III.; Dietz Rerenc kozlese
GRUIZ Kdroly (Szekesfehervar, 1849. jiil.
30. - ?)
Meszaros, a csalad elso ismert tagja. Tahitotfalun nosiilt meg. Felesegiil vette Mosotczky
Mdridt, akitol tizenhat gyereke sztiletett.
R: Dr. Zauer Karoly: Csaladom, rokonaim,
barataim (kezhat)
GRUIZ Kdlman, id. (?, 1883 - ?, 1945)
Meszaros. ~ Karoly (1. ott) fia. Felesegevel,
Rabolt Rdzdval (1885-1972), akh 1912ben vett noul, eloszor Leanyfalun nyitottak
meszarszeket. A haboru utan atkoltoztek
Szentendrere.
A szentendrei zsidok korabban PerluszAladdrtol vettek a ,Jc6ser" marhahiist. Ami-

I kor a hatosag
politikai okbol
bezaratta uzletet, egyedul ~
volt olyan bator a varosban,
hogy
iizlete
hatso udvaran
egy rabbi jelenleteben „k6ser-modon"
marhat vagjon
le a zsidoknak. Ezert megfenyegettek, de 6
nem torodott vele. Kesobb a zsidokat osszegyiijtottek a helyi gettoba, a Dima kozeleben. Innen mar nem johetett ki a rabbi, hogy
felugyeljen. ~ azonban ezutan is „k6ser modon" vegezte a marhavagast, erre szavat
adta. Fiaval, ~ Kdlmdnnal (1. ott) kiildte el a
bust a megrendelokhoz. ~ halala utan felesege ozvegyi jogon 1948-ig, iizletiik allamositasaig folytatta az ipart a Bogdanyi utcaban.
Lakohazuk a Peter-Pal u. 3. szam alatt voh. A
haz vaskapujat, amely ma is lathato, a neves
kobanyai lakatos- es kovacsmester, ~ Kdroly
(1. ott) keszitette a batyjanak. 1951-ben a csaladtol a lakohazat is elvettek.
F.: Dr. Zauer Karoly: Csaladom, rokonaim,
barataim (kezirat)
GRUIZ Karoly (?, 1912 - ?, 1996)
Tisztviselo, id. ~ Kdlman (1. ott) fia. A I I .
vilaghaboni idejen zaszloskent szolgah. Leszerelese utan hazajott Szentendrere. Iimen
vittek el az oroszok mdlenkij robotra. Ot ev
miilva tert haza.
F.: Dr. Zauer Karoly: Csaladom, rokonaim,
barataim (kezirat)
GRUIZ Kalmdn, ifl. (?, 1915 - ?, 1994)
Hentes- es meszarosmester, id. ~ Kdlman
(1. ott) fia. Kezdetben edesapja, majd edesanyja mellett dolgozott. 1940-ben csak nekik voh olyan hentesiizletuk a varosban,
amely ket „hiit6szobavar', azaz ket, szoba
nagysagii jegszekrennyel rendelkezett.
1945-ben az oroszok 6t is el akartak vinni
a mdlenkij robotra. Eloszor a borkabatjat
adta oda az orosz omek, aki ezert elengedte. Masodszor is elfogtak. Ekkor az orajat

adta a szabadsagaert. Harmadszor is elfogtak
es Budapestte vittek. Itt sok tarsaval egyiitt,
hosszii sorban kellett egy palyaudvarhoz menniiik. Utkozben sikerult megszoknie. Itthon
edesanyjaval rovid ideig meg dolgozott az iizletukben. 1948-ban hentesiizlettiket allamositottak. Eszkozeiket elvittek Vacra, mert akkor
meg ott sem voh ilyen hiitoberendezes.
F.: Dr. Zauer Karoly: Csaladom, rokonaim,
barataim (kezirat)
GUBA Istvdn (Mezokovesd, 1952 - Budapest, 1998. jiil.)
Fotomiivesz, szinmiivesz. A hetvenes evek
elejetol foglalkozott fotozassal. Kepzomiiveszeti jellegii fotografikakat, fotomontazsokat, kollazsokat keszitett. Tobb helyen
voh kiallitasa, kozottiik Szentendren is. Kesobb szineszkent jatszott az R. S. 9. neven
ismert szinhaz szamos nagysikeru, vilagot
bejart produkciojaban. Az 1980-as evekben a varosban eh. 1982-t61 Szentendren, a
Ferenczy Miizeumban dolgozott fotoskent.
F.: Kozma Gyorgy: Talalt targyak (Elet es
Irodalom 1988. nov 16.); Novobiy Tihamer:
Guba Istvan kiallitasa (Szentendre es Videke, 1988. okt.); Novotay Tihamer: Guba Istvan (Uj Miiveszet, 1991/5.); Elhunyt Guba
Istvan szinmiivesz (Uj Pest Megyei Hirlap,
1998. jiil. 30.); Szentendrei arckepcsamok I.
GYERKO Jdnos, dr. (Bukarest, 1908. dec.
10. - Szentendre, 1994. jan 2.)
Varosi tisztiorvos. Egyetemi tanulmanyah a Szegedi Orvostudomanyi Egyetemen
vegezte 1935-ben. Ott ismerte meg feleseget is (Hajos
Margit). A I I .
vilaghaboniban
afi-ontrakeriilt,
a Don-kanyarban is szolgalt.
Helytallasaert
vitezi erdemrendet kapott.
1947-ben koltozott Szentendrere. A haboni
utan az 6 nevehez fiizodik a helyi egeszsegiigy megiijita59

sa. Elerte, hogy Szentendre a jarasi egeszsegiigy Ifozpontja legyen. Pest megyeben
elsonek szervezte meg az anya- es gyermekvedelmet. Letrehozta az egeszseghazat, es folyamatosan fejlesztette. 1952-ben
sikeriih az Abranyi-villaban kialakitania a
sziilootthont. A regi egeszseghazban sorra
hozta letre a szakrendeleseket. Szakmai napok szervezesevel segitette kohegai tovabbkepzeset. A TIT jarasi osztalyanak elnokeve
valasztottak. 1956-ban a forradalom melle
allt, ezert annak leverese utan felszolitottak,
hogy mondjon le vezetoi posztjarol. Ettol
kezdve korzeti orvoskent dolgozott. Megszervezte az iizemorvosi szolgalatot. Tanfolyamot tartott a hazi betegapolas koreben,
kulon foglalkozott a nyugdijasokkal.
E : Honvedsegi Kozlony 1943/455; Dr. Katona Gyula: Gyerko Janos (Szentendrei Polgar, 1994. 2. sz.); lanya, dr. Gyerko Aniko
kozlese
GYORE Odon (Szocsenypuszta, 1876.
jun. 11. - Szentendre, 1946. marc. 19.)
Tanito, iskolaigazgato. A csalad a Baranya
megyei Megyefarol (ma Biikkosd) szarmazik. Apja, ~ Jozsef Szocsenypusztan voh
uradalmi ispan. Tizenot gyermeke sztiletett.
Kozuliik ~ kerult Szentendrere. ~ kozepiskolah Keszthelyen vegezte. A
pecsi Puspoki
Tanitokepzo
Intezetben szerzett tanitoi es
kantori oklevelet. 1895-ben
ismereteinek
bovhese celjabol gyumolcsfa-termesztesi, szoleszeti es
tanonciskolai tanfolyamot is vegzett. Tanhoi
palyajat Szakcson kezdte, innen Turara kerult. 1900-ben veglegesen Szentendren telepedett le. 1902. szeptember 16-an hazassagot kotott Simay Odon Boldizsdr szentendrei hivatalnok, iro leanyaval {Simay Mdria
Aurelia, 1884-1941). Hazassagukbol het
gyermek szuletett. ~ kezdetben a Templom
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teren miikodo romai katolikus fiuiskola tanitoja, majd nyugdijazasaig, 1930-ig annak
igazgatoja. Emellett a tanonciskola vezetoje
volt. Pedagogusi hivatasaval parhuzamosan
ellatta a plebaniatemplom kantori tisztet is.
Tagja volt a varosi kepviselo-testuletnek,
kulturalis es egyhazi egyesuleteknek, valamint a Pest Varmegyei Tanitoegyesiiletnek
es Tanitoszovetsegnek. 1902-t61 reszt vett
a Szentendrei Hitelszovetkezet letrehozasaban, ellatta annak konyveloi feladatah is.
Munkajat arany oklevellel ismertek el.
R: Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje es cimtara 1931-1932;
Szentendre 30 eve; dr. Gyore Andorne kozlese
GYORE 6d6n, ifj. (Szentendre, 1904
- Szentendre, 1941)
Autodidakta zenesz es kolto. Jol gitarozott,
Szentendre egyik hfres bohem alakja volt.
Baratai a regi muvesztelep miiveszei korebol keriihek ki.
Polgari foglalkozasa szerint
malomellenor.
1941-ben Esztergomban dolgozott. Hazassagkotese utan
ket honappal az
esztergomi korhazban meghalt.
A szamarhegyi
romai katolikus
temetoben nyugszik. Sirkovehez a miiveszbarat, Szamosi Soos Vilmos (1. ott) szobrasz
keszhett miiveszi ertekii dombormuvet.
R: dr. Gyore Andorne kozlese
GYORE Mdria (Szentendre, 1911. dec.
21. - Szentendre, 1994. apr. 27.)
Pedagogus. Kallosemjenben, Bekasmegyeren, majd a helyi leanyiskolaban, az
allamositas utan a Rakoczi Ferenc uti es a
Bajcsy-Zsilinszky uti iskolaban voh orosz
nyelvtanar.
R: dr. Gyore Andorne kozlese

GYORE Andor, dr. (Szentendre, 1918.
aug. 29. - Szentendre, 1994. jan. 25.)
Jogasz, igazsagiigyi konyvszakerto. Iskolait Szentendren, Budapesten, Kaposvarott
vegezte, allamtudomanyi doktoratusat Pecsett szerezte.
1943-ban felesegiil vette
Genszky G^za
(1. ott) gyogyszeresz es iro
leanyat, akinek
a Fo teren sajat
drogeriaja volt.
~ dijnok, majd
penzugyi titkar
a Szentendrei
Allami Adohivatalnal. Harmincegy eves koraban, 1949
szeptembereben nyugdijaztak. Ezutan belepett az Izbegen mukodo Szvoboda-fele gepmiihelybe gyalusnak. Az iizemet egy honap
miilva allamositottak: atvette a PEFEM
(Pest Megyei Femipari Vallalat), ahol mint
tervstatisztikus dolgozott, majd anyag- es
aruforgalmi-, vegul szamviteli vezeto lett.
1956-ban a dolgozok kivansagara, a vezetok tavoUeteben atvette a vallalat gazdasagi vezeteset. 1963-t61 fokonyvelo ugyanitt. Okleveles konywizsgalo, igazsagugyi
konyvszakerto. A varos fejlodese erdekeben
tobbfele tarsadalmi munkat vegzett: a Jarasi Nepi EUenorzes tagja, harom ciklusban
varosi tanacstag, a Pest Megyei HVDSZben mint arbizottsagi elnok munkalkodott.
1979-ben a PEFEM gazdasagi igazgatojakent ment masodszor nyugdijba. Kozben
megirta a gyar tortenetet. Ipartorteneti munkajat keziratban orzi a csalad. Nyugdijazasa
utan tovabbra is reszt vett a helyi kozeletben. A Horgasz Egyesulet elnokekent sokat
foglalkozott a szentendrei fiatalokkal. 1999ben a varosert vegzett sokiranyii munkaja
elismeresekent a varos onkormanyzatatol
posztumusz Pro Urbe dijat kapott. A helyi
lijsagokban ertekes helytorteneti visszaemlekezeseket kozolt.
F.; Kertesz Peter: Beszelgetes Gyore Andor nyugdijas fokonyvelovel (Szentendrei
Miisor, 1980. marc); Lengyel Nagy Anna:

Csoportkep holgyekkel, avagy hova is tartozunk? (Ipszilon, 1992. jiil. 3.); dr. Gyore
Andorne Genszky Katalin kozlese
HADZSICS CamiUo, dr. (Ujvidek, 1894
Jogasz, katonatiszt, festomiivesz. A katonasagtol kilepve kezdett festeszettel foglalkozni. 1916-t61 szerepeh a Nemzeti Szalon kiallitasain. Foleg akvarellezett. Nevet
1929-ben emhtik, mint a Szentendrei Festok Tarsasaga altal alapitott es mukodtetett
plein ah miiveszeti szabadiskola tamogatojat.
A 20. szazad elejen megjelent varosi kepeslapok egyik kiadoja. Egy, a varosrol kesziilt
rajza kepeslapkent is forgalomba keriilt.
A beceneven csak Deda bacsmak hivott ~
kedves alakja volt a 20. szazad eleji Szentendrenek. Emeletes hazuk a Zenta utcaban
allt, ahol testverevel lakott. Sok szentendrei
csaladnak voh tole kepe. Gyakori vendege
voh a miiveszek altal kedveh es latogatott
Pavai cukraszdanak.
F.: Urmos Lorant: Szazeves a szentendrei
kepeslap (Szentendre es Videke, 1999. apr.
23.); dr. Pavai Erzsebet visszaemlekezese;
Udvozlet Szentendrerol!
HALUSKAY Sdndor (Ujbard, 1895. marc.
31.-?)
Okleveles memok, miiszaki tanacsos.
1917-ben szerzett memoki diplomat a budapesti Jozsef Nador Miiszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetemen. Memokkent dolgozott Dalmaciaban (1917-1918), a Magyar
Allamvasiitaknal (1918-1919), a szentendrei villamosvasiit (HEV) epitesenel (19191921). Miiszaki tanacsos volt Szentendren
a varos szolgalataban (1921-1924), majd
onallo epitesi cegvezeto. Kiilonbozo telepuleseken tervezett, vezetett csatoma-, magas, mely- es litepftest. Pismanyban levo haza
Haluskay-tanya neven vonult be a szentendrei miiveszettortenetbe, mert az 1930-as
evekben fiatal festoknek voh szallashelye,
atmeneti otthona.
F.: Kereszteny magyar kozeleti ahnanach I . ;
Szanto Piroska: Balam szamara
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HAMVAS Bela (Eperjes/Presev, Szlovakia, 1897. marc. 23. - Budapest, 1968.
nov. 7.)
iro, kultiirfilozofixs. Miutan 1919-ben csaladjat Pozsonybol kiutasitottak, Budapestre
koltoztek. 1923-ban a budapesti egyetemen
magyar-nemet
szakon
szerzett oklevelet,
emellett a zenemiiveszeti foiskolan is tanult.
A Budapesti
Hirlap munkatarsa lett. 1927tol a Fovarosi
Konyvtar
konyvtarosa.
1935-36-ban
megalapitotta a Sziget szellemi muhelyt es
folyohatot. 1940—44-ben az orosz fronton
teljesitett szolgalatot, majd megszokott.
1945-t61 reszt vett a megujulo magyar szellemi eletben. A filozofiaban, esszehodalomban mind tartahnilag, mind formailag
meroben lijat hozo iro tanulmanyait, konyveh Lukdcs Gyorgy hevesen tamadta. Tobbe nem publikalhatott. 1948-ban konyvtari
allasat is elvesztette. 1951-1964 kozott az
Eromiiberuhazasi Vallalat videki kirendeltsegen segedmimkas. Kapcsolata Szentendrevel a szazadelon kezdodott. A felvideki fiii a
szamara idegen fovarosbol szivesen jart ki az
otthonara emlekezteto kisvarosba. A Kohegy
alatt, Bubanban a csalad egy gyiimolcsost
vasarolt, amelyen egy paraszthazat epitett
fel. A haboru utan a szilencium eveben itt
talalt menedeket. Hazuk romlasa utan felesegevel, Kemeny Katalinnal (1. ott) a belvarosban tobb helyen bereltek lakast {Czobel
lakohaza, Harmincad utca). Itt irta meg a huszadik szazad egyik nagy regenyet, a Kameva/t. Ahatvanas evekben Pismanyban, a Cseresznyes liton vettek telket, de a hazepitesre
mar sem anyagi lehetosege, sem ideje nem
maradt. A jeles filozoflis varosunkban talalt
vegso nyughelyet a koztemetoben. 2004-t61
felesege is mellette pihen.
1991-ben Szentendren, a Piisp6kmajor-lakotelepen utcat neveztek el rola.
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F.: Irodalmi lexikon; Petho Nemeth Erika
- G. Sin Edit: irok, koltok Szentendren; Diil
Antal: Az ahuhas kiraly (Szentendrei Polgar, 1994. 2. sz.); Bihari Laszlo: Hamvas
(Bela) cseresznyeje; Diil Antal: A szentendrei kert (Magyar Hirlap, 1996. jiin. 22.); Uj
magyar elefrajzi lexikon III.
HANESS Laszld (Monor, 1942. nov. 20.
-Budapest, 1998. szept. 25.)
Tanar, iskolaigazgato. 1961-ben elvegezte
a tanitokepzot, majd testneveles es foldrajz
szakon a Tanarkepzo Foiskolat Szegeden
(1967), a pedagogia szakot az
ELTE-n (1975).
Az orszag kulonbozo pontjain volt tanito,
mielott 1975ben Szentendren a Varosi Tanacs Miivelodesi Osztalyara
kerult, ahol 6t
evig dolgozott.
1989-t61 1998-ig az Izbegi Altalanos Iskola
igazgatoja volt. Pro Urbe Szentendre kituntetest kapott 1985-ben. Sirja a varosi koztemetoben talalhato.
F.: Petho Zsoltne Nemeth Erika: Szazeves
az izbegi iskola (1902-2002); Benkovits:
Biicsii Haness Laszlotol (Szentendrei
Casttum, 1998. okt. 30.)
HANKO Lajos (20. sz.)
Vallalkozo. 1930-t61 a Hangya szovetkezet
kotelekeben dolgozott. Tizennegy evig a
MAV szolgalataban mukodott, majd 6t evig
vendeglos voh a szentendrei hajoallomason.
F.: Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje es cimtara 1931-1832
HAUMAN Henrik (19. sz.)
Varosi dobos. A dobszora kore gyiilt embereknek kozhirre tette az aktualis tudnivalokat. 1874. szeptember 2-an egy forintot vett
fel a kozsegi penztarbol a torkolyos must
elarverezesere hirdetett dobolasert.
F.: Dietz Ferenc: Regi tiizesetek, regi szam-

lak (Uj Szentendrei Hirlap, 1999. marc. 6.);
Fischer Jolan: Anziksz Szentendrerol
HAUSZMANN Alajos (Budapest, 1847.
jiin. 9. - Velence/Fejer megye, 1926. jiil. 31.)
Epitesz, miiegyetemi tanar, az MTA tagja
(1924). Epiteszeti tanulmanyait a budapesti
miigyetemen kezdte es a berlini akademian
folytatta. 1872tol a budapesti miiegyetem
tanara.
Sajat
nagyletszamii
. J
tervezoirodaja^^BL,
ban keszuhek
""^^B
si legjelentovMlJ^^.^
^^^^
fovarosi
^^^^^
^ J ^ ^ I B I munkainak ter^^^^^^ J^^^^H
az
^ ^ ^ ^ ^ H I ^ ^ ^ ^ H

Muegyetem, az

Istvan korhaz,
az Erzsebet korhaz, az Iparmiizeum, az
Igazsagugyi palota, a New York palota, a
budai var rekonstrukcioja. 1882-ben nyaralot epitett Szentendren, az Anna-vQlgyben.
Bekapcsolodott a varos eletebe. Elvallalta
az 1913-ban alakuh Szentendrei Varosfejleszto Egyesulet tiszteletbeli ehioke tisztet. Leanya, Hiiltl Dezsone ~ Gizella volt a
zaszloanya a Romai Katolikus Legenyegylet 1902-es zaszloszentelesen. Kertjeben a
budai var asatasakor elokeriilt oszlopokat,
szobrokat miiemlek-toredekeket helyezett
el, valamint az egesz teriiletet beultette kiilonleges fakkal, viragokkal, kivalo almat
termelt. Borovszky Samu szerint a volgy
„eleven kozepkor" volt. A visszaemlekezok szerint Hochenloche herceg is szivesen
pihent meg itt. A nyaralot sokaig miiemlek
jellegii epiiletkent tartottak szamon. ~ 6zvegye 1947-ig, kilencvenhet eves koraig
lakott itt. Halala utan a parkban temettek
el. 1948-ban a birtokot allamositottak, a
Magyar Nephadsereg tulajdonaba keriih. A
regi eptiletet lebontottak, helyere a tabomoki kar szamara nyaralot epitettek, uszodaval
es egy atombiztos bunkerrel a hegyoldalon.
A nyaralot ma is a honvedseg miikodteti.
A ~ altal ultetett fak es a miiemlek szobrok,
toredekek ma is lathatok a kertben.

F.: Horler Miklos: Szentendre; Szantho
Imre: Nem fogadta el a barosagot (Szentendre es Videke, 1997. nov 14.); Urmos
Lorant: Anna-volgy es lakoi I . (Uj Szentendrei Hirlap, 2000. szept. 23.); Urmos Lorant: Anna-volgy es lakoi II. (2000. okt. 7.);
Dietz Laszlo: Millenniumi zaszlo erkezik
Szentendrere (Uj Szentendrei Hirlap, 2000.
marc. 11.); Dietz Ferenc: A Szentendrei Varosfejleszto Egyestilet 1913-1914; Dumtsa
Jeno emlekezete; Petho Nemeth Erika: A
budavari Matyas-kiit szentendrei vonatkozasa (Szentendre es Videke, 2001. jiin. 29.);
Uj magyar eletrajzi lexikon III.
HEDRY Lorinc, dr. (Kassa, 1887 - Szentendre, 1982)
Orszaggyiilesi kepviselo, foispan. Jogi
tanulmanyait Kassan es Kolozsvarott vegezte. Palyajat Abaiij-Toma varmegye
szolgatataban kezdte el. 1915-t61 a kozponti
jaras helyettes foszolgabiraja. A vilaghaboni alatt mint tartalekos fohadnagy szamos
kitiintetest szerzett. A Nemzeti Munkapart,
majd a Nemzeti Kozeppart es az Egyseg Part
tagja. 1926-ban regi keriilete orszaggyiilesi
kepviselojeve valasztotta. 1927-ben Heves
megye foispanja. Leanyanak (~ Magdolna, Kdllay Ubulne) 1952-ben, a kitelepites
idejen sikeruh budapesti lakasukat egy
szentendreire (Ady E . u. 20.) elcserehii.
A sziilokkel es a Szlovakiabol kitelepitett
Ghilldnyi csalad egy reszevel a varosban
talaltak menedeket. ~ udvaros lett a helyi
papirgyarban. ~ es felesege, bdro Ghilldnyi
Zsofia (1889-1968), aki Szinyei Merse Pdl
festomiivesz felesegenek es modelljenek, a
Lilaruhds nonek az lij hazassagabol sztiletett leanya, a szamarhegyi romai katolikus
temetoben van eltemetve.
F.: A magyar feltamadas lexikona; Petho
Nemeth Erika: A Lilaruhas no Szentendren (Szentendre es Videke, 1991. jiin. 15.);
Kallay Ubulne Hedry Magdolna kozlese
HEGYI Gyorgy (Budapest, 1922. febr. 26.
-Budapest, 2001. apr. 8.)
Festomiivesz. 1952-ben vegezte el a Kepzomiiveszeti Foiskolat. 1946 ota kiallito
miivesz. Fokent mozaikokat keszitett. Koz63

teri municai az
orszag szamos
telepiilesen
megtalalhatok.
1956 ota a regi
muvesztelep
tagja, kesobb
valasztott titkara. A Szentendrei Miihely
Galeria tagja, a
Pest megyei es
a szentendrei tarlatok allando resztvevoje.
Onallo kiallitasa volt Szentendren 1972-ben,
1982-ben es 1992-ben. A varoshoz kotodo
kepei mellett Rdc Andrds szobraszmiiveszszel kozosen 6 keszitette el Barcsay Jeno
(1. ott) hires mozaikkepet, amely Szentendren, a Pest Megyei Konyvtar (Patriarka u.
7.) elocsamokaban lathato.
P.: Losonci Miklos: A demokratizalt mozaik
(Pest Megyei Hirlap 1979/117. sz.); Sarkozi
Zoltan: Hegyi Gyorgy (Miiveszet 1981/8.);
Hegyi Gyorgy hetveneves. Tizevenkent allit ki Szentendren (Szentendre es Videke,
1992. apr. 15.); Szentendrei arckepcsamok I.
HEINTZ Henrik (Budapest, 1896. apr. 24.
-Szakcs, 1955. jiil. 22.)
Festomiivesz. A Kepzomiiveszeti Foiskolan, melyet 1926-ban vegzett el. Red Istvdn
novendeke. A Szentendrei Festok Tarasagat
1928-ban megalapito nyolc
fiatal festomiivesz
egyike.
A szentendrei
muvesztelep
tagja. 1930-ban
elnyerte a fovaros aranyermet,
1937-ben
a
Szent Istvan-kiallitas nagydijat. Reszt vett a
szentendrei romai katolikus plebaniatemplom fi-eskoinak megfesteseben.
F.: Kortars magyar miiveszeti lexikon; Uj
magyar eletrajzi lexikon; Haulisch Lenke:
A szentendrei festeszet
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H E L L E R Antal (Zsambek, 1882 - ?)
Rendortanacsos. Kozepiskolah Esztergomban, az egyetemet Budapesten vegezte. 1906ban kozigazgatasi gyakomokkent lepett Pest
varmegye szolgalataba. 1912-ig szolgabiro.
1913-t61 rendorkapitanykent, 1927-t61 mint
rendortanacsos szolgalt Szentendren.
F.: Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye ismertetoje es cimtara 1931-1932 3. korz.; Egy
evszazad kronikaja
HERCZEG Janos (?, 1897 - Szentendre,
1967)
Fodrasz. 1935-ben a Pest Megyei Ipartestulet fodraszversenyen I . dijat nyert. Uri es
noi fodraszmiihelye voh Szentendren, a Rakoczi liton. A szamarhegyi romai katolikus
temetoben nyugszik.
R: Tuskes Laszlone Drobilhs Eva, fenykep
szoveggel (Uj Szentendrei Hhlap, 1995.
marc. 4.); Dietz Ferenc: Szentendre elete a
reklamok tiikreben, szabomesterek, fodraszok (Uj Szentendrei Hirlap, 2001. febr. 10.)
HIKKER Jeno (20. sz.)
Vendeglos. Szentendren, a Kossuth Lajos
utcaban emeletes, verandas vendeglot mukodtetett, amelyet a hetvenes evekben, az lij
foposta epitesekor bontottak el.
R: Dietz Ferenc: Szentendre elete a reklamok tiikreben I I I . , vendeglok, cukraszdak
(Uj Szentendrei HMap, 2001. marc. 10.)
HIMBERGER J6zsef (Budapest, 1930.
maj. 25. - Szentendre, 2000. okt. 12.)
Textiltechnikus. 1949-ben szerzett szov6- es fonoipari technikumi vegzettseget.
1953-t61 1989-ig a Budakalaszi Lenfono es
Szovoipari Vallalataal dolgozott kiilonbozo
kozepvezetoi
beosztasban.
Tevekenyseget 1975-ben a
konnyuipar kivalo dolgozoja
kitiintetessel
ismertek el.
1955-t61 fele-

segevel Szentendrere koltoztek. Kulonbokor vezetoje. A
zo helyeken laktak, tobbek kozott Antolik
varosi sportelet
Arnold (1. ott) egykori polgarmester villatevekeny tamojaban, vele tarsberletben.
gatoja (labda~ szabad idejeben rendszeresen fotozta a
nigas, asztalitevarost. 1987-ben Szentendre kdzteri szobrat
nisz, autocross,
es emlektablat cimmel gazdagon illusztralt
termeszetjaras).
dolgozatot nyiijtott be a Tdjak-Korok-Mii1979-t61 halalazeumok Egyesulet palyazatara, amelyert
ig a Petofi SEmesterlevelet kapott. Az elismeres tovabnel ugyvezeto,
bi rendszeres fotozasra kesztette, amelyet
majd tisztelet2000-ben bekovetkezett hirtelen halalaig
beli elnok.
folytatott. Fenykepfelveteleit Az en torteR: Egy evszazad kronikaja; Nemes Tibor:
nelmem cimii keziratban maradt munkaja
In memoriam Homyak Jeno 1918-1991
orzi.
(Szentendre es Videke, 1991. aug. 1.)
F.: ozvegye, Himberger Jozsefhe kozlese
HORVATH Akos, dr. (Baja, 1865. apr. 11.
HOLDAS Ndndor (Szentendre, 1902. maj.
-Budapest, 1944. jiil. 8.)
22. - Szentendre, 1985. aug. 26.)
Jogasz, foiigyesz. A jog mellett tanulmanyoKofarago. A szentendrei Andrea miikoipari
kat vegzett a Zeneakademian is, ahol Erkel
reszvenytarsasagnal tanulta iparat. 1928Ferenc tanitvanya voh. Harom evig az Opeban szabaduh fel, s lett seged Sorg Antal
rahaz osztondibudapesti epitoipari vallalkozasanal, kejas tagja.
sobb az Andrea cegnel dolgozott. Elvegezte
1910-benk6ltoa felsoipariskola koipari esti tanfolyamat
zott Szentend1938-ban, majd onallositotta magat. Muherere (Munkacsy
lye a Jokai u. 4. szam alatt voh. Foleg sirkou. 1.). 1918-ban
veket, miikodiszmunkakat, epiiletlepcsoket
a
forradalom
es epiiletdisziteseket keszitett. Az 6 munkaheveben megja az 1950-ben atadott szentendrei evangeindult lap, az
likus templom oltara is.
Uj Kor szerE : Dietz Ferenc kozlese
kesztoje
lett.
A Tanacskoztarsasag bukaHORANYI Sandor (?, 1925 - Tahitotfalu,
sa utan harom ev bortont kapott. Nehany
1994. szept. 13.)
napig itt helyben, a Weresmarthy-villa (ma
Angol-magyar szakos tanar. Az elemi es
Vujicsics Tihamer Zeneiskola) pincejeben
kozepiskolat Szentendren vegezte. Az Oregyiitt raboskodott Mdricz Zsigmonddal
ban-kereszt kozeleben lakott. A Szentend(1. ott). Szabadulasa utan iigyvedi munkat
rei-sziget falvaiba jart at tanitani. Az 1960nem
vegezhetett. Zenevel kezdett foglalas evekben sport es kulturalis temakorben
kozni.
Abranyi Emil (1. ott) kolto baratjajelentek meg cikkei.
nak
megzenesitette
nehany verset. A patikus
F.: Szantho Imre: In memoriam Horanyi
Genszky
Gezaval
(1. ott) kozosen zenes
Sandor (Szentendre es Videke, 1994. okt.
szindarabot
irt.
1923-ban
javaslatot adott
1.); Dietz Ferenc kozlese
be a szentendrei kepviselo-testtilethez egy
varosi zeneiskola letesitesere. Kerelmet a
HORNYAKJeno (?, 1918-?, 1991)
kepviselok nem tamogattak. Kesobb nyolc
Termeloszovetkezeti elnok a Mathiasz
szephangii ferfibol dalardat szervezett. A
(1958-), majd az Obuda TSZ-nel (1978-).
Horvath
Nyolcas gyakori szereploje lett a
Az 1960-t61 Izbegen kiepitett futballpalya
varos
miisoros
estjeinek, rendezvenyeinek.
es az akkortajt megalakuh Mathiasz Sport65

Ok enekeltek tobbek kozott 1933-ban a Kohegyen, a Czibulka-menedekhaz elott, Petofi Sdndor emlektablajanak leleplezese alkalmabol. Palyanyertes munkai: Murgdcs
Kdroly: Aldja meg az Isten (versek 1942),
Kalafut Jdnos: Most amikor (ferfikar),
Nemethy Tihamer: Mintha 6 dalolna
(aranyermes dal). 1958-1991 kozott nevet
utca orizte Izbegen.
F.: Egy evszazad kronikaja; A muzsika
konyve
HORVATH J6zsef (20. sz.)
Fenykepesz. 1914-1916-ig az elso vilaghaboniban teljeshett szolgalatot. Mint hadirokkant 1918-ban az Orszagos Hadigondozo Intezetben tanulta ki iparat. Miutan
onallositotta magat, tobb videki varosban
volt miiterme.
1939-ben telepedett le Szentendren. A Fo
ter 13. szam alatt voh a miiterme. 6 lett a
varos es komyekenek legjobb fenykepesze.
F.: A magyar ipar
HOSCHEK Liszl6 (Szentendre, 1910
- Szentendre, 2003. febr.)
Kereskedo, gyari munkas. A varosi sakkelet apostola. 1950-ben a varos sakkcsapata a Budapest II. osztaly sakkbajnoksagan
megszerezte a harmadik helyet. 1951-ben a
szentendrei csapat lett Pest megye bajnoka,
az elso tablan ~ -val. Ekkortol sona nyertek
a bajnoksagot. ~ a csapat mindenese lett.
1951-ben edzotanfolyamot vegzett, majd
1957-t61 1977-ig a megyei sakkszovetseg
elnoke voh. 1962 es 1982 kozott a Pest Megyei Hirlap sakkrovatat vezette. Tobb mint
1100 feladvanyt szerkesztett es adott kozre.
Versenybirokent is mukodott. Masodosztalyii sakkozokent fejezte be az aktiv versenyzest. Fel pontja hianyzott az elso osztalyii
minositeshez. Nyolcvanevesen is kerekparral jarta a varost, hogy a partfogoltjaihoz, a
versenyzokhoz eljuttassa a hazai es a kulfoldi sakk kiadvanyokat, a versenyprogramot.
O fedezte fel Tusdk Jozsefet, a Szentendrei
Sakkcsapat es Sakkiskola mai vezetojet. ~
hosszu elete soran szamos kituntetest kapott, koztiik a sport erdemerem bronz es
arany fokozatat. Halala utan megkapta a
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varos posztumusz testnevelesi es sportdijat.
Hamvait a varosi koztemetoben helyeztek
orok nyugalomra.
F.: V. M.: Volt egyszer egy csapat... A sakk
biivoleteben (Szentendre es Videke, 1987.
majus); Tusak Jozsef: 90 evesen is jatszott,
Emlekezes Hoschek Laci bacsira (Szentendre es Videke, 2003. febr. 21.)
HUBA ANTALNE, Puppdn Eva (Szentendre, 1916. dec. 22. - Budapest, 2000. jan.
14.)
Noi kalapos. A Puppdn csalad 1730 koriil
erkezett Szentendrere Elzaszbol es Baden
videkerol. A csalad az evszazadok folyaman
a varos egyik legnepesebb nemet nemzetisegu csaladja lett.
~ a polgari iskola befejezese
utan Meszenak
Terez
budai
szalonjaban
tanuha ki a
kalaposipart.
Szalonja Szentendren elobb a
Kucsera Ferenc
(1941-1948),
majd a Bem
utcaban (19481976) miikodott. Az Eva Kalapszalon Esztergom es Csillaghegy kozott az egyetlen
ilyen jellegii tizlet volt egeszen a 70-es
evek vegeig. Aposa, ~ Tamds (1. ott) mesterseget, a csonakkeszitest ferje, ~ Antal
folytatta.
F: fia, dr. Huba Antal kozlese
HUBA Tamas (?, 1888 - ?, 1946)
Csonakkeszito. Fia, ~ Antal asztalos es
csonakkeszito. A csalad 1919-ben Ujpestrol keruh Szentendrere. A hajoallomassal
szemben levo csonakkeszito es kolcsQnzo
vallalatuk 1945-ig miikodott, s volt egyben
a varos vizisportjanak egyik kozpontja. Az
iparmagnas Goldberger csaladtol a varosi
ertelmisegi es iparos polgarokon at a korabeli tarsadalom teljes vertikuma megforduh
a csonakhazban. Uzemebol keriilt ki sok
kozepiilet es villa mives epiiletasztalos al-

kotasa is, mint pi. a plebaniatemplom belso
es kiilso kapui. A csalad az 1952-es allamositasig az iizemet kisebb formaban meg miikodtette. Az allamositas utan is sok neves
helybeli lakos es budapesti miivesz ragaszkodott a Huba csalad munkajahoz. Peldaul
Major Tamas (1. ott) szinmiivesz, Karinthy
Ferenc iro, aki egy novellajaban meg is
orokitette kedvenc kajakjanak rendszeres
szentendrei „gy6gyit6jat."
F.: fia, dr. Huba Antal kozlese

HUTTYALipot (Dunaharaszti, 1896. dec.
28. - Szentendre, 1970)
Hivatasos katonatiszt (1915-1945). A szentendrei 101. szamii vasiiti ezredben gazdasztisztkent szolgah (1928-1945). Alezredesse
1944. Jan. 1-jen neveztek ki.
A haboru utan Szentendren polgari foglaUcozasokat iizott: volt olajmalom vezeto
(1945-1946), segedmunkas, iizemlakatos,
tervosztaly-vezeto, gepesztechnikus, energetikus (1947-1951). Felesegevel, Pauser
Hildawal (1900-1978) az Ady Endre u. 36.
szam alatt laktak. A varosi koztemetoben
HUNYADI Ldszlone (19-20. sz.)
vannak eltemetve.
Noi szabo. A 20. szazad eleji szentendrei
F.: Hadtorteneti Leveltar, anyakonyvi iratok
reklamok szerint a Duna u. 68. szam alatti
miihelyeben elvallalt mindennemii angol es 961/1896. sz.; Magyar miiszaki parancsfrancia munkat, noi fehernemiiket, blousok, noksag, csapatok es alakulatok a vilaghaboniban 1914-1918
aljak es pongyoldk kesziteset.
F.: Dietz Ferenc: Szentendre elete a reklamok tiikreben, szabomesterek, fodraszok
HUZSVIK csalad
(Uj Szentendrei Hhlap, 2001. febr. 10.)
Szentendre egyik nagy foldbirtokkal es tekintellyel rendelkezo csaladja voh. A ~ vezeteknev gyakori a norvegoknal, es eloforHUSZAR Elek, dr. (Szemcsecsehi, 1884
dul a cseheknel is. A szentendrei ~ csalad
-?)
tagjainak
hamvah a szerb temetoben egy
Kozigazgatasi tanacsnok. Kozepiskolah
nagy
kripta
orzi.
Somogycsurgon vegezte, az egyetemet Budapesten. 1905-ben Kispest kozseg szolgaHUZSVIK Antal (Pomaz, 1817. jul. 19.
lataba lepett.
- Szentendre, 1875. szept. 18., az onaptar
1918-t61 Szentendren penztari eUenor es
szerint)
varosi adohivatali vezeto. 1924-ben allamKereskedo es bhtokos, a szentendrei
tudomanyi doktoratust szerzett. A varosi
Huzsvikok az 6 leszarmazottai. Elso felesege
Takarekpenztar es a Szentendrei HitelszoMladenovics Katalin (?, - Szentendre, 1855.
vetkezet feliigyelobizottsagi tagja. A romai
jtin. 10.), masodik felesege Rimszki Katalin
katolikus egyhaz vilagi elnoke. Szamos tar(Szentendre, 1833 - ?, 1889. aug. 20.).
sadalmi egyestilet tagja.
F.: A magyar tarsadalom lexikona; Pest-Pi- R: Udvozlet Szentendrerol!
lis-Solt-Kiskim varmegye altalanos ismerHUZSVIK Lyubomir (Szentendre, 1864
tetoje es cimtara 1931-1932
- ?, 1922. okt.
6.)
HUTTER Rudolf (20. sz.)
Gazdalkodo. ~
Ferfiszabo mester. Iparat Szentendren es
Antal
(1. ott)
Budapesten tanulta. 1927-t61 helyben dolfia. Mint vigozott mint onallo iparos. Modem uzemerilista, tagja a
ben munkaruhak, ferfi fehememuk konfekvarosi kepvicionalasaval foglalkozott. Kincstari szalliselo-testiilettasokat is vegzett.
nek, gazdasagi
F.: Pest-Pilis-Kiskun varmegye altalanos istanacsnok. A
mertetoje es cimtara 1931-32; Dietz Ferenc
varosban egyekozlese
diil neki voh
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dis2magyar oltonye, ezert 1906-ban, a //.
Rakoczi Ferenc hamvainak hazahozatala alkalmaval rendezett iinnepsegen 6 vett
reszt Szentendre kepviseleteben a lovas
banderiumban. A varosban kozismert volt
jotekonysagi tevekenysegerol. A szegenyeket segitette anyagi helyzetiik javitasaban.
1922-ben hirtelen bekovetkezett halala
utani temetesen Szentendre lakossaganak
nagy resze, tekintelyes helybeliek es nem
szentendreiek, diplomatak, felekezetre es
nemzetisegre valo tekintet nelkul rottak le
kegyeletiiket a csaladi kriptanal.
Neje, Milesza Grancsarszki (Versec, 1879
- Szentendre, 1938) egyike voh a Szentendrei Varosfejleszto Egyestilet valasztmanyi
notagjainak. Leanya, ~ Jovdnka jol ismerte
a varos ket haboru kozotti eletet. Sok anekdotat tudott, es szivesen meselt a regi szentendreiek, kulonosen a szerbek eleterol, szokasairol. Elbeszeleseiben megelevenedtek
a regi szentendrei csaladok. A helyi szerb
kozosseg tevekeny tagja volt.
F.: Dietz Ferenc: Szentendrei Varosfejleszto Egyesulet 1913-14
HUZSVIK Ldzar ( Szentendre, 1867 - ?,
1943. apr. 18.)
Gazdalkodo, vendeglo- es szallodatulajdonos. ~ Antal (1. ott) fia. Felesegevel,
Harbich Emmdval (1. ott) egy ideig Eszeken eltek. A szentendrei kepviselo-testuletben virilista kepviselo. 1896-ban Korona
nev alatt a Fo teren hatszobas szallodat es
ettermet nyitott, amely idovel a nepszerii
Huzsvik-fele vendeglo, vagy csak egyszeriien a Huzsvik elnevezest kapta.
F.: Udvozlet Szentendrerol!
HUZSVIK Lazarne, Harbich Emma
(Szentendre, 1872. maj. 2. - ?, 1960)
Kereskedo. A Fo teren, nem messze a Korona szallodatol konyv- es papirkereskedest
tartott fenn. A regi kepeslapok felirata szerint kiadokent tamogatta Szentendre turizmusanak fellenditeset.
F.: Dietz Ferenc: Szentendrei Varosfejleszto Egyestilet 1913-14
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HUZSVIK Vazul (Szentendre, 1874. dec.
2 7 . - ? , 1975. Jan. 8.)
Szerb ortodox lelkesz. ~ Antal (1. ott)fia.A
helybeh szerb elemi iskola elvegzese utan
gimnaziumi es felso szeminariumi tanulmanyah a szeremsegi Karlocan folytatta, tobb
mas szentendrei szerb ifjuhoz hasonloan. Tanuhnanyai befejeztevel a Csepel-szigeti Lorev
parokiajanak papja lett. 1914-ben a szentendrei egyhazkozseg megvalasztott papja, ahol
elete vegeig maradt. A ket haboru kozott a
varos valasztott kepviseloi kozott szerepei.
E : Udvozlet Szentendrerol!
HUZSVIK Dusdn (?, 1891 - ?, 1974)
Vendeglo- es szallodatulajdonos. ~ Ldzar (1.
ott) fia. Ujvideken jart szerb ghnnaziumba.
Szakmajat Budapesten es helyben tanulta.
1908-ban szabaduh fel. Az elso vilaghaboniban tobb fronton harcolt, es megkapta a
kiseziist vitezsegi ermet. A helyi szerb ortodox egyhazkozseg Jdvor dalardajanak es
kultiirkorenek tagja, kesobb ugyanazon egyhazkozseg elnoke. A Fo teri Korona szallo es
vendeglo tarstulajdonosa, majd tulajdonosa.
Az edesapjatol atvett szallodat 1928-ban
atalakitotta a modem kor igenyeinek megfeleloen. A vendeglo a varosi kulturalis elet
kozpontja lett. Az idelatogato szintarsulatok
szineszei, illetve a helyi miikedvelo eloadasok szereploi es kozonsege gyakran itt iinnepeltek meg az eloadas sikeret. A hfres helyi
ciganyprimas, Csocso (1. ott) hiizta nekik a
talpalavalot. Balint Endre (1. ott) festomiivesz arra emlekezett, hogy biliardozni is
lehetett itt. Egy regi turistakonyv szerint itt
voh a Magyar Turista Egyestilet Szentendrei Osztalyanak hivatalos helyisege is. A
szallodat a 20. szazad elejen negy kepeslap
is nepszeriisitette. Tavasztol oszig a terre kitett, leanderekkel koriilvett asztalok mellett a
turistak es helyiek egyarant szivesen miilattak az idot. Felesege: Margaritovics Lyubica
(Szentendre, 1900-?).
R: Udvozlet Szentendrerol!
HUZSVIK Katalin, dr Piacsek Rezsone
(Eszek, 1893. marc. 3. - Szentendre, 1971.
dec. 31.)
Kereskedo. ~ Ldzdr (1. ott) leanya. 6 vette

at az edesanyja, ~ Ldzarne (1. ott) tulajdonat kepezo Fo teri konyv- es papirkereskedest. Aktivan reszt vett a szerb Javor kor
eleteben. A romai katolikus kalvaria sirkertjeben ferje mellett van eltemetve.
F.: Udvozlet Szentendrerol!
HUZSVIK Gyorgy, dr. (Budapest, 1916.
szept. 26. - Budapest, 1976. marc. 1.)
Jogasz, a Budai Szerb Ortodox Egyhazmegye jogtanacsosa, konyvtarosa. ~ Lyubomir
(1. ott)fia.A helyi szerb elemi iskola elvegzese utan a budapesti Reformatus Fogimnaziumban tett
erettsegh, utana
jogi egyetemet
vegzett. A masodik vilaghaboniban orosz
hadifogsagba
esett. Visszaterese utan Szentendren tigyved.
1956-ban a helyi Nemzeti Bizottmany titkara, amiert elobb halaha heltek, vegiil ket
evet toltott bortonben. Kiszabadulasa utan
egy ideig nem folytathatta ugyvedi tevekenyseget, fizikai munkaskent dolgozott.
Emellett, mint a varos miiltjanak jo ismeroje, idegenvezetessel is foglaUcozott. A
piispoki es egyhazmegyei konyvtar konyvtarosakent az egyhazmegye teriileten talalhato keziratok, regi konyvek es miitargyak
Qsszegyiijtesen es megmentesen tevekenykedett. Reszt vett a szentendrei Szerb Egyhazi Muzeum elodjet kepezo gyujtemeny
osszeallitasaban. A varos tortenetevel, a
szerb hagyomanyokkal foglalkozo irasait
rendszeresen kozoltek a helyi lapok. Reszt
vett a Matica Srpska kiadasaban Belgradban megjelent irodalmi lexikon, a Leksikon
Pisaca Jugoslavije szerkeszteseben. A ~
csalad utolso ferfi tagja az osi csaladi kriptaban leh orok nyugalomra.
F.: Borovszky Samu: Pest-Pilis-Soh-Kiskun
varmegye; Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye
altalanos ismertetoje es cimtara 1931-1932
3. korz.; Duna menti nyaralohelyek; Pilis-

hegyvideki litmutato; Petho Nemeth Erika
- G. Sin Edh: Irok, koltok Szentendren;
Dietz Ferenc: A Szentendrei Varosfejleszto
Egyesulet 1913-1914; Dr. Sin Edh: 75 eve
sztiletett dr. Huzsvik Gyorgy (Szentendre es
"Videke, 1991. okt. 1.); Mate Gyorgy: Oktoberi nevsorolvasas (Szentendre es Videke,
1999. okt. 22.); Fedora Bikar: Sentandreja
u ogledalu proslosti; Udvozlet Szentendrerol!
IGNJATOVICS Jakov (Szentendre, 1822.
dec. 8.-Ujvidek, 1889. jiil. 5.)
iro. A szerbek Jdfajija, a 19. szazad legnagyobb szerb regenyirqja. A szentendrei elso
szerb latin iskola elvegezese utan tanult
Vacott,
Esztergomban es
Pesten. Itt es
Kecskemeten
jogot hallgatott.
1847- ben ugyved lett Szentendren. Azon
szerbek egyike
volt, akik az
1848- 1849-es
szabadsagharcban a magyarok
oldalan alltak. Aktivan reszt vett az esemenyekben, Petdfivel is talalkozott. Kesobb
Csobanka kiildottekent Karlocara keriilt,
de 1853-ban visszakoltozott Szentendrere.
Miutan nem kapta vissza az apjatol orokoh
hazat, 1858-ban ismet atkoltozott Karlocara, kesobb Ujvidekre.
1860 koriil kezdett regenyeket imi. Temaja
nagyreszt sziilohelyehez kotodott, melyrol igy irt: „Oly szerencses voltam, hogy
Szentendren sziilettem, ebben a kicsiny
szerb odzisban, annyifele nemzetiseg kozepette". Magyarul is megjelentek Csuka
Zoltdn altal leforditott miivei: Orok vdlegeny (1972), Respektus Vdsza (1948), Szerb
rapszodia (1973), melyek a szerb realizmus
figyelemre melto alkotasai, emellett a varos
tortenetenek hu kronikai. 1948-ban az ho
szulohazanak falan (Dumtsa Jeno u. 7.) a
Magyar-Jugoszlav Tarsasag szerb-magyar
nyelvii emlektablat helyezett el. 1958-ban a
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sztilohaztol a Tyiprovacska (ma Peter-Pal)
templomhoz vezeto kozt rola neveztek el.
1977-ben, az iro sziiletesenek 155. evfordulojan itt helyeztek el a voros marvany portreszobrat. Alkotoja Janzer Frigyes.
P.: Petho Nemeth Erika - G. Sin Edh: Irok,
koltok Szentendren; Egy evszazad kronikaja; Vujicsics D. Sztojan: Jakov Ignjatovic
(Szentendrei Miisor, 1977. okt.); Milosevics
Peter: A szerb hodalom tortenete; Fedora
Bikar: Sentandreja u ogledalu proslosti
IGNJATOVICS Janos (Szentendre, 1847.
aug. 10.-Ujvidek, 1936. jan. 14.)
Iskolaigazgato. ~ Jakov (1. ott) tavoli rokona. 1871-1878 kozott a szentendrei szerb
iskola igazgatoja, 1913-ban varosi kepviselo, a helyi
kozelet ismert
szemelyisege.
A Dumtsa Jeno
u. 22. szam
alatti lakasa a
varos kulturalis
eletenek egyik
kozpontja volt.
~ szindarabot
irt, forditott, elsosorban a helyi Jdvor szerb
kozmiivelodesi kor szamara. Tobbnyire 6
rendezte az egyesuleti kor eloadasah, amelyekben fellepett Steger Xaver Ferenc (1.
ott) is. 1923-ban a foldbirtokreform soran
a varos hataraban levo birtokat tdvollevo
idegen dllampolgdr birtokakent megvaltasi
eljaras ala vonhatonak tekintettek.
F.: Petho Nemeth Erika - G. Sin Edh: Irok,
koltok Szentendren; Szentendre a millenniumtol az elso vilaghaboruig 1896-1914;
Egy evszazad kronikaja; Fedora Bikar:
Sentandreja u ogledalu proslosti
IKVAI Ndndor, dr. (Petohaza, 1935. marc.
17. - Szentendre, 1988. jan. 29.)
Neprajzkutato, muzeumigazgato. Sopronban erettsegizett 1954-ben. Debrecenben, a
Kossuth Lajos Tudomanyegyetemen vegzett
1960-ban, neprajzbol doktorait 1965-ben. Nevet 1961-ben valtoztatta Ivdncsicsvol ~ -ra. A
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cegledi Kossuth
Muzeum igazgatoja (19611968), Pest
Megyei Miizeumok igazgatoja Szentendren
(1968-1980),
a Kulturalis
Miniszterium
munkatarsa
(1980-1988).
Fo kutatasi teriilete a paraszti gazdalkodas
volt. Neprajzi, valamint miizeologiai, a
miizeumok szervezesi es miikodesi rendszeret erinto temakorben onaUo konyvei,
cikkei jelentek meg. Indulasatol, 1972-t61
6 szerkesztette a Pest Megyei Miizeumok
Evkonyvet, a Studia Comitatensiat. Ugyancsak 6 szerkesztette a Pest Megyei Miizeumi
Fiizetek V-XTV szamah. ~ 1969-t61 eh a varosban, a Pannonia u. 22. szam alatt.
P.: In memoriam Ikvai Nandor (Studia
Comitatensia 24.); felesege, dr. Ikvai
Nandome kozlese
ILOSVAI VARGA Istvan (Kunhegyes,
1895. aug. 31. - Budapest, 1978. dec. 18.)
Festomiivesz. A Kepzomiiveszeti Foiskolan
Rippl-Ronai Jozsef es Balld Ede tanitvanya.
1924-ben Parizsban dolgozott (Colarossi
Akademia). Elso kollektiv kiallitasa 1928ban voh a Nemzeti Szalonban.
Kozben 19291931-ben Nagybanyan festett.
1932- t61 dolgozott Szentendren, 1935-ben
vegleg kikoltozott. Halalaig a
Zenta utcaban
lakott, szemkozt Barcsay
Jenovel (1. ott). 1992-ben az utcanak az a
resze, ahol a festo eh, az 6 nevet vette fel.
Bamas alaptonusii korabbi kepeire konstruktiv szerkezet es expressziv ero jellemzo.
Kesobb csaknem teljesen a szentendrei ut-

cak, viragos udvarok festoje lett. Festeszete
kiszinesedett, teljesen liraiva valt, megtartva a konstniktiv vonasokat. Gyiijtemenyes
kiallitasa 1958-ban volt az Emst Miizemnban. Szentendren meg eleteben negy onallo kiallitasa volt (1959, 1971, 1978, 1984).
Rendkiviil szines, kozkedvelt szemelyiseg
volt. Kiviilrol tudta szinte az osszes Adyverset. Legendas hirii kaktusz- es lepkegyiijtemenyet vedette nyilvanitottak. Ez
utobbi a Termeszettudomanyi Miizeumba
kerult. 1994-ben ozvegye Ilosvai Varga
Istvdn emlekezete cimmel megjelentette a
kortarsak es tisztelok visszaemlekezeseit a
mesterrol, mely a szentendrei Ferenczy Miizeum gondozasaban keriilt sajto ala.
F.: Miiveszeti kislexikon; Kortars magyar
miiveszeti lexikon; Uj magyar eletrajzi
lexikon; X X . szazadi magyar miiveszet
Szentendrerol nezve; Haulisch Lenke: A
szentendrei festeszet; Petho Nemeth Erika: Szentendre utcanevei; Csapo Gyorgy:
Ilosvai Varga Istvan; Frank Janos: Szora
but miitermek
INOTAY Kalman (19-20. sz.)
Kereskedo. Fetter Viktorral (1. ott) kozosen nyitottak noi es ferfi divat, vaszon-, rovid- es jatekara kereskedest, majd Simko
Andras (1. ott) utodakent, az 1860-ban
alapitott uzleteben fiiszer- es csemegeamt, asvanyvizet, festekeket forgalmazott
a Dumtsa Jeno u. 1. szam alatt. Mint jo
iizletember tamogatta az 1900-as evek elejen intenzivebben megindult varosi kepeslapok kiadasat. Egy 1909-es kepeslapon a
tulajdonosok biiszken allnak az tizlet ajtajaban, az utcai fronton pedig portekajuk
lathato. ~ tobb varosi tarsadalmi tisztseget
is elvallalt: a Szentendrei Sport Egyestilet
penztarosa, 1909-ben a Szentendrei Keriileti Kereskedok testiiletenek titkara volt.
Endrei alneven cikkeket irt a fovarosi lapokba.
P.: Urmos Lorant: Mit csinalt Inotay Kalman az iizleteben? (Magyar Nemzet, 1997.
Jan. 4.); Udvozlet Szentendrerol!; Dietz Ferenc: Szentendre elete a reklamok tiikreben
II. (Uj Szentendrei Hirlap, 2001. febr. 14.)

JAGOSUTZ Gyorgy (20. sz.)
Komiives. Iparat apjanal tanulta. A kepesitesi tanfolyamot Budapesten, az Allami
Epiteszeti Hivatahial vegezte 1930-ban. ~
a szentendrei Onkentes Tiizolto Egyesulet
szakaszparancsnoka voh. A csalad Rozsakert
neven vendeglot miikodtetett a Duna-parton.
Az 1903-ban itt zajlo szociahsta nepgyiilesrol a Szentendre is Vidike lap is beszamolt.
P.: Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje es cimtara 1931-1932 3.
korz.
JAKSITY Ivdn (Tomya, 1909. jiin. 19.
- Budapest, 2000)
Szerb ortodox pap, tudomanyos kutato,
piispoki helynok. Teologiai tanulmanyait
1930-ban fejezte be.
Diakonussa, pappa 1933-ban szenteltek.
Plebanos volt Szazhalombattan (19331939), Szekesfehervaron (1939-1946), lelkesz Battonyan (1946-1965), majd ezt kovetoen Budapesten folytatatta munkajat. Az
1690 utan Magyarorszagra telepiilt szerbek
tortenetet kutatta. Munkassaganak eredmenye szamos, leveltari forrasokat kozlo kotet. 1989-1995 kozott a szentendrei Szerb
Egyhazi Miizeum vezetoje.
F.: Novacsek Vojnics Komel kozlese
JANEK Jozsef (?, 1896-?, 1981)
Lakatos. Apja, id ~Jdz5e/( 1857-1932) Z6lyom megyebol, Lehotkarol keruh a varosba, anyja Migra Mdria (1867-1941) Lipto
megyebol,
Alsorevicarol
jott Szentendrere.
~ tovabbszolga16 tiszthelyetteskent fegyvermester, majd
Szentendren lakatos lett. Testvere, ~ Jdnos
(1896-1981) a
varos kozismert
kalyhasmetere volt.
F.: Dr. Zauer Karoly: Csaladom, rokonaim,
barataim (kezirat)
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JANKO Janos (Totkomlos, 1833. okt. 1.
-Budapest, 1896. marc. 29.)
Festo es ujsagrajzolo. 1864-ben keriilt a
becsi akademiara, de Pesten mar korabban
is kiallitotta zsanerkepeit. Becsben kezdte
meg humoros rajzainak kesziteset. Kesobb
Pestre hivtak, ettol kezdve a fovarosi elclapok: Ustokos, Bolond Istok, Borsszem
Janko kozoltek rajzait. A Szentendre kornyeki paraszti elet valosaghii bemutatasara torekedett. Megromlott egeszsege miatt
kohozott ki Szentendrere. A Bogdanyi liton
lakott, s innen kiildte be Sanyard Vendel,
Tojas Daniel kalandjah rogzho rajzah. 6 az
elso miivesz, aki felfedezte a varos szepseget, nyugalmat.
1958-ban a belvarosban utcat neveztek el
rola.
F.: Uj magyar eletrajzi lexikon; Haulisch
Lenke: A szentendrei festeszet; Petho
Zsoltne Nemeth Erika: Szentendre utcanevei

On6di Belaval (1. ott) es Paizs Goebl Jen6vel (1. ott), majd a Julian Akademian tanuh.
1926-t61 foiskolai tarsaival egyiitt kijart
Szentendrere festeni, 1928-ban egyik alapitoja a Szentendrei Festok Tarsasaganak.
1931-tol Padovaban, Romaban jart. Fokent
az egyhazmiiveszet erdekelte, emellett festett tortenehni temaju kepeket is. 1947-ben
felmondtak miitermet a szentendrei miivesztelepen. A fovarosban 1922-t61 kiallito
miivesz. A Ferenczy Miizeumon kiviil kiallitottak kepeh az esztergomi Kereszteny
Miizeumban is. Az 6 munkaja az Izbegen
alio Szent Andras templom oltarkepe. A
Szentendrei Festok Tarsasaganak 1930-as
Nemzeti Szalon-beli kiallitasara keszitett
meghivoja kepeslap alakjaban is megjelent.
A kepeslapon a varoshaza lathato.
P.: Uj magyar eletrajzi lexikon; Kortars magyar miiveszeti lexikon, Haulisch Lenke: A
szentendrei festeszet; Udvozlet Szentendrerol!; Bodonyi Emoke: Jeges Erno

JASKO Gyorgy (Szentendre, 20. sz.)
Sutomester. Szakmajat Budapesten tanulta. 1928-ban megalapitotta szentendrei
siitoiizemet, amely villamos geperore voh
berendezve. Huszonot embemek nyujtott
megelhetest.
F.: Pest-Pihs-Solt-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje es cimtara 1931-1932

J O B B A G Y Karoly (Balassagyarmat, 1921.
maj. 27. - Budapest, 1998. jan. 16.)
Kolto, mufordito, Jozsef Attila-dijas (1954,
1963). Az ELTE-n elvegezte az orosz-magyar szakot (1948-1954). Kozben idegennyelvi lektor voh a budapesti miiegyetemen. 1958-1983 kozott az Eotvos Jozsef
Gimnaziumban tanitott.
Szentendrere eloszor 1939-ben latogatott ki.
1969-ben telket es hazat vasaroh a Biikkosparton. Szomszedia. Balogh Ldszlo festomuvesz volt. 6 illusztralta a kolto Szentendrei
bucsu cimii verseskotetet. Gyakran jartak ~
-hoz a Dunakanyarban elo irok, koltok es a
varos miiveszei. Gyakori vendege voh a varos kulturalis rendezvenyeinek.
~ hamvait a csalad hazavitette sziilovarosaba. A siremleket Rajki Ldszlo szentendrei
szobraszmiivesz keszitette.
P.: Petho Nemeth Erika - G. Sin Edh: Irok,
koltok Szentendren

J E G E S Erno (Torontalvasarhely, 1898.
Jan. 12. - Budapest, 1956. nov. 16.)
Festomiivesz, grafikus. A Kepzomiiveszeti
Foiskolan Red Istvdn novendeke. 1922-24ben Parizsban egyiitt dolgozott es lakott

JOSA Miklos (20. sz.)
Pek- es cukraszmester. 1935-ben Vacott
Fischer es Josa cegneven miikodott. 1936ban Veresegyhazon volt onallo iizeme.
1939-ben koltozott Szentendrere. 1945
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utan suto- es tapszeriizeme volt. 1948-ban
kezdett sajtos tallert es molnarkalacsot kesziteni. Keszitmenyei nepszeriiek voltak a
fovarosban is. Szallitott a Royal es a Gellert
Szallodaba, a budapesti Vorosmarty cukraszdaba is. Ezenkiviil szamos videki varosba: Sopron, Nyiregyhaza, Szombathely,
Kecskemet. Kedvelt csemegei szentendrei
emblemas nejloncsomagolasban keriihek a
fogyasztokhoz. 1951-ben siitodejet felajanlotta az allamnak. A Kossuth Lajos u. 13.
szam alatti peksege Szentendrei Stitoipari
Vallalat neven miikodott tovabb. A Torok
kozben langosstitodet iizemeltetett.
F.: Egy evszazad kronikaja; Dietz Ferenc
kozlese
JOVANOVICS Vikentije (Szentendre,
1689-Belgrad, 1737. jun. 17.)
Szerb ortodox pap, majd piispok. 1728-ban
aradi piispok lett, 1731-tol Belgrad-karlocai
ersek. Egyhazi szakkonyvek iroja.
R: Szofrics Pal: Momentumok Szentendre
varos multjabol es jelenebol; Petho Nemeth
Erika - G. Sin Edh: Irok, kohok Szentendren; Fedora Bikar: Sentandreja u ogledalu
proslosti
KADA Mihaly (Zsohia/Zilina, Szlovakia,
1860. aug. 24. - Szentendre, 1925. febr.
16.)
Romai katolikus plebanos, szentszeki tanacsos. Filozofiai es teologiai tanulmanyah Nagyszombaton es Pesten vegezte.
Ferences rendi aldozopap, teologiai tanar
(Galgoc, 1885-1893).
Szentendren kaplan (1893-1896), adminiszfrator (1896-1898), helyettes plebanos
(1898-1900), plebanos (1900-1925).
~ beszelt magyarul, szlovakul, nemetiil
es dalmatul. Dolgozatai tobb hitbuzgahni
lapban megjelentek. Onallo miive: Gazda
Adalbert es Bencsics Antal XVIII. szdzadbeli ferencrendi irok eletrajza. (1893). O
irta a Borovszky Samuel altal szerkesztett
Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegyet bemutato
monografiaban a Szentendre cimii reszt. Virilista, a helyi hitelszovetkezet alapitoja, a
Szentendrei Varosfejleszto Egyestilet egyik
alapito tagja, alehioke (1913), a romai ka-

tolikus iskola igazgatoja, a Romai Katolikus
Legenyegylet (1899), a Szentendrei Kereszteny Gazdakor (1904) alapitoja, a Magyar
Turista Egyestilet tiszteletbeh ehioke. Az 6
nevet viseli a Tyukovacon levo Kada-csiics
(290 m), ahonnan szep kilatas nyilik a varosra, a Dunara es a komyezo hegyekre. A
romai katolikus kalvarian temettek el.
R: Katona Gyulane Szentendrey Katalin:
A szentendrei katolikus egyhaz es plebania tortenete 1002-1992; Barcza Imre Thirring Gusztav: Budapest Duna-jobbparti
komyeke; Dietz Ferenc: A Szentendrei Varosfejleszto Egyestilet 1913-1914
KADAR Antal, dr. (Suhatag, 1855 - Dorog, 1926)
Orvos, banyakeriileti igazgato foorvos,
egeszsegiigyi tanacsos. Az orvosi egyetemet
Budapesten vegezte el. Orvos az oradnai
rezbanyaban, kesobb ugyanott keriileti foorvos, igazgato. Korhazparancsnokkent reszt
vett az I . vilaghaboniban. 1919-ben nyugdijba ment. Ezutan Szentendrere koltozott,
ahol egy ideig orvoskent is dolgozott. Dorogon halt meg, de kivansagara Szentendren
helyeztek orok nyugalomra.
R: Magyar kozeleti ahnanach
K A L A F U T H Janos (Szuhogy, 1883. okt.
6. - Szentendre, 1952. apr. 14.)
Asztalosmester, iro, kolto. Sztilofalujabol
tizevesen Budapestte szokott, es kitanulta az
asztalos ipart. Kesobb onallo iizemet nyitott,
ahol fokent tanszereket gyartott. 1919-ben
Szentendrere
koltozott. Kezdetben a Torokvolgyi liton
lakott, majd az
1920-as evekben a Bogdanyi
u. 15. szam ala
koltozott, ahol
faipari iizemet
nyitott. Altalaban hat-nyolc
alkalmazottnak
adott munkat. Leanya ugyanebben az epiiletben vendeglot tartott fenn, amelynek jo
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borairol es izes eteleirol konyveben On6di
Bela (1. ott) festomiivesz is megemlekezett.
A csalad 1945 utan a Bem utcaba koltozott,
ahonnan ~ tobbszor elindult „szerencset
probalni", de mindig visszatert Szentendrere. Vegiil a kocsigyar portasakent halt meg.
A szerteagazo erdeklodesii, bohem iparosmester a '20-as, '40-es evek Szentendrejenek egyik kozismert, jellegzetes egyenisege
voh. 6 adta ki (1929) a Pilishegyvideki Hirlap cimii helyi lijsagot, 1935-ben 6 leplezte
le az akkori polgarmester, Papp Viktor (1.
ott) visszaeleseit. Verseket es elbeszeleseket
is irt (Vdlgyi hangok, 1940). Dalah Horvath
Akos (1. ott) es Hdmory Dalma zenesitette
meg. A csaladjarol irt kezhatos regenyet {A
kit Gdrdai Idny) a Magyar Filmiroda szandekozott filmre vhmi.
F.: Petho Nemeth Erika - G. Sin Edh: Irok,
koltok Szentendren
KALLAY Laszlo Istvan, dr. (Rakoskereszttir, 1903. nov. 7. - Budapest, 1968. jiil.
20.)
Ugyved. Jogi tanuhnanyokat Parizsban a
Sorbonne-on es Lipcseben folytatott. Diplomajat aPazmany Peter Tudomanyegyetemen
szerezte. Az egyetemre Szentendrerol jart
be. Jol sakkozott. 1931-ben Tuolouse-ban
Noskolovszki
orosz nagymester ellen dontetlent ert el.
Budapesten a
Nephadsereg
utcaban tartott
feim iigyvedi
irodat. A hetvegeket azonban
mindig a varosban toltotte,
ahol fogadott
helyi ugyfeleket is.
P.: fia, dr. Kallay Istvan kozlese
KALLAY Sdndor (Ujtorda, 1872. jan. 5.
-Budapest, 1962. jiil. 28.)
Banktisztviselo, igazgato. Kozepiskolait Kolozsvarott, az egyetemet Becsben es
Grazban vegezte. Eredetileg ironak, kol74

tonek kesziilt.
Ket kotete meg
is jelent: Osztol
oszig (18971898, versek),
Aprosdgok
(1898, elbeszelesek, rajzok).
Az
egyetem
elvegzese utan
banktisztviselo
lett. 1893-ban
keriih a Kisbirtokosok Orszagos Foldhitelintezetehez, ahol 1923-1931-ig megszakitas nelkiil igazgatoi rangban miikodott.
1929-ben Izbegen mintegy 30 hold fdldet vasarolt. A Buda-Sashegyi borvidekhez tartozo teriileten, a varost korulvevo
,^zol6 szoknydban" gazdalkodott. Izbeg
nevevel cimkezett borat orszagosan is ismertek. Otven disznot gondozo sertestelepet is fonntartott. Lakasuk a Jozsef Attila
utcaban volt.
~ megtelepedesetol kezdve reszt vallalt a
helyi kozeleteben. Izbeg valasztott kepviseloje. Mint az osztrak alpinista tarsasag
tagja, felfedezte a komyezo Pilis-hegyseg
turisztikai erteket, es javaslatot keszitett
Szentendre mint nyaralohely is week-end
telep kiepheserol. Szamosi Soos Vilmos
(1. ott) szobrasz portret keszitett rola. A
Biikkos-patakon felallitott, ma is letezo,
sokaig Kdllay-hidnak emlegetett vashidat
kapcsolatai reven 6 szerezte a varosnak. A
II. vilaghaboni utan birtokat felajanlotta az
allamnak, amely a Mathiasz Janos Termeloszovetkezet resze lett.
P.: Pest-Pilis-Solt-ICiskun varmegye altalanos ismertetoje es cimtara 1931-32 3.
korz.; Pilishegyvideki litmutato; unokaja,
dr. Kallay Istvan kozlese
KALLAY Ubul (?, 1907 - Szentendre,
1978. okt. 4.)
Agrarmemok. A Mezogazdasagi Akademiat Debrecenben vegezte. A ket vilaghaboni
kozott a Kultuszminiszteriumban dolgozott.
1953-ban, a kitelepitesek idejen a csaladnak sikeriih Szentendren lakashoz jutnia, a
PEVDI-ben pedig gepbeallitoi allast kapott.

Fia, Peter 1994-1998 kozott Szentendre
polgarmestere volt. Hamvait a szamarhegyi
temetoben a kozos csaladi sirboh orzi.
F.: Magyar feltamadas lexikona; fia, Kallay
Peter kozlese
KANDO Gyula (Savona, Olaszorszag,
1908. Jan. 17. - Szentendre, 1968. aug. 17.)
Festomiivesz. A Bortnyik Sdndor alapitotta
grafikai iskola novendeke. Palyaja kezdeten remklamgrafikaval foglalkozott. 1930ban az Iparmiiveszeti Miizeimiban rendezett Konyv- es
Reklammiiv e szeti k i a l l i tason Victor
Vasarelyvel
egyiitt
allitott k i . 1938tol Parzsbanelt
es aUcotott.
A I I . vilaghaboni alatt felesegevel reszt vett
a zsidomento
akcioban. A szentendrei kotodesii Balint
Endre (1. ott) nehany honapig az 6 neve
alatt eh es aUcotott. Miiveszetevel az Europai Iskola kepviseloi koze soroljak. 1945
utan hazatert, es az Europai Iskolabol kivalt
Konkret Miiveszet Magyarorszagi Csoport tagjakent miiveivel szerepelt a Salon
de Realites Nouvelles kiallitasan. Igy lijra
visszatert Parizsba. 1950-ben Szentendrere
koltozott. 1957-t61 kiallitott a helyi tarlatokon. Kesobb alkalma nyilt ra, hogy lijra
kulfoldre menjen: Torokorszag (1959),
Parizs (1961), Amerika (1967). A halala
eveben festett Szentendrei tandcshdza este
cimii sziirrealista kepe erzekletes kepet ad
a barokk kisvarosrol. A csaknem elfelejtett
festomiivesz hagyatekabol a Ferenczy Miizeum 2003-ban reprezentativ kiallitast rendezett.
R: Kando Gyula (1908-1968); X X . szazadi
magyar miiveszet Szentendrerol nezve
KANTOR Andor (Budapest, 1901. dec. 7.
-Budapest, 1990. apr. 2.)
Festomuvesz. A Kepzomiiveszeti Foiskolan

Rudnay Gyula novendeke.
1929-t61 rendszeresen latogatta a szentendrei miivesztelepet, 1937-t61
a Szentendrei
Festok Tarsasaga tagja. 1948tol a Torok Pal
utcai Kepzomiiveszeti Gimnaziumban tanit. Tartozkodo
szinmegoldasii,
posztimpresszionisztikus
hangvetelii kepeivel 1928 ota szerepeh kiallitasokon. 1950-es evektol pikturajaban impresszionista vonasok uralkodnak el.
R: Uj magyar eletrajzi lexikon; Kortars magyar miiveszeti lexikon; Muveszeti kislexikon;
XX. szazadi magyar miiveszet Szentendrerol
nezve; Hauhsch Lenke: A szentendrei festeszet, 30. p.; Mezei Otto: Kantor Andor (Miiveszet, 1970/12.); Toth Antal: A szentendrei
regi muvesztelep (Miiveszet, 1972/9)
•

KARADZICS Vuk (?, 1787 - ?, 1864)
Iro, nyelviijito, irodalomkritikus. A szerb
hodalomtudomany es kultiira neves alakja,
az hodalmi nyelv es a helyesiras reformatora.Azelso szerb
szotar (Recnik)
megalkotoja.
Megfordult
Szentendren a
szerb iskola tanarainal. 1987ben, sziiletesenek ketszazadik
evfordulojan a
szerb-magyar
kozos kultiirara emlekezve a
Pozsarevacska templomhoz kozel egy kis
teret neveztek el rola, itt egy haz falan emlektablat helyeztek el.
P.: Milosevhs Peter: A szerb irodalom
tortenete; Stajanovic, L j . : Zivot i rad
Vuka Stefanovica Karadzica, Sto (100)
najznamenitijih Srba; Petho Zsoltne Nemeth Erika: Szentendre utcanevei
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K A R A S Z Lajos (Nagysap, 1907. marc. 12.
- Szentendre, 2002. jiil. 14.)
Penziigyor, varosgazda. 1938-t61 lakott
Szentendren, a Kanonok utca 7. szam alatt.
1925 es 1946 kozott a Magyar Kiralyi Penzugyorsegen es a Kozellatasi Hivatalban dolgozott.
Szentendren a varosi tanacs alkalmazasaban
gondnok es varosgazda. A feladatai koze
tartozott az utak, hidak, kozkutak, forrasok,
patakmedrek karbantartasa, szemetszallitas,
apaallatok tartasa, kocsisok, pasztorok szerzodtetese, arvizvedelem. ~ -t 1956 oktobereben bevalasztottak a varoshazan megalakult
Nemzeti Bizottmanyba. 1957-ben allasabol
elbocsajtottak, 1958-ban het honap bortonbiintetesre iteltek. A veresek miatt egeszsege megrendiih, egyik vesejet ki kellett venni. Szabadulasa utan aUcalmi munkakbol
elt. 1964-ben amnesztiaban reszesult. 1991ben otvenhatos tevekenysegeert A hazdert
es szabadsdgert emlekermet es oklevelet
kapott. Halalakor a varos onkormanyzata
sajat halottjanak tekintette. Hamvai a varosi
koztemetoben nyugszanak.
P.: Bottlikne Karasz Aranka kozlese; Mate
Gyorgy: Arckepvazlatok otvenhatbol (Szentendre es Videke, 2000. okt. 20.)
KATONA Gyula, dr. (Szentendre, 1919.
szept. 12. - Budapest, 2005. nov. 14.)
Orvos. Edesapja id. ~ Karcagon volt orvos.
Az I . vilaghaboni idejen katonaorvoskent
vezenyeltek Szentendrere. Itt vette felesegiil
Thaller Vilmdi.
Ifj. ~ szuleivel
visszatert Karcagra. Ott vegezte az elemi
iskolat, majd a
gimnaziumot
is. A Pazmany
Peter
Tudomanyegyetem
orvosi karat elvegezve 1944ben Szentendren kezdte meg orvosi praxisat. A front
alatt egyediil latta el a varos betegeh. Rovid
ideig a fovarosbol ide kihelyezett Rokus
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Korhaz szuleszeti osztalyat is 6 latta el. A
haboni befejeztevel a Szent Janos Korhaz
orvosa, majd visszatert Szentendrere, ahol
1950-ig haziorvoskent dolgozott. Ezutan
mint korzeti orvos vegezte munkajat. A varos mellett elvallalta Pilisszentlaszlo orvosi
gondozasat is (1945-1974). A betegellatas mellett reszt vett a varos haboni utani
egeszsegiigyenek lijjaszervezeseben. Tobb
mint 25 evig varosi tanacstag, a szocialis
egeszsegiigyi bizottsag elnokekent folyamatosan foglalkozott a varos szocialpolitikajaval, egeszsegugyevel. Nyugdijazasa
utan sem hagyta abba a munkat. Segitette
az idekeriilo idosebb es ifjabb kollegait.
Tamogatta az egeszseges varosert inditott
egeszsegiigyi munkat. Halalaig szolgalta a
varost. 50 evi orvosi es tarsadalmi munkaja soran szamos kitiintetest kapott: miniszteri dicseret (1956), erdemes orvos (1973),
a Varosert- az Egeszsegiigyert (1975), Pro
Urbe Szentendre (1978), Szentendre diszpolgara (1983), Pro Sanitate (1994). A varos sajat halottjanak tekintette. Hamvait a
romai katolikus kapolnaban csaladtagjai
melle helyeztek orok nyugalomra.
P.: Tan Erika: Alazattal, hivatastudattal:
Egy orvos, akit mindenki szeret (Szentendre es Videke, 1994. szept. 15.); Sz. N.:
Recept egy szep eletpalyahoz (Szentendre
es Videke, 2004. dec. 10.); Szentendrei arckepcsamok I . ; In memoriam Katona Gyula
(Szentendre es Videke, 2005. nov. 25.)
KATONA Sandor (Kiskunfelegyhaza,
1920-Szentendre, 1977)
Tanacselnok. A Szolgaltatoipari Szovetkezet (SZISZ) helyi elnoke, majd 1954. dec.
6. - 1956. aug. 24. kozott Szentendre varos
tanacselnoke. A varosi koztemetoben van
eltemetve.
P.: Petho Nemeth Erika: Polgarmesterek,
tanacselnokok Szentendren (Szentendre es
Videke, 1994. nov 1.)
K E L E M E N Emil (Budapest, 1895. jiin. 9.
-New York, 1973. apr. 25.)
Festomiivesz, grafikus. A Kepzomiiveszeti
Foiskolan tanult, majd tanulmanyutat tett
Nemet-, Olasz- es Franciaorszagban. 1929

nyaran a szentendrei miivesztelep meghivott vendegekent foleg tajkepeket festett
(Kalvaria, Duna, Ovaros). Harmas portrejan az ugyancsak a telepen dolgozo PaizsGoebel Jeno (1. ott), Mattioni Eszter es 6
maga lathato. 1927 ota kiallito miivesz.
1957-t61NewYorkbanelt.
F.: Haulisch Lenke: A szentendrei festeszet
K E M E N Y Katalin, dr., Hamvas Beldne
(Torda, 1909. aug. 31. - Budapest, 2004)
Iro, miiveszettortenesz, miifordito. A budapesti Pazmany Peter Tudomanyegyetemen
magyar-francia szakos tanari diplomat szerzett,filozofiaboldoktorait.
1920-ban csaladjat a romanok kiutasitottak
Erdelybol, azota Budapesten elt. 1937-ben
kotott hazassagot Hamvas Beldval (1. ott).
Ezt kovetoen kerult kapcsolatba Szentendrevel. 1937-1947 kozott tobb nyarat toltott ferjevel a varosban, baratsagba keriilt
a miivesztelep tobb festojevel. Az 1960-as
evekben telket vettek Pismanyban, a Cseresznyes liton. A fahaz ~ sok irasanak vah
alkotomiihelyeve. 1947-ig novellai, tanulmanyai jelentek meg, de 1948-49-t61 ferjevel egyiitt tiltott listara keriilt. Mindossze a
parizsi Magyar Miihelyben jelent meg egy
regenyreszlete {Soliloquia, 1965). Miielemzeseket tett kozze Henry Moore-r6\,
Veszelszky Beldrol (1981), Vajda Lajosrol
(1. ott) (1987). Hamvait ferje melle temettek
a szentendrei koztemetoben.
F.: Uj magyar irodalmi lexikon, Petho
Nemeth Erika - G. Sin Edit: Irok, koltok
Szentendren; Szentendrei arckepcsamok I .
K E R E K E S Pal (Gomba, 1903. nov 13.
- Szentendre, 1977. apr. 26.)
Tanito, iskolaigazgato, arany diplomas
pedagogus. A Nagykorosi Tanitokepzon
vegzett mint kantortanito. 1928-ban kerult
Szentendrere, ahol eloszor a reformatus elemi iskolaban tanitott, kesobb az igazgatoja
lett. A Szentendrei Polgari Kor dalardajanak es a Horvath Nyolcas (enekkar) tagja.
1945-t61 nyugdijazasaig az Alkotmany utcai fiuiskola tanara. Ezt kovetoen Izbegen a
fiokkonyvtar vezetoje. Tanitoi munkaja elismeresekent 1966-ban miniszteri dicseretet

kapott. 1958ban a helyi miivelodesi tanacs
elnokekent
dolgozott. Tamogatta a varosban kibontakozo szovetkezeti munkat is.
A Dunakanyar
AFESZ-ban
vegzett munkajaert a Konnyiiipari Mmiszteriumtol ket
izben is kapott emlekermet (1970, 1975)
P.: Nyugdijban (Pest Megyei Hirlap, 1996.
aug. 13.); lanya, Kerekes Tunde es Dietz
Ferenc kozlese
K E R E N Y I Jeno (Budapest, 1908. nov. 20.
-Budapest, 1975. jiil. 10.)
Szobrasz, Munkacsy-dijas (1950, 1953),
Kossuth-dijas (1955), erdemes (1964) es kivalo (1966) miivesz. 1931-37 kozott a Kepzomiiveszeti
Foiskolan Bory
Jeno tanitvanya. 1938 ota
kiallito miivesz.
A 20. szazadi
magyar szobraszat egyik legeroteljesebb
szobraszegyenisege. Miiveit
a dramai expresszivitas, eroteljes kompozicio es izgatott feluletkezeles
jellemzi. Szobrait 1978-t61 miizeumban
allitottak ki Szentendren, az Ady Endre u.
6. sz. alatt, mely latogatottsag hianyaban
2003-ban bezart.
P.: Uj magyar elefrajzi lexikon; Miizeumok
Pest megyeben
K E S S E R U Kdlman, dr. (Dunaszentbenedek, 1899. szept. 13. - Szentendre, 1981.
jiil. 31.)
Jogasz, jarasi foszolgabfro. A kozepiskolat
Nagyenyeden vegezte, jogi diplomajat a
budapesti Pazmany P6ter Tudomanyegye77

szat dolgozoi (Szentendre es Videke, 1998.
temen szerezte,
nov. 13.)
s ezt kovetoen
Pest-Pilis-SoltKEZDI-KOVACS Elemer (Budapest,
Kiskun varme1898-?)
gye szolgalataba lepett. 1941- Festomiivesz. Festeszeti kepzest edesapjatol, ~ Ldszlo festomiivesztol nyert. 1929ben megvalaszben Szentendren plein ah tanuhnanyokat
tottak a szentfestett, melyek koziil a legsikeriihebb a
endrei
jaras
Preobrazsenszka templom racsos kapujafoszolgabirarol
kesziih. Ekkor festette Szentendren elso
janak. 1944-ben
vazlatat a Parasztlakodalom cimu kepehez,
nem
hajtotta
melyre 1931-ben a Jellmek Gida-dijat kapvegre a kiuritesi parancsot, ennek eredmeta. A kepet 1932-ben a Velencei Biennalen
nyekent a jarasban megmaradt a gazdasagi
allitottak ki.
felszereles es az allatallomany nagy resze.
Kijatszva a rendeleteket szamos zsido vaP.: Haulisch Lenke: A szentendrei festeszet
rosi polgar eletet mentette meg. Intezkedeseivel lehetove tette, hogy Leanyfalim ottKHUEN-HEDERVARY Sandor, dr., grof
hont talaljon, ehejtozzon mintegy negy szaz
(Hedervar, 1881. jiin. 16. - Szentendre,
lengyel menekiilt. Dr. Dezsofi Ferenc (1. 1946. szept. 8.)
ott) polgarmesterrel egyiitt megakadalyozDiplomata. ~ Karoly miniszterelnokfia.Feta, hogy a bevonulo nemetek felrobbantsak
lesege, Farkas Anna szentendrei lakos voh.
a telefonkozpontot, illetve a Biikkos-patak
1925-t61 a kuliigyminiszter allando helyethidjat. 1945-ben allasabol elbocsajtottak.
tese rendkiviili koveti es meghatalmazott
Ezt kovetoen letartoztattak, es biinteto eljaminiszteri rangban. 1934 es 1941 kozott parast indhottak ellene. Hat honapig vizsgalati
rizsi nagykovet. O volt a kiilugyi szolgalat
fiagsagban tartottak. A haboru utan tetteiert megszervezoje.
tobb koszonetet kapott a megmentett zsido
A Moller Istvdn epitesz altal tervezett szentcsaladoktol, 1946-ban koszono levelet kulendrei villajukat 1945 utan allamositottak.
dott neki a Nemzetkozi Voroskereszt lenKesobb itt miikodott a Fenyves szallo (Ady
gyel osztalya. 1948 aprilisaban a NepbiroEndre u.). A lexikon szerint Szentendren a
sag buncselekmeny hianyaban felmentette,
Dunaba fiiUadt. Holtteste azonban sosem
de el kellett hagynia lakasat, es csak fizikai
keriih elo, csak a holmija. Elttinterol ezert
munkat vegezhetett. Volt banyamunkas,
kiilonbozo tortenetek keringtek a varosban.
ffito, biztositasi ugynok. 1979-ben Lengyel- Egyik valtozat szerhit afi^anciakkiszoktetorszag kitiintette a Lengyel Nepkoztarsasag
tek az orszagbol. Felesege 1956 utan kiteleErdemrendje arany fokozataval.
puh Parizsba.
F.: Schleininger Tamas: Memento, Kesserii
F.: Uj magyar eletrajzi lexikon I I I . ; SzentKalman a szentendrei jaras foszolgabiraja
endrei polgarok, Beszelgetes Drobilits Eva(Szentendrei Miizeumi Piizetek 1); Schleival (Uj Szentendrei Hirlap, 2000. dec. 2.);
ninger Tamas: Kesserii Kahnan (Szentend- Antolik Arpad kozlese
rei Polgar, 1994. 5. sz.)
KESZTHELYI Katalin, dr. (?, 1940. jiil.
25. - ?, 1998. nov. 4.)
Fogszakorvos. 1963-ban vegezte el az egyetemet, s a kovetkezo evtol kezdve harom
evtizeden keresztul naponta jart ki Szentendrere a fogaszati rendelobe.
P.: Dietz Ferenc kozlese; Biicsiiznak a foga78

KILLAR Ferenc (20. sz.)
Szentendre kozismert, kozkedveh szemelyisege. Dolgozott a varos szamos epitkezesen, a Ferenczy Miizeum asatasain, s mint
siraso is szolgalta a helyieket. Eveken at 6
szemelyesitette meg a dalmatok esovarazs16 Dodoldikt. Szeberenyi Lehel (1. ott) regenyt irt rola Tibike Tartaroszban cimmel.

Tomay Mari versben biicsuzott el tole halalakor: Dodola - Killdr Ferenc emlekenek.
R: Tomay Mari: Az elsiillyedt Duna; Dr. Sin
Edit: Meg egyszer Killar bacsirol (Uj Szentendrei Hirlap 1996. marc. 8.); Szeberenyi
Lehel: Tibike Tartaroszban
K I S A N Y I K Imre (?, 1884. aug. 24. Szentendre, 1945)
Vendeglos, kisbirtokos. A Kisanek csalad
mintegy ketszazotven eve erkezett a kozepdalmaciai Kistanje varosabol Szentendrere. Elso ismert
osuk ~ dedapja,
~ Jozsef {\1%A1852).
~ szoleszeti es
boraszati tanfolyamot vegzett.
Vendeglojeben
(Szent
Imre
herceg litja, ma
Bartok Bela u.
3.) sajat termesii borait merte
ki. A hangulatos szololugasos vendeglot az
igenyesebb kozonseg kereste fel. Gyakori vendegei voltak a szazad elso feleben a
varosba kijaro, illetve itt letelepiilt festok.
A vendeglo helyszinkent szerepelt a haboru
utan tobb magyar filmben is. Kovacsoltvas
cegeret a csalad orzi. Az egykori preshaz
nagy faprese a szentendrei Aranysarkany
vendeglot disziti.
~ tobb tarsadalmi tisztseget is betoltott, voh
egyhazkozsegi, iskolaszeki tag es a Dalmat
Egylet elnoke is. Hamvait a hat generaciot
orzo szamarhegyi katolikus temetoben levo
csaladi kriptaban helyeztek el.
Felesege: Botzenhardt Mdria. Gyermekei:
~ Anna, Stoltz Denesne (1. ott), ~ Margit,
Mincsovics Illesne (1918-2001), ~ Mdria, Tihanyi Kdlmdnne (1920-),-Imre (1926-1979).
F. Szantho Imre: Padlasszobam, Egy vendeglo a magyar Montmartre-on (Pest Megyei Hhlap, 1973. okt. 7.); Dr. Katona
Gyulane Szentendrey Katalm: A szentendrei katolikus egyhaz es plebania tortenete
1002-1992; Vendeglatas anno... es most;
Kisanyik Imrene kozlese

KISS Ferenc (Tiszapeterfalva, Csehszlovakia, majd Ukrajna, 1928. nov. 11. - Budapest, 1999. okt. 30.)
Irodalomtortenesz, kritikus. Kutatasi terulete a nepi irodalom, a 20. szazadi magyar
kolteszet. Az irodalomtudomany kandidatusa (1978). Munkassagat Ady-jutalomdijjal
(1979) es Jozsef Attila-dijjal (1984) ismertek el.
1974-ben vett nyaralot Szentendren (Tyukos
diilo 21.). Haza eveken keresztul irodalmi
muhely, a hazai es kiilfoldi irok, koltok taldlkozohelye voh. Tobbszor jart nala Csoori
Sdndor, Kormos Istvdn, Nagy Ldszlo, Utassy
Jozsef Nddas Peter, a Tiszatdj szerkesztoi.
Miutan barataival gyakran jart Erdelyben,
viszontlatogatasra eljott hozza SUto Andrds,
Kdntor Lajos, Kdnyddi Sdndor. Bolgar irokat es koltoket is vendegiil latott szentendei
nyaralojaban, akikkel Nagy Ldszlo reven
keriilt kapcsolatba. ~ joreszt itt irta a Csoori
Sdndor (1990) es Nagy Ldszlo (1994) cimii
konyveit.
P.: Magyar es nemzetkozi ki kicsoda; Petho
Nemeth Erika - G. Sin Edit: Irok, kohok
Szentendren; Szentendrei arckepcsamok I .
KISS Jozsef, id. (Nadudvar, 1895. apr. 18.
- Szentendre, 1964. maj. 26.)
Fuszer-, csemege- es gyarmatarukereskedo,
kaveszakerto. Uzletet 1919. okt. 15-en nyitotta meg Szentendren, a Dumtsa Jeno u.
1. szam alatt.
Kesobb megvasaroltak
a
Dumtsa Jeno
utca 4. szam
alatti hazat is.
Gy armataru
iizlete hamarosan orszagosan
ismert lett. Sajat
porkolesii
Eldorddo
es
Sziren kavekeverek torvenyileg vedett, orszagosan keresett cikk voh. Kesobb az ahala keszhett
Ideal-Triumph kavepotlot is szabadalmaztatta. Megrendeloi kozott voltak szallodak,
kavehazak, vendeglok Gyortol Debrecenig,
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Vactol Kolozsvarig. 6 volt a szallitoja a
balatonfuredi szivkorhaznak is. A kavehoz
a vedjegyet a hazban berlokent lako Vajda Lajos (1. ott) festomuvesz keszitette.
1951-ben az iizletet allamositottak. 1953ban kaptak ismet iparengedelyt zoldseg- es
gyumolcskereskedesre a varosi tanacs altal
kijeloh uzletben (Rakoczi Ferenc u. 9.).
F.: unokaja, Szentklaray Martoime kozlese
KISS JOZSEF, ifj. (Szentendre, 1924.
marc. 1.-Szentendre, 1996. jan. 13.)
Kereskedo. Id. ~ (1. ott) fia. Az altalanos
iskolat Szentendren vegezte. Budapesten a
Hunfalvy Janos Kereskedelmi Kozepiskolaban erettsegizett. Ket evig jart a Kozgazdasagtudomanyi Egyetemre, majd a csaladi
iizletbe ment dolgozni.
Az allamositas utan mint esztergalyos harom evig dolgozott a keziszerszamgyarban.
Ezt kovetoen szentendrei szakmunkasokkal
letrehoztak a Vasipari KTSZ-t, amelynek tizenharom evig volt az elnoke. Apja halala
utan, 1964-ben atvette az akkor mar zoldseg- es gyiunolcskereskedest, s vezette egeszen nyugdijazasaig. Ezt kovetoen lanya,
es annak ferje, Szentklaray Marton vitte
tovabb 1996 jiiniusaig, a vegleges bezarasig
az uzletet.
~ 1985-ben Pro Urbe Szentendre kituntetesben reszesiilt.
P.: lanya, Szentklaray Martonne kozlese
KLEIN Jozsef (19-20. sz.)
Fointezo, allomasfonok. 1910-t61 alh a vasiit szolgalataban. 1913-t61 Szentendren voh
allomasfonok.
P.: Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje es cimtara 1931-32 3. korz.
KLEMENT Antal (19-20. sz.)
Pekmester. A Stajerorszagbol szarmazo svab
csalad Obudarol keriilt 1823-ban Szentendrere. Az ukapa borkereskedokent tartotta el
a csaladot. Hazuk a Pozsarevacska szerb
templom kozeleben allt. A nagy csalad
- ahol nem voh ritka a tiz, tizenket gyerek
- iparoskent (pek, hentes) szolgalta a varos
lakoit. A ket hentesboltjuk koziil az egyik a
Fo teren, a masik a HEV-allomasnal, a mai
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Kaiser's helyen allt. Vagohidjukat 1952ben atvittek Vacra. Azota nines vagohid
Szentendren.
~ fiai is a pekmesterseget tanuhak ki. ~ Jdnos Budakalaszon, ~ Ferenc Szigetmonostoron, ~ Ldszlo (1913-1961) Szentendren,
az Arpad u. 6. szam alatt miikodtette az
1948-ban allamositott siitouzemet.
P.: A Klement csalad (Uj Szentendrei Hirlap, 2000. okt. 7.); Klement Laszlo kozlese
KMETTY Janos (Miskolc, 1889. dec. 23.
- Budapest, 1975. nov. 16.)
Festomiivesz, Kossuth-dijas, erdemes miivesz, foiskolai tanar. A ket vilaghaboni
kozotti festonemzedek jelentos tagja. A
Cezanne-i vonal kovetkezetes miiveloje.
Maganiskolaban,
majd
Ferenczy Karolynal (1. ott)
tanult. 1911ben Parizsban
a Julian Akademian toltott egy
evet. A K U T
alapito tagja es
alelnoke. Szerkeszto aUcatii miivesz, kozel alh a kubizmushoz. 1922-t61 nyaranta
Szentendren festett. 1946-t61 a Szentendrei
Festok Tarsasaganak tagja. Prizmaformakra bontott feluleteit eros kontiirokkal keretezi. Tobb iivegablakot is keszitett. Mint
miiveszetpedagogus, teoretikus is jelentos.
Alapveto fontossagii muve: ,J^estd voltam
es vagyok (Kovalovszky Marta tanulmanyaval, 1976), valamint Miiveszetelmeleti
feljegyzesek cimii sorozata, melyet harom
reszben kozolt az Ars Hungaric, 1977/12, 1979). 1981-tol a varosban miizeum es
utca viseli a nevet.
P.: Kortars magyar miiveszeti lexikon
I - I I L ; Uj magyar eletrajzi lexikon; Miizeumok Pest megyeben; X X . szazadi magyar
miiveszet Szentendrerol nezve; Pogany
O. Gabor: Kmetty Janos, Ter es Forma,
1947/9.; Kovalovszky Marta - Kovacs Pe-

ter: Kmetty Janos kepei es rajzai, (Miiveszet, 1960/9.)
KOKA Ferenc (Budapest, 1934. dec. 18.
-Budapest, 1997. jiin. 30.)
Festomiivesz, Munkacsy-dijas (1972). A
Kepzomiiveszeti Foiskolat 1954-1960 kozott vegezte. 1969-t61 kiallito miivesz. A
60-as evekben
a „szurnaturalista" vonulathoz tartozott (Csernus,
Lakner, Korga),
majd sziirrealisztikus, metafizikus kepeket festett. A
magyarorszagi
kiallitohelyek
mellett miivei
lathatoak voltak Sao Paoloban, Parizsban,
Kolnben, Aachenben. A II. Tajfesteszeti
Biennalen 1976-ban aranydiplomat nyert.
1969-ben telepedett le Szentendren, a Kalvaria liti lij miivesztelepen. Autobaleset
aldozata lett. Hamvai Budapesten nyugszanak, a Kerepesi liti temetoben.
P.: Kortars magyar miiveszeti lexikon;
Bereczky Lorant.: Festoiseg es fegyelem
(Miiveszet, 1976/9.)
KOMACSEK Vendelinus (Egbel, 1819
- Szentendre, 1864. maj. 29.)
Romai katolikus pap. A teologiai Becsben, a
Collegium Pazmaneumban vegezte. Szentendren hiisz evig (1844-1864) volt kaplan.
Hamvai a romai katolikus kalvaria falai
kozt nyugszanak..
F; Dr. Katona Gyulane Szentendrey Katalin:
A szentendrei katolikus egyhaz es plebania
tortenete 1002-1992
KONDORBela (Budapest, 1931. febr. 17.
-Budapest, 1972. dec. 12.)
Festomiivesz, grafikus, kolto, Munkacsydijas (1965, 1971). A Kepzomiiveszeti Foiskolan 1951-1956 kozott Barcsay Jeno (1.
ott), Kmetty Janos (1. ott) es Koffdn Kdroly
tanitvanya. 1954-t61 kiallito miivesz. 1964-

ben elnyerte a
tokioi nemzetkozi grafikai
biennale dijat.
Miiveszetet a
szimbolumteremto ero, a
sziirrealisztikus
latomasszeriiseg es az
intellektualis,
tiszta konstruktivitas egyeni otvQzete jellemzi. A 60-as
evekben szilenciumra iteltetve nem kapott
megbizast, igy kezdett el grafikaval (foleg
rezkarccal) foglalkozni. Rovid ido alatt a
modem magyar grafika egyik elso szamii
mestere lett. Eleteben Boldogsdgtoredek
cimmel (1971) verseskotete jelent meg.
Posztumusz kotetei: Jelet hagyni (1974),
Angyal a vdros folott (1987). Kezdetben a
nagymarosi miivesztelepen festett, 1960-t61
at-atjart Szentendrere, Barcsay Jenohoz (1.
ott). Tobb izben megpalyazta a szentendrei
miivesztelep tagsagat, de csak halala elott
nehany honappal nyerte el festomiivesz
elettarsaval, Kaponya Judittal. A varosban
toltott ido alatt Korniss Dezsohoz (1. ott)
es Kmetty Jdnoshoz (1. ott) fiizte baratsag.
Versei kozul tobb helyi ihletesii. 1991-tol
utca viseli a nevet.
F.: Uj magyar irodalmi lexikon; Miiveszeti
kislexikon, Kortars magyar miiveszeti lexikon, Petho Nemeth Erika - G. Sin Edit:
irok, koltok Szentendren; XX. szazadi magyar miiveszet Szentendrerol nezve; Frank
Janos: Kondor Bela (Elet es Irodalom,
1965. aug. 28.); Pilinszky Janos: Egyszerre
szohiak valamennyi nyelven (Elet es Irodalom, 1970. Jan. 3.)
KOPRIVA Ferenc (Szentendre, 1879 - ?)
Szabomester. 1915-ben bevonult katonanak a 6. konnyii vartuzerezredbe. Harcoh
a roman es olaszfi-onton.Sebesulese miatt
15%-os rokkantta nyilvanhottak. Katonai
erdemei alapjan hat kituntetest kapott.
Ferfi es noi szabomiihelye, melyet lanyaval
kozosen vezettek, a Pozsarevacska templommal szemben, a Biikkos-patak hidjanal alh.
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KORLAT Artur (19-20. sz.)
Gyaros. Lam Adolffal (1. ott) kozosen alapitottak 1902-ben a varos szelen, Izbegen
miikodo Loszerszamveritek (veretek) gyarat, ahol kocsh es kaszat is gyartottak. A
gyarrol az 1900-as evek elejen ket kepeslap
is megjelent.
F: Udvozlet Szentendrerol!

kepviseloje volt. Muveiben a sziirrealizmus
es a nonfigurativ torekvesek otvozodnek
sajatos hangvetellel. Illusztraciokat is keszitett, tobb dekorativ-nonfigurativ eptiletdiszitesi munkat is vegzett. Miiveibol tobb
animacios fihn is kesziih. Baratjaval, Vajda
Lajossal (1. ott), kesobb Balint Endr^vel
(1. ott) a Bartok-Kodaly-fele program vizualis megfeleleseit kutattak. Nem a nepi,
hanem a peremvarosi folkor motivumah
gyiijtottek, s azt emeltek be a grand art-ba.
Modszeruket konshuktiv-szurrealista tematikanak neveztek. Szemben Vajdaval, ~ -nel
valodi nepi motivumok atiratai is gyakorta
megjelennek. A hatvanas evek derekatol
hosszabb-rovidebb idore atadta miitermet
a fiataloknak (Berki Viola, Keserii Ilona,
Hencze Tamds stb.).
P.: X X . szazadi magyar miiveszet Szentendrerol nezve; Miiveszeti kislexikon; Kortars
magyar muveszeti lexikon; Gyorgy Peter
- Pataki Gabor: Az Europai Iskola es az
Elvont Miiveszek Csoportja; Haulisch Lenke: A szentendrei festeszet; Frank Janos:
Kiallitasi naplo (Elet es Irodalom, 1965.
szept. 11.); Keserii K.: Kantalok - kepelemzes (Janus Pannonius Muzeum Evkonyve,
X X - X X L ) ; Hegyi Lorant: Komiss Dezso
miiveszete (Muveszet 1980/4.)

KORNISS Dezso (Beszterce, 1908. dec. 1.
-Budapest, 1984. aug. 17.)
Festomiivesz. Kezdetben maganiskolaban,
majd a Kepzomuveszeti Foiskolan tanult,
ahol Csok Istvdn es Vaszary Jdnos novendeke voh.
1930-31-ben
Parizsban,
Brusszelben,
Amsterdamban
jart tanulmanyuton. 1934-t61
nyaranta rendszeresen kijart
Szentendrere.
1938-1940-ben
egesz evben itt
elt.
1946-t61
tagja a Szentendrei Festok Tarsasaganak.
Az Europai Iskola egyik alapitoja es fo

KOSZA SIPOS Ldszlo (Budapest, 1943.
jiin. 15. - Ronnenberg, Empelde, Nemetorszag, 1989. jiin. 12.)
Festomiivesz. Edesapja, dr. ~ Antal varosi
fojegyzokent szolgalta a varost. ~ Szentendren nott fel, a Biikkospart 27-ben. Festeni a
varosi szabadiskolaban tanuh. Mesterei: Deli
Antal (1. ott), Pirk Janos (1. ott). 1963-t61
kiallito miivesz
(Szekesfehervar, Szentendre,
Varso (1965),
Szicilia (1966).
Gyiijtemenyes
kiallitasa voh
Szentendren
(1969) , Wildeshausen-ben
(1970) . 1971ben
eUiagyta

R: Magyar tiizer. Legenysegi eletrajzok;
Dietz Ferenc: Szentendre elete a reklamok
tiikreben, szabomesterek, fodraszok (Uj
Szentendrei Hirlap, 2001. febr. 10.)
KORENCHY Jozsef (Kurt/Strekov, Szlovakia, 1888. apr. 3. - Szentendre, 1924)
Tanito. Oklevelet az Esztergomi Tanitokepzo Intezetben szerezte 1908 koriil. Romai
katolikus tanito Kisberen, majd tizenot evig
Szentendren, a romai katolikus fiiiiskolaban. O szervezte meg a szentendrei es izbegi
Hangya Szovetkezetet. Tagja volt a Tanitoszovetsegnek es a Romai Katolikus Tanitok
Egyestiletenek. Felesege tanitono volt, aki
a szentendrei romai katolikus fiiiiskolaban
tanitott, mindig csak elsosoket. Mindketten
a varosi koztemetoben nyugszanak.
R: Nyugallomanyu pedagogusok almanachja
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Magyarorszagot, es halalaig Nemetorszagban eh. Kiallitasai: Fredelstoh (1972), Berlm
(1973), Kohl (1975). Itthon is es Nemetorszagban is szhite kizarolag szentendrei varoskepeket festett (utobb inkabb nosztalgikus
toredeket). A nemet kritika siirun hivatkozik
a munkak nosztalgikus hangulatara. Az olajes pasztelhnuvek mellett rezkarcai, erzekeny
vonahajzai is jelentosek. Eletmiivenek javat
Chikan Bdlint (1. ott) es Hann Ferenc miiveszettorteneszek valogattak meg Empeldeben.
A boseges miiegyiittest a miivesz ozvegye a
Ferenczy Muzeumnak adomanyozta.
F.: Miiveszeti kislexikon; Kortars magyar
miiveszeti lexikon; Hann Ferenc: Kosza
Sipos Laszlo kiallitasa; Szabo Julia; Kosza
Sipos Laszlo halalara (Szentendre es Videke, 1989. szept. 1.)
KOSZTOLANYI Istvan (Felso-Dabas,
1910. marc. 21. - ?, 2003. aug. 30.)
Rozsakertesz. 1945 utan keriih Szentendrere. Rozsakerteszetet letesitett, melynek
alapjan tekintelyes polgara lett varosunknak. 1950-t61 tanacselnok-helyettes voh.
Korabban folyamor (1922-1933), csendor
Fonyodon, Balatonszarszon (1933-1941),
torzsormester Pecsett (1941-1945).
F.: Szentendrei arckepcsamok I .
KOUBEK csalad
A Felvidekrol erkezett Szentendrere. A
Koubek csalad Sezemicerol szetszorodott a
nagyvilagba. Ehiek Koubekek Amerikaban,
Becsben, Lmzben, Pragaban. Voh kozottuk,
aki Csehszlovakiat kepviselte az ENSZ-ben.
KOUBEK Ferenc (Sezemice, Cseh-Morvaorszag, 1839
-?)
Cipesz.
Az
Osztrak-Magyar Monarchia
katonajakent
keruh Budara.
Ekkor ismerhette meg a
komyeket, s latva, hogy hiany
van cipeszben.

1866-ban visszatert felesegevel, Plechacek
Veronikdval. Szentendren telepedett le,
ahol hamarosan hazat epitett a varos hataraban (Szentlaszloi u. 31.), melyet a helyiek sokaig Koubek-villa neven tartottak
szamon.
F.: Petho Nemeth Erika: Neve regi korok
emleket orzi. A Koubek-villa titka (Pest
Megyei Hirlap, 1988. marc. 31.)
KOUBEK Jozsef (Sezemice, Cseh-Morvaorszag, 1863-?, 1947)
Acsmester, ~ Ferenc (1. ott) fia. Tobb nagy
epitkezesen dolgozott, pi. Trencsenben, a
vasiiti viadukt epitesen, dolgozott az akkori legkorszerubb szerkezeti megoldasokkal
keszult Erzsebet hidon, reszt vett a Petofi
hid emelesen is. Szentendren tobb epitkezes
munkavezetoje, szakertoje voh. Izbegen jelentos foldteriiletre tett szert.
A szamarhegyi romai katolikus temetoben
van eltemetve felesegevel, Koubek Anasztdzidval egyutt.
P.: Petho Nemeth Erika: Neve regi korok
emleket orzi. A Koubek-villa titka (Pest
Megyei Hirlap 1988. marc. 31.)
KOVACS Janosn6, dr., Csuhrdn Mdria
(Ozd, 1916. Jan. 1. - Budapest, 2001. febr.
23.)
Iparmiivesz, babakeszito. Putnokon polgari,
majd gazdasagi es haztartasi iskolaba jart.
Elvegezte az ELTE-n a miiveszettortenet
szakot (1967-1970). 1953-ban tigyved ferje
elveszitette allasat. ~ a csalad
megelheteseert
babakeszitesbe
kezdett. 1967ben kivaltotta
az ipart. Tobbszor szerepelt
a teveben, a
radioban. E16adast tartott a
tanitokepzo foiskolan Gyorben, az I. Kozep-Europai Babakonferencian
(1997). Az NSZK-ban miikodo babaklub, a
chicagoi Dr. Kodaly Zoltan Academy and
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Ins., a Honory Life Members tagja (1997).
Szamos kitiintetest kapott: Jo minosegert
(1961), Szep termekert (1961), az Ipar kivalo mestere (1978), Kivalo tarsadalmi
munkas (1980), KIOSZ elismero oklevel
es eziist gyiirii (1982). 1984-ben nyaralot
vasarolt Szentendren (Sas u. 18.), melyben 1991-ben megnyitotta a regi magyar
babakat, a vilag regi es uj babait, valamint
a maga keszitette babakat bemutato Babamiizeumot. 1997-ben Budapestrol vegleg
Szentendrere koltozott. Megirta es kiadta
konyvet: Marika babahaza, Az elso magyar babamuzeum tortenete (2000) cimmel.
Tiszteletere es kozremiikodesevel a varosban megalakult a babaklub. Halalat kovetoen, 2002-ben gyujtemenye letetbe kerult a
szentendrei Ferenczy Miizeumba.
F.: Ilonka es Yvonne (Nok Lapja, 1986/4.;
Bronsch Ottilia: Egy darab mesevilag (Nok
Vilaglapja, 1990. maj. 15.); Babahaz a Sas
utcaban, Elmult evtizedek nosztalgiaja (Pest
Megyei Hirlap 1991. jiin. 22.); Tiz kicsi boldog magyar (Kepes Europa, 1992. nov. 27.);
Viktor Sandor: Babakiallitas a Babaklinikabol (Nepszabadsag Pestvidek, 2002. jiin.
15.); Szentendrei arckepcsamok I .
KOVACS Ferenc (20. sz.)
Kertesz. Kozepiskolait Budapesten vegezte
1920-ban. A meleghazi viragkerteszkedest
HoUandiaban tanulmanyozta. A Magyar
Altalanos Takarekpenztar szolgalataban
allt 1923-tol, de mellette a Kovdcs testverek
kerteszetenck tulajonosa es vezetoje. A csaladnak a Kohegyen es a Pap-szigettol nem
messze, a 11-es lit mellett voh tobb hektaros
kerteszete. A vagott viragot - foleg rozsat es
orgonat - meg a teli idoszakban is ezerszam
szallitottak a fovarosba, a Vamhaz koniton
16v6 nagycsamokba. 1953-ban a kerteszetiiket allamositottak. A csalad egy resze Szentendren maradt, masik resze Nemetorszagba
keriih.
F.: Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje es cimtara 1931-32. 3.
korz.; Bartok Jiilia: Talalkozas egy regi
szentendreivel (Szentendrei Castrum, 1998.
apr. 25.); fia, Kovacs Gyula kozlese
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KOVACS Istvdn, dr. (?, 1874 - ?)
Penzugyi fotanacsos. Kozepiskolah Kalocsan, a jogi akademiat Kecskemeten vegezte. 1926-t61 a szentendrei adohivatal vezetoje voh. Egyebek kozott a helyi katolikus
ferfi hga es a romai katolikus hitkozseg elnoke voh.
F.: Pest-Pihs-Solt-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje es cimtara 1931-32 3. korz.
KOVACS Jdnos (Szentendre, 1913. maj.
9. - Szentendre, 1976. aug. 16.)
Kovacsmester. A csalad Szigetmonostonol
keriih a varosba. Iparat Pomazon tanulta ki, 1931-ben szabaduh. Budapesten jo
nevii mestereknel fejlesztette szakismeretet. 1936-ban onallositotta magat. Egy
regi alapitasii uzemet vett at Szentendren
(Bukkospart 26.). Az 1950-es evekben egy
ideig szovetkezetben dolgozott, majd 1955tol lijra onallo lett. ~ nevet sokan - hogy a
tobbi Kovacstol elkulonhsek - dupla Kovdcsksni emlegettek. Fia, ~ Endre, unokaja, ifj. ~ Endre maig is ennek a szakmanak
mesterei a varosban.
P.: A magyar ipar; Szentendre varos tisztes
iparosa (Uj Szentendrei Hirlap, 2000. okt.
21.)
KOVACS Lajos (Budapest, 1913. jiil. 19.
- Szentendre, 1992. szept. 10.)
Enektanar, kamagy. Negy gyereke koziil
ketto, ~ Lordnt fiivolamiivesz es ~ Zsuzsanna, Wolf Peterne enek-zenetanar, kamagy,
zenei palyan
lettek ismertek.
~ gyermekkorat
Markotab()g6den
tohotte.
Koszegen
es
Gyorben jart a
tanitokepzore,
majd elvegezte
a Liszt Ferenc
Zenemiiveszeti Foiskolat
(1948). Tanar
a szentendrei Moricz Zsigmond Gimnaziumban, szakfeliigyelo Pest megyeben. Altalanos iskolai es gimnaziumi tankonyvek

szerkesztoje, a Kota titkara (1955-). Megalakitotta a szentendrei varosi korust, vezette a papirgyari enekkart, zenei eloadasokat,
nepdalkoroket, pavakoroket, tanfolyamokat
szervezett.
Szamos dijat, kitiintetest kapott: Az oktatasiigy kivalo dolgozoja (1955), Szocialista kultiiraert (1956, 1962, 1970), Az eredmenyes
tanacstagi munkaert (1960), Kivalo tanar
(1974), Szentendre varos kitiintetese (1975),
Kozmiivelodesi dij (1976), Moricz Zsigmond-emlekplakett (1976-1978), Kota 10
eves evfordulo (1980), Pro Urbe Szentendre
(1981), Kodaly Zoltan-emlekplakett (1982),
Szentendrei Varosi Koms 35. eves jubilenmi
emleklap (1985), 30 ev a magyar zenekultiira
szolgalataban - emlekplakett (1985).
Hamvai a varosi koztemeto diszsirhelyen
nyugszanak.
P.: Fenyo Gabor: Kovacs Lajos (Uj Szentendrei Hirlap, 1992. szep. 19.); H. G.: Kovacs Lajos (Uj Szentendrei Hirlap, 1992.
jiin. 27.); Balla M. Anna: „Mert masokert
csataztam." In memoriam Kovacs Lajos
(1913-1992); Molnar Bertalan: Emlekezes
Kovacs Lajos kamagy halalanak 10. evfordulojan (Uj Szentendrei Hirlap, 2002. szept.
21.); lanya, Wolfne Kovacs Zsuzsanna kozlese
KOVACS Ldszl6 (?, 1917 - Budapest,
1944)
Tartalekos huszarzaszlos. Edesapja miniszteri tanacsos voh, aki az 1920-as evekben
vasarolt csaladja szamara villat az akkori
Alsoizbegi, ma
Kovacs Laszlo lit 11. szam
alatt. ~ itt nott
fel. 1944. okt.
15-en, amikor
Horthy Miklds
bejelentette a
fegyverszunetet, Budapesten,
az Andras sy liti
laktanyaba is
betortek a nyilasok, s a rajuk feleskiidni nem akaro tisztek
es katonak koziil tobbet lelottek. Kozottflk

volt ~ is. Szulei Szentendren, a szamarhegyi
evangelikus temetoben helyeztek orok nyugalomra. Roviddel halala utan, 1946-ban a
varos azt az utcat, ahol hazuk allt, a fiatal
zaszlosrol nevezte el.
P.: Petho Zsoltne Nemeth Erika: Szentendre
utcanevei; Kovacs Pal kozlese
KOVACS Margit (Gyor, 1902. nov 30.
-Budapest, 1977. jiin. 4.)
Keramikus. 1972-ben a Pest Megyei Miizeumok Igazgatosaganak ajandekozta eletmiive nagy reszet. 1973-ban a Vastagh Gyorgy
u. 1. szam alatt,
a 18.szazadban
epiih, egykor
sohazkent
is
hasznalt epuletben,
250
nm alapteriileten megnyilt a
munkassagat
bemutato miizeum.
P.: Pest megye
miizeumai; Uj
magyar eletrajzi lexikon III.
KOVACS R6za (Temesvar, 1900. okt. 11.
-Szentendre, 1986. jiil.)
Tanar. Az elemi iskolat Zomborban, a tanitokepzot Kalocsan vegezte. Csaladjat az I.
vilaghaboni utan kiutasitottak Romaniabol.
1920-ban Budapesten telepedtek le, ahol
elvegezte az Iparrajziskolat bormiives szakon. 1928-t61 az Izbegi Allami Nepiskola
tanitoja, 1945 utan az iskola magyar nyelv
es irodalom tanara, 1949-61 kozott az igazgatoja. Eleterol rendszeres es elvezetes naplot vezetett.
P.: Petho Zsoltne Nemeth Erika: Szazeves
az izbegi iskola (1902-2002); Petho Zsolttie
Nemeth Erika: Elso nap az iskolaban (Uj
Szentendrei Hhlap, 1992. szept. 5.)
KOVACSICS csalad
Osei Matyas kiraly seregeben a torok ellen
harcolo Dalmaciabol, Boszniabol (1463),
Hercegovinabol (1482) szarmazo dalmatok. Kozuliik tobben a torok fenyegetett85

seg miatt Szentendrere telepiiltelc. A csalad
Szentendre egyik legregibb es legnepesebb
csaladja. Elso tagjai dalmat ferences papok
voltak. A hodoltsag idejen ok adminisztraltak a telepiiles plebaniajat. Az osszeirasok
szerint ebben az idoben Magyarorszagon
csak Gyorben es Szentendren fordul elo a ~
nev. A helyi romai katolikus plebania 1705ben lefektetett anyakonyve az alabbi csaladtagokat emliti: ~ PeterlPetrus (1459 -?),
a csalad elso ismert ose; ~ Jdnos (16681732); ~ Pdl (1694-1733) vegrendeleteben
egy harangot es szep darab szolot adomanyozott a szentendrei plebaniatemplomnak;
-Antal (1752-1826) elso hazassagabol tiz,
masodikbol het gyermeke sztiletett; ~ Edvdrdnek (1826-1891) SchUler Katalintol
nyolc gyermeke szuletett.
KOVACSICS Karoly Alajos (Szentendre,
1849-Szentendre, 1921)
Kadarmester. A Szentendrei Kereszteny
Munkas Egyestilet alapito tagja, iigyvezeto alehioke. 1907-1911 kozott kepviselo,
a kozegeszsegtigyi bizottsag
tagja. Felesege
Schulcz Mdria
(1860-1942).
Hazassagukbol
hat fiii es 6t
lany sztiletett.
Az elso vilaghaboniban harom katonafia
kiizdott a harcteren. ~ Lajos
33, ~ Kdroly 28 evesen hosi halah hah az
orosz fronton.
~ Kdlmdn harom gyermeke 1942-ben Korire magyarositotta nevet.
F.: Dr. Katona Gyulane Szentendrey Katalin: Adatok a szentendrei dalmat horvatok
tortenetehez (kezirat a szerzo tulajdonaban); Dr. Katona Gyulane Szentendrey Katalin: A szentendrei plebania es egyhazkozseg tortenete 1002-1992; Dietz Ferenc: A
szentendrei Kereszteny Munkas Egyesulet
(Uj Szentendrei Hirlap, 2004. jiin. 26.)
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KOVARSZKY Vinc6ne, ozv. (Nagykereszteny/Krskany, Szlovakia, 1874 - ?)
Korcsmaros. Szentendren, a Daru-piacon
Csendes korcsma neven iizemeltette kocsmajat. A kozeli muveszteleprol a festok
gyakran es szivesen tertek be hozza. Onodi
Bela (1. ott) festomiivesz is megemlekezett
rola Eletutam cimii konyveben.
F.: Duna menti nyaralohelyek; Petho Zsoltne
Nemeth Erika: Szentendre utcanevei
KOVATS Albert, dr. (Szentendre, 1898.
okt. 2. - Budapest, 1972. jiin. 2.)
Nyelvesz, pedagogus. Budapesten magyarfrancia-olasz szakon szerzett kozepiskolai
tanari diplomat (1913). Tanuhnanyah a
Sorbonne-on (1923-24), a New York-i Columbia Egyetemen (1925-26) folytatta. A
Fovarosi Pedagogiai Szeminarium lelektani
laboratoriumaban dolgozott 1926 es 1933
kozott. Alkahnazta az USA-ban megismert
teljesitmenyteszteket, es reszt vett a gyermeknyelvi szogyakorisag statisztikai vizsgalataban. Tobb szakkonyv szerzoje.
P.: Magyar eletrajzi lexikon I.
KOVATS Lajos (Budapest, 1903 - Szentendre, 1988. dec. 9.)
Viragkertesz, kereskedo. A Budapest-Angyalfbldon elo viragkertesz nagyertekii
fovarosi ingatlanai arabol uszodat szeretett vohia epittetni a gyermekek szamara,
de nem jart sikenel. 1983-ban kikoltozott
Szentendrere (Dumtsa Jeno u. 3.). Vagyona altalanos orokoseul Szentendre Varos
Tanacsat tette meg. Idos korara tekintettel
a varostol szocialis gondozasban es etkeztetesben reszesiilt. Alapitvanya megtetele
utan hamarosan meghah. Nem erhette meg,
hogy az adomanyabol vegiil a II. Rakoczi
Ferenc liti Altalanos Iskolaban elkesziilt az
uszoda, mely maig szolgalja az ovodas es
iskolaskoni gyermekeket. ~ a varosi koztemetoben nyugszik.
P.: Oroksegbol uszoda (Szentendrei Korkep, 1994. apr. 1.); Kertesz Peter: Egy mecenas halalara (Szentendre es Videke, 1988.
marcius)

KORMOCZY Laszlo, dr. (Budapest, 1906
-Budapest, 1983)
Pedagogus, szinhazi rendezo, lapszerkeszto.
Az egyetemet magyar szakon vegezte, de
tanulmanyait kiegeszitette a nemet, olasz,
francia es angol nyelwel. Szinhazi rendezest Bdrdos Artumil tanult.
Gimnaziumi tanar Nagykoroson, az Arany
Janos Gimnaziumban, rendezo Budapesten,
a Belvarosi Szinhaznal, az Allami Babszinhazban, a Magyar Radioban (1945-).
Ebben az idoben szerkesztette az Uj Vildg
cimii kepes hetilapot. 1957-t61 1960-ig
Szentendren, a Moricz Zsigmond Gimnaziumban magyar, nemet es angol nyelvet
tanitott. Pest megye nyelvi szakfelugyeloje.
Szamos nevelesi, miiveszeti es pedagogiai
temaju cikket es konyvet irt.
R: Petho Nemeth Erika - G. Sm Edh: Irok,
koltok Szentendren
KRACHLER csalad
Az elso Krachler ketszaz ewel ezelott Stajerorszagbol epitomesterkent jott Magyarorszagra. A nepes csalad a fovaros komyeken,
Pesthidegkiiton, Csobankan es Szentendren
telepedett le.
KRACHLER Janos, id. (Graz, 1845 Szentendre, 1936. nov. 13.)
Komiives, epitomester. Pozsonyban tette
le az epitesz vizsgat. Tovabbtanulasat az
oszfrak-porosz haboru kitorese megakadalyozta. 1866-ban6tisbesoroztak, 1871-ben
megkapta az obsitjat. Kitanulta a teglagyari
kemencek, meszegeto kemencek epiteset,
kesobb a pesthidegkuti mesztelep vezetoje lett. Miutan mar hazakat is tervezett, es
emellett mint szobrasz-komuves diszvakolatokat es stukkokat is tudott kesziteni,
bekapcsolodott a szazadvegi fovaros nagy
epitkezeseibe. Az altala pontosan vezetett
fflzet szerint a kovetkezo nagyobb munkakban vett reszt: Pestetics-villa, 1875 (Budapest, Orszaghaz u.), Parvi-kastely, 1879
(Pesthidegkiit), csobankai templom (1880),
mariaremetei templomepites (1896-1899),
a hartai fegyhaz (1885), a Budapesti Turista
Egyestilet dobogokoi menedekhaza (1895),
a kozseghaza Pilisszentivanon (1883),

a Csobankahoz tartozo Margit-ligeten a
Prohaszka Ottokar arvahaz (1901). Emellett
epitett vendegloket, iskolakat (Budakalasz,
Pilisszanto, Pilisszentivan, Urom).
Szentendrere kerulve Izbegen, a Szentlaszloi
lit 88. szam alatt epitett maganak hazat.
A varosban reszt vett az utak epheseben.
Elkeszitette a Szentendrei Varosfejleszto
Egyesulet altal szorgalmazott Duna-parti
setany tervet. A Sztaravodai utat orosz foglyokkal epittette 1917-ben, a Domorkapui
lit epitesenel a leszereh katonakat foglalkoztatta 1918-1919-ben. A Pannonia-telepen kozremukodott a teglagyar epitesenel.
6 voh a kivitelezoje a Kohegy alatt emeh
Sziiz Maria-fulkenek, a belvarosban epiilt
jarasbirosagnak, a csendorlaktanyanak
(ma Perences Gimnazium). A szamtalan
maganhaz tervezese, epitese kozul jelentosebbek Izbegen dr. Kallay Sdndor (1.
ott) iigyved haza, Wallner Ferenc (1. ott)
haza. ~ ket hazassagabol tizenharom gyermek sztiletett. Koziiliik harom fiii kesobb
ismert, jeles alakja lett a varosnak. IJj. ~
Jdnos vendeglos lett. Izbegen, a csaladi
hazban uzemeltetett vendegloje gyakran
adott otthont a helyi dalardanak, iskolai
szinieloadasoknak, sziireti mulatsagoknak.
Masik
fia,
(Csobanka, 1892. jan. 1.
- Szentendre, 1949. dec. 21.), apja mesterseget folytatva szamtalan csaladi haz tervezoje, epitoje volt.
P.: Kiraly Laszlone Krachler Magdohia
kozlese
KRACHLER Agoston (Szentendre, 1902.
jiin. 29. - Szentendre, 1997. maj. 29.)
Pekmester. Az Izbegi Altalanos Iskola gondnoka hosszii
idon keresztul.
A csaladjarol
es Izbeg eleterol hosszii idon
keresztul naplot
vezetett, ertekes
neprajzi,
torteneti
feljegyzesekkel,
melyek koziil
/ / / / / ' I nehany megje87

lent a Szentendrei Hirlaphan, es megbizhato forrasai lettek ket konyvnek is: Fejezetek
Izbeg multjabol (1990), Szazeves az izbegi
iskola (2002).
F.: Krachler Agoston: Feljegyzeseim az
1900-as evekbol (Fejezetek Izbeg multjabol); Dietz Ferenc: A Szentendrei Varosfejleszto Egyestilet; Petho Zsoltne Nemeth
Erika: Szazeves az izbegi iskola; Petho Nemeth Erika: Elnemuh a falukronikas (Szentendre es Videke, 1997. jiin. 21.); H. G.:
Guszti bacsi elment (Uj Szentendrei HMap,
1997. jiin. 7.); Kiraly Laszlone Krachler
Magdolna kozlese
KRAJCSOVITS Marton (Perbal, 1906.
aug. 21. - Szentendre, 1982. maj. 21.)
Tanar. 1932-t61 tanitott a helyi romai katolikus gimnaziumban magyart es nemetet.
Miikedvelo szinten rajzolt, akvarellezett.
A Szentendrei
Festok Tarsasaganak tagjai
szamontartottak 6t mint az
itt
miikodo
miiveszeti szabadiskola helyi
partfogojat. 6
irta az eloszot
a helyi kolto,
Bindorffer Ferenc (1. ott) A
keritesen tiil cimii verseskotetehez (1941).
1956-ban a varosban levo szovjet laktanya
elotti timtetesen elszavalta a Nemzeti dalt.
Harom ev bortont kapott erte.
P.: Harm Ferenc: Egy festo naploja; Mate
Gyorgy: Oktoberi nevsorolvasas (Szentendre es Videke, 1999. okt. 22.); Mate Gyorgy:
Otvenhatos tortenet (Szentendre es Videke,
2001. okt. 19.); Krajcsovits Istvan kozlese
KRAUSZ Jeno (20. sz.)
Fiiszer- es vegyeskereskedo. Magas allami
kituntetese miatt mentesuh a zsido torvenyek hatalya alol. Boltjuk a Bogdanyi utca
es a Lazar car ter sarkan allt.
P.: id. Dietz Ferencne kozlese
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KRAUSZ Jdzsef, dr. (19-20. sz.)
Ugyved. A csalad szentendrei letelepiilesenek ideje ismeretlen. 1913-ban a Szentendrei Varosfejleszto Egyesiilet ugyvedje volt.
P.: Dietz Ferenc: A Szentendrei Varosfejleszto Egyesulet 1913-1914
KRECSANYI KataUn (Budapest, 1851.
febr. 17. - Szentendre, 1913. jiin. 2.)
Szineszno, szinigazgato. 1866-ban Debrecenben lett szinesz. 1870-ben Jakabffy
Gdborhoz ment felesegul. Feije visszavonulasa utan 6 vezette tovabb a tarsulatukat
1887-ig. Utana egy evadon meg fellepett
Komlossy Ferencnel, majd visszavonult
(1888). Feltehetoen ezutan telepedett le a
varosban. Itt nyugszik a szamarhegyi romai
katolikus temetoben.
P.: Magyar szineszlexikon; Petho Nemeth
Erika: Thalia papjai Szentendren (Uj Szentendrei Hirlap, 1997. jiin. 7.)
KRSTIC DanU6, dr. (Novi Sad, 1927. maj.
13. - Szentendre, 2002. apr. 20.)
Szerb ortodox piispok. Irodahni tanulmanyokat folytatott Parizsban, a Sorbonne-on,
teologiat a Szent Szerzs Orosz Akademian
hallgatott. 1969-ben szenteltek piispokke.
Harminckilenc evi sziinet utan, 1990. oktober 7-en a Budai Szerb Ortodox Egyhazmegye elere ismet az ortodox egyhaz szokasa szerint beiktatott megyespiispok kerult
~ szemelyeben. Egyhazmegyejenek hivo
kozonsege es mindazok, akik ismertek es
szerettek, 2002. aprilis 25-en vehettek tole
biicsiit a szentendrei Nagyboldogasszony
Szekesegyhazban, majd hamvait Belgradba
szallitottak az Istenszulo Templomi Bevezetesenek Kolostoraba.
P.: Dr. Danilo Kristic az lij budai-szentendrei piispok (Szentendre es Videke, 1990.
szept. 15.); Daniel Krisztity: Szentendrei arcok (Szentendre es Videke, 2002. apr. 26.),
Lapzarta utan (Szentendre es Videke, 2002.
apr. 19.); Szentendrei arckepcsamok I .
KRUNITY Domotor (Szentendre, 1918.
szept. 8. - Budapest, 1986. dec. 4.)
Neprajzkutato, kamagy. Tanuhnanyait a
Budai Tanitokepzoben vegezte (1934—

1939). Tanitott a szentendrei szerb elemi
iskolaban (1946-1948), majd a budapesti
szerb-horvat ginmaziumban eneket es biologiat (1951-1973), a Damjanich Jozsef
Szerb-horvat Kollegiimi igazgato-helyettese, a ginmazium enektanara es korusvezetoje. Enekkaraval tobbszor vendegszerepelt
Jugoszlaviaban. Tankonyvet is irt.
F.: Magyar elett-ajzi lexikon 1978-1991

miilva a gyilkossag helyen egy fakaresztet
allitottak emlekere, 1925-ben pedig rola neveztek el azt az utcat, mely a parokiara vezet.
1939-ben a szentendrei legenyegylet, melynek ~ az ehioke volt, megalakulasuk negyvenedik evfordulojara kepeslapot jelentetett
meg a kaplan emlekkeresztjevel. A keresztet
1950-ben ismeretlenek eltuntettek. Az egyhazkozseg 1993-ban a regi kereszt helyen
lij keresztet allitott. 1991-ben az utca is viszszakapta a kaplan nevet, amely 1950-1990
KUCS B61a (Ozd, 1925. jiil. 10. - Szentkozott
a Majus 1. utca nevet viselte. A kaplan
endre, 1984. nov 18.)
hamvai
a romai katolikus kalvarian pihennek
Szobrasz. Munkacsy-dijas (1957). Hiiszeves
paptarsai
mellett.
koraig banyaszkent dolgozott. A Kepzomiiveszeti Foiskolan Medgyessy Ferenc, Beck P.: Dr. Katona Gyulane Szentendrey KataAndrds, Mikus Sdndor, Pdtzay Pdl noven- lin: A szentendrei katolikus egyhaz es pledeke (1948-1953). A banyaszelet emleke
bania tortenete 1002-1992; Ecsy Gabor:
temaiban gyakran jelentkezik. Kozteri szobDr. Kucsera Ferenc (Szentendre es Videke,
rai allnak Pecsett, Miskolcon, Szentendren.
1990. szept. 15.); Hardi: A voros uralom
Szomjusdg cimii szobrat az 1960-as evekben papi aldozatai (Pest Megyei Hirlap, 1993.
helyeztek el a HEV-megallo kijzeleben, a 11apr. 3.); Udvozlet Szentendrerol!
es lit mellett. 1965-ben megszervezte a voh
Kerenyi Miizeum felett a szabadteri szoborKUHN Istvan, id. (Zsomboja, 1858 parkot. Hamvai a Sztaravodai liti koztemetoSzentendre, 1930)
ben diszsirhelyen nyugszanak.
Postamester. Eredetileg kotelvero kisipaF . : Uj magyar elefrajzi lexikon III.; Kortars
ros es gazdalkodo voh. 1880-1890 kozott
magyar miiveszeti lexikon
Szentendren postamesterseget vettek szamara a sziilei, felesege sziileitol pedig naszajandekba kaptak azt a Gozhajo u. 2. szam
K U C S E R A Ferenc, dr. (Leva, 1892. szept.
alatti hazat, amelyben laktak, s ahol a varos
23. - Szentendre, 1919. jiin. 25.)
elso postaja miikodott. Hatvaneves koraig,
Romai katolikus pap. 1915-ben szenteltek
nyugdijazasaig 6 volt a postamester, majd
fel, s 1919-ig voh kaplan Szentendren. A
fia vette at munkakoret.
Tanacskoztarsasag idejen, 1919. jiin. 25-en
P.: Unokaja, i ^ . Kuhn Istvan kozlese; Petho
a varosban haNemeth Erika: Az elso postamester (Szentrangziigasjelezendre es Videke, 1989. okt. 16.)
te az „ellenforradahni" erok
tamadasat az lij
KUHN Istvdn (Csarad/Caradice, Szlovahatalom ellen. A
kia, 1894-?)
fovarosbol kivePostamester. Id. ~ Istvanfia(1. ott). Tanulmazenyeh kiilonitnyah Vacott es Budapesten vegezte. 1915-ben
meny ~ -tol proa budapesti 62-es postahivatalban kezdte meg
balta megtudni,
a palyajat, majd Szentendrere keriih. 1920-t61
hogy ki huzta
a helyi postahivatal vezetoje. A kepviselo-tesmeg a harangot.
tiilet tagja, a MOVE sportegyesulet haznagya,
O azonban nem
kozremukodott az iskolan kiviili nepmiivelesmondta meg az illeto nevet (egy otgyermeben, a varosi testnevelesi bizottsag tagja.
kes iparosmester), ezert lehurcoltak a DunaP.: Pest megye Trianon utan; Pest-Pilispartra, es a kulonitmeny negy onkent vallalSolt-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje
kozo tagja agyonlotte. A helyiek nehany nap
es cuntara 1931-1932
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hodahni szfaipadot szervezett es vezetett.
KURUCZ Albert, dr. (Konyar, 1925. jan.
1962-t61 rendszeresen publikah a Pest Me16. - Budapest, 2002. febr. 6.)
gyei Hirlap hasabjain. Irt tudositasokat, taNeprajzkutato, muzeologus. A debreceni Renulmanyokat, forgatokonyvet az Uj honfogformatus KoUegiumban kantortanito (1946),
lalds cimu dokumentumfilmhez, amelynek
ugyanitt a tudomanyegyetem neprajz tanszerendezoje is volt 1970-ben. Megirta a Pest
ken etnografiis (1960). Neprajzbol doktorait
Megyei Petofi Szinpad tortenetet (1988).
1963-ban.
Tevekenysegenek fontos resze voh a meNehany evi tanitas utan igazgatohelyettes a
gye kulturalis kiadvanyainak szerkesztese.debreceni tanitokepzoben (1963-1975). A
szentendrei Szabadteri Neprajzi Muzeum fo- Nevtelen felistenek (antologia az isaszegi
csatarol) (1961), Unnepek (1963), Emlekezigazgatoja (1975-1986), a Szabadteri Nepteto (1964), Monumentdlis muveszet Pest
rajzi Miizeumok Europai Szovetsegenek almegyeben (1966), Zengo mdjus (1968),
ehioke. Fo kutatasi teriilete a nepi epiteszet, a
Tuz vagyok (1973), A ket Ferenczy (1990).
szolo- es borgazdalkodas es eletmodkutatas.
Hamvai a varosi koztemeto diszsirhelyen
Miikodese soran tobb foiskolai tankonyvet
nyugszanak.
fat, es mintegy harmmc cikke jelent meg
neprajzi temakorben. Jelentosebb munkai:
P.: Magyar miizeumi arckepcsamok;
Az eszak-bihari szolomiiveles es borgazdal- Baranyi Ferenc: Karacsonyi mese, gyaszkodas (1964), Miivelodespolitika. Helytor- szal (Szentendre es Videke, 1997. jan. 3.);
tenet es kulturalis munka tervezese (1967), Gelencser Gyula: In memoriam Ladanyi
Szabadteri neprajzi miizeumok Magyaror- Istvan (Szentendrei Korkep, 1997. jan. 15.)
szdgon (foszerkeszto es egyik szerzo, 1987).
Munkassagat tobb kituntetessel ismertek el.
L A M Janos Adolf (Budapest, 1864 - ?,
1975-t61 Szentendren lakott, es aktiv resze1905)
se volt a kulturalis eletnek. Ot evig a SzentGyarigazgato. A Lam-testverek loszerszamendre Baratainak Kore Egyesiilet alelnoke.
veritek (veretek) femam gyamkat (kesobb
1986-ban siilyosan megbetegedett, de tokocsigyar) a varos hataran, Izbegen alavabbra is tobb neprajzi es miiveszettorteneti
pitottak 1889-ben. A Biikkos-patak parttanulmanyt irt orszagos es debreceni folyojan egeszen kicsi uzemmel kezdtek meg a
hatokba. 2002. marcius 8-an egykori munvallalkozast, amelyet fokozatosan gyarra
katarsai biicsiiztattak a Szabadteri Neprajzi
epitettek ki. „E nemben az orszdgban egyeMiizeumban, a mandi reformatus templomduldlld angol lemezeld gydr, melynek gydrtban.
mdnyai kiilonosen keleten taldlnak kitiind
piacra." 1908-ban allami szubvenciokent
F.: M. L.: Kurucz Albert emlekere (Szentgepeket kapott az iizem. A gyar munkasletendre es Videke, 2002. marc. 14.); Szentszama nem sokkal ezutan mar negyvennegy
endrei arckepcsamok I.
fo, plusz egy konyvelo. Exportalt Csehorszagba, a BaUcama es Nemetorszagba. Fobb
L A D A N Y I Istvdn (Tapiogyorgye, 1930.
gyartmanya:
evoeszkoz, loszerszam, epuJan. 1. - Budapest, 1996. dec. 12.)
letvasalas,
katonai
csatok es loszerszamveTanar, miizeumigazgato-helyettes. 1951-ben
retek.
A
vallalat
evi
bmtto forgahna 240 000
vegezte el a budapesti pedagogiai foiskolat,
pengo,
tiszta
nyereseg
72 000 pengo. A gyamajd tanar Isaszegen (1951-1961), nepmiirat az 1900-as evek elejen egy kepeslap is
velesi tanacsado a Pest Megyei Tanacsnal
megorokitette. ~ es felesege, Schwab Anna
(1962-1975), adminiszttativ, majd kozmiiIzbegen, a 8. hrsz. alatt laktak.
velodesi igazgato, vegiil igazgatohelyettes
P.: A magyar ipar; Pest-Pilis-Solt-Kiskun
Szentendren, a Pest Megyei Miizeumok
varmegye I I . ; Egy evszazad kronikaja;
Igazgatosagan (1975-1992). Palyaja kezKrachler Agoston: Feljegyzeseim az 1900detetol tevekenyen reszt vett Pest megye
as evekbol (Fejezetek Izbeg miiltjabol); Udkozmuvelesi ugyenek szervezeseben, feldolvozlet Szentendrerol!
gozasaban, elenkiteseben. Isaszegen fehiott
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LANG Tivadar (Barkocz, 1887. szept. 21.
-?)
Tanito, iskolaigazgato. Kozepiskolai elvegzese utan a Budapesti Tanitokepzo Intezetben szerzett tanitoi oklevelet. Tanito Murakiralyon 1914-ig. Az I. vilaghaboni alatt katonai szolgalatba vonult es orosz hadifogsagba
esett 1920-ig. 1923-tol tanho Szentendren,
a Romai Katolikus Fiuiskolaban. Ugyanitt
igazgato 1929-1943 kozott. Emellett mmt
igazgato-tam'to miikodott a varosi iparostanonc es tovabbkepzo iskolanal. A tarsadahni
es kulturalis eletben is tevekenyen reszt vett.
P.: Pest megye Trianon utan I . ; Dr. Katona
Gyulane Szentendrey Katalin: A szentendrei katolikus egyhaz es plebania tortenete
1002-1992
L A S Z L O Gabor, dr. (Budapest, 1878. dec.
14. - Szentendre, 1960. marc. 5.)
Talajtani, hidrologiai es osnovenykutato,
szakiro. Budapesten szerzett termeszetrajzfoldrajz szakos tanari oklevelet, 1903-ban
embertanbol doktori chnet. 1900-t61 a Budapesti Miiegyetemen asvany- es foldtani
tanszeken tanarseged. 1901-1936 kozott
a Poldtani Intezet geologusa, fogeologus,
majd helyettes igazgato. Kutatasi teriilete:
Magyarovar talaj- es novenytana (1902), a
Kisalfbld agrogeologiaja (1903-), a hazai
tozeglapok (1905-). Elkeszitette a hazai
lap- es tozegmonografiat. Az artezi kutak
fbltarasaval es kijelolesevel is foglalkozott.
Az I. vilaghaboniban onkentes, majd Galiciaban fogsagba esett. A hadsereg kotelekeben
Szerbiaban geologus. 1918 nyaran Torokorszagba kuldtek. 1919-ben erkezett haza.
1936-t61, nyugdijazasatol halalaig Izbegen
eh (Janos u. 12.). Hamvai az izbegi temetoben nyugszanak.
P.: Magyar elefrajzi lexikon; Uj magyar
elefrajzi lexikon IV.; Petho Nemeth Erika
- G. Sin Edit: Irok, koltok Szentendren
LASZLO Vid, dr., pater (Koka, 1918
-Budapest, 1983)
Ferences szerzetes, tanar. 1942-ben szenteltek pappa. Lelkipasztor Szohiokon es Budan
(1942-1945). A Pazmany Peter Tudomanyegyetemen egyhazjogi doktoratust szerzett.

az Eotvos Lorand Tudomanyegyetemen matematika-fizika szakos tanari diplomat (1950).
A szentendrei Ferences Ghnnazium tanara
(1954-), igazgato-helyettese (1959-) es igazgatoja (1971-1978) voh. Emellett diakotthoni
igazgato Esztergomban (1964-). Pedagogiai
celja volt, hogy az iskolaban csaladias legkort
alakitson ki. Igazgatoi munkassaga idejen zajlott a gimnazium elso korszeriisitese.
P.: Szentendrei Ferences Gimnazium 19501990
L A U R I N Y E C Mihdly, frdter (Bekescsaba, 1903-Budapest, 1973)
Ferences szerzetes. A rendbe mint dolgozo
(laikus) lepett be, es kitanulta a szakacsmesterseget. Dolgozott Szolnokon, Gyongyoson,
Egerben, Kecskemeten, Szecsenyben. 1950tol vissza kellett temie a civil eletbe. 19591972 kozott szakacskent,flitokentsegitette a
szentendrei Ferences Gimnaziumot.
P.: Szentendrei Ferences Gimnaziimi 19501990
L E B E D E V Marija (Szentendre, 1836-?)
Fordito. Klasszikus orosz regenyeket (Tolsztoj, Turgenyev, Goncsarov) forditott szerb
nyelvre. Forditasai nyomtatasban is megjelentek. A Dumtsa Jeno u. 9-ben elt. Ferje, ~
Teodor az iiromi orosz kapolna felugyelqje es
kantora volt. Fiuk, ~ Teodor Teodorovics orosz
lijsagfro Szentendren hah meg huszonhet eves
koraban. A szentendrei szerb piispoki szekesegyhaz, a Saboma temetqjeben nyugszik.
F: Petho Nemeth Erika - G. Sm Edit: Irok,
koltok Szentendren
L E I T E R E G Andor (Rabakethely, 1903.
marc.
16.
- Szentendre,
1991. nov 25.)
Gepeszmernok. Osei
Szaszorszagbol
a Szepessegbe
attelepult nemetek, cipszerek. 1928-ban
gepeszmemoki
diplomat szer91

zett. Memokkent reszt vett a dunafoldvari
Duna-hid tervezeseben es kivitelezeseben.
Nevehez fuzodik a budapesti fogaskereku
vasut varosmajori vegallomasan levo, un.
tolopad tervezese es kivitelezese, amely ma
is miikodik. 1930-1946 kozott a m A V A G
diosgyori gyaraban dolgozott, majd „B"listara tettek es elbocsatottak. Ezutan keriilt
a Kobanyaipari Nemzeti Vallalathoz, ahonnan 1949-ben a vallalat szentendrei iizemenek, a kobanyanak a vezetojeve neveztek ki.
Csaladjaval ekkor telepedett le a varosban.
A tervgazdalkodas ideje alatt a miiszakilag
mar elavult iizemmel a kovetelmenyeknek
nem tudott megfelelni, ezert 1951-ben tavozott az iizem elerol. A Koho- es Gepipari
Miniszteriumban dolgozott 1963-ig. Nyugdijazasa utan az esztergomi Bottyan Janos
Gepipari Technikum szentendrei kihelyezett
osztalyaiban a geptan tantargyat tanhotta.
Szaznal is tobb szentendrei es komyekbeli
diakot segitett technikumi erettsegihez. 83
eves koraig a Vas- es Kazanipari Szovetkezet reszmunkaidos, miiszaki biztonsagtechnikai szakalkalmazottja volt. 1961-ben
kivalo dolgozo kituntetest kapott. A Budapesti Miiszaki Egyetem aranydiplomaval,
majd 1988-ban gyemantdiplomaval ismerte
el alkoto memoki tevekenyseget. Ket tankonyve jelent meg (Tereny AladdndX kozosen): Kovdcsiizemek tervezese (1953), Gazes legkalapdcsok gazdasdgos iizemenek
vizsgdlata {\95A).
P.: fia, dr. Leitereg Andras kozlese
LEITNER Samuel (19-20. sz.)
Varosi szamvevo. A Szentendrei Kereszteny
Munkas Egyesiilet elnoke (1905), a Szentendrei Onkentes Tuzolto Testiilet parancsnoka (1909). Jelentos szerepe voh a varosi
tuzesetek megelozeseben es az onkentes
testiilet szervezett, hatekony munkajaban.
P.: Dietz Perenc: A Szentendrei Kereszteny
Mimkas Egyesiilet (Uj Szentendrei HMap,
2004. jiin. 26.)
LIEBER Jozsef, dr. (Cegled, 1835 - Szentendre, 1919. jiin. 22.)
Tanar, tanfeliigyelo. A Tanacskoztarsasag
idejen a munkastanacs tagja volt. AUitolag
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a Dunaba fulladt. A csalad haza elott, a Szamarhegyen, az egykori Pelso Reformatus
Iskola mellett alio keresztet - a Tobakosok
keresztjet- Lieber-keresztnek is hivtak. Fia,
~ Bela az 1930-as evekben mint tankeriileti
foigazgato segitette a varosban indulo gimnazium iigyet. ~ a szamarhegyi temetoben
van eltemetve.
F: Dr. Katona Gyulane Szentendrey Katalin: A szentendrei katolikus egyhaz es plebania tortenete 1002-1992; Egy evszazad
kronikaja
LICHTENSTEIN Miksa (19-20. sz.)
Zalogos. Uzlete a Dumtsa Jeno utcaban
allt. Tobb 20. szazad eleji varosi kepeslap
kiadoja.
P.: Egy evszazad kronikaja; Udvozlet Szentendrerol!
LICHTENSTEIN J6zsef (19-20. sz.)
1914-ben Szentendre varossal 70 evre szerzodest kotott, hogy a kiiheriileten fekvo
ingatlanokon kizarolagosan gyakorolhassa
a koszenkutatasi es kiaknazasi jogot. Tevekenyseget az I . vilaghaboni megszakitotta.
P.: Dietz Ferenc: A Szentendrei Varosfejleszto Egyesiilet 1913-1914
L I G E T I Erika (Budapest, 1934. marc. 30.
-Budapest, 2004. jiil. 3.)
Szobrasz, ermesz. 1958-ban vegezte el a
Kepzomiiveszeti Foiskolat. 1955-t61 kiallito miivesz: Hodmezovasarhely (1964), Budapest (1969, 1971, 1974, 1981), Debrecen
(1970), Szentendre (1973),
Szeged (1974).
Kozteri szobrai
lathatok: Budapest (3), Siofok,
Szentlorinc,
Gardony, Varpalota, Satoraljaiijhely. Dijai:
Munkacsy-dij
(1972),
Tornyai-plakett
(1973) , Pecsi Kisplasztikai Biennale dija
(1974) , erdemes muvesz (1985). Csalad-

javal 1969 ota elt Szentendren, az uj muvesztelepen. Vidam plakettjeivel jelen volt
a Templomteri sokadalom nyari programjaiban. Grafikai jelentek meg a helyi koltono,
Tomay Mari verseskoteteben {Idotleniil,
1985). A Vujicsics Tihamer Zeneiskola
szamara elkeszhette a Fuvolds cimii bronz
dombormiivet.
F.: Kertesz Peter: Nekifutok otvenszer, es
ha valami sikeriil, akkor szerencses voltam
- Beszelgetes Ligeti Erikaval (Szentendrei Musor, 1979. nov.); Toth Antal: A babubaliak es a „Luca babam", Ligeti Erika
muveszete (Miiveszet 1981/12); Horvath
Gyula: Szentendrei szobraszok (Studia
Comitatensia 20.); Jambor: Amadamal meg
nem tartok (Szentendre es Videke, 1999.
dec. 3.); Szentendrei arckepcsamok I.
LOWY Albert (20. sz.)
Vaskereskedo. Cege berelt hazban a Dunaparton volt. Alapitotta Spitzer Lajos 1896ban. ~, felesege es fiuk, Lowy Miklds neve
olvashato a Szentendrerol 1944. julius 9-en
elhurcolt zsidok emlektablajan.
F: Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye adattara PV.; A magyar hadviseh zsidok aranyalbuma
LUKACS Istvdn, dr. (Szeged, 1915 - Esztergom, 1982)
Szalezi szerzetes, tanar. 1941-ben szenteltek
pappa. A Pazmany Peter Tudomanyegyetemen magyar, tortenelem, miiveszettortenet
szakon szerzett diplomat. Utobbibol doktorah. Tanitott Nyergesujfalun, Budapesten,
Szentendren (1950-1955), majd halalaig az
esztergomi gimnaziumban.
P.: Szentendrei Ferences Gimnazium 19501990
LUPUS (3. sz.)
Koho a romai kori Pannoniaban. Epikureista
eletfelfogast tukrozo versenek egyik fele
egy 1958-ban Szentendren talalt sirkotoredekben olvashato. A verstoredek Szentendre elso irodalmi emlekenek tekintheto.
A lelet erdekessege, hogy a vers teljes szovege egy Obudan talalt szarkofagon olvashato, aminek alapjan a szentendrei vers is

ertelmezheto. A latin verssorok fuggoleges
osszevonasabol (akrisztikon) a vers szerzojenek a nevet {Lupus fecit) is megismerhetjuk. Lupus a helyi, vagy az aquincumi kofarago miihelyben dolgozhatott. A koltemenyt
Adamik Tamds forditotta magyarra:
Ingatag, osszezildlt -jo vagy rossz gyenge, torekeny
elet az embereke; csapoddr:
sose biztos a vege.
~ alakja a Visegradon elo Jekely ZoMnt (1.
ott) is megihlette. Tobb verset es egy tortenelmi targyii szinmiivet is irt rola: Oroszldnok Aquincumban.
P.: Soproni Sandor: Szentendre a romaiak
koraban; Maroti Eva: Szentendre - Ulcisia
Castta - romai kori emlekei; Petho Nemeth
Erika - G. Sin Edit: Irok, koltok Szentendren
LUTZ Karolyn^ (19-20. sz.)
Vendeglo- es szallodatulajdonos. Az 1900as evek elejen iizemeltette a regi miivesztelep szomszedsagaban levo Rab Raby nevii
halaszkertet es szallodat, amely gyonyorii
por- es szelmentes kerthelyisegevel, intim
kis fiilkeivel, tekepalyajaval, az Angyalhegybe nyiilo hatalmas, evszazados regi
pinceivel az elokelo szentendrei, valamint
a komyekbeli kirandulo kozonseg kedvelt
szorakozohelye volt. Mulatsagok, majalisok, kitimo etelek, elsorangii zene, olcso
arak tettek a helyet vendegcsalogatova.
P.: Dietz Ferenc kozlese
LUY Janos, ifj. (?, 1912 - ?, 2000. maj.
1-)
Szabomester. A csalad tizenharmadik gyermeket edesapja kovacsnak szerette volna
adni, de 6 inkabb a szabosagot valasztotta.
Budan Schulcz Rdbertnel inaskodott. Hazaterve Puppdn Jeno ferfiszabo iizleteben dolgozott. Az tizlet a Dumtsa Jeno utcaban, a
mai OTP helyen mukodott. A I I . vilaghaboni idejen a mai Volan-palyaudvamal hadiiizem letesiilt, ahol katonai egyenruhat vantak. ~ itt dolgozott, majd ki kellett meimie a
fi-ontra. Fogsagba keriilt, de ott is mint sza93

bo dolgozott. Szerb nyelvtudasaval segiteni
tudott a foglyoknak. Hazaterve 1947-ben
letette a mestervizsgat, es a Bukkos-parton
levo hazukban a felesege, Schuszter Karola
hozomanyakent kapott Singer varrogeppel
megnyitotta a sajat uzletet, amelyben szinte
halalaig dolgozott.
F.: Silacher Miklosne: Egy aranydiplomas
mesterszabo (Szentendre es Videke, 1997.
Jul. 11.); Rozgonyi Tamas: Luy Janos mesterszabo halalara (Szentendre es Videke,
2000. maj. 12.)
LYUBOJEVITS Demeter (Szentendre, ?
- Szentendre, ?)
Lakatos mester. Iparat helyben tanulta.
1905-ben mint „a varosi kutak karbantartasaval megbizott" lakatost emlegetik az
hatok. 1910-t61 onallo. Miihelyet meg apja
alapitotta. Az I . vilaghaboniban a szerb,
orosz es roman fronton harcolt. Kitiintetese: Vaskorona, Karoly-csapatkereszt. Mint
szakaszvezeto szereh le. 1919-ben a Vorosorseg tagja lett. Az egykori Erzsebet, ma
Rab Raby teren lakott. Lakohazan, amelyet
utobb alaposan atalakitottak, emlektabla
emlekeztet ra. 1958-ban a varos utcat nevezett el rola. Az utca a Szentlaszloi litrol
nyilik.
F.: Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje es adattara 1931-32 3. korz.;
Petho Zsolhie Nemeth Erika: Szentendre
utcanevei

minden toronyora nema voh Szentendren.
A romai katolikus plebaniatemplom helyreallitasakor (1989) azonban rendbehoztak a
templom orajat is. Felesege: UrbanekEmilia.
F.: Petho Zsoltne Nemeth Erika: Szentendre
utcanevei
LYUBOJEVITS Mikl6s (Szentendre, ?
- Szentendre, ?)
Lakatos mester. A Rab Raby teren lakott.
A varos huszonnegy, jellegzetes szivattyiis,
stanglis kiitjat 6 epitette es javhotta. Tagja
volt a helyi ipartestiiletnek.
P.: Petho Zsolttie Nemeth Erika: Szentendre
utcanevei
MADARASZ Lajos (Ocsod, 1906. nov
30. - Szentendre, 1981. marc. 6.)
Mehesz, fodrasz. 1948-ban telepedtek
le a varosban „egy jo mezelo helyen",
Pismanyban, a Malna utcaban. 1926-t61 egeszen halalaig kisebb megszakitasokkal foglalkozott a mehekkel. 70-80
csaladot gondozott. Ismeretei bovitesere
im
^ /
kulfoldi tanulk^l^^^ >
manyutakat is
^ ^ • • r
tett. Kutatasait,
B — ^
I tapasztalatait,
elmenyeit publikalta: Egy munkds nem ter haza, Otven ev
a mehek kozott, Szentendrei mehesz. Tobb
tanulmanya, grafikonja keziratban a csalad
birtokaban van.
P.: veje, Orlei Elemer kozlese

LYUBOJEVITS Janos (Szentendre, 1883
- Szentendre, ?)
Orasmester. Iparat elsajatitva Budapesten,
Cegleden, Obecsen volt seged. 1904-ben
onallositotta magat. Uzlete voh Szentendren, a Fo teren. A mesterseg a csaladban
aparol fiiira szallt. 1952-ig ok javitottak a
MAGYAR Gabor (Bodrogszerdahely/
toronyorakat is. A csaladra igy emlekeztek
Sti-eda nad, Szlovakia, 1893 - Gyor, 1952)
a helyiek.„^wig eltek es dolgoztak, addig a Premontrei szerzetes, tanar. 1918-ban szenhettomyu varosunk templomordi szabalyo- teltek pappa. A Pazmany Peter Tudomanysan jartak es mutattdk az idot. Mikor azon- egyetemen matematika-fizika tanari diploban az utolso Lyubojevits is betegeskedni mat szerzett. Az orszag tobb pontjan tanikezdett es nem tudott mar felmenni a torony- tott, elete utolso ket eveben (1950-1952)
ba, hogy kedves drdit megigazitsa, azok is Szentendren, a Ferences Gimnaziumban.
egyre tobbet betegeskedtek, es most mesteriikP.: Szentendrei Ferences Gimnazium 1950haldldval ok is meghaltak. " Sokaig valoban 1990
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MAGYAREVICS Jeremids (Bataszek,
1822 - Szentendre, 1896. nov. 21.)
Szerb ortodox piispok. Iskolait sziilofalujaban es Mohacson kezdte. A filozofiai Kecskemeten, a teologiat a szeremsegi
Karlocan vegezte. 1844-ben Kisfaludra
(Baranya megye) keriilt papnak. A mohacsi
keriileti foesperessegi tisztsegbe 1847-ben
kerult. 1864 vegen budai pap, 1880-ban a
budai foesperesseg vezetoje lett. Idosebb
koraban valasztottak meg budai piispokke.
1896. januar 20-an Beocsinban felvette a
szerzetesseget, majd a grabovaci kolostor
archimandritajava lett. Hamvait a szentendrei szerb piispoki templom, a Saboma kriptajaban helyeztek orok nyugalomra.
F.: Szofiics Pal: Momentumok Szentendre
varos multjabol es jelenebol; Sava, episkop
sumadijski, Srpski jerarsi od devetog do
dvadesetog veka
MAILATH Imre, dr. (Budapest, 1904. jiil.
26. - Budapest, 1996. okt. 20.)
Jogasz. A ciszterci rend Szent Imre Fogimnaziumanak elvegzese utan a jogi egyetemen allamtudomanyi doktoratust szerzett,
majd kozigazgatasi palyara
lepett. 1936-t61
1944 oktobereig osztalyvezeto a Belugyminiszteriumban. 1951-ben
csaladjat kitelepitettek,
es
evekig fizikai
munkat
vegzett. 1953-ban
keriilt Szentendrere, ahol a Ferenczy Miizeumban lett teremor. Miutan tobb nyelven beszelt (nemet, angol, francia, olasz),
hamarosan 6 fogadta es vezette a varosba
erkezo magasrangii vendegeket, allamfoket. 85 eves koraig aktiv munkatarsa voh
a miizeumnak. 1980-ban megkapta a Pro
Urbe Szentendre dijat, 1988-ban pedig a
Szentendre Varos Diszpolgara kitunteto
elismerest. 1990-ben regi vagya teljesult, a
Maltai Lovagrend tagjava avattak. Kezira-

tos naplojat a csalad orzi. Hamvai felesege,
Tomcsdnyi Eleonora mellett nyugszanak a
szamarhegyi romai katolikus temetoben.
F.: Kertesz Peter: Pro Humanum (Szentendre es Videke, 1988. febr.); dr. Sin Edit:
Sziwel-lelekkel szentendreive valtam
(Szentendre es Videke, 1990. okt. 15.);
Varga Edit: Egy emberelet harom vilaga, a
Maltai Lovagrend tagja (Pest Megyei Hhlap, 1990. apr. 2.); Ferenczy Agnes: Egy
helyben alltam. Beszelgetes dr. Mailath Imrevel (Szentendre es Videke, 1994, jan. 1.);
Mate Gyorgy: Mailath Imre boldog ember
volt (Szentendre es Videke, 1996. okt. 25.)
MAJITS P6ter (Lorev, 1881 - ?)
Fojegyzo. Kozepiskolah Ujvideken es Budapesten vegezte, majd jegyzoi tanfolyamot
hallgatott. 1900-ban kozszolgalatba lepett.
Miikodeset 1904-ben Budapest szolgalataban mint dijnok kezdte. 1909-ben Szentendren aljegyzove, majd 1926-ban fojegyzove
valasztottak. 1912-ben elvegezte a tiizolto
tanfolyamot, es kesobb a varosban mint tiizolto-parancsnok is miikodott. Az 6 erdeme
a fegyehnezett es jol felszereh szentendrei
tiizoltocsapat letesitese. Emellett a Szentendrei Takarekpenztar feliigyelo bizottsaganak es szamos tarsadalmi egyesiiletnek volt
a tagja. A Szentendrei Varosfejleszto Egyesiilet jegyzoi tisztet is 6 tohotte be.
R: A magyar tarsadalom lexikonja; Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje es cimtara 1931-32 3. korz.; Dietz
Ferenc: A Szentendrei Varosfejleszto Egyesulet 1913-1914
MAJOR Tamas (Ujpest, 1910. jan. 26.
-Budapest, 1986. apr. 13.)
Szinesz, rendezo. Ketszeres Kossuth-dijas,
erdemes es kivalo miivesz. Felesege, Beck
Judit (1. ott) festomuvesz reven az 1940-es
evekben keriilt kapcsolatba Szentendrevel.
Kesobb is gyakran jart ki pihenni alkalmi nyaralokba. Az 1960-as evek kozepen
Pismanyban nyaralot epitettek.
~ meghatarozo szerepet jatszott a varos miiveszeti eleteben. Tobbfilmjenek,amelyben
jatszott, helyszini kepei kozott felfedezhetjiik a Szentendrei-sziget, a varos es Izbeg
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egy-egy reszletet. Az 6 otlete volt a Nosztalgia Kavehazban a Miniatur Szinpad letrehozasa. Halalaig tagja voh a Szentendre
Barati Korenek.
R: Magyar szinhazmuveszeti lexikon; Uj
magyar eletrajzi lexikon IV.
MAKSZIMOVICS Istvan (Steven Makszimovic) (?, 1853 - Szentendre, 1912)
Rendorkapitany, polgarmester. A Delvidekrol jott, ahol mint selyemtenyeszto bevalto
dolgozott. 1872-ben az elso kepviselo-testuletben mar mint hivatalnok dolgozott. Rendorkapitanykent
a polgarmester
mellett 6 voh a
varos masodik
embere. A Budai Szerb Ortodox Egyhazmegye iskolaszeki
es tanugyi bizottsaganak alehioke. Hazuk
a Bogdanyi u.
2/A. alatt volt.
Dumtsa Jeno (1. ott) polgarmester halala
utan 6 vette at a varos vezeteset, de ket ev
miilva 6 is meghalt. Sirja a szerb temetoben
Dumtsa Jeno polgarmestere mellett talalhato.
R: G. Sin Edh: Szentendre a X I X - X X . sz.
fordulojan (1890-1914); Petho Nemeth
Erika: Polgarmesterek,
tanacselnokok
Szentendren (Szentendre es Videke, 1994.
nov. 1.), Horler Miklos: Szentendre; Mate
Gyorgy: Dumtsa Jeno emlekezete
MALATINSZKY Gyula (Besztercebanya,
1878-Szentendre, 1934. Jan. 12.)
Pogimnaziumi tanar. 1932-ben a sziilok
keresere elvallalta tiz tanulo elokesziteset
a magangimnaziumi vizsga letetelere. Az
altala vegzett munka kesobb elinditoja lett a
varos elso kozepiskolajanak, a Szentendrei
Romai Katolikus Egyhazkozsegi Gimnaziumnak. Hazuk a Szamarhegyen, az Istenhegyi (jelenleg Iskola u.) utcaban allt. A ma
is meglevo, jelentos epiilet hosszii ideje a
varost szolgalja. Elobb az oregek, nyugdi96

jasok otthona volt, azota mindmaig a Petofi
Kulturalis es Hagyomanyorzo Egyesuletnek ad helyet.
P.: A Szentendrei Allami Ghnnazium evkonyve az 1948/49-es tanevrol; Dr. Katona Gyulane
Szentendrey JCatalin: A szentendrei katolikus
egyhaz es plebania tortenete 1002-1992
MALATY Istvdn (Stevan Malac) (?, 1848
- ?, 1920)
Varosi kepviselo 1903-ban. A csalad altal a
18. szazad elejen a Torok utca sarkan emeh
ketablakos haz egyike a varos legregibb
epiileteinek. ~ ozvegyet 1928-ban a legnagyobb adot fizeto polgarok kozott tartotta
szamon a kepviselo-testiilet.
R: Horler Miklos: Szentendre; Egy evszazad kronikaja; Mate Gyorgy: Dumtsa Jeno
emlekezete
MANDY Stefdnia (Budapest, 1918. nov. 5.
- ? , 2001)
Kolto, miifordito, miiveszettortenesz. A
Pazmany Peter Tudomanyegyetemen miiveszettortenet, pedagogia, pszichologia szakon vegzett (1936-1941). Megbizott eloado
ugyanitt (1945-1949), miifordito (1949-).
1962-t61 miiveszettorteneti irasokat es
gyermekverseket publikah. 1948-1987
kozott versei csak kiilfoldon jelentek meg,
1967-t61 Parizsban, a Magyar Muhely cimii
folyoiratban.
Csaladja az 1930-as evekben nyaralot vasaroh Szentendren, az Ulcisia kozben. 1944ig itt toltottek az ev nagy reszet. ~ ekkor
ismerkedett meg az itt elo festomuveszekkel: BdUnt Endre (1. ott), Szdnto Piroska
(1. ott), Vajda Lajo5 (1. ott). Ez utobbhol
konyvet is irt (1964, 1983). A varos ekkori
miiveszeti eletet Az Europai Iskola es eldzmenyei cimu konyveben mutatta be (1963).
Verseiben is megorokitette a varost. A kes a
kez a hal cimii verseskotete elso ciklusa A
szentendrei oratoriumbol cimet viseli.
R: Petho Nemeth Erika - G. Sin Edh: Irok,
koltok Szentendren; Szentendrei arckepcsamok I . ; Raba Gyorgy: Mandy Stefania,
1918-2001 (Miihely 2001/6); Juhasz Attila:
„A csonka csond szolni maraszt" Mandy
Stefania palyakepe (Miihely 2001/6, 32-38.

p.), Bodor Bela: Mandy Stefania (Elet es
Irodalom, 2001. Jul. 13.)
MANGOLD Janosne (? - Szentendre,
1957)
Maganzo. A Biikkos-patak partjan (Jokai u.
3.) 1921-ben artezi kutat fiiratott. Az asvanyi anyagokban gazdag, jodtartalmu viz 200
meteres melysegbol tort a felszinre. Az artezi
kut vize Szentendren es komyeken egyedulallo volt. A komyek kozsegeibol is jartak
ide, es sorba alltak a gyogyhatasunak tulajdonitott vizert. A kut vizebol az tizemelteto,
~ artezi gyogyflirdo vallalatot is letesitett. A
hidroterapia soran betegeket gyogyitottak.
A kiitrol Szalai Tibor tollabol a Hidrologiai
Kozlonyben tanulmany is megjelent (1929).
A kutat kesobb betemettek.
F.: Dietz Ferenc: Ismeretanyag az artezi
forraskutrol (Uj Szentendrei Hirlap, 2002.
marc. 9.)
MARGARITOVITS csalad
A csaladi hagyomany szerint oseik 1690ben a Seoba idejen erkeztek a szinte teljesen elpusztuh varosba. A Margaritovhsok
kereskedessel foglaUcoztak, elsosorban kelmevel kereskedtek. Nagy csapas erte oket,
amikor egy szahitohajqjuk teljes keszletevel elsiillyedt a Dunan.
Kozel evszazadnyi szorgos munka kellett
ahhoz, hogy a varos leggazdagabb polgarai koze kiizdjek fel magukat. A Fo teren
az elsok kozott epitettek hazat. 1791-ben
nemesseget kaptak. Papok, tanitok, szolobirtokosok keriihek ki koziiliik. Rokonsagba keriihek tobbek kozott az Aposztolovics,
a Rimszki, a Petrovics, a Schinkovics es
Huzsvik familiaval. Huzsvik Vazul (1. ott)
esperes plebanos 1938-ban kelt kimutatasa szerint a szerb plebania anyakonyveben 1820 es 1911 kozott harminchat
Margaritovits nev szerepei.
E : Margaritovits Komel kozlese; Gajan
Eva - Mate Gyorgy: A Margaritovits csalad
(Szentendrei Polgar, 1994. szept.)
MARGARITOVITS Sdndor (18. sz.)
Csak annyit tudhatunk rola, hogy - mint
szinte valamennyi kortarsa - ipariizesbol

es kereskedesbol szarmazo jovedehnet szolobirtok vasarlasara forditotta. Birtokainak
nagysagara kovetkeztethetiink abbol, hogy
a Pest Megyei Leveltarban orzott dokumentumok alapjan 1784-, 1785-, 1787-ben
evente harom, negy alkalonmial tobb mint
200 szolomunkast alkalmazott. Vendegfogadot is uzemeltetett. Valosziniileg 6, vagy
~ Jephtim (1. ott) epitette 1800 koriil azt
az egyemeletes lakohazat, amely a Dumtsa
Jeno utca 1. szam alatt talalhato. A Fo ter
kapujaban alio miiemlek epiilet erteket varoskepi jelentosege noveli. Az 1880-as evek
elejen bekovetkezett filoxera jarvany fehehetoen ~ egykori szolobirtokat is tonkretette. ~ kapcsolata a kotetben szereplo tobbi ~
-csal ismeretlen.
R: Doka Klara: Szentendre tortenete; Toth
Antal: Szentendre miiemlekei: A Marx ter
21. es 22. sz. epiilet (Szentendrei Miisor,
1979. aug.) Horler Miklos: Szentendre
MARGARITOVITS Jephtim (Szentendre, ? - Szentendre, ?)
Adoszedo. Tizenket even kereszttil Szentendre kamarai mezovaros adoszedoje. Peldatlan becsiiletesseggel vegzett munkajaert,
valamint a heteves porosz haboru idejen
(1756-1763) a katonasag ellatasahoz sziikseges gabona eloteremteseert ~ -et es valamennyi, mindket nembeli utodjat II. Lipot
csaszar es kiraly 1791-ben a nemesek soraba emelte. 6 az adatkozlo ~ Kornel (1957-)
szepapja. Gyermekei: ~ Krisztina
(?-?),Mdria (1786-1832), Peter (1820-?)
P.: Koszeghi Sandor: Nemes csaladok Pest
varmegyeben; Margaritovits Komel kozlese
MARGARITOVITS Peter (Szentendre,
1820. maj. 10. - Pest-Buda, ?)
Adoszedo. ~ Jephtim (1. ott) fia. Apjahoz
hasonloan 6 is Szentendren, a kamarai mezovarosban folytatta tevekenyseget. Felesege: Aposztolovics Anna, gyerekei: ~ Vazul
(1857-1922), ~ Belizdr (1859-?), ~ Emilia
(1862-1888),-Petronella (1864- ?), -Jeno
(?-1885), ~ Gyula (1861-1907).
~ az adatkozlo iikapja.
F.: Margaritovits Komel kozldse
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M A R G A R I T O V T S Pal (Szentendre,
1826. maj. 10. - Szentendre, 1890. nov. 10.)
Tanacsnok Dumtsa Jeno (1. ott) polgarmestersege alatt 1872-ben, es tagja a varosi
penziigyi szakosztalynak.
R: Mate Gyorgy: Dumtsa Jeno emlekezete
MARGARITOVITS Belizar (Szentendre,
1859. apr. 22. - Szentendre, ?)
Varosi konyvelo es penztari ellenor. ~ P6ter
(1. ott) fia. Alairasa es fenykepe szerepei abban az albumban, amelyet Szentendre ajandekozott 1903-ban, nyugalomba vonulasakor Dumtsa Jeno (1. ott) polgarmestemek.
1917-ben, Dimitsa Jeno temetesekor tagja
volt a varost kepviselo bizottsagnak.
R: Mate Gyorgy: Dumtsa Jeno emlekezete
MARGARITOVITS Gyula (Szentendre,
1861. febr. 1. - Szentendre, 1907. dec. 5.)
Varosi gyamsagi kezelo. ~ P6ter (1. ott) fia.
Alairasa es fenykepe szerepei a Dumtsa Jenonek (1. ott) ajandekozott diszalbumban.
R: Mate Gyorgy: Dumtsa Jeno emlekezete
MARGARITOVITS Kornel (Szentendre,
1886. maj. 13. - Szentendre, 1940. dec. 28.)
Gorogkeleti szerb plebanos. -Vazul (1. ott)
fia. Kozepiskolait es teologiai tanulmanyait Karlocan vegezte. Pappa szentelese utan
1911-ben Sikloson adminisztrator, lelkesz
Szazhalombattan (1913-1925), Budakalaszon (1925-), ahol komoly szerepet vallah
mind a tarsadalmi eletben, mind az iskolan
kiviili nepmiivelesben. Egyeb intezmenyeknel is figyelemre melto eredmenyeket felmutato miikodesi fejtett ki. Az lirberes kozbirtokossag elnoke voh. Negyven hold papi
birtokon gazdalkodott. Az 1. vilaghaboni
alatt az orosz fronton mint tabori lelkesz
teljesitett szolgalatot 1917 szeptembereig,
amikor is mint rokkantat felmentettek. Hosi
magatartasaert Perenc Jozsef Rend Lovagkeresztet a hadiermekkel es kardokkal, papi
erdemkeresztet, Voroskereszt-ermet, valamint Karoly-csapatkeresztet kapott.
Pelesege: Torbica Ilona, gyerekei: ~ Jeno
(1913-1980), ~ Gyorgy (1915-1937), ~
O/ga (1918-2004)
P.: Margaritovits Komel kozlese
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MARGARITOVITS Milenko (Szentendre, 1904. apr. 28. - Szentendre, 1963. febr.
21.)
Konzulatusi tisztviselo, lakatos. ~ Vazul (1.
ott) fia. Iskolait Szentendren es Budapesten
vegezte. 1931-tol a Szerb Kiralyi Konzulatus alkahnazottja a fovarosban. 1941-ben a
konzulatus a szerb hatar kozelebe, Pecsre
koltozott. ~ csaladjaval egyutt kovette a kovetseget. 1944-ben a front kozeledesekor a
kovetseg megsziint. Alkalmazottai amerikai
litlevelet kaptak. ~ nem fogadta el a lehetoseget, es hazakoltozott Szentendrere. Harom-negy evig a svajci kovetseg vedelm6t
elvezte, ezert a Jugoszlavia elleni politikai
hadjarat idejen eUceriilte az intemalast. K i tanulta a lakatos szakmat, amelyet halalaig
iizott. Evangelikusnak szuletett felesege,
Gruskovnydk Ilona is peldasan kutatta es
apolta a gorogkeleti egyhazi es nepi szokasokat. Gyereke: ~/V(3H(1940-).
R: Margaritovits Komel kozlese
MARGARITOVITS Jeno, dr. (Siklos,
1913. Jan. 5. - Szentendre, 1980. jan. 15.)
Jogasz. ~ Kornel (1. ott) fia. Alap- es kozepiskolai utan az orvosi egyetemen kezdte el
a tanulmanyait, kesobb atiratkozott a jogra,
es ott diplomazott. 1940-ben
edesanyjaval
es
testverevel, ~ Olgdval
Szentendrere
kohozott. A I I .
vilaghaboniban
lovas ttizertiszt
volt. A haboni
vegen Klagenfurtban
amerikai hadifogsagba keriih. 1945. januar 13-an tert haza.
A haboni utan tisztviselokent a Magyar Selyemipari Vallalatnal dolgozott. Tobb even
kereszttil, egeszen halalaig a Szentendrei
Horgasz Egyesiilet elnoke volt. Nagy kozmegbecstilesnek orvendett a varosban. Pelesege: Benedek Ildiko, gyerekei: ~ Katalin
(1949-), ~ Komel ( 6 az adatkozlo).
R: Margaritovits Komel kozlese

VI

MARGARITOVITS Vazul (Szentendre,
1928. dec. 20. - Szentendre, 1994. febr. 3.)
Hivatasos katona, fohadnagy. A budapesti Matyas Gimnaziumban erettsegizett
(1947). Elvegezte a Kossuth Lajos Katonai
Akademiat, majd a briiimi Textil- es Papiripari Egyetemre jart. 1949-ben Leningradban elvegezte a Tiizertiszti Poiskolat, ahonnan 1951-ben fohadnagykent jott haza, es
a Honvedelmi Miniszteriumban dolgozott.
Mivel nem lepett be a Magyar Dolgozok
Partjaba, megbizhatatlaimak minositettek,
es 1953-ban leszereltek. 1954-ben az AVO
letartoztatta es kilenc honapig maganzarkaban tartotta, majd a varpalotai rabbanyaba
vittek. Meg ugyanebben az evben ideiglenesen szabadlabra helyeztek, es segedmunkaskent helyezkedett el. 1956-ban, a
forradalom idejen a Szena teren letartoztattak es a Szovjmiioba hurcoltak. Kesobb
a papa kozbenjarasara tobb tarsaval egytitt
visszahoztak Debrecenbe. Innen szabaduh
1957-ben, de Szentendren ujra letartoztattak. A rendorsegen sulyosan bantalmaztak,
majd Kistarcsara intemaltak, ahorman par
honap mulva szabaduh. Ezutan a kisoroszi Kek Duna Szovetkezetben dolgozott
nyugdijazasaig. 1958-ban visszammositettek
honvedde. A rendszervahas utan, meg eleteben megkapta a Hazaert es Szabadsagert
56-os emlekermet, halala utan pedig a Magyar Koztarsasag Arany Erdemkeresztjet. A
szentendrei szerb temetoben nyugszik.
P.: Mate Gyorgy: Oktoberi nevsorolvasas
(Szentendre es Videke, 1999. okt. 22.);
Margaritovits Vazulne kozlese
MARKO Sandor (Budapest, 1902. jan. 5.
- Szentendre, 1993. jiil. 1.)
Festo. Sziileivel (~ Sandor Jdzsef, Toth
Anna) es ket testverevel tizenket eves koraig Becsben elt, majd apja halala utan
visszakohoztek Budapestre. Koran csaladfenntartova vah. Fiatalon kapcsolatba
keriih a munkasmozgalommal. A Munkas
Testedzo Egyesuletben kezdett sportolni, es
valogatott tomaszkent jart a Godi Feszekbe.
1931-ben csaladjaval Szentendrere koltozott, a Kohegy alatti Buban-dombon epitett
kis fahazba. Munkaja mellett gyumolcsQst

is telepitett es
gazdalkodott. A
bubani otthon
rokonok, ismerosok, baratok,
majd miiveszek
talalkozohelyeve, kesobb menedekeve valt,
ahol uj vilagrol
almodoztak, vitatkoztak, filozofaltak. Az 1930-as evek masodik feleben
- betiltasaig - szerkesztette az Eletreform
cimii folyoiratot. 1945 utan ~ aktiv reszt
vallah a foldigenylo, majd a termeloszovetkezet szervezo bizottsagaban. Tagja lett
a varosi tanacs miivelodesi bizottsaganak.
Harminc evig szolgalta az iigyet. Az 1960as evektol szeminariumot is vezetett, majd
az indulo Miivelodesi Haz kepzomuveszeti
szakkoreben tevekenykedett. Munkaja elismeresekent megkapta a Munka erdemrend
bronz fokozatat es a Pro Urbe Szentendre
kitiintetest.
P.: Kekesdi Gyula: Vallomas az evszazadrol gyemantlakodalom utan (Nepszabadsag,
1989. dec. 5.); Benned nyugszik eletem...
Kallai Ferike irasai; Marko Janos, Marko
Sandor kozlese
MARKUS Istvan (?, 1931 - Szentendre,
2002. okt. 18.)
Viziigyi memok. A polgari iskola es a szakmunkaskepzo elvegzese utan felvettek a
Budapesti Miiszaki Egyetemre, ahol 1956ban diplomat szerzett. A K6zep-Duna-v6lgyi Viziigyi Igazgatosag igazgatoja, kesobb,
1973-t61aDuna
Menti Regionalis Vizmii es
Vizgazdalkodasi Vallatnal
dolgozott. Az
egyre megujulo, vahozo kortilmenyekhez
jol
idomulo
uzemigazgatosagi-uzemve99

zetoi szervezet kidolgozasaban tevekenyen
reszt vett. A varosban 1963-t61 volt hetvegi
haza a Mahia utcaban, amelyet kesobb csaladi hazza alakitott at. Kulon figyelemmel
kiserte a Duna szentendrei partszakaszanak
helyzetet, fejleszteset. Hamvait a varosi koztemetoben helyeztek vegso nyugalomba.
F.: Perecsi Ferenc: 18 ev a DMRV Rt. elen
(Duna menti naplo, 2002/4)

M E D G Y E S S Y Juci (Bonyretalap, 1902.
Jan. 16. - Szentendre, 1981. jiil. 22.)
Szineszno. A haboru elott ferjevel, Tolnai
Andorral (1. ott) egyutt jarta a videki szinhazakat. 1936-ban Szentendren vettek egy
lakast a HEV-allomashoz kozel, az Attila
utcaban. Mivel a haboniban pesti lakasukat
lebombaztak, es ferje is meghah (1943), ~
leanyaival egyiitt vegleg kikoltozott Szentendrere. Egy ideig a haz foldszinti reszen
kis italboltot tartott fonn. Kesobb megmaradt vagyonabol a Fo teren vegyeskereskedest mukodtetett. Mint MNDSZ-tag a
kezdetektol aktiv szerepet vallah a varos
eleteben. Az alakulo miivelodesi hazban
szineszkent is igyekezett hasznositani magat. Segitett a szavaloknak a miisorokra
valo feUcesziilesben. Egy idoben ide jart
tanulni a szinessze lett Demjen Gydngyver
is. ~ 1955-t61 visszament a Madach Szinhazba. Kisebb szerepeket jatszott a szinhaz
nagysikerii darabjaiban: Yerma, Kaukdzusi kretakor, Kirdlyne lovagja stb. Kesobb
fihnszerepet is kapott.
F.: Szantho Imre: Szentendren elt a neves
szinesz hazaspar (Szentendre es Videke,
1997. jiin. 20.)

MATYOFALVI Gdbor (Budapest, 1947.
ipr. 19. - Budapest, 1998. jun. 2.)
Szobrasz. Iskolah Taborfalvan es Budapesten vegezte. 1968 ota Szentendren eh. 1969tol allitotta ki szobrait a Templombombi Szabadteri Tarlatokon. 1977-ben a
Leninvarosban
^^^^^^^^
mukodo Kiserleti Miihelyben
dolgozott, ahol
miianyag szobrokat keszitett.
Kesobb dolgozott meszkovel,
faval, granittal.
1978-1985 kozott evente csak
egy szobrot keszitett. Ez idoben a vitorlazas
M E D V E C Z K Y Imre, dr. (Szirmabesnyo,
es hajoepites kototte le. Onallo kiallitasai:
1922. nov. 22. - Budapest, 1973)
Budapest (1975, 1978), Szentendre (1988),
Kozepiskolai tanar. Foldrajz-tortenelem
HoUandia. Reszt vett a szentendrei miiveszek
szakos tanari diplomajat Debrecenben, a
kollektiv tarlatahi, a pecsi Orszagos Kisplasz- Kossuth Lajos Tudomanyegyetemen szetikai Biennalen, kiallitasa volt Torokorszag- rezte, a doktoratust a jogi egyetemen. A
ban, Gorogorszagban, Spanyolorszagban,
csalad Szentesrol keriilt a varosba. ~ SzentLengyelorszagban, az NDK-ban, NSZK-ban
endren a Moricz Zsigmond Gimnazium
es Auszttiaban. 1972-ben az egyik alapito
tanara lett. A tanitas mellett helytorteneti
tagja a Vajda Lajos Stiidionak. Kozteri szobkutatasokat vegzett. Ujsagokban publikah,
rai: Klaipeda (Litvania), /-//. vildghdborus tobb keziratat a Pest Megyei Leveltar orzi.
emlekmu (Taborfalva), Anya gyermekevel Hamvai a varosi koztemeto diszsirhelyen
(Szentendre, Vasvari Itp.), Kapcsolat (Szent- pihennek.
endre). Hamvait 1998. jiinius 29-en, este
P.: fia, ifj. Medveczky Imre
nyolc orakor a csalad es a baratok a miivesz
altal nagyon szeretett Dunanak adtak. BaraM E R E Y Miksa (Szentendre, 1856 - Budatai, a Vajda Lajos Stiidio tagjai 2003. aprilis pest, 1915. dec. 20.)
14-en a Sztaravodai liti koztemeto diszshheUjsagiro. 1875-t61 a Szegedi Naplo munlyen emlekhelyet alakitottak ki tiszteletere.
katarsa. Kesobb Budapestte koltozve a
Korabban ugyanok emlektablat helyeztek el
Kosmos, majd a Korvina Rt. egyik vezetoa szobrasz lakohazan (Muskotaly u. 18.)
je lett. A Korvina vallalat adta ki a Neues
F.: Szentendrei arckepcsamok I .
Politisches Volksblatt cimu lapot, amely100

nek tobb evtizedig vezeto munkatarsa volt.
1897-ben reszt vett a Neues Politisches
Volksblatt Rt. megalapitasaban, 1897-t61
egyuttal a lap felelos kiadoja lett.
P.: Uj magyar eletrajzi lexikon FV.

MIHAJLOVITS Mihdly (Szentendre, ?
- ? , 1930)
Kemenysepromester. A csalad tagjai nemzedekrol nemzedekre orokoltek az ipart. ~
-t 1885-ben valasztottak kemenyseprove.
Keriiletet 1930-ban bekovetkezett halalaig
MESTER Karoly, dr., Szatmdri (?, 1846 ket segeddel latta el. 1909-ben a Szentendrei Onkentes Tiizolto Egyesiilet szakaszpa- ? , 1893. Jul. 6.)
rancsnoka
voh. Halala utan felesege, Sadri
Orvos. Eleterol shkeresztje ad hirt a szaZsuzsanna
vezette az ipart, es latta el a kemarhegyi reformatus temetoben: Jtt nyugriilet
kemenysepromesteri
teendoit.
szik Mester Kdroly. Szent-Endrenek volt 19
evig szeretett egyled orvosa. Udvot es bekes P.: A magyar ipar
nyugalmat kivdnnak az Egylet tagjai" (akik
feltehetoen a shkovet allitottak).
MIHALTZ Pal (Magyarvalko, 1899. apr. 1.
P.: sirfelirat
- Budapest, 1988. nov 25.)
Festomiivesz, grafikus, Munkacsy-dijas, erdemes muvesz. 1918-1922 kozott a KepzoMESZAROS Dezso (Szeged, 1923. jan.
miiveszeti Foiskolan tanuh Revesz Imrenel,
17. - Budapest, 2003. dec. 11.)
majd Vaszary
Szobrasz. AprUy Lajos (1. ott) kolto
Jdnosnil. 1925veje. 1971-ben telepedett le Visegradtol kiallito miiSzentgyorgypusztan, ahol halalaig eh.
vesz. A KUT,
Budapesten
majd az IJME
elvegezte a
miiveszegyestiKepzomiiveletek tagjakent
szeti Poiskolat
szamos hazai es
(1948-1953).
kulfoldi kialli1952-t61 vett
tason vett reszt.
reszt rendsze1930-t61 rendresen kiallitaszeresen dolgosokon. Miivei
zott Szentendszerepeltek
ren.
1946-t61
tagja
a
szentendrei
miiveszMoszkvaban,
telepnek, es tanar az Iparmiiveszeti FoisBerlinben
es
kolan. Korai munkaira az expresszionista
Parizsban.
latasmod jellemzo, de megerintette a parizsi
Onallo kiallitasa volt Romaban (1969) es
iskola szellemisege is. Szentendren kesziilo
Magyarorszagon szamos helyen. Monumunkai posztimpresszionista es szimbolimentalis kozteri szobrai lathatok Budapeskus formajegyeket egyarant mutatnak. Az
ten, Esztergomban, Komlon, Nagyatadon,
eletmii javat puritan egyszeriisegii temak
Balatonfoldvaron, Ozdon.
adjak (utcareszletek, vhagok), melyeket az
Dijai: Derkovits-osztondij (1956), Romai
erosen konttirozott okker, melybama szmosztondij (1966), Derkovits-dij, Munkacsydij (1966), a Magyar Koztarsasagi Erdem- hasznalatjellemez.
rend keresztje (1993).
P.: Kortars magyar miiveszeti lexikon;
Uj magyar elettajzi lexikon, XX. szazaNagymeretii szobraibol 1986-ban Szentdi magyar muveszet Szentendrerol nezve;
endren, a 11-es muiit mellett szoborparkot
Haulisch Lenke: A szentendrei festeszet;
letesitettek.
Telepy Katalin: Mihaltz Pal; Vajna Eva:
Pelesege: Jekely Mdrta. Hamvah a csalad
Mihaltz Pal (Miiveszet, 1961/1.)
a kisoroszi reformatus temetoben helyezte
orok nyugalomba.
P.: Szentendrei arckepcsamok I .
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MILOSEVICS Mihaly (Ipek, ? - ?, 1728.
febr. 27.)
Szerb ortodox puspok (1716-t61). Vegrendeleteben (1727) adomanyokat hagyott szamos szerbiai es a sinai Szent Katalin kolostorra. Hamvai Szentendren, a szerb piispoki
templom kriptajaban nyugszanak.
F.: Szofiics Pal: Momentumok Szentendre
varos multjabol es jelenebol; Sava, episkop
sumadijski, Srpski jerarsi od devetog do
dvadesetog veka
MINCSOVICS Illes (Dunapentele, 1916.
jiil. 27. - Budapest, 1995. apr. 5.)
Szerb ortodox pap, esperes. Iskolait
Dunapentelen kezdte, a teologiat Karlocan vegezte el. Az iskola befejezese utan
Szentendrere
kerult, ahol a
piispoksegen
tevekenykedett
Kisanyik Marginal kotott hazassagaig, illetve pappa szenteleseig. Ezt
kovetoen a Baranya megyei
Magyarbolyba
keriih. A plebaniahoz tartozo kilenc kozsegben, valamint Pecsett latta el a lelkeszi szolgalatot.
1983-ban visszakoltoztek Szentendrere,
de felvaltva Budakalaszon es Budapesten
is szolgalt. A szentendrei piispoksegen adminisztratori feladatot is ellatott. 1986-ban
lett esperes. 1990-ben a szerbiil kevesbe
tudo hivei szamara ketnyelvii imakonyvet
szerkesztett szerb nyelven latin betiikkel,
magyar nyelvii forditasban, kiejtessel.
Hamvait a szentendrei szerb temetoben
helyeztek orok nyugalomba.
P.: lanya, Merenyi Istvanne Mincsovics
Krisztina kozlese
MODOK Maria (Rackeve, 1896. szept.
27. - Budapest, 1971. marc. 20.)
Festomiivesz. A Kepzomiiveszeti Foiskolan Glatz Oszkdr es Reti Istvdn novendeke.
Dolgozott Nagybanyan is. 1930-t61 kiallito
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muvesz. 1947
utan Parizsban
es Szentendren
festett. A varost az 1930-as
evekben ismerte
meg. Elso ferjevel, Perlaki Edevel a Miivesztelep kozeleben
/
'
I villat ephettek
(Bogdanyi lit).
1940 szilveszteren itt kotott hazassagot
masodik ferjevel, Cz6bel Belaval (1. ott),
akivel az 1950-es evekben rendszeresen
Parizsban idozott. Szentendren keszuh kepei finom, szordinos hangii, az Ecole de
Paris-hoz kapcsolodo, ugyanakkor olykor
Derkovitshoz is kotodo szocialis vonasokkal mutatnak rokonsagot. 1983-ban ahando
kiallitasa nyilt a Czobel Miizeumban.
P.: Uj magyar elettajzi lexhcon IV.; X X .
szazadi magyar miiveszet Szentendrerol
nezve; Kortars magyar miiveszeti lexikon;
Haulisch Lenke: A szentendrei festeszet;
Devenyi Istvan: Modok Maria 75 eves (Miiveszet, 1971/3.)
MOLLER Miklos, dr. (19-20. sz.)
Orvos, fotograflis. 1893-ben Balatonfureden volt kororvos. Ott adta ki A fotografdlds elemei miikedvelo fotogrdfusok szdmdra cimii konyvet. 1894-ben Szentendrere keriilt alorvosnak. Itt fejezte be lijabb
konyvet a Venygyujtemeny milkedveldk es
szakfotogrdfusok szdmdra az ujabban feltaldlt vegyszerekre es kiildndsen a gyakorlati szuksegletekre valo tekintettel cimiit.
1895. januartol lapot inditott Fenykepeszed
Ertesito cimmel. A lap, amh jiiliusban mar
Budapestte vitt, havonta ketszer jelent meg.
A tortenet fiircsasaga, hogy amikor Szentendren szerkesztette, rajta kivul nem voh
a varosban egyetlen fotograflis sem. Helyi
elofizetorol sem tudunk.
P.: Vegh Karoly: Egy kisvaros anno
MOLNAR Ferenc (Szentes, 20. sz.)
Templom- es cimfesto, festekkereskedo.
Szakmajat Szentesen tanulta ki, es mint

seged tobb videki varosban fejlesztette
szakismeretet. 1920-ban onallositotta magat Szentesen, majd 1934-ben athelyezte
iizemet Szentendrere, a Deak Ferenc u. 28.
szam ala. Fobb munkai: a mindszenti templom es a Szentes-Csongrad kozotti vasiiti
hid festese. Szentendrei tizemeben harom
segedet foglalkoztatott.
F.: A magyar ipar
MONCSEK Istvdn (Tiiroczszentmarton, ?
-?)
Tanar, iskolaigazgato. Kozepiskolah Nyhran, a tanitokepzot Nagyszombaton, a
jegyzoi tanfolyamot Trencsenben vegezte.
Eleinte Sarosban tanhoskodott. 1902-ben
Kevermesen lett iskolaigazgato. Szentendrere koltozve a tovabbkepzo gazdasagi iskolaban tanitott.
F.: Duna menti nyaralohelyek

a 11-es miiiit kijelolesenek heves vitaiban,
sokat tett a vilagtol elzart Pismany litjainak,
utcainak kiepiteseert, a villanyvilagitasert.
Be-bejart a birosagi targyalasokra is. Az itteni csavargo gyerekekrol szerzett elmenyeit dolgozta fel a Hidba cimu regenye bhosagi jeleneteben. A kezdetektol reszt vett a
szentendrei Moricz Zsigmond Gimnazium
hagyomanyos Moricz-napjain.
P.: Uj magyar hodahni lexikon; Petho
Nemeth Erika - G. Sin Edh: irok, koltok
Szentendren

MORICZ Zsigmond (Tiszacsecse, 1879.
jiil. 2. - Budapest, 1943. szept. 5.)
iro, a magyar realista prozairodalom kiemelkedo kepviseloje. 1911-ben telket vett
a szomszedos Leanyfalun, es ideje nagy reszet ott tohotte. 1936 karacsonyatol allando
jelleggel oda is koltozott. Leanyfalurol jart
be Budapestre, a szerkesztosegbe. Szinte
mindennap atutazott Szentendren. Beult a
MONUS Bertalan (19-20. sz.)
foteri Korona vendeglobe, benezett az itt
Noi- es ferfiszabo. A 20. szazad elejen a Fo
miikodo Genszky drogeriaba. A csalad cipoh
teren, a mai konyvesbolttal szembeni sikatorban levo miihelyet igy reklamozza: Keszit a helyi cipesz, Novaszedlak Mihaly (1. ott)
angol noi es ferfi munkat a legfinomabb zsd- javitotta. Egyik novellajanak: Elfujja a szel
nerig eredeti modell utan. Az uzlet, amely a szoget temaja az epitkezesben segito edesapja es a szentendrei rac fakereskedo disaz 1900-as evek elejen kesziih kepeslapon
putaja. A Tanacskoztarsasag leverese utan
is lathato, kesobb a Fo terre koltozott.
nemcsak latogatoja, de rovid ideig foglya
F.: Dietz Ferenc: Szentendre elete a reklam
is lett a varosnak. Az akkor irt lelkes cikkei
tukreben, szabomesterek, fodraszok (Uj
miatt
egy ideig vizsgalati fogsagban tartotSzentendrei HMap, 2001. febr. 10.); Udtak a Weresmarthy (1. ott)-villaban (Dunavozlet Szentendrerol!
korzo 16.). Ma Vujicsics Tihamerrol (1.
ott) elnevezett zeneiskola miikodik az epiiMORICZ Virag (Budapest, 1919. szept.
letben. Halala utan hamarosan utcat nevez23. - Budapest, 1995. szept. 9.)
tek
el rola a Pannonia-telepen. 1960-ban az
iro. M6ricz Zsigmond (1. ott) iro leanya. Ta6
nevet
vette fel a helyi gimnazium. Egyik
nuhnanyait Becsben es Berlinben vegezte.
unokaja,
Kolos Virdg, evekig a ghnnazium
Budapesten 1932-ben muveszettortenetbol
tanara voh. Az iro emleket apolja az 1987es esztetikabol doktori oklevelet szerzett.
ben Szentendren, a Pest Megyei Konyvtar1931-32-ben a Nyugat titkara, majd segedfilmrendezo. Apja mellett titkari teendoket ban alakult Mdricz Zsigmond Tdrsasdg.
R: LJj magyar irodalmi lexikon; Petho
vegzett, illetve gondozta a hagyatekat. ~ LeNemeth Erika - G. Sin Edit: irok, koltok
anyfalun elt, s 1959-t61 tiz evig Szentendre
Szentendren
eszaki korzetenek es a jaras Szentendretol
Visegradig terjedo teriiletenek orszaggyiilesi kepviseloje volt. Fogadoorain sokan felMORVAY Judit, dr. (Budapest, 1923. okt.
kerestek apro-csepro vagy siilyos bajaikkal.
3. - ?, 2002. nov)
Mint iro is profitah ezekbol az iigyekbol. Neprajzkutato. APazmany Peter TudomanyTaniija voh a tsz-szervezesnek, reszt vett
egyetemen vegzett, bolcsesz dr. (1948). A
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Miizeumok es Miiemlekek Orszagos Kozlakott a varosban. 1949-ben vasaroltak meg
pontjaban (1950-1951) kezdte palyafutasat.
a Janicsar utca 1. szam alatti, 18. szazadi
Tudomanyos munkatars a Neprajzi Miizehazat. Felesege: Gdl Roza.
umban (1949-1972), az MTA Neprajzi KuF.: Pest megye Trianon utan I . ; Pest-Pilistato Csoportjanal (1972-1985). A Magyar Solt-Kiskun varmegye altalanos ismerteNeprajzi Lexikon munkatarsa, a Magyar
toje es cimtara 1931-1932; Petho Nemeth
Neprajzi Atlasz munkakozosseg egyik tagErika: A Motesiczky csalad (Szentendre es
ja. Kutatasi temaja: a nepi taplalkozas es a
Videke, 1995. dec. 15.); Motesiczky Paine
nepi tarsadalom. Cikkei es tanuhnanyai hakozlese
zai es kiilfoldi folyoiratokban jelentek meg.
Fobb munkai: Asszonyok a nagycsalddban, M O L L E R Istvdn (Mor, 1860. apr. 9. - BuMdtraaljai paloc asszonyok elete a mult
dapest, 1934. szept. 30.)
szdzad mdsodik feleben, Nepi tdpldlkozds. Epitesz, miiegyetemi tanar. Tobb kozepkori
Kitiintetesei: Szociahsta kultiiraert, Munka miiemlekilnk helyreallitoja (Vajdahunyad
erdemrend eziist fokozat (1983), miniszteri
vara, gyulafehervari szekesegyhaz, pecsi
dicseret.
okereszteny mauzoleum, zsambeki templom). Talan a miiemlekek vonzottak Szent1976-t61 eh es dolgozott Izbegen. Kesobb
endrere is. Villaja Pannonia-telepen allt,
bekoltozott a belvarosba. Reszt vett a szentamikor ott meg utcak sem igen voltak. Haendrei Szabadteri Neprajzi Muzeum Felmarosan varosi kepviselo-testiileti tag lett.
s6-Tiszavidek taj egyseg telepitesi tervenek
1928-ban virilista. Abranyi Emil (1. ott)
kidolgozasaban. A hazak berendezesi tarkoltovel egyiitt a Szentendrei Varosfejleszto
gyainak nagy reszet az 6 gyiijtesei adtak.
Egyesiilet egyik aktiv tagja volt. 1958-ban
Egyik szerzoje az Izbegi fiizetek 1. cimii
az akkor kiepiilo Pannonian utcat neveztek
kiadvanynak(1990).
el a jeles epiteszrol. Rodostoban, a RakocziF.: Neprajzi lexikon; Szentendrei arckephazon ehielyezett tablan is olvashato a neve,
csamok I .
taniisitva, hogy kozremiikodott a fejedelem
hazanak rendbehozatalaban.
M O T E S I C Z K Y Hugo (Budapest, 1890.
P.: Uj magyar elettajzi lexikon IV.; Petho
nov. 11. - Szentendre, 1957. maj. 16.)
Zsoltne Nemeth Erika: Szentendre utcaneMemok, miiszaki tanacsnok. A felvideki
vei
Nyitta es Trencsen varmegye egyik gazdag
nemes csaladjanak sarja. Iskolai: Kegyes
Tanitorendi
M O L L E R Karoly, dr. (Hedervar, 1894.
Fogimnazium
okt. 27. - Budapest, 1945. febr. 3.)
(Debrecen),
Epitesz, szakiro. Moller Istvan (1. ott) fia.
miiegyetem
Tanulmanyait a budapesti miiegyetemen
(Budapest).
vegezte. Kiilfoldi tanulmanyiitjai utan apja
1913-1920 komiitermeben dolgozott, s reszt vett restazott a MAV szoluralo, templomepito munkaiban. Onallo
galataban alh. A
berhazakat tervezett, utobb epitoanyagok
haboruban orosz
es szerkezetek kutatasaval es ismerteteharcterre keriilt,
sevel foglalkozott. 1929-ben az 6 tervei
majdLaibachnal
alapjan bovitettek a szentendrei varoshaza
es Del-Tirolban
eptiletet. Mint edesapjat, ot is a legtobb
vasutat epitett.
adot fizetok kozott tartottak szamon a vaI920-t61 egy maganvallalatnal mukodott,
rosban.
1923-24-ben memokkent, 1924-t61 miisza- F: Uj magyar elefrajzi lexikon IV.; Sandyne
ki tanacsnokkent. Kesobb Szentendre varos
Wolf Katalin: Szentendre; Egy evszazad
szolgalataba alh. Az osszes helyi tarsadalmi
kronikaja
egyesulet tagja voh. A csalad tobb helyen is
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MUCSI Andras (Szentes, 1929. jan. 16.
- Esztergom, 1994. febr. 22.)
Muveszettortenesz. Tortenelem-latin szakon tanari diplomat szerzett a szegedi tudomanyegyetemen (1947-1949), miiveszettortenet es muzeologia szakot vegzett Budapesten, az ELTE-n (1949-1952). Mielott
Szentendrere keriilt a Ferenczy Miizeumba
(1973-1991), a bekescsabai Munkacsy Mihaly Miizeumban dolgozott (1952-1953)
es az esztergomi Kereszteny Miizeumban
(1953-1973). A kozepkori egyetemes es
magyar festeszettel, illetve a kortars magyar
festeszettel foglaUcozott. E temaban jelentek
meg konyvei, tanuhnanyai, cikkei.
F.: Uj magyar eletrajzi lexikon IV.; Kortars magyar muveszeti lexikon 2.; Hann:
In memoriam Mucsi Andras (Pest Megyei
Hhlap, 1994. marc. 9.)
NAGY Arisztid,pd?er (Csapod, 1899 - Budapest, 1968)
Marianus ferences, biologia-foldrajz szakos tanar. 1923-ban szenteltek pappa. Lelkes szervezoje voh az esztergomi Ferences
Gimnaziumnak. Rendje Olaszorszagba
kuldte tanulmanyiih-a (1940-1943).
A szentendrei Ferences Gimnaziumban
1951-tol 1960-ig tanitott. A noveny- es allatvilag megismertetese celjabol rendszeresen bakancsos, biciklis tiirakra vitte diakjait
a Pilisbe.
P.: Szentendrei Ferences Gimnazium 19501990
NAGY Gyorgy (NagyszoUos, 1896. jiil. 2.
-Budapest, 1961. jiin. 21.)
Ujsagiro, iro. Miniszteriumi tisztviselokent
kezdte a palyajat. A Tanacskoztarsasag
idejen vallalt
szerepeert rovid
idore bortonbe
keruh, majd intemaltak. Koztisztviselokent
nem
dolgozhatott tovabb,
ezert ujsagiro

lett. Fovarosi lapoknak irt (Mai Nap, 8 Orai
Ujsag, Magyarsdg), kozben elvegezte a
kozgazdasagi egyetemet. 1945-ben a KozaUcalmazottak Szakszervezetenek orszagos
fotitkar-helyettese, Dobi Istvdn minisztersege idejen a Poldmiivelesiigyi Miniszterium sajtofonoke. A szemelyi kultusz idejen
elvesztette az allasat. Hanyatott elete soran
regenyeket es szindarabokat is irt. 1932-ben
Szathmdri Lajos (1. ott) szinmiivesz reven
keriih kapcsolatba Szentendrevel. A Zenta
u. 5. szam alatt vettek egy kis hazat, szemben Ilosvai Varga Istvan (1. ott) festomiivesszel. Kezdetben csak a nyarat toltottek
itt, kesobb vegleg kUcohoztek a varosba. ~
az itt elo miiveszekkel, varosi emberekkel
igen jo baratsagot tartott fenn. Fekete Mdj
cimmel ttefas helyi keziratos lapot szerkesztett a turista egyesiilet kifigurazasara.
Keziratban maradt regenyeiben tobbszor
szerepei a varos. Kiilonosen jo kapcsolatban alh a helyi reformatus leUcesszel, Pdsztor JdnossaX. 6 biicsiiztatta el az irot a szamarhegyi reformatus temetoben.
P.: Uj magyar irodalmi lexUcon; Petho
Nemeth Erika - G. Sin Edh: Irok, koltok
Szentendren
NAGY Konstantin, dr., pater (Kecskemet,
1835 -Budapest, 1981)
Ferences szerzetes. 1935-ben szenteltek
pappa. Hitoktato voh Pecsett, Budan, Szolnokon.
Kozben egyhazjogbol ledoktorah. 1945-ben
tabori leUceszkent szolgah. A szentendrei
Ferences Gimnazium igazgatoja 1950-1955
kozott. LeUdpasztor Budan (1956-), majd a
pasareti templom igazgatoja (I960-).
P.: Szentendrei Ferences Gimnazium 19501990
NAGY Lajos, dr. (Nagyvarad, 1897. marc.
15. - Budapest, 1946. dec. 10.)
Regesz, egyetemi tanar. A Pazmany Peter
Tudomanyegyetemen szerzett diplomat. Regeszkent a romai korral foglalkozott. A Fovarosi Muzeum munkatarsa (1922-1941).
Az 1920-30-as evekben Aquincumban es
Szentendren igen eredmenyes asatasokat
folytatott. A szentendrei miizeum regesze105

ti, asatasi reszlegenek alapitoja. 1925-ben
a kepviselo-testiilet ot javasolta varosi miizeumigazgatonak. 6 kezdte el a romai eroditmeny feltarasat. Asatasaiban sok szentendrei segedkezett. A szamara oly kedves
romai taborhoz vezeto egyik utcat 1958-ban
a varosi tanacs rola nevezte el.
F.: Uj magyar eletrajzi lexikon IV.; Egy evszazad kronikaja
NAGY Ldszl6 (Senye, 1862. aug. 31. - ?)
Honved omagy, tanar. A miskolci fogimnaziumot elvegezve, tanulmanyait Becsben
folytatta. A Ludovika Akademia befejezese utan 1887 es 1894 kozott a hadseregben
hadaprod-tiszthelyettes, hadnagy, fodandar
segedtiszt, szazadparancsnok volt, majd a
Ludovika Akademian a tereptan, a terepfelvetel es a terepabrazolas tanara. E temaban
tobb cikket es konyvet irt. Varosunkban
nyugallomanyba vonulasa utan telepedett
le. 1909. Julius 18-an a Szentendre Videke
Hirlapja Kiralyi elismeres cimii cikkeben
beszamol arrol, hogy O csaszari es apostoli kiralyi felsege varosunk lakojdt, N. L .
szazados urat a Ferenc Jozsef-rend lovagjdvd nevezte ki, s neki a lovagrendjelvenyet
adomanyozta. ~ a varosrendezes es fejlesztes temajaban cikkeket irt a helyi lapban,
eloadasokat tartott az ipartestiiletben es a
varoshazan, a kepviselo-testiilet elott. Az 6
kezdemenyezesere alakult meg a Szentendrei Varosfej lesztesi Egyesulet 1913-ban,
aminek igazgatoi tisztet 6 toltotte be. Villaja Pismanyban, a Rein-fele ketholdas telken
alh.
F.: Szinnyei Jozsef: Magyar frok elete es
munkai IX.; Dietz Ferenc: A Szentendrei
Varosfejleszto Egyesiilet 1913-1914; Udvozlet Szentendrerol!
NAGYMANYOKI Gilbert (Nagymanyok,
1914-Nagymanyok, 1988)
Tanar, ferences rendi szerzetes. Tanulmanyah Pecsett es Budapesten vegezte, teologian (1945) es az ELTE-n magyar-nemet
szakon (1954). Pecsett szenteltek pappa,
belepett a ferences szerzetes rendbe.
Altalanos hitoktato Pasareten, a kinai Hunan
tartomanyi misszio magyarorszagi ugyvi106

vqje (1940-), tanar Szentendren, a Ferences Gimnaziumban (1954-1974). Irodalmi
tevekenyseget is folytatott: vallasos targyii
regenyeket, misszios elbeszeleseket irt.
P.: Szentendrei Ferences Gimnazium 19501990
NAVAY Gyorgy, pater (Szabadka, 1911
-Budapest, 1983)
Ferences szerzetes. 1934-ben szenteltek
pappa. Hitoktato, gyontato (Gyongyos,
Hatvan, Pecs, Szolnok). Mint Jugoszlaviaban elo, szerbiil is tudo pap elvegzett egy
orosz nyelvii tanfolyamot. Kesobb tanari
diplomat szerzett orosz es angol nyelvbol.
Tanar a szentendrei Ferences Gimnaziumban (1950-1977). Nyugdijazasa utan halalaig visszajart tanitani.
R: Szentendrei Ferences Gimnazium 19501990
N E G L E R Nandor (? - Szentendre, 1948)
Vaskereskedo. Felesege: Stanislaw Amdlia.
A hatgyermekes apa a csaladnak nyari pihenest keresni jott ki a fovarosbol Szentendrere 1885-ben.
Vegiil Izbegen,
a szerb templomhoz kozel,
a Szentlaszloi
liton talalt egy
telket. Akkor
arrafele
meg
alig alh egyket haz. igy
ertheto, hogy a
nagy gonddal,
hozzaertessel
felepitett negyszobas, ftirdoszobas, kiilon
szemelyzeti lakassal bovitett hazat kastelykent emlegettek az ott elok. Vejeknek,
menyeknek, unokaknak volt evtizedeken
at kedves pihenoje, olykor menedekhaza
a „kastely". ~ Hermina ferjekent keriilt a
csaladba az ormeny szarmazasii, Derderrol
Pappra magyarositott dr Papp Antal, a kesobbi miniszterelnoksegi penziigyi allamtitkar, grof Teleki Pdl kozeli munkatarsa. A
haboru utan, a kitelepitesek idejen az ugyancsak nepes Papp csalad itt hiizta meg magat.

~ egyik leanya, ~ Herta dolgozott is itt az
egeszseghazban. Egy ideig, mielott a romai
katolikus egyhaz megvette a templomot, a
Papp csalad egyik szobajat hasznaltak kapolnakent az Izbegen elo hivek. 1945 utan
a csalad a hazat az egyhazra hagyta, de az
megis az allame lett, es az 1970-es evekben
Oregek Napkozi Otthonat letesitett benne a
varos. Az 1980-as evek kozepen az akkori
izbegi plebanosnak, Gyiire Istvdnnak sikerult megszereznie a haz egykori vaskapujat.
A Templom utcarol nyilo bejaratnal az N.
N. monogramos kapu maig emlekezteti az
izbegieket a falu egykori neves lakojara. ~
es egyik lanya, ~ Margit hamvait az izbegi
temetoben helyeztek orok nyugalomra.
P.: Petho Nemeth Erika: Nevezetes hazak
- Ma intezmenyek otthonai (Pest Megyei
Hhlap, Szentendre melleklet, 1986. okt. 30.)
NEGLER Milicza (20. sz.)
Kereskedo. ~ Nandor (1. ott) leanya. Trafikot tartott fenn Izbegen. Az 1930-40-es
evekben szerepeh azon varosi kereskedok
kozott, akik nagyobb szamban rendehek
Budapesttol az ott keszuh szentendrei kepeslapokbol.
P.: Petho Nemeth Erika: Nevezetes hazak
- Ma intezmenyek otthonai (Pest Megyei
Hhlap, Szentendre melleklet, 1986. okt.
30.); Udvozlet Szentendrerol!
NEMES MarceU (Janoshahna, 1866 - Budapest, 1930. okt. 28.)
Miigyiijto, Kecskemet diszpolgara (1911).
1918-t61 Mimchenben elt, de nem szakadt
meg a kapcsolata Magyarorszaggal. Szamos nagy ertekii ajandekkal gyarapitotta a
muzeumokat, es osztondijjal tamogatta a
magyar festoket.
Szentendren foldje voh a Pap-szigeten, ahol
a kecskemetihez hasonloan miivesztelepet
szeretett volna letesheni. Korai halala megakadalyozta, hogy tamogassa az 1926-t61 a
varosban megtelepedett miiveszeket. Birtoka vegrendelet hijan visszaszalh Szentendrere. Rippl-Ronai Jdzsef megfestette portrejat.
P.: Uj magyar elettajzi lexikon IV.

NEMETH Andras (19-20. sz.)
Gazdalkodo, varosi kepviselo. 1888-t61 gazdalkodott Szentendren 18 kataszteri hold
foldon. Az elso vilaghaboniban az olasz
es orosz ironton harcolt. Kitimtetesei: kis
ezust vitezsegi erem, bronz vitezsegi erem,
Karoly-csapatkereszt. Mint fotiizer szereh le.
1913-1929 kozott kepviselo-testtileti tag.
P.: Pest-Pilis-Soh-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje es cimtara 1931-1932 3.
kor.
NEMETH Jozsef (Szentendre, 1906-?)
Kereskedo. Szentendren szabadult fel. Mint
seged dolgozott Budapesten, Rakospalotan. Nemeth Testverek neven 1932-ben fuszer- es vegyeskereskedest letesitett, mely
a Dumtsa Jeno utcaban, a P6 ter kozeleben
miikodott.
P.: Dima menti nyaralohelyek
NEMETH Lajos (Budapest 1929. dec. 4.
- Budapest 1991. szept. 4.)
Muveszettortenesz, a miiveszettudomanyok
kandidatusa. A Miiveszettorteneti Dokumentacios Kozpont fomunkatarsa. A budapesti ELTE miiveszettortenet professzora.
Munkacsy- es Szechenyi-dijas. Altalaban
a X I X - X X . sz. miiveszetevel foglalkozott,
de minden lij, progressziv jelenseget tamogatott. A Csontvary-kutatasok megalapozqja,
Kondor Bfla (1. ott) mentora. Rendszeresen
jart ki Szentendrere, szamos kialHtast nyitott a
varosban, kozeh baratsagban allt Barcsayval
(1. ott), Deim PdM\, Balogh Ldszloval,
Kornissal (1. ott) es a mai kozepnemzedek
egyes tagjaival.
P.: Muveszeti kislexikon; Kortars magyar
miiveszeti lexikon; Szabo Gy.: Egy bator
felmeres nehezsegei (Uj Iras 1969.); Pataki
Gabor: Nemeth Lajos (Miiveszet, 1992/1.)
NEMET csalad
A lovari roma csalad az 1800-as evek vegen
telepedett le Szentendren. A csalad tagjai
elsosorban fiivarozassal foglalkoztak. Elso
ismert osuk, Kozdk Jdnos vajda az akkori
polgarmester fiakerese volt.
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NEMET Ldszl6 (Ktirt/Stvekov, Szlovakia, 1886. okt. 22. - Szentendre, 1959. aug.
31.)
Romai katolikus pap, szentszeki tanacsos,
kanonok. 1909. jun. 27-en szenteltek fel, hitoktato Budapesten (1911-1915). AZeneakademian enektanari oklevelet
szerez (1913),
tabori lelkesz
(1915-1918),
gimnaziumi hittantanar (1918),
a Szent Imre
KoUegium prefektusa.
Szentendrenplebanos 1925-t61
1959-ig. Meghatarozo szerepet jatszott a varos egyhazi es
kulturalis eleteben. Kepviselo-testiileti tag,
hitoktato a varos elemi iskolaiban, az 1925ben letesiih polgari iskola, majd az 1935-ben
inditott romai katolikus ghnnazium igazgatoja. Szamtalan egyesiiletet iranyitott,
szervezett lijja: legenyegylet, Szentendrei
Kereszteny Munkasegyesulet es Gazdakor,
cserkeszcsapat, Szent Vmce Szeretetegylet.
A Szentendrei Egyhazkozsegi Ertesito szerkesztoje. Mint enektanar 1935-ben megalapitotta a mashol is nagy sikert arato es maig
miikodo Cecilia korust. Kepviselokent az 6
szorgalmazasara kaptak olcso telket a varos
szegenyebb lakoi. A Piispokmajor-lakotelep
folytatasaban levo Laszlo-telepet rola neveztek el. 1992-ben ra emlekezve adta a varos
onkormanyzata a plebaniahivatalhoz vezeto
egyik utcanak a Kanonok nevet.
~ paptarsai mellett nyugszik a szentendrei
kalvarian.
F.: Pilishegyvideki litmutato; Dr. Katona
Gyulane Szentendrey Katalin: A szentendrei katolikus egyhaz es plebania tortenete
1002-1992; Petho Zsolttie Nemeth Erika:
Szentendre utcanevei

tergomi Szeraiin KoUegiumban. LeUcesz
a szegenygondozo noverek kapolnajaban
(1948), tanar a szentendrei Ferences Gimnaziumban (1950-1953), majd visszament
tanitani Esztergomba. 1960-ban tortenelemfbldrajz szakos tanari diplomat szerzett.
P.: Szentendrei Ferences Gimnazium 19501990
NEMET Sandor (Szentendre, 1907. szept.
17. - Szentendre, 1977. febr. 22.)
Fuvaros, ciganyvajda. Jo kapcsolata volt a
helyi hatosagokkal. Tanacsait a romak vitas iigyekben meg a komyezo kozsegekbol
is kikertek. Az allamositas utan (1948) lovaikat elvettek, majd a Belsped kereteben
dolgoztak evtizedekig: a Betongyarbol
szallitottak anyagot megrendelesre. A vajda szamara a csalad es a komyekbeli romak
nagy siremleket emehek a varosi koztemetoben, nem messze a bejarattol. A kozelben
ugyancsak diszes sirkovek alatt a nepes
csalad tobbi tagja pihen: Istvdn, Rudolf, Jdnos, Bela.
P.: Nemet Gyula kozlese
NEMETH Ldszl6 (Nagybanya, 1901. apr.
18. - Budapest, 1975. marc. 3.)
iro. A 20. szazadi magyar hodalom kiemelkedo szemelyisege. Regi baratsag fiizte a
varosban elo Bisztrai Farkas Ferenchez (1.
ott). Az 1950-es evek elejen gyakori latogatoja volt a fovarosbol Szentendrere (Kovacs
Laszlo u. 46.) kikoltozott Farkas csaladnak.
A kertjiikben levo nyari lakban keszitette el
a Galilei cimii dramajat szinpadi eloadasra.
Gorgey Artur visegradi otthona kozeleben
elotanulmanyokat folytatott az Arulo cimii
dramaja megirasahoz. Az iro csaladja is kikijart Szentendrere.
P. Uj magyar irodalmi lexikon, Petho Nemeth Erika - G. Sm Edh: irok, koltok
Szentendren

NEMETH Marika (Pecs, 1925. jiin. 26.
- Budapest, 1996. febr. 26.)
NEMET Vva%z, pater (Sopron, 1903 - Esz- Szineszno, Jaszai-dijas (1955), erdemes
tergom, 1980)
miivesz (1978), kivalo muvesz (1985). A
Vigszinhaz, a Muvesz Szinhaz, az OpeMarianus ferences szerzetes. 1926-ban
rettszinhaz tagja. Ferje: Marik Peter. A^z
szenteltek pappa. 1931-tol prefektus az esz108

1980-as evekben Szentendren, a skanzenhez kozel nyaralot vasaroltak. Az itteni „rejtekhelyen" szivesen idozott a hazaspar. ~ itt
elhetett hobbijainak, a fozesnek es a szabasvarrasnak. Egy izben skandalum is lett belole, mert ~ kmt felejtkezett nyaralojaban,
es nem jelent meg az eloadason. Az esettol
Moldovdnyi Akos szamol be konyveben.
F.: Magyar szinhazmiiveszeti lexikon;
Moldovanyi Akos: Boldog lett-e, ki kertte
vagyott?
NESKO, korabban Popaneskovics csalad
A gazdag kereskedo csalad a Nesko nevet
1829-ben vette fel, amikor nemesseget kaptak.

keves szerbek koze tartozott, akik tamogattak a magyar forradahnat. 1848. okt. 31-en
bealh a szervezodoben levo magyar tiizerezredbe. 1849. jiinius 19-en kineveztek tuzer
hadnaggya. Klapka Gyorgy parancsnoksaga
alatt szolgah. Hat hettel a vilagosi fegyverletetel utan, oktober 5-en tette le a fegyvert.
A Klapka altal kotott fegyversziineti egyezmenynek koszonhetoen a megtorlo intezkedesek elkeriiltek. A szabadsagharc bukasa
utan hazatert Szentendrere. Felesegiil vette
Hobotzky Elendt. A csalad a 440. helyrajzi
szamii hazban elt. ~ tiidoverzes kovetkezteben halt meg. Az Opovacska gorogkeleti
templom (ma reformatus) melletti temetoben helyeztek orok nyugalomra.
P.: Koszeghi Sandor: Nemes csaladok Pest
varmegyeben; Dr. Gelencser Gyula: Klapka
Gyorgy katonaja, Nesko Jeno (Szentendre
es Videke 1998. marc. 6.)

NESKO Lazar (Szentendre, 1780 - Szentendre, 1864)
Kolto. A ketszaz ewel ezelotti Szentendren
Avakumovics Avakum (1. ott) mellett 6 kepNESTOROVICS STEFANOVICS Uros
viselte az hodalmat, kolteszetet a varosban.
Koltemenyet Jakov Ignjatovics (1. ott) men(Buda, 1765 - Pest, 1825. aug. 8.)
tette meg a feledestol, es juttatta el a Matica- Tanfeliigyelo. Kozepiskolait Nemetorszaggyiijtemenyhe. Szerb nyelvii koltemenyei ban, a jogot Becsben vegezte. 1810-ben az
meUett nemet forditasokat is kozol a kotet. A
osszes magyarorszagi szerb iskolak tanszentendrei szerb puspoki konyvtar egyhc evfelugyelqjeve neveztek ki. E minosegeben
konyve szerint az 1830-as evekben ~ gazdag szervezte meg a szentendrei szerb tanitoszentendrei polgdr koltsegevel dsatdsokat kepzo intezetet, mely az elso volt Magyarvegeztek. Eldkeriiltek: sirok, fegyverek, regi orszagon. Uj tanrendet es tankonyvet honoromai vitezi sarkantyiik, penzek kiildnbozd sitott meg a szerb nepiskolakban.
iddkbdl a Hunkadombrol. A ~ csalad egykori P.: Szinnyei Jozsef: Magyar frok elete es
lakohaza Szentendre mindmaig kiemelkemunkai IX.
do epiilete. Az egyetlen a varosban, amely
videki kiiria sttlusaban epiih. A haz kesobb
NIKOLITS Illes (Szentendre, 1905 - ?)
Teodorovics-kiiria neven lett ismert. Az epuVendeglos. 1923-ban szabadult fel.
let adott otthont 1890-1948 kozott az erseki
Huzsviknal (1. ott) dolgozott. 1934-ben atleanyiskolanak, majd kesobb a Bajcsy-Zsivette a Corso vendeglot. A Fo ter 11. sz. alatti
linszky liti Altalanos Iskolanak. 1992 ota itt
egyemeletes, 18. szazadi barokk, klasszicismiikodik a romai katolikus Szent Andras Alta polgari lakohazat maig Nikolits-hazkent
talanos Iskola.
tartjak nyilvan.
P.: Duna menti nyaralohelyek; Pest megye
R: Horler Miklos: Szentendre; Petho Nemiiemlekei I . ; Holler Miklos: Szentendre
meth Erika - G. Sm Edh: Irok, koltok
Szentendren; A voh Teodorovics-kiiria
(Szentendrei Miisor)
NOVAKOVICS Dionisije (Dahnacia, ?
-?)
NESKO Jen6 (Szentendre, 1829. maj. 3.
Szerb ortodox puspok, 1749-1767. Az 6 ide- Szentendre, 1873. jiin. 6.)
jeben jelentos elorehaladas tortent a budai
Tuzer hadnagy. Martizenhetevesen az otoegyhazmegye szerb iskolainak iigyeben es a
dik csaszari tiizerezredben szolgah. Azon
templomok epitese teren: Blagovesztenszka
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1752, Typrovacska 1753, Pozsarevacska
1759, puspoki szekesegyhaz 1749-1767.
Ez utobbi a szentendrei Belgrad templom,
amelynek egyik kriptaja orzi hamvah.
Konyvei, irasai a felvilagosodas koranak
maradando aUcotasai.
P.: Szofrics Pal: Momentumok Szentendre varos multjabol es jelenebol; Eparhija
Budimska: Sava, episkop sumadijski,
Srpski jerarsi od devetog do dvadesetog
veka; Dinko Davidov: A szentendrei szerb
ortodox templomok
NOVASZEDLAK Mihdly, id. (Szentendre, 1855 - Szentendre, 1938. dec. 7.)
Cipesz. Lakasa es miihelye a mai Bogdanyi
u. 52. szam alatti hazban voh. A csaladban a
cipeszmesterseg aparolfiuraszaUt.
P.: Duna menti nyaralohelyek
NOVASZEDLAK Mihdly, ifj. (Szentendre, 1905 - ?, 1986)
Cipesz. Id. ~ fia (1. ott). Mesterseget apja
miihelyeben tanulta es ott is folytatta. O javitotta a Leanyfalun elo M6ricz Zsigmond
(1. ott) iro es csaladja labbelijeh is. Az oreg
cipesz halalaig orizte az iro cipomeretefrol
keszhett feljegyzeseh. Halala utan hazaba
betortek, es a gondosan orzott feljegyzesek
is elvesztek.
A csalad hamvait a szamarhegyi katolikus
temeto orzi.
P.: Petho Nemeth Erika - G. Sm Edh: Irok,
kohok Szentendren; Petho Nemeth Erika:
Elveszett a labnyom is, Csak a tortenet maradt (Pest Megyei Hirlap, 1987. jiil. 2.)
NOVASZEDLAK Rezso (Szentendre,
1902-?)
Peril es noi cipeszmester. Iparat helyben tanuha. 1931-ben lett onallo mester. Az ipartestiilet eloljarosaganak es a varosi kepvise16-testiiletnek tagja volt.
P.: Duna menti nyaralohelyek
OLAH Andor, dr. (Budapest, 1923. szept.
26. - Szentendre, 1994. febr. 13.)
Orvos, termeszetgyogyasz, szakiro. Pelesege: Kallai Klara. Gyermekeveit Balatonkenesen toltotte, ahol edesapja az ottani
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szanatorium
igazgatoja voh.
D i p l o m a j at
1949-ben szerezte. Ezt kovetoen a bekescsabai korhazban
dolgozott, majd
korzeti orvos
Dobozon. Itt
kezdte kutatni
a nepi orvoslas
modszereh es hagyomanyah, amh a fuves
emberektol tanult. Munkajat tamogatta
Ltiko Gabor neprajztudos, a gyulai miizeum igazgatoja is. Termeszetgyogyaszati
tapasztalatait 1953 ota propagalta, amiert
tobb osszeiitkozese volt a hivatalos szervekkel.
Szamtalan cikke es konyve jelent meg: Biogyogyszerek - a gyogyito novenyek (1985),
A termeszet patikdja (1987), Zold vardzsIdk, virdgorvosok (1987), A rdk termeszetes
gyogymodja es megelozese (1989), Reformkonyha (1989, szerzotarsak: KdllaiKldra es
Vadnai Zsolt), Hdzipatika gyogynovenyekbol (1989). 1973-ban koltozott Szentendrere. Nyugdijas foorvoskent dolgozott tovabb,
de idejenek jo reszet eloadasok tartasa, az
iroi munka es bioklubok szervezese kototte
le. A belvarosban, a Szamarhegyen (Iskola
u. 13.) egy regi dalmat hazban lakott, ami
a termeszetgyogyaszat irant erdeklodo orvosok es paciensek Mekkaja lett. 1988-ban
vezetesevel megalakult a Budapesti Termeszetgyogyaszok es Egeszsegvedok Tudomanyos Egyesiilete (BTETE). Az orvoslas
mellett a keleti filozofiaval, az irodalommal
es miiveszettel is behatoan foglalkozott.
Munkassagarol a helyi es orszagos lapokban szamtalan cikk jelent meg. A varosi
koztemetoben nyugszik.
P.: Vegh Alpar Sandor: Hal' Istermek, nem
lett remete (Csaladi Lap, 1991, okt.); Varga
Imre: Az onmagunkra vigyazas miiveszete,
Beszelgetes Olah Andor termeszetgyogyaszszal (Kagylokifrt, 1993/7); Dr. Babulka Peter: Emlekezes az ot esztendeje elhunyt Olah
Andorra, 1923-1994 (Eletero 1999. febr.);
Robicsek Katalin: A nepi gyogymodtol a

vegetarianizmusig - Fuben, faban orvossag
(Szentendre es Videke, 1993. apr. 13.)
OLTAY (OPATERNY) Adrienne (? - ?,
1986)
Zenetanar, iskolaigazgato. Mint tehetseges
zongorista maganiiton tanitott Budapesten,
majd 1934-t61 Szentendren, az erseki leanyiskolaban kapott
allast. 1938-t61
az
allamilag
engedelyezett
zeneiskola tanarakent miikodott. Kozben 6
is tanult a Liszt
Ferenc Zenemiiveszeti Foiskolan, 1941-ben
vegzett. Kesobb
6 az elso szentendrei zeneiskola igazgatoja. Tanitvanyai
koziil tobben ismert zeneszek, pedagogusok
lettek: Kovdcs Lordnt fiivolamiivesz, Gyore
Zoltdn kutato, zenetanar Godollon, Bokor
Gyorgy, a jelenlegi zeneiskola igazgatoja,
Stoltz Denes zongoramiivesz, Kovdcs Zsuzsanna, a szentendrei Musica Beata enekkar
vezetoje. A ma Vujicsics Tihamer nevet viselo zeneiskola 1995-ben Oltay-dijat alapitott,
amelyet evenkent az iskolaert sokat tevo pedagogus kaphat meg. A varos ~ mukodeset
1998-ban posztumusz Pro Urbe dijjal ismerte el.
P.: Oltay Erzsebet es Oltay Maria kozlese
OLTAY (OPATERNY) Erzsebet (? - ?)
Kerteszmemok. Palyaja: a noi gazdasagi es
haztartasi iskola tanara Budapesten (19421945), a Poldmiivelesi Miniszterium szakfelugyeloje (1949-1957). 1972-ben koltozott Szentendrere, az Alkotmany u 10/B.
szamii hazba.
P.: Oltay Erzsebet es Oltay Maria kozlese
OLTAY (OPATERNY) Mdria (?, 1910 - ?,
2003)
Kezimunka tanar, hitoktato. 1945 utan „B"listara kerult, meg fizikai munkat sem kapott, ezert Nagyborzsonybe ment, ahol a

plebanian kantor es hazvezetono lett. Hazaterve Szentendrere az itteni egyhazkozseg
karitasz munkajaban seghett.
P.: Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje es cimtara, 1931-1932 3.
korz.; Dietz Ferenc - Dietz Laszlo: Szentendre 1914-1918, A hadikorhaz; Dubniczki
Csilla: A zene mindenek elott (Szentendre
es Videke, 1998. november 11.)
ONODI Baa (Budapest, 1990. aug. 15.
- Szentendre, 1991. marc. 5.)
Festomiivesz. A Kepzomiiveszeti Foiskolan
Reti Istvdn tanitvanya. A foiskola befejezese
utan Amerikaba ment, ahol a Pennsylvanian
Academy
of
Fine Arts latogatoja, a The
North America
lap grafikai vezetoje lett. Kesobb Parizsban
es Barbizonban
festett. Itthon
a nagybanyai
muvesztelepet
latogatta.
A Szentendrei
Festok Tdrsasdga egyik alapho tagja. Festeszetet lirai hangvetelii, termeszetelvii
tajabrazolas jellemzi. Gyakori temaja a
szentendrei varoskep es a komyezo termeszeti taj. Elso felesege, Arvay Nagy Ilona
postafoeloado csaladjanak szep nagy hazaban (Alkotmany u. 5.) vegleges otthonra
talah. 1933-1934-ben Bdndti Sverdk Jdzsef (1. ott), mellett reszt vett a szentendrei
Kereszteld Szent Jdnos plebaniatemplom
belso kepeinek festeseben. Bar a miiveszt
politikai, vilagnezeti okok miatt sokaig
melloztek, Szentendre 1988-ban a diszpolgarava avatta.
P.: Kortars magyar muveszeti lexikon; Eletutam - Onodi Bela festomiivesz visszaemlekezesei; Haulisch Lenke: A szentendrei
festeszet; Mucsi Andras: A 80 eves Onodi
Bela festomiivesz koszQntese (Szentendrei
Miisor, 1980. nov.); A Szentendrei Regi
Miivesztelep hetvenot eve; S. Nagy Janos:
A szentendrei festo - Onodi; S. Nagy Janos:
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Onodi Bela centenariumi emlekkiallitasa
(katalogus szoveg), Toth Antal: Onodi Bela
(Miiveszet, 1972/2)
OPATERNY csalad
Az Osztrak-Magyar Monarchia idejen elo
csaladban negy generacion at epiteszkent
dolgoztak a ferfiak. Az 1910-es evekben
telepedtek le Szentendren. Lakasuk a Biikkos-part 68. szam alatt voh. Kesobb a lanyok mar Oltay neven ismertek (1. ott).
OPATERNY Floris (Gussverk, 1853 Szentendre, 1939. maj. 24.)
Nyugalmazott katonai miiszaki fotiszt. Az
1910-es evekben telepedett le a varosban,
az akkori Szent Laszlo utca 17. szam alatt.
P.: Oltay Erzsebet es Oltay Maria kozlese
OPATERNY F16ris, IQ. (Bees, 1880 Szentendre, 1942. febr. 13.)
Epitesz. Fiatalon Pozsonyba keruh. Gyermekei is ott szulettek. Az I . vilaghaboni alatt
a csalad atkoltozott Budapestte. 1917-ben
telket vasaroltak Szentendren a Belavodan
(Feherviz), hogy ott a gyerekeknek nyaralot ephsenek. Ene anyagi okok miatt nem
keruh sor, de a Biikkos-parton epitett hazba kesobb kikoltozott az egesz csalad. ~ a
varosnak tobb epiteszeti tervet is keszitett:
izbegi templom, a belvarosi Peter-Pal templom bovhese. Megvalosult munkai: a romai
katolikus plebaniatemplom es a sekrestyeshaz (ma Nepmiiveszetek haza) atepitese,
egy villa a Sztaravodai uton es egy Visegrad-Szentgyorgypusztan.
P.: Oltay Erzsebet es Oltay Maria kozlese
ORSAY Kdlman (Halas, 1840 - Szentendre, 1915. febr. 21.)
Szinesz, siigo. 1865. dec. 20-an lepett a
szini palyara. Mint a Nemzeti Szinhaz
tagja ment njaigdijba. Konyveket is irt:
Emlekkonyv (1871), A gyori szinhaz tortenete (1872). Elso felesege: Szigeti Pipi
es masodik felesege: Gyore Katalin szinten a varosban halt meg. Harmadik felesege, Langer Mdria szineszno (1843-1911.
marc. 16.) is itt nyugszik a szamarhegyi
romai katolikus temetoben. Valosziniileg ~
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-t is a felesege melle temettek el, bar shfelirata nines.
P.: Magyar szinmiiveszeti lexikon 3; Petho
Nemeth Erika: Thalia papjai Szentendren
(Uj Szentendrei Hirlap, 1997. jiin. 21.)
OSZTOICS Istvdnn6, dr. (19-20. sz.)
Tanito, igazgato. A tanitokepzot 1899-ben
Zomborban vegezte. Tanito Szazhalombattan (1899-1920), igazgato a szentendrei gorogkeleti elemi iskolaban (1920-). Ferje ~
Istvdn Komaromban penziigyi segedtitkar,
aki az elso vilaghaboniban mint fohadnagy
az orosz es roman fronton harcolt es hosi
halah hah.
P.. Pest-Pilis-Soh-Kiskim varmegye altalanos ismertetoje es cimtara 1931-1932 3.
korz.
OSZTOICS Vazul (Ujvidek, 18. sz.)
Ikonfesto. 6 keszitette 1777-1781 kozott a
szentendrei szerb ortodox szekesegyhaz, a
Belgrad templom ikonosztazat. Korabban,
1768-ban ugyano festette a graboci szerb
ortodox kolostor ikonosztazat is.
P.: Horler: Szentendre; Voh Pal: Szentendre
OVARI, Oblatt J6zsef, dr. (20. sz.)
Orvos. A szentendrei reformatus polgari
iskola egeszsegtan tanara, az intematus feliigyeloje. A helyi izraelita hitkozseg iskolaszeki elnoke. Az 6 haza volt a mai Rakoczi
Ferenc Altalanos Iskola es Gimnazium epuletenek egy resze (Rakoczi Ferenc u. 6.). A
masodik vilaghaboni alatt egesz csaladjaval
egyiitt ongyilkos lett. Az 6 felesege es ket
fia neve is szerepei Szentendren a Szdnto
Emlekhdz udvaran levo emlektablan.
P.: Hadviseh zsidok aranyalbuma; Egy evszazad kronikaja; Magyar zsido lexikon
PAIZS-GOBEL Jeno (Budapest, 1896. jiil.
4. - Budapest, 1944. nov 23.)
Festomuvesz, grafikus. A Kepzomuveszeti Foiskolan Zemplenyi Tivadamal es Reti
Istvdnnal tanult. Majd evekig Parizsban es
Barbizonban dolgozott, 1926-ban Nagybanyan talaljuk. 1928-ban a Szentendrei
Festok Tdrsasdgdnak egyik alapito tagja.

Korai muvei
a BastienLepage-fele
plasztilfus modellalas jegyeben sziilettek,
kesobb (talan a
Vamos Rousseau hatasara)
fantasztikus
dzsungelkepeket fest. Fo
muvei (Aranykor, Rdkos csendelei) metaiizikus, szimbolikus jellegiiek. Bar soha nem
volt szigonian vett taj festo, finom, erzekeny
mimkait ismeijiik a Biikkos-partrol, s mas
szentendrei reszekrol. A miivesztelep kozszeretetnek orvendo trefamestere voh. Megemlitendo, hogy fivere, Pajzs Odon ujsagiro
volt a szentendrei telep kiotloje, 6 gyozte
meg Starzsinszky (1. ott) polgarmesteri,
hogy fontos a Nagybanyarol erkezo fiatalok
tamogatasa.
F.: Muveszeti kislexikon; A X X . szazadi
magyar miiveszet Szentendrerol nezve; A
Szentendrei Regi Miivesztelep hetvenot
eve; Haulisch Lenke: A szentendrei festeszet; Verba A.: Sarga galamb akttal (Uj Miiveszet, 1996. jiil.); Haulisch Lenke: PaizsGoebel Jeno

ns. vdrmegyek tdblabirdja es hires iigyved.
Meghalt 1840. mdjus 30. eletenek 74. eveben.
P.: Uj magyar irodalmi lexikon; Petho
Nemeth Erika - G. Sin Edit: Irok, koltok
Szentendren; Horler Miklos; Szentendre;
Emlekezes Pajor Gasparra (Dunakanyar
Kurir, 1986. Jan.); Udvozlet Szentendrerol!;
Petho Nemeth Erika: Lap fertalyorankent
(Szentendre es Videke, 1994. apr. 1.)
PAJOR Emilia (Szentendre, 1833 - Szentendre, 1899. aug. 5.)
Operett, nepszinmii enekesno. ~ Caspar
(1. ott) leanya.
Nemesi csaladjanak akarata
ellenere lepett
a szinhazi palyara. Az orszag
szmtevalamenynyi jelentos szmpadan enekelt.
Blaha
Lujza
mellett a miifaj
legkedveltebb
enekesnoje volt.
P.: Magyar szinhazmiiveszeti lexikon

PALF(F)Y Andor, dr. (Szentendre, 1904.
nov. 27. - Szentendre, 1971)
Orvos. 1944. december22-enaszekesfeherPAJOR Gdspar, dr. (Kiralyi/Homa
vari hadikorhazban fogsagba esett, de meg
Kralova, Szlovakia, 1766 - Szentendre,
tudott szokni. Ejszakankent a Dunan kenuz1840. maj. 30.)
va jutott haza. 1956-ban a helyi Nemzeti
Orvos, iigyved, tablabiro, szerkeszto. 1795Bizottmany alelnoke, amiert a forradalom
ben orvosi oklevelet szerzett Pesten. 1791leverese utan eliteltek. Hosszu fogsaga alatt
1795 kozott Kdrmdn Jozsejfel az Urdnia
bortonorvoskent apolta rabtarsait. 1960-t61
cfanii magyar nyelvii irodahni folyoirat
a szobi szakrendeloben dolgozott belgyoszerkesztoje. 1804-ben felvettek Pest megyasz foorvoskent. A varosi koztemetoben
gye nemesei soraba. 1818-t61 Pest megye
nyugszik.
tablabiraja. 1795-ben telepedett le Szentendren, ahol halalaig eh a Kossuth Lajos u.
P.: Dietz Ferenc: A tudas elismerese (Uj
5. szam alatt. Hat gyermeke sztiletett. Hazat
Szentendrei Hirlap, 1999. maj. 1.) HM 22.
a Pest megye miiemlekei cimii konyv is Pa- oszt. 1944. Mate Gyorgy: Oktoberi nevsorjor-kiiriakent emliti. Az 1900-as evek elejen
olvasas (Szentendre es Videke, 1999. okt.
itt mukodott a reformatus polgari iskola. ~
22.); Tabor Erzsebet kozlese
hamvai a szamarhegyi evangelikus temetoben nyugszanak. Sirjan az egyre nehezebben olvashato felirat: Itt nyugszik Toth
Lipcsei Pajor Kdspdr (sic!) orvostandr tobb
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PALr(F)Y Andorne dr., Ovszenicza Ilona
(?, 1904-?, 1957)
Noi szabo. 1922-ben szabadult fel. 1923ban onallositotta magat, es nyitotta meg
miihelyet Szentendren. Az 1930-as evekben
egy segedet, harom tanulot es idokozonkent
nyolc-tiz munkast foglalkoztatott. Tobbszor
tett kiilfoldi tanulmanyutat, ahonnan eredeti
modelleket hozott. Kiilonosen az angol es a
francia szabaszatban volt jartas.
F.: A magyar ipar
PALFFY Janos (?, 1860 - ?, 1943)
Kereskedo. Iskolait Kolozsvarott a jezsuitaknal vegezte. Szentendren a Magyar Kiralyi Dohany es Szivar Nagyaruda tulajdonosa. Az 1900-as evek elejen megjeleno elso
varosi kepeslapok egyik kiadoja. A Fo ter
17. szam alatti nagy hazukban a csalad altal
vezetett boh lathato is az egyik kepeslapon.
Villajuk, amit egy masik kepeslap orokitett
meg, kinn volt Pismanyban. 1928-ban a virilistak kozott tartottak szamon.
P.: Egy evszazad kronikaja; Udvozlet Szentendrerol!; Tabor Erzsebet kozlese
PALFY Sdndor (?, 1879 - ?, 1948)
Fodrasz. A 20. szazad elejen a varos holgyeinek es urainak egyik legkedveltebb frizuramiivesze, aki szinhazi parokakat is keszitett. Miihelye a Dumtsa Jeno u. 3. szam alatt
miikodott. Fia, ijj. ~ Sdndor (1911-1982)
felkelokent reszt vett 1956-ban a forradahni
esemenyekben. Mindketten a szamarhegyi
reformatus temetoben vaimak eltemetve.
P.: Dietz Ferenc: Szentendre elete a reklam
tiikreben, szabomesterek, fodraszok (Uj
Szentendrei Hirlap, 2001. febr. 10.); Egy
evszazad kronikaja
PANDY Lajos (Budapest, 1895. aug. 15.
-Budapest, 1957. okt. 31.)
Festomuvesz. A Kepzomuveszeti Foiskolan Ferenczy Karoly (1. ott) es Red Istvdn
novendeke. A Szentendrei Festok Tdrsasdgdnak egyik alapito tagja (1928). 1937 utan
neprajzi tanulmanyokat folytatott. Dekorativ,
eles feny-amyek konttasztta epiilo aktot, noi
porttet festett, kesobb egyre tobb tortenehni
targyii esemenyt rajzolt. 6 az egyik festo.
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aki a helyi romai katolikus
plebaniatemplom
freskoin
is dolgozott. A
II. vilaghaboni
utan elhagyja a
miivesztelepet,
s halalaig torteneti konyvek
illusztralasabol
el.
P.: Kortars magyar miiveszeti lexikon; X X .
szazadi magyar miiveszet Szentendrerol
nezve; A Szentendrei Regi Miivesztelep
hetvenot eve; Haulisch Lenke: A szentendrei festeszet
PAP Gyula (Oroshaza, 1899. nov 10.-Budapest, 1983. szept. 24.)
Festomiivesz. Az Iparmiiveszeti Foiskolan,
Becsben es Weimarban tanult. Baratja, Kdllai Erno nyoman az 1930-as evektol jart ki
Szentendrere festeni. A Dunakanyarban,
Zebegenyben es Szentendren kesziilt kepeivel tobb kiallitason szerepelt.
P.: Kortars magyar miiveszeti lexikon 3.;
Haulisch Lenke: A szentendrei festeszet
PAP Sandor (20. sz.)
Vendeglos. Rozsakert neven ismert vendegloje a Duna-parton alh. Berlokent 6 uzemeltette a varosi piacot es a szigetmonostori revet is. Haza a Bogdanyi utcaban allt.
F.: Dietz Ferenc kozlese
PAPP Viktor (?, 1887-?)
Koztisztviselo, polgarmester. 1915-ben alh
a varos szolgalataba mint az adokonyve16 es a kataszteri nyilvantarto helyettese.
1935-ben Starzsinszky Laszlo (1. ott) utan
ot valasztottak meg Szentendre polgarmestereve. Alig ket honapig toltotte be ezt a
tisztet, mert kitudodott egy 25 ewel korabbi
zsarolasi iigye. ~ onkent lemondott, amit a
kepviselo-testiilet egyhangulag elfogadott.
P.: G. Sin Edh: Az 1934-35-6s szentendrei
polgarmester-valsag es annak tarsadalmi
hattere (Studia Comitatensia 8.)

PAPRIKA Peter (18. sz.)
Biro. Maria Terezia es II. Jozsef uralkodasa
idejen allt a varos elen. Szarmazasa tisztazatlan, mert szerbnek is es gorognek is tartottak, ugyanakkor vallasa szerint katolikus
volt. Az iratokban Paprikity neven is emlitik. Nevet a szokasoknak megfeleloen cirill
betiikkel is irta. A szerbek a gorogok bujtogatasara 1737-ben nem is akartak elismemi
birojukul. A varmegye ezert bebortonozott
nehany szerbet. A felbujto gorogok elszoktek a varosbol. ~ -t egymas utan nyolcszor
megvalasztottak bfronak. Nevehez tobb
tortenet fiizodik. Az egyik szerint ~ pipogya ember volt, mert amikor Mdria Terezia
a varosban jart, es a biro fogadta, nem 6,
hanem a felesege, Mdrta asszony kototte
le szoval a khalyno figyehnet. Egy masik
tortenet szerint merges, hirtelenharagu,
paprikas ember voh. A gazdag - fehehetoen
kereskedo - bironak a Bukkos-patak jobb
partjan, az egykori romai tabor koriil voh a
birtoka es a haza. A korabeli iratok Paprikahegy neven ismerik a varosnak ezt a reszet.
A patak mellol ide felvezeto meredek utcat
1894-ben rola neveztek el.
P.: Piives Odon: Fejezetek a szentendrei
gorogok eletebol (Antik tanulmanyok,
1961/1-2.); Petho Zsoltne Nemeth Erika:
Szentendre utcanevei
PAVAI Ferenc (Budapest, 1904. marc. 23.
-Budapest, 1982. maj. 8.)
Cukrasz. A koran arvasagra jutott ~ a fovarosban, a Hauer cukraszdaban kezdte tanulni a szakmat. Innen a Horvath cukraszdaba,
majd a Gerbeaudhoz keriilt. Itt ismerkedett
meg felesegevel, Rdcz Erzsebettel 1928ban. ~ baratja, Baumgartner Gyorgy (1.
ott) ajanlotta, hogy jojjenek Szentendrere,
ahol akkor csak egy cukraszda volt a Fo teren. ~ es felesege a Dumtsa Jeno u. 7. szam
alatt 1930-ban megnyitottak a cukraszdat.
Vizvezetek ekkor meg nem volt a varosban,
ezert ivovizert a Kor utcaba jartak. Eleinte
a fagylah is jeggel keszuh, de kesobb mindent gepesitettek. 6k arusitottak eloszor
presszokavet a varosban. Plakatjukat Balogh Ldszlo festomiivesz keszhette. A Pavai
cukraszdat kiilonosen a muveszek kedvel-

tek. Gyakori vendeg volt itt Balint Endre
(1. ott), Jeges Erno (1. ott), Onodi Bela (1.
ott), Szdntho Imre (1. ott). A falakat mindig
mas festomiivesz alkotasai diszhettek.
A habonit sikeriih atveszelniiik, de 1951
decembereben az allamositas miatt ket nap
alatt el kellett hagyni a jol bevezetett iizletet, ami mar allami tulajdonban, de tovabb
iizemeh. Az evtizedek alatt tobb neven miikodott: Csorbadzsi, Muvesz presszo, Dobos
Muvesz kdvehdz. ~ a varosi koztemetoben
nyugszik.
P.: dr. Pavai Erzsebet kozlese
PAZMANY, Polldk P€ter (19-20. sz.)
Kalapos. Az Obudan, majd az Ulloi uton
miikodo Pdzmdny kalapgyar elodjet ~ alapitotta 1870-ben Szentendren. Innen helyezte at 1890-ben Obudara. A kezdetben negy
alkalmazottai mukodo iizem kesobb az orszag egyik jeles kalapgyara lett. A ferfikalapokon kiviil rendorsisakokat es - egyediil
itt - a Frontharcos Szovetseg formasisakjat
gyartottak.
P.: A magyar ipar almanachja
PECHY Henrik, dr. (Eperjes, 1875. febr.
24. - Buenos Aires, 1950-es evek)
Hivatasos katona, orvos. A kozepiskolat
Eperjesen es Kassan vegezte. Az orvosi
diplomat 1899-ben Budapesten szerezte,
Szentpetervarott a cari hadiakademiat latogatta. Beszelt
nemetiil, franciaul, olaszul,
oroszul, szlovakul. Felesege:
Ronay Kinga
(1. ott) festomiivesz. A csaladbol tobben
fontos szerepet
toltottek be az orszag es a varmegye eleteben (orszaggyiilesi kepviselo, tablabiro,
megyefonok, apatplebanos, memokkari tabomok). ~ klinikai orvos Budapesten, majd
a haditengereszethez keriilt mint sorhajoorvos. Egy katonai felfedezes is fiizodik
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nevehez. Az altala alkotott es rola System
Pechy neven ismert gazgranatot (harci gazt)
az elso vilaghaboni idejen a belgiimii Ypem
ostromanal maga mutatta be Hindenburd
es Ludendorf nemet vezerezredesek elott.
1915-1918 kozott a korhazhajoraj parancsnoka. 1921-25 kozott a folyamorseg orvos
fonoke voh. 1937-ben Horthy Miklds fotorzs orvossa nevezte ki.
1908 majusaban koltozott Szentendrere,
a volt Krausz hazba (Duna-korzo 11/A).
Megszakitasokkal 1945-ig 6 volt a varos
tiszti foorvosa. Elenk tarsadahni es polithcai
eletet folytatott. 1913-ban egyik alapitoja a
Szentendrei Varosfejleszto Egyesuletnek,
megvalasztottak a szentendrei varosi miizeum aligazgatqjanak. 1928-ban a legtobb adot
fizeto polgarok kozott tartottak szamon.
Megjelent miivei: A neokapitalista vildgrend kepe, A magyar nemzeti szocializmus
politikai es gazdasdgi programja (1937),
A tdrtenelmi hulldmelmelet es a tdrtenelmi jovo kiszdmitdsa. 1945-ben Duna-parti
villajaban szallasoltak el az orosz katonai
parancsnoksagot. A haboni utan csaladjaval
kiilfbldre tavozott. Egykori villajaban kapott helyet a Jozsef Attila Miivelodesi Haz
es a Varosi Konyvtar az 1960-as evekben.
Ma a Dunaparti Miivelodesi Haz miikodik
beime.
P.: Kereszteny Magyar Kozeleti Ahnanach
II.; Koszeghy Sandor: Nemes csaladok Pest
megyeben, 286. p., Pest-Pilis-Solt-Kiskun
varmegye tiszti nevsora teriiletenek kozigazgatasi beosztasa FV; Pilishegyvideki litmutato; Egy evszazad kronikaja; Bano Attila: Regi
magyar csaladok; Dietz Perenc: A Szentendrei Varosfejleszto Egyesiilet 1913-14; Udvozlet Szentendrerol!; Uj magyar elettajzi
lexikon V ; dr. Kallay Istvan kozlese
PENTEK Ferenc (Szilagyzovany, Romania, 1855. dec. 12. - Budapest, 1940. dec.
29.)
Reformatus leUcesz, lapszerkeszto, hirlapiro, szepiro. Iskolah Zilahon, Debrecenben es Budapesten vegezte. Lelkesz
Erszentmihalyon (1880-1893), Budapesten
(1893-1904). Szentendren refomiattis polgari fiii- es leanyiskola, valamint Lorantffy
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Zsuzsanna Piii- es Leanymtematus neven
iskolat alapitott es miikodtetett (19041911.) Munkajarol es az itteni eleterol sajat
kiadasii konyveben A szentendrei elnemult
harangok cimen szamolt be. Miutan eUieriih Szentendrerol, Pomazon es Budapesten
volt lelkesz.
P.: Dr. Gelencser Gyula, Petho Nemeth
Erika: Pentek Perenc, az iskolaigazgato (Szentendrei Korkep, 1996. jiil. 1.);
Szinnyei Jozsef: Magyar irok elete es miivei X.; Petho Nemeth Erika - G. Sin Edit:
irok, koltok Szentendren; G. Sin Edit:
Szentendre a X I X . sz. fordulojan (Studia
Comitatensia 8.)
PERJESSY csalad
Abony komyekerol keriihek Szentendrere.
A csalad tulajdonaban levo nyomdaban a
20. szazad elejen tobb szentendrei lijsagot
es mas nyomdatermeket sokszorositottak.
Egy regi varosi kepeslap szerint villajuk
Pismanyban allt. A szamarhegyi reformatus
temetoben a nepes ~ csalad tagjainak hamvah egy nagy kripta orzi.
PERJESSY Gyorgy (?, 1852 - Szentendre,
1927. jiin. 5.)
Reformatus tanito, lapszerkeszto, laptulajdonos. 6 adta ki Szentendre varos elso
lapjat, a temetesi enekeket, biicsiiztatokat,
sirbeszedeket kozlo Fdklyaldngot (1883,
1884). A Szentendre es Videke Hirlapja
szerkesztoje 1903 es 1907 kozott.
P.: Perjessy Bamabas kozlese
PERJESSY Sdndor (Tahitotfalu, 1878 - ?,
1931. okt. 20.)
Lapszerkeszto, lapttilajdonos. ~ Gyorgy
(1. ott) fia. Felesege: Follner Vdma (18711949). Apjaval egyutt szerkesztette a Szocialdemokrata Part helyi lapjat, a Szentendre
es Videke Hirlapja cimii lijsagot (19031907). Kozben a Kispest es Videke szocialista torekveseket tamogatoftiggetlenlijsag
munkatarsa (1906-1907). 1919-ben a levaltott rendorkapitany helyett ot biztak meg
a varos kozrendjenek biztositasaval. A Tanacskoztarsasag bukasa utan harom ev bortSme itehek, amh a vaci fegyhazban toltott

le. Hazaterve biztositasi ugynok lett. A csalad altal orzott iratok szerint 1937-ben egy
perujrafelvetel utan a ra vonatkozo birosagi
itelet hatalyat vesztette. 1958-ban a varosi
tanacs utcat nevez el rola (ma Tomellek u.)
R: Egy evszazad kronikaja
PERJESSY Kdroly (Vachartyan, 1881.
maj. 27. - Szentendre, 1959. jiin. 28.)
Reformatus pap. ~ Gyorgy (1. ott)fia,Szentendren a Szerb u. 2-ben laktak. Mint lelkesz
sokiranyii tevekenyseget vegzett a varosban
es a komyeken: pi. szervezte a hadiarvak
segelyezeset, udulteteset.
R.: Tanacsiilesi jegyzokonyv, 1958. 25. sz.,
Perjessy Barnabas kozlese
PERLROTT Csaba Vilmos (Bekescsaba,
1880. febr. 2. - Budapest, 1955. jan. 23.)
Pestomiivesz, grafikus. A XX. szazadi magyar festeszeti formanyelv egyik megiijitoja. 1904-ben Nagybanyan, 1905-ben Parizsban tanul,
ahol Matisse
maganiskolajaban kedveli
meg Cezanne
p i k t i i r a j at.
Nagybanyan
(mar Czobellel
(1. ott) egyiitt)
tovabb adja a
Pauves-mozgalom oldott kolorista stilusat,
igy egyhc kezdemenyezoje lesz a neosok
Kecskemette vonulasanak. Kesobb Nemetorszagban (1920-23) felveszi az expreszszionista hatasokat. Ez idotajt felesegevel,
Graber Margittal Wertheim am Main-ban,
Szentendre testvervarosaban is fest. A vilaghaboni khoreseig tobbszor is jar Nagybanyan, Parizsban es Szentendren, vegul
felesegevel egyiitt 1948-ban vegkepp letelepedik varosunkban. 1949-ben felveszik a
Szentendrei Pestok Tarsasagaba. Ahogyan
Nagybanyan az almaszuret, szivesen valasztott temaja a szentendrei miivesztelep
kertjeben tevekenykedo, gyumolcsszedo
asszonyok. A monumentdlis noalakok is

mi

kedvenc figurai. „A kepek szerkesztett felepitesii rendje a tiszta festoiseg irdnydba
tolodott el." - irja rola Benedek Katalin.
Grafikai munkdssdga is jelentos.
P.: X X . szazadi magyar miiveszet Szentendrerol nezve; Kortars magyar miiveszeti
lexikon; Haulisch Lenke: A szentendrei festeszet
PERREY PERRON Fedor (Budapest,
1894. nov 4. - Szentendre, 1948. jiil. 31.)
Pesto, grafikus. Szinesz csalddbol szarmazik. Apja ~ Jdnos tancmester, akinek elso,
Schmidt Guszti (sic!) es mdsodik felesege,
Berkovits Iren is szineszno volt. ~ az Iparmiiveszeti Iskolan folytatta tanulmanyait,
de csaladjattisztviselokenttartotta el. Pelesege: Beck Gizella.
Az 1920-as evekben koltoztek Szentendrere, ahol a jardsbirosag alkalmazottja lett. A
Dedk Perenc u. 10-ben laktak. Szomszedjuk
Szathmdry Lajos (1. ott) szinesz volt. ~ fia,
~ Felix egy osztalyba jart Szdnth6 Imre (1.
ott) festomiivesszel.
P.: Szantho Imre: Peney Penon Pedor
(Szentendre es Videke, 1991. aug. 1.);
Szdntho Imre: Az elfelejtett festo (Szentendre es Videke, 1994. nov. 1.); Magyar
szinhdzmiiveszeti lexikon
PETHEO Jdnos, dr., nemes (Budapest,
1898. jiin. 9. - Budapest, 1978)
Polgdrmester. Diplomdt es doktori fokozatot
a budapesti KQzgazdasdgtudomdnyi Egyetemen szerzett (1925). Az I. vildghdboniban
a 29. sz. gyalogezredben teljesitett szolgalatot az orosz es olasz harcteren. 1918-ban
olasz hadifogsdgba esett. Reszt vett a nyugat-magyarorszagi felkelesben. Tobb magas kitimtetes birtokosa. 1926-t61 Pest vdrmegye szolgabiraja, majd foszolgabirdja,
Szentendrere is ebben az idoben koltozott.
1935-ben het szemely jelohette magat a polgdrmester-valasztasra. Kozuliik ~ keriih ki
gyoztesen. ~ 1944-ig vezette a vdrost. Aktiv
reszt vallalt Szentendre tarsadalmi eleteben.
Az hodalmi eletet tamogato Szent Andrds
Ceh (1930-), a szentendrei Onkentes Tuzolto Testulet elnoke (1938-), az Orszdgos
Tiizoltoszovetseg elnoki tanacsanak tagja.
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a Magyar Orszdgos Vedegylet diszelnoke.
1944-ben athelyeztek Zomborra. Felesege:
Bittera Mariann.
F.: Pest-Pilis-Soh-Kiskun es Kecskemet th.
jogi varos adattara IV.; Huszonkilences honvedek hadtortenete; Petho Nemeth Erika:
Polgarmesterek, tanacsehiokok Szentendren (Szentendre es Videke, 1994. nov. 1.)
P E T T E R Imre (Kassa, 1888. marc. 26.
- Szentendre, 1964. nov.)
Hivatasos katona. A soproni honved realiskola elvegzese utan a modlingi Miiszaki Akademia tiizersegi osztalyat vegezte
el, ahonnan mint hadnagy a zagrabi 37-es
agyiisezredhez keriih. Az I . vilaghaboni
utan javareszt a Honvedelmi Miniszteriumban dolgozott. A masodik vilaghaboni
alatt lakasukat Budapesten bombatalalat
erte, ekkor jottek ki Szentendrere lakni.
Pismanyban, a Barackos liton levo hazuk
nagy kertjeben gyumolcsgazdasagot alakitottak ki. ~ a kertben az altala kiepitett
foldalatti locsolohalozattal ontozte a gyiimolcsfakat. Oltassal egy mandula alakii
kajszibarackot nemesitett, amit be is jegyeztetett. Az altala termesztett gyiimolcsot
a budapesti gyiimolcsfeldolgozo es exportalo Lukulusz uzem is atvette. ~ 1930-ban
szorgalmazta a varos vezetesenel, hogy a
gyiimolcskertekkel teli Pismanyban megkezdjek az utak kiepiteset. Mezogazdasagi
foiskolat vegzett felesege, Antalffy Iren a
kertben tyukfarmot letesitett. Kesobb az
utikonyvek is szamon tartjak a pismdnyi
Petter-villat. A csaldd hamvait a szamarhegyi katolikus temeto orzi.
P.: Duna menti nyaralohelyek; Egy evszdzad kronikaja; menye, Petter Andrdsne kozlese
P E T Z Ferenc (Csepel, 1928. aug. 5. - Budapest, 1994. nov. 1.)
Zenekari timpanista, tanar. Zenekardval bejdrta az egesz vilagot. Az 1975-ben felepiilt
Felszabadulas- (ma Piispokmajor-) lakotelepen lakott.
P.: JCi kicsoda a magyar zeneeletben; Molnar Bertalan: Emlekezes Petz Ferencre, a
kivdlo muzsikusra, jo baratta (Szentendre
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es Videke, 2004. jiil. 2.); Uj magyar elettajzi lexikon V.
P E T Z E L T Jozsef (Weisskirchen, Auszttia,
1805 - Szentendre, 1850. aug. 12.)
Memok, epiteszeti szakiro, egyetemi tandr,
honvedtiszt. Ausztriaban polgdri csaladban szuletett. 1810-t61 Szekesfehervaron
elt.
Fiatalon
(1823-) katona
lett. Voh altiizer,
bombdsz, zdsz16s, alhadnagy.
Az olmiitzi hadaprodiskolanak
elobb hallgat6ja, majd tandra.
A gyori egyetemen filoz6fiat
tanuh. A pesti
Memoki Intezetben 1825-ben memoki oklevelet szerzett. A Magyar Kirdlyi Tudomany Egyetemen doktorrd avattdk (1830). Kesobb az
uralkodo kinevezte a pesti Memoki Intezet
fbldmeresi es vizepiteszeti tanszekenek tanardvd (1841). Tobb konyve jelent meg. Az
1848- as forradalom es szabadsagharc induIdsakor a hadviseh tandr bedllt a nemzetorsegbe. Hamarosan kineveztek fohadnaggya
es szdzadossa. Reszt vett a Jellasics elleni
harcokban. Felkertek a magyar honvedtisztkepzes megszervezesere. Munkdja elismereseiil 1848. december 12-en kineveztek a
Hadi Potanoda aligazgat6javd. Az intezet
1849- ben a kormannyal egyiitt Debrecenbe
koltozott. Az aradi vdrorseggel egyiitt tette
le a fegyvert. A megtorlds ot sem keriilte el.
Nehdny havi fogsdg utan ugyan kegyehnet
kapott, de allasdt61 megfosztottak, es el
kellett hagynia a fovdrost. A helyi forrasokb61 tudjuk, hogy aposa, Stumm Joannes
Christoporus csaszari es kiralyi elehnezesi
biztos Szentendren elt. Igy kerult ~ a vdrosba. 1850. janudr 4-t61 mar ide kerte fizetese
foly6sitdsat. Meg ebben az evben tizenot ertekes terkepet kozoh, defiatalonidegldzban
meghalt. A szentendrei katolikus kalvdria
zdrt temetojeben temettek el. A vdrosban
mukodo Kossuth Lajos Katonai Foiskola

1977-beii diszsirkovet emelt a tiszteletere,
majd hamvait atvittek a varosi koztemeto
diszsirhelyere. Azota a varosi marcius 15-i
rendezvenyek soran mindig megemlekezest
tartanak ~ shjanal is. 1988-ban a helyi Ipari
Szakmunkaskepzo Intezet felvette ~ nevet,
es egy dombormiivel ellatott emlektablat
helyeztek el az epiilet falara. Az iskola folyosojan lathato rola keszuh portteszobor
Rajki Ldszlo szentendrei szobraszmiivesz
mimkaja.
F.: Bona Gabor: Kossuth Lajos kapitanyai;
Szinnyei Jozsef: Magyar irok elete es munkai X.; Hrenko Pal: Egy 1848-as hadmernok szentendrei sirja nyomaban (Dunakanyar, 1979/3.); Dr. Gelencser Gyula - Petho
Nemeth Erika: Az elso magyar haditanoda
aligazgatoja: Petzelt Jozsef (Szentendre es
Videke, 1998. marc. 13.); Uj magyar eletrajzi lexikon V.
P F E I L Jozsef (Griischbank, Auszttia, 1859.
marc. 15.-?, 1930)
Asztalos. Az Ausztriabol betelepiih csalad
elso asztalos tagja. ~ az albertfalvai Zemanek
Ferenc csaszari es khalyi asztalosnal tanult, be is nosiilt a csaladba. Felesegiil vette
Zemanek Borbdldt. Sogora, Machunka Imre
budapesti biitorgyaros, orszaggyiilesi kepviselo. ~ a millennium eveben, 1896-ban
valtotta ki az ipart Szentendren. Elso miihelyiiket a Biikkos-patak partjan, a Paprikabho
utcaban nyitottak meg az egykori bfro hazaban. A miihely gepeit a patak vizevel akartak
miikodtetni. A villamositas miatt a tervet modositottak. Kesobb a Vasiiti villasorra koltoztek, ahol lij csaladi hazat es muhelyt epitett,
korszerii gepekkel itt folytattak a munkat.
Az altaluk keszitett biitorral Olaszorszagban,
a milanoi kiallitason dijat nyertek. A csalad
tiz gyermeke koziil ~ Oszkdr (1886-1961), ~
Jdz5e/(1901-1960), ~ Ndndor (1905-) es ~
Istvdn folytattak apjuk szakmajat.
P.: Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje es cimtara 1931-1932 3.
korz.; Vicsotka Mihaly: Harminceves per
Szentendren (Pest Megyei Hhlap, 1989. nov.
28. 5. p.); A Pfeilek (Uj Szentendrei Hhlap,
1993. marc. 6.); Pfeil Gyulane kozlese

PHILIPPOVICS Karoly, ifj., dr. (?, 1921
- ? , 1993. jiin.)
Jogasz. Apja, id. dr ~ Kdroly a Nemzeti
Bank ehioke volt, aki eloszor nyaralot epitett
Szentendren, de kesobb vegleg kikoltoztek
a Berkenye utcaba. ~ a godolloi Premonttei
Gimnaziumban erettsegizett, majd Budapesten elvegezte a jogi egyetemet, Auszttiaban a kereskedelmi akademiat. Huszonot
evig jogtanacsoskent dolgozott. Az 1960-as
evek elejen fizikai munkas. Szentendren a
Voroskereszt korzeti elnoke volt. A Magyar Athletikai Club fotitkara, a Honved
Hagyomanyorzo Egyestilet jogtanacsosa.
Nemzetkozi jogi tevekenyseget is folytatott
az Emberi Jogok Magyar Ligaja elnoksegi
tagjakent, illetve az Europa Mozgalom Magyar Tanacsanak alelnokekent. Tagja volt a
Keresztenydemokrata Neppart Pest megyei
elnoksegenek, kozponti jogbizottsaganak es
fegyelmi bizottsaganak.
P.: Dietz Ferenc kozlese
P I R K Janos (Galanta, 1903. jiil. 22. Szentendre, 1989. febr. 28.)
Festomiivesz, Munkacsy-dijas (1958). 12
eves koraban elarvult, neveloszulokhoz keriilt Szatmamemetibe, ahol szegenyparaszti
kornyezetben
nevelkedett.
Ez a komyezet
rendkiviili hatast gyakoroh
kesobbi miiveszetere. Nagybanyan Thorma
Jdnos es Red
Istvdn fedeztek
fel rendkivuli tehetseget.
A Kepzomiiveszeti Foiskolan Red Istvdn novendeke
(1922-23). Osztondijjal tanulmanyiiton jart
Parizsban (1931), Olaszorszagban (19361937). Nagybanyarol 1943-ban felesegevel,
Remsey AgnesseX Godollore koltozott, majd
1949-ben vegleg Szentendren telepedtek le,
Pismanyban, a Malna utcaban. Uj dramai
szint hozott a szentendrei festeszetbe. E16adasmodja expressziv, erot sugarzo, moz119

galmas, feszultseggel teli. Sziintelentil, halalaig festette a parasztot mmt olyan mitikus
host, aki evszazadokon kereszttil eloteremti
a mindenki kenyeret. Legfobb temai ehhez
kapcsolodnak: Magveto, a Kaszakalapdlo,
a Biiza elete. De szimbolikussa vah miiveszeteben minden mas tema is, amihez hozzafogott, legyen az hiizo 16, viragcsendelet,
tajkep vagy onarckep, vagy a csaladi elet
elfogott pillanatai. Mig a varost csak ritkan
festette, a komyezo taj, a Kohegy, a buzamezok halalaig megihlettek. Jelentos voh
a Szentendren vegzett miiveszpedag6giai
mmikassaga. Az altala vezetett kepzomiiveszeti szakkor sok tehetsegesfiataltinditott el
a miiveszi palyan. Munkassaga elismereseert megkapta a Pro Urbe Szentendre (1973)
es a Szentendre varos Diszpolgara (1979)
kitiintetest. Miiterme voh a regi miivesztelepen (1959-1970) es az uj muvesztelepen
(1969-1989). Hamvah a varosi koztemeto egyik sirja orzi. A miivesz sziiletesenek
szazadik evfordul6jan gyermekei reprezentativ, szines emlekkonyvet jelentettek meg
edesapjukr61.
P.: Pirk Janos; Miiveszeti kislexikon; Kortars magyar miiveszeti lexikon; Haulisch
Lenke: A szentendrei festeszet; Hann Ferenc: Phk Janos; Mezei Otto: A szinkaprazatok festoje (Uj Miiveszet, 1999/12.)
PISTYUR csalad
A torok hodoltsag utan, az 1690-ben Delvidekrol betelepiih dalmatokkal erkeztek
Szentendrere.
PISTYUR Antal (Szentendre, 1901. maj.
8. - Szentendre, 1940)
Komiives. Szentendre belvarosaban, az
eredetileg tobbsegeben dalmatok lakta Szamarhegyen tobb hazat 6 epitett. Az utols6
olyan dalmat nemzedeket kepviselte, amely
meg a mindennapi eletben is beszehe, hasznalta az anyanyelvet. Felesege: Gal Margit
(1902-1974). Testverei: ~ Jdzsef, ~ Roza, ~
Anna, ~ Margit, ~ Mdria.
P.: Laszlovszki Andras kozlese
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PISTYUR Miklos (Szentendre, 1914 Szentendre, 1987)
Miiszeresz, geplakatos. Szakmajat Szentendren es Budapesten tanulta. 1932-ben
szabadult.
1942-t61 a Barta
Motor- es Gepgyarban hadiiizemi szerelokent dolgozott.
1945-t61 6nall6
lett. Miihelye
a Dumtsa Jeno
u. 1. szam alatt
mukodott. Jol
felszereh uzemeben kerekparkeszitessel, varrogep- es motorjavitassal
foglalkozott.
P.: Pistyur Zoltan kozlese

1^1

PISTYUR Janos (Szentendre, 1918. jan.
16. - Csobanka, 1984. nov. 20.)
Stitomester. 1936-ban Szentendren szabaduh fel. Mestervizsgat ugyanez evben Ujpesten tett. Peksege Szentendren, a Szent
Imre herceg u. 28. szam alatt miikodott. Felesege: Fejer Julianna.
P.: Pistyur Zoltan kozlese
PISTYUR, Palfy Sandor (20. sz.)
Villanyszerelo es radi6muszeresz. 1945ben szabadult fel, majd Nagy Dezso es
Sved Tarsa Finommechanikai Gyaraban
dolgozott. Sajat ceget 1945-ben alapitotta.
Szentendren, a Fo ter 1. szam alatt radi6kesziilekek eloallitasaval, erosito berendezesek keszitesevel, motortekercselessel,
villanyszerelessel, motorok es eroatviteli
berendezesek keszhesevel foglaUcozott.
F.: Pistyur Zoltan kozlese
POGANY Kalman (Pelsoc, 1882. marc.
15.-Budapest, 1951. febr. 16.)
Miiveszettortenesz. 1908-1920 kozott a
Szepmiiveszeti Muzeum igazgat6ja. A
Tanacskoztarsasag idejen Lukdcs Gyorgy
nepbiztos-helyettes mellett dolgozott. Szervezte es iranyitotta a miiveszeti direkt6riumot. 1920-ban elbocsatottak allasab61, ettol

kezdve szabadfoglalkozasukent dolgozott.
Az 1920-as evekben koltozott Szentendrere.
Izbegi villajaban (Szentlaszloi u. 60.) rejtegette a Tanacskoztarsasag egyetlen ezredlobogqjat, melyet ma a Hadtorteneti Miizemn
oriz. 1945 utan rehabilitaltak, s mint miizeumi foigazgatot nyugdijaztak. 1967-1991
kozott a mai Pomazi lit az 6 nevet viselte.
P.: Uj magyar eletrajzi lexikon V.; Petho
Zsoltne Nemeth Erika: Szentendre utcanevei
POPOVICS Dionisije (Denes) (Kozsani,
Macedonia, 1750-Buda, 1828. jan. 28.)
Szerzetes, szerb ortodox piispok (17911828). Az oszfrak-torok haboni idejen 1789ben, amikor Belgrad ismet torok fennhatosag
ala kerult, ~ belgradi megyespiispok, Szerbia
metropolitaja, a Monarchia teriiletere voh
kenytelen menekiilni. Budai puspokkent
kulonos gondot forditott a papok iskolaztatasara, valamint monumentahs ikonosztazok
epitesere. Az 6 puspoki szolgalata alatt emeltek a Fo teri ortodox templom melletti neoklasszicista eptiletet (ma Ferenczy Miizeum),
amelyben 1812-1816 kozott a szerb tanitokepzo miikodott. Partfogoltja volt Mihailo
Zivkovic budai festo, aki 1802-1804 kozott
megfestette a szentendrei Blagovestenszka
templom ikonosztazat.
~ 1791-1793 kozott Szentendren elt. Az
6 nevehez fiizodhc a szentendrei puspoki
konyvtar megalapitasa. ~ maga is irt, gorog
es latin nyelvu egyhazi miiveket forditott.
Hagyateka, igy konyvei is a szentendrei
puspoki konyvtar allomanyat gazdagitjak.
Hamvai a Belgrad templom kriptajaban
nyugszanak.
P.: Szofrics Pal: Momentumok Szentendre
varos miiltjabol es jelenebol; Petho Nemeth
Erika - G. Sin Edit: Irok, kohok Szentendren; Sava, episkop sumadijski, Srpski
jerarsi od devetog do dvadesetog veka;
Dinko Davidov: A szentendrei szerb ortodox templomok
POPOVICS Ivan (Arad, 1870 - Budapest,
1952)
Szerb szarmazasii latin-gorog szakos gimnaziumi es foiskolai tanar. Kozepiskolait
Aradon vegezte, az egyetemet Budapes-

ten. A Thokoly-Popovics Sava altal alapitott pesti szerb foiskolai mtematus, az lin.
Thokolyanum igazgatoja. Szerb nyelvet
oktatott a Keleti Kereskedelmi Akademian.
Leforditotta magyarra a szerb, horvat, bolgar hodalomtortenetet. Arany Janos es Petofi szerb forditoja. 1913-ban Szentendrerol
nosuh. Roknics LyubicdwdX kotott hazassaga
utan halalaig nyaranta hosszabb idot toltott
a varosban. Tagja volt a Szentendren miikodo egyhazmegyei iskolaszeknek. Nagyra
becsiih szlavisztikai gyiijtemenyet a puspoki
konyvtarra hagyta. Hamvai a szerb temetoben, a Roknics csalad shboltjaban pihennek.
P.: A magyar tarsadalom lexikonja; Petho
Nemeth Erika - G. Sin Edit: Irok, koltok
Szentendren
PORPACZY Istvan (Rabahidveg, 1907.
aug. 12. - Szentendre, 1989. febr. 3.)
Tanar, iskolaigazgato. Tanari diplomajat a
Szegedi Tanarkepzo Foiskolan szerezte matematika-kemia-testnevelo szakon. A I I . vilaghaboni elott
Turan es Hatvanban tanitott.
A haboni utan
Turan lijrainditotta az altalanos iskolat, az
50-es evekben
Ocsan a Bolyai
Janos Gimnaziumot, amelynek igazgatoja
voh
1961-ig.
Ugyanebben az evben atvette Szentendren a
Moricz Zsigmond Gimnaziumot, amelynek
nyugdijazasaig, 1968-ig volt az igazgatoja.
Az iskola emlekkonyve munkajat ligy ertekelte, hogy igazgatasa alatt nagy fellendules
kovetkezett be, ,/dradhatatlanul dolgozott
az intezmeny fejleszteseert". Munkajat kormanykituntetessel is elismertek. Nyugdijazasa utan mint tanacstag tevekenykedett a
kozjavara. Felesege: Volter Magdolna szinten tanar, tobb altalanos iskolaban tanitott
Szentendren. ~ hamvait a varosi koztemeto
egyik sirja orzi.
P.: Moricz Zsigmond Gimnazium Szent121

endre 1955-1980, Emlekkonyv; Porpaczy
Zsuzsaima kozlese
PORZSOLT Erno (20. sz.)
Foldbirtokos. Az 1913-ban alakult Szentendrei Varosfejleszto Egyesiilet tiszteletbeli
elnoke. Neje ugyanitt az ottagii noi valasztmanyi tagok egyike. A Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegyet bemutato konyv mint jeles
nyultenyesztot emliti ~ -t. A csalad egykori villajaban ma orvosi rendelo miikodik
(Biikkospart 36.)
R: Borovszky Samuel: Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye II.; Dietz Ferenc: A Szentendrei Varosfejleszto Egyesulet 1913-1914
POZNA csaldd
Ausztriabol kerult a varosba. Mint helyi
polgarok dolgoztak a meszarszekben, gazdaUcodtak a foldeken, sort foztek. A csalad
tulajdona volt a fiiz- es nyarfakkal, kesobb
gyiimolcsfakkal sihim benott Pap-sziget. A
nepes csalad tobb helyen lakott a varosban
(Rab Raby ter, Fo ter).
POZNA Mihdly (Szentendre, 1847 - ?,
1919. szept.)
Hentes. ~ 1875-ben felesegul vette az
ugyancsak oszfrak Weisz Aloyzidt. —nak
a belvarosban tobb helyen is voh meszarszeke. Aktiv reszt vallah a kozeletben. Az 6
kepviselosege alatt alapitotta meg a szentendrei iparossag az Ipartestiiletet (1891).
1894-ben az elso utcanevadas idejen a nevado bizottsag tagja. 1913-t61 mint virilista
polgar a II. keriilet kepviseloje. 1914-ben
a reformatus polgari iskola iigyeben a kultuszminisztemel jaro bizottsag tagja. 1919ben, a tanacshatalom kezdetekor bujkahiia
kellett. Nem sokkal utana meghalt. A Fo ter
21. szam alatti hazukban nyilt meg kesobb
a JCmetty Miizeimi.
P.: Urmos Lorant: Pozna Mihaly kepviselo (Szentendre es Videke, 1999. maj. 28.);
Tuskes Laszlone Drobilits Eva: Szentendrei
mese a Pap-szigettol (Uj Szentendrei Hhlap, 1998. nov. 14.); Udvozlet Szentendrerol!
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PROBSTNER Zsofia (Mimchen, 1853
-Budapest, 1954)
Szinyei Merse Pdl festomiivesz felesege es
legkedvesebb modellje. O a hhes Lilaruhds
no. Masodik ferje, a Felso-Magyarorszag
torteneteben
jelentos szerepet jatszo baro
Ghilldnyi csalad
sarja, Ghilldnyi
Imre 1905-ben
Magyarorszag
foldmiivelestigyi minisztere.
Egyik unokajanak, Hedry
Magdolndnak
1953-ban, a kitelepitesek idejen csaladjaval sikeriih Szentendrere koltozru. A Szlovakiabol attelepitett
nepes Ghilldnyi csalad egy resze a kozeh
Tahiba keruh. Hogy a csalad eUiunyt tagjai is
egyutt legyenek, 1976-ban a fovarosbol kihozattak ~ hamvait, es a varosi koztemeto egyik
kolumbariumaban helyeztek orok nyugalomra. Mellette nyugszik ket lanya: Ghilldnyi Sarolta (1891-1978) es Szinyei Merse Jenone,
Ghilldnyi Piroska (1893-1986). Harmadik
lanya a Hedry csalad sirjaban a szamarhegyi
temetoben nyugszik.
P.: Petho Nemeth Erika: A lilaruhas no
Szentendren (Szentendre es Videke, 1991.
jun.); Hedry Magdolna kozlese
PUPPAN Ferenc (19-20. sz.)
Fiiszer- es vegyeskereskedo. Elzaszbol es
Badenbol Szentendrere telepult nepes, szolobirtokos csalad leszarmazottja. Egyik ose
reszt vett az 1848-49-es szabadsagharcban,
es kituntetest kapott ~ 1905-ben lepett ipari palyara. A szazadelon Izbeg lakossaga
- amely ugyei intezesere ekkor meg kiilon
tarthatott birot - ot valasztotta meg bironak.
Az elozo biro, Tolviczer Jdnos leanyat vette
felesegiil. A mai Szentlaszloi liton 1876-ban
epitett maganak hazat, ami egy 1918-ban
Izbegrol kesziilt kepeslapon is lathato. A
haboruban az orosz fronton harcolt, majd
fogsagba esett, 1918-ban jott haza. 1920ban lett ~ onallo kereskedo.

R: Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje es cimtara 1931-1932 3.
korz.; Udvozlet Szentendrerol!; Petho Nemeth Erika: All a biro haza (Szentendre es
Videke, 1992. dec. 15.)
RABA J6zsef (19-20. sz.)
Vendeglos. 1910-ben vette meg a Dimaparton miikodo ettermet, ami igen nepszerii
hely volt. Ide jartak a hajoskapitanyok, matrozok, sportvezetok. A varosiak is szivesen
tertek be hozza. Farsang idejen, a bolond
estelyen ketszaznal is tobb vendeg szorakozott nala a tambura- es ciganyzenekar muzsikaja mellett.
R: Udvozlet Szentendrerol!
R A B Y Matyas (Pozsony, 1752. szept. 21.

kert miikodott ~ neven. 1958-ban azt a teret
neveztek el rola, ahol a feltetelezett lakohaza all (maig Rab Raby ter). 1984-ben Hajdu
Lajos Forradalmdr vagy szerencselovag
cimii konyveben ketsegbe vonta ~ celkitiizeseit, szemere is vetette a varosnak, hogy
utcat nevezett el rola. A varos lokalpatriotai
azonban a Jdkai altal idealizalt hosre emlekezve nem valtozattik meg a ter nevet. Az
1960-as evek elejen a Rakoczi uti Altalanos
Iskola uttorocsapata vette fel ~ nevet. Szamosi So6s Vilmos (1. ott) helyi szobrasszal
a portrejat is eUceszittettek. 1963-ban ket
helyi szerzo: Wolf Lajos es Dery Gyorgy
Szentendrei mese cimmel zenes irodalmi
jatekot szenteh neki. A Paprikabiro utcaban
egy patika, 1982-t61 a Majus 1. utcaban (ma
Kucsera u. 1.) egy vendeglo viseli ~ nevet,
amelyben lathatok ~ allitolagos lancai is.
P.: Petho Nemeth Erika - G. Sm Edh: Irok,
koltok Szentendren; Petho Nemeth Erika:
Izbeg es Raby Matyas (Fejezetek Izbeg
multjabol); Hajdu Lajos: Forradahnar,
vagy szerencselovag? Nyomozoi jelentes a
„Raby-iigyr61"; Uj magyar elettajzi lexikon
V.

Oneletirasa szerint //. Jdzsef csaszar megbizasabol vallalta, hogy megvizsgalja a szentendrei magiszfratus visszaeleseit. Ide is
kohozott a varosba, es nyolc
evig
(17841792)kutatotta
Szentendren es
Izbegen zajlo
RACSANIN Kiprijan (17-18. sz.)
torvenytelenseKonyvmasolo. A szerbek az 1690-es betegek utan. Pest
lepulesuk utan a Drina-menti Racsa kolosmegye urai
torbol Szentendrere koltoztettek a konyvaki ket szerinte
masolo miihelyuket, melyben a szerzetesek
a szentendreiek
egyhazi konyveket, liturgikus szovegeket
megvesztegetmasoltak kezfrassal. Hazankban akkor meg
tek - //. Jdzsef
nem miikodott cirill betiis nyomda. ~ volt
halala utan ~ -t bortonbe csukattak. Sikerult
a miihely megalapitqja es tevekeny szervemegszoknie, es 1797-ben Sttassburgban
zoje. A masolas mellett miniattirak festeset
nemet nyelven kiadta Qneletirasat: A jogtipis tanitotta. A miihely evtizedekig miikords es a kormdnyzas borzalmai Magyaror- dott Szentendren azutan is, hogy 1697szdgon es Ausztriaban, vagy a tUrelmes es ben a racsai szerzetesek visszatelepiiltek
emberseges magatartds miatt napjainkban a szeremsegi Beocsinba. ~ legismertebb
kegyetleniil iilddzdtt rdbai es murai Rdby miive a Bukvar slovenskihpismen, Xlll {A
Mdtyds magyar nemes okmdnyokkal igazolt szldv irds abeceje). A konyvmasolo miihely
tortenete cimen. Ez a konyv szolgalt alapul a Lazar car ereklyejet orzo egykori fatempJokai Mdr Rab Rdby cimii, 1879-ben meglom mellett voh.
jelent regenyehez, amelyben Jokai —t roP.: Paunovic, Marinko: Srbi; Seoba Srba
mantikus szabadsaghosse emelte, elinditva
1690: Citanka o istoriji i kultumos^ Proslosti
ezzel a ~ kultuszt Szentendren. 1925-ben
Srba u Madjarskoj; Petho Nemeth Erhca
utcat neveztek el rola (ma Also-Dima koz),
- G. Sin Edit: Irok, koltok Szentendren
1930-ban a mai Szerb utcaban egy halasz123

RADISITS Peter (20. sz.)
Kereskedo. Fiiszeriizletet, amely a Fo teren
allt, 1915-ben nyitotta meg. 6 is egyike volt
azon kereskedoknek, akik az 1900-as evek
elejen kepeslapot adtak ki. Boltja lathato is
az egyik kepeslapon.
F.: Udvozlet Szentendrerol!
RADIVOJEVICH Arsenije (Arzen)
(Szentendre, 1720-Ujvidek, 1783)
Szerb ortodox piispok, 1759-ben lett pakraci
piispok. 1763-ban magyar nemesseget kapott, es sajat kerehnere a budai egyhazmegye elere lepett 1770-ben, de ezt ellenezven
Viddk ersek a bacsi piispoksegre helyezte at
1774-ben.
F. Szofrics Pal: Momentmnok Szentendre varos multjabol es jelenebol; Koszeghi
Sandor: Nemes csaladok Pest megyeben;
Fedora Bikar: Sentandreja u ogledalu
proslosti; Dinko Davidov: A szentendrei
szerb ortodox templomok

Szentendre Kiralyi Kivahsagos Kereskedelmi Testiilet titkara. Az 1930-as evekben magank6n5rvftarat miikodtetett a varosban.
P.: Pest-Pilis-Soh-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje es cimtara 1931-1932 3.
korz.; Hadviselt zsidok aranyalbuma; Petho
Nemeth Erika: A szentendrei nepkonyvtarrol (Pest Megyei Konyvtaros 1994/1.)

RADNOTI Mikl6s (Budapest, 1909. maj.
5.-Abda, 1944. nov. 6-10.)
Kolto. Fiatal koraban barataival gyakran
khanduh Szentendrere. Kesobb szomonibb
kapcsolatba kerult a varossal. 1942. jiil. 413-a
kozott
munkaszolgalatos tarsaival
egyiitt a helyi
reformatus polgari iskola hiternatusaban (Kossuth Lajos u. 5.)
szallasoltak el.
Felesegenek es
baratainak utoljara itt sikeriih
beszelni vele a
szomszedos haz keritese mogott.
P.: Petho Nemeth Erika - G. Sin Edh: Irok,
koltok Szentendren

RADVANYI Geza, dr. (Szeged, 1897. maj.
2 9 . - ? , 1973. dec. 31.)
Orvos. Szegeden es Vacott piarista ghnnaziumba jart. Szerzetesnovendek lett, de 1915
majusaban onkentes katonai szolgalatra jelentkezett. Az 5. sz. honved gyalogezredben
harcolt az orosz fronton. Megsebesiih, fogsagba esett. Csitan es Vlagyivosztokban raboskodott. 1921-ben tert haza. Jelentkezett a
szegedi egyetem orvoskarara. 1927-ben diplomazott, belgyogyasz szakorvosi vizsgat tett
1931-ben. Kesobb rontgen szakorvosi, iskolaorvosi, egeszsegtanari, sportorvosi vizsgat is
tett. Orvos Szegeden a Belgyogyaszati KUnikan, a Diagnosztikai Klinikan, tanarseged
az egyetemen, belgyogyasz foorvos a rimaszombati korhazban (1940-1944), ahonnan
nem voh hajlando kiadni az ott biijtatott zsidokat. Pomazon telepedett le. 1946-ban svab
kitelepito vonatokat kisert Nemetorszagba.
1947. okt. l-jetol a Szentendrei Tiidogondozo
Intezet vezetesevel biztak meg. 1950-ben 6
vezette be a varosban es a jarasban a tudobaj
ellen inditott nagy akciot (megelozes, sziires,
felvhagositas, gyogyitas, gondozas). Laboratoriumi vizsgalatokat is vegzett. 1955-ben
elvallalta az akkor felallitott rendelomtezet
rontgen szakrendelesenek vezeteset. Nyugdijazasa utan (1970) mint feliilvizsgalo foorvos
tevekenykedett. Bar Szentendren dolgozott,
gyakran nyiijtott segitseget a pomazi betegeknek is. Munkaja ehsmereseert halala utan
hiisz ewel Pomaz diszpolgarava valasztottak.
P.: leanya, dr. Vaszilko Mihalyne es Dietz
Ferenc kozlese

RADO Sdndor (lUova, 1897 - ?)
Kereskedo. Iskolait Zsolnan vegezte. Palyajat mint tisztviselo kezdte. Tobb helyen
konyvelokent dolgozott. 1929-ben alaphotta a sor- es asvanyviz-kereskedo iizletet. A

RAKODCZAY Pal (Pest, 1856. jan. 15.
-Szentendre, 1921. jiin. 6.)
Szinesz, szinigazgato, rendezo, iro. A szineszet hoskoranak zaklatott sorsii miivesze volt. A Shakespeare-kultusz apostola a
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magyar videki szinpadokon. Legkedvesebb
hose Lear kiraly. (Lear jelmezeben tettek
koporsoba is.) 1900-ban lepett le a vilagot jelento deszkakrol. Ehnent tanitonak.
Szentendren 1919-ben telepedett le szineszno felesegevel (Metzler Gizella). Haza az
also Izbegi utcaban allt. RQvid ideig tanitott
a helyi reformatus polgari iskolaban. Korabban konyvkereskedessel is foglaUcozott.
Elete vegen teljesen elszegenyedett. Shja a
HEV-vegallomasnal, az un. also temetoben
volt. 1958-ban a hazahoz vezeto kis utcat
rola neveztek el. Az utca meg megvan, de
egykori hazat 2003 vegen lebontottak.
F. Petho Nemeth Erika: Thalia papjai Szentendren (Uj Szentendrei Hirlap, 1997. aug.
2.); Uj magyar elettajzi lexikon V.
RANODY Ldszlo (Zombor, 1919. szept.
14. - Budapest, 1983. okt. 14.)
Filmrendezo, Kossuth-dijas (1956), erdemes
miivesz (1969). 1943-tol a Hunnia Fihngyar
gyakomoka, asszisztense, forgatokonyvhoja, 1948-t61 a Nemzeti Fihngyarto Vallalat
miiveszeti vezetoje, majd a MAFILM rendezoje. Tobb fihnje nemzeticozi elismeresben
reszesiilt (Pacsirta, Arvdcska). A RanodyviUa ma is all Izbegen, a Bukkos-patak
menten. ~ egyike voh a Szentendre Barati
Kor alapitoinak. Tobb filmjehez Szentendren vettek fel egyes reszleteket. Gadl Istvdn
az 6 villajukban forgatta a Legdtd cimii filmet(1977).
P.: Uj magyar elettajzi lexikon V.; Szantho
Imre: In memoriam Ranody Laszlo (Szentendre es Videke, 1993. okt. 15.)
RAVASZ Boriska dr., Bibo Istvdnne (Kolozsvar, 1909. apr. 27. - Budapest, 1979.
apr. 14.)
Tanar. ~ Ldszlo reformatus piispok legidosebb gyermeke. Tanulmanyait Kolozsvarott
es Budapesten, a Baar-Madas Leanygimnaziumban es a Pazmany Peter Tudomanyegyetemen vegezte latin-tortenelem szakon.
A Baar-Madas Reformatus Leanyginmaziimiban tanar (1932-1952). Az iskola megsziinese utan Szentendren altalanos iskolai
tanar (1952-1954).
F. : Uj magyar elettajzi lexikon V.

R E Z L E R Gabor, dr. (Debrecen, 1896. okt.
15.-?)
Polgarmester. Kozepiskolait Nagykallon,
Nyhegyhazan vegezte, az egyetemre Budapesten es Debrecenben jart. Allamtudomanyi
doktor. 1919-ben lepett Szabolcs varmegye
szolgalataba. Mint foszolgabho, fojegyzo
(Kisvarda), polgarmester (Ersekiijvar) szolgalta a kozigazgatasi. 1944-ben dr. nemes
Petheo Janos (1. ott) tavozasa utan rovid
ideig Szentendre varos polgarmestere.
P.: Kereszteny Magyar Ahnanach II., Petho
Nemeth Erika: Polgarmesterek, tanacselnokok Szentendren (Szentendre es Videke,
1994. nov 1.)
RICZA Ferenc (20. sz.)
Kereskedo. A Varoshaz ter 1. szam alatt
drogeriat miikodtetett. A tobbi szentendrei
zsido csaladdal egyiitt 1944. julius 9-en
oket is elvittek koncenttacios taborba. Sosem tertek vissza. Egykori boltjukban ma az
Arteria Galeria miikodik.
P.; Dr. Zauer Karoly: Csaladom, rokonaim,
barataim (kezirat)
RIMSZKI Peter (Szentendre, 1800. szept.
7 . - ? , 1874. febr. 10.)
Szerb ortodox lelkesz. Felesege: Milosevics
Mdria (1806-1870). Leanyuk reven rokonsagba keriihek a Huzsvik csaladdal. A helyi
elemi iskola elvegzese utan Budan jart iskolaba. Edesapja halala utan tanulmanyah
Kecskemeten, majd a banati Lipovaban
folytatta, ahol kereskedo szakmat tanult.
Kesobb a papi palyat valasztotta. 1826-ban
megnosiih, ptispoke diakonussa, majd pappa szentelte. A vaci parokian teljesitett szolgalatot. 1828-ban athelyeztek Szentendrere,
ahol a Pozsarevacska, majd a Tyiprovacska
templom papja volt. 1864-1871 kozott a
helyi szerb elemi iskola igazgatoja. Tobb
evtizeden at a Budai Egyhazmegye Konzisztoriumanak a tagja. Tobb verset, prozai
miivet, valamint forditasai kozoltek a korabeli szerb lapok es folyoiratok. Oneletirasa
keziratban maradt. Halala utan hamvah a
Pozsarevacska templom temetojeben helyeztek el, majd a piispoki templom temetojenek a 20. szazad hiiszas eveiben felepitett
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Rimszki-Huzsvik csaladok kriptajaba vittek at. Leszarmazottai ma is elnek a varosban, illetve Magyarorszag mas telepulesein,
sot a vilag mas orszagaiban is.
R: Stefanovic Dimitrije E : Autobiografija
PetraRimskog 1800-1874
RISZTITS Ldzar, dr. (Szentendre, 1881.
febr. 2 1 . - ? )
Rendorfotanacsos. Kozepiskolait es az
egyetemet Budapesten vegezte, allamtudomanyi oklevelet szerzett. Ezutan lepett
a rendorseg kotelekebe, ahol elobb mint
rendordijnok szolgalt, majd mint fordito es
tohnacs is dolgozott. 1905-ben a biiniigyi
osztalyra helyeztek at. Reszt vett az L vilaghaboniban, szamos kitiintetes birtokosa.
1918-t61 az eltiinesi es ongyiUcossagi ugyosztalyt vezette. 1921 -ben megkapta a rend6r-tanacsosi kinevezest. Allando cikkiroja a
tudomanyos sajtonak. Az ongyilkossagi jarvany lektizdeseben eredmenyes tevekenyseget fejtett ki. Tobb egyesulet tagja. 1934ben nyugalomba vonult.
R: A magyar tarsadalom lexikonja; Dr.
Gelencser Gyula: Risztits Lazar emlekezete
(Szentendrei Korkep, 1996. febr. 15.)

ott) szobrasszal
egyiitt
reszt
vett a telepieknek a varoshaza
disztermeben
rendezett kiaUitasan. 1939-ben
a Nemzeti Szalonban a Szentendrei Festok
Tarsasaga tizeves jubileumi
kiallitoi kozott is jelen volt. Festmenyeit az
itt elo csaladok szivesen vasaroltak, illetve
tobbeknek 6 ajandekozta oda. Kepein gyakran csak ez a szigno alh: festette Kynga. A
festeszet mellett ~ partfogolta a varosrendezest is. Egyike volt az 1913-ban alakult
Szentendrei Varosfejleszto Egyesulet ot nobol alio valasztmanyi pottagsaganak. Ferje
polithcai nezetei miatt ~ nevet az 1945 utan
keszitett miiveszettorteneti konyvekben, tanulmanyokban nem talaljuk.
R: Egy evszazad kronikaja; S. Nagy Janos: A szentendrei festo; Dietz Ferenc: A
Szentendrei Varosfejleszto Egyesiilet 191314; Petho Nemeth Erika: Festette Kynga
(Szentendre es Videke, 2004.); Udvozlet
Szentendrerol!; dr. Kallay Istvan kozlese

RITTINGER Ferenc (Dunabogdany, 1879.
szept. 30. - Szentendre, 1906. szept. 4.)
Kereskedo. Losoncon kezdte a szakmat
mint seged, Szentendren onallositotta magat. Fiiszer- es vaskereskedest nyitott. A
Szentendrei Keriileti Kereskedok Testuletenek penztarosava valasztottak. A 20. szazad
elejen 6 is adott ki varosi kepeslapot. Felesege, Follner Karol szentendrei szuletesii.
F: Dietz Ferenc kozlese; Udvozlet Szentendrerol!

ROSENZWEIG Samu (20. sz.)
Somagykereskedo. Az 1933-ban letesitett
Szentendrei Izraelita Kulttiregyesiilet elnoke. A hatvan tagot szamlalo egyesiiletet annak besziinteteseig, 1940. szeptember 28-ig
vezette.
P.: Kertesz Peter: Cipotalpbetet Torabol.
Zsidosors Szentendren (kezirat a szerzo tulajdonaban)

RONAY Kinga, (?, 1880 koriil - ?)
Festo. Pecliy Henrik (1. ott) helyi orvos festeszettel is foglalkozo felesege. 1926-ban az
elsok kozott kapcsolodott be a varosban alapitott miivesztelep eletebe. Segitett a telepieknek az itteni elet kialakitasaban, kiaUitasokat szervezett. 1901-ben szerepeh eloszor
kepeivel a Nemzeti Szalonban. 1927-ben
akvarell kepeibol kiadott egy kepeslap-sorozatot. 1936-ban Szamosi So6s Vilmos (1.

ROZGONYI Ldszl6 (Budapest, 1894.
marc. 5. - Budapest, 1948. jan. 16.)
Festomiivesz. Miiveszeti tanulmanyait
1913-ban Miinchenben kezdte, majd 1919ben a Kepzomiiveszeti Foiskolan folytatta,
ahol Reti Istvdn novendeke volt. A hiiszas
evek elejetol tagja volt a Kepzomuveszek es
Iparmuveszek Egyestiletenek. A Szentendrei Festok Tarsasaganak egyik alapitoja, es
halalaig tagja a szentendrei miivesztelepnek.
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1929-ben Romaban dolgozott a Collegium
Hungaricumban. 1932-t61
rendszeresen
szerepelt a KUT
es az UME kiallitasain,
de
eleteben onallo
kiallitasa nem
volt.
F.: A Szentendrei Regi Miivesztelep hetvenot eve; Haulisch Lenke: A szentendrei festeszet; Kantor Andor: Katalogus bevezeto,
Szentendre, Ferenczy Muzeum 1964; Toth
Antal: Katalogus bevezeto, Szentendre, Ipszilon Galeria 1997
ROZSA Geza (Budapest, 1897 - ?)
Vendeglos. Negy kozepiskolai osztaly es
ket kereskedelmi elvegzese utana a Hungaria Szalloban tanulta a vendeglos ipart,
1915-ben szabaduh fel. A haboru alatt a
szerb es olasz fronton harcoh. A haboru
utan a Pannonia konyhafonoke lett, majd az
ipartestiilet osztondijaval hat evet kiilfoldon
toltott. A Gellertben, Balatonfiireden etkezdet vezetett. 1932-t61 iizemeltette szentendrei vendeglojet. A vendeglosok es korcsmarosok orszagos egyesuletenek jarasi elnoke
lett.
F.: Duna menti nyaralohelyek

SCHARTNER, kesobb SZENTENDREY
(1. ott) csalad
Tagjai - anyai agon a Schaffer - apai agon a
~ csalad leszarmazottai. A Schaffer csalad az
1700-as evek elejen Elzasz-Lotharingiabol
j6tt Magyarorszagra, es Budan, valamint
Hidegkuton telepedtek le. Egyik aga az
1730-as evek elejen jott at Szentendrere.
A ~ csalad Bajororszagbol jott, es Obudan
telepiilt le. Egy aga 1800-ban behazasodott Szentendrere. A ket csalad ~ Ferenc
es Schaffer Anna 1879-ben kotott hazassaga reven egyesult. Mindket csalad ferfi
tagjai generaciokon kereszttil meszaros
cehmesterek voltak, a Pest-Budai Ceh tag-

jai, tisztsegviseloi. A szigoni cehszabalyok
szerint eltek csaladi es tarsadalmi eletiiket.
Mindegyik cehmestemek sajat szeke volt
Pesten, Obudan, Szentendren es a jarasban. Emellett szolobirtokaik, mezogazdasagi foldjeik voltak, es sok allatot tartottak. Mint virilistak generaciokon kereszttil
onkormanyzati kepviselokent szolgaltak
a varost. Ugyanakkor kepviseloi voltak a
romai katolikus egyhazkozseg testiiletenek
es donatorai az egyhaznak. A cehek megszimese utan (1872) egy ideig meg folytattak a mestersegtiket.
SCHARTNER Ferenc (Szentendre, 1853
-Szentendre, 1934)
Meszaros, az utolso cehmester a csaladban.
Virilista kepviselo, tagja a romai katolikus
egyhazkozseg kepviselo-testuletenek, az
utcak ehievezesevel
kijeloh feliigyelo
bizottsagnak,
a Szentendrei
Takarekszovetkezet feliigyelo
bizottsaganak.
Csaladi hazuk
a Dumtsa Jeno
u. 10. szam
alatt volt. Az
itt szuletett het
gyermek koziil ~ Agoston es ~ Jdzsef az
elso vilaghaboniban vegrehajtott fegyverteny miatt vitezseget kapott. Emiatt kellett
a nemet eredetii nevet magyana valtoztatni.
A csalad az 1700-as evek elejeig visszanyiilo szentendrei gyokerei miatt vette fel a
Szentendrey nevet, melyet a leanyok nem,
csak Gyorgy testveriik vett meg fel.
F.: Bevilaqua Borsody Bela: A Budai es Pesti Meszaros Cehek ladainak okhata 12701872; Petho Zsolttie Nemeth Erika: Szentendre utcanevei; Szentendre, 1896-1914.
Helytorteneti kiallitas, katalogus; Doka
Klara: Szentendre tortenete; Szentklaray
Ferenc kozlese
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SCHERNHARDT, 1934-t61 SZENTKLARAY (1. ott) csaldd
A 18. szazadban Felso-Ausztriabol erkeztek Szentendrere. A csalad leszarmazottai
pekek, szolosgazdak, kereskedok, tanitok, kozeleti szereplok, 250 even at szolgaltak a varost. A muemlek hazak kozott
szamon tartott Fo ter 18. szamii emeletes,
lin. Schemhardt-hazban laktak. 1934-ben
Szentkldrayra magyarositottak.
F.: Szentklaray Ferenc kozlese
SCHERNHARDT Leopold (Karolstadt,
1753 - Szentendre, 1828)
Pekmester. 1774-ben hazassagot kotott a tizenhet eves szentendrei hajadonnal, Rosalia
Czach-hal. Hazassagukbol 11 gyermek szuletett.
P.: dr. Szentklaray Ferenc kozlese
SCHERNHARDT Ferenc (?, 1778. jan.
13.-?)
Pekmester. ~ Leopold (1. ott) fia. Tizenegyen voltak testverek. Apja mesterseget 6
vitte tovabb. Elso felesege Marija Gjurinak,
akitol ot leanya szuletett, masodik felesegetol, Rosalia Bogisitstol egy leany es ot fiii.
P.: Szentklaray Ferenc kozlese
SCHERNHARDT Jdnos (?, 1815. dec. 20.
- ? , 1876. szept. 2.)
Varosi biro. Elobb Szentendre varos szenatora, majd varosbirqja - judex oppidi - voh.
1848-ban Damjanich tabomokkal egyezseget kotott a voros sipkasok haboritatlan
atvonuldsarol. Ketszer nosiilt: Catherina
Polakoviccsal, majd Milinkovics Anndval
kotott hazassagot.
P.: Szentklaray Ferenc kozlese
SCHERNHARDT Jdnos (?, 1862 - ?,
1936)
Biro. 1897-ben hazassagot kotott a regi,
elmagyarosodott szerb csaladbol szarmazo
Valovics Helennel (1877-1946). Gyermekeik: Szentkldray Emil (1. ott), ~ Olga, ~
Jdnos. A csalad kesobb Nagykikindara koltozott, ahol ~ a varos biraja lett. 1920-ban
magyamak vallotta magat, ezert kiutasitottak Szerbiabol. Visszakoltoztek Budapest128

re, ahol a Kiralyi Tabla birajakent dolgozott.
P.: Szentklaray Ferenc kozlese
SCHERNHARDT Mdrton (Szentendre,
1867. szept. 6 . - ? , 1947)
Kereskedo. Szoloje es gytimolcsose voh
Bubanban es Pismanyban, a mai Szelkerek
utca vegen, szantofoldje a kesobbi Paphgyar mellett. Boltjat a Kossuth Lajos u. 34.
szam alatt miikodtette. Felesege: Bozinger
Luczia Eva.
P.: Dr. Szentklaray Ferenc kozlese
SCHINDLER Mdtyds (19-20. sz.)
Vendeglos. Vendeglqje a Rakoczi u. 20. szam
alatt mukodott. Egykor itt talalkoztak, poharaztak, kartyaztak a Pilisszentlaszlorol faval
megrakott okrosszekerrel erkezo fuvarosok.
De a varosiak es az ideerkezo, illetve innen
tovabbhidulo turistak is szivesen tertek be a
hangulatos vendeglobe. Itt tartottak a hagyomanyos farsangi batyubalokat. ~ -t csak Moci
bacsikent ismerte a varos. Testverevel, ~Andrdssal egytitt valasztmanyi tagja voh a Szentendrei Kereszteny Munkas Egyesiiletnek.
F.: Dietz Ferenc: A Szentendrei Kereszteny
Munkas Egyesiilet (Uj Szentendrei Hirlap,
2004. jiin. 26.)
SCHONERT Frigyes (20. sz.)
VallaUiozo. Izbegen, a Gellert utcaban lakott. Egy mechanikai iizemet szeretett volna benne nyitai, de nem jart sikerrel. Penzet
beleolte mindenfele gepekbe, de mindennel
csodot mondott. Ebben valo eUceseredeseben csaladjat itthagyva kiment Amerikaba.
Egy ev miilva hajojegyet kuldott az egesz
csaladnak. Ot ewel kesobb kerekpargyara
lett Amerikaban.
P.: Krachler Agoston: Feljegyzeseim az
1900-as evekbol (Fejezetek Izbeg miiltjabol)
SCHUBERT Erno (Bacsfa, 1903. dec. 17.
-Budapest, 1960. okt. 15.)
Textiltervezo, festomiivesz. 1938-ban mint
a Szocialista Kepzomuveszek Csoportjanak
tagja nehany honapot toltott Szentendren.
Textilfestessel is foglalkozott. 1945 utan

politikai nyomasra keriilt a
regi miivesztelepre, aminek
egyik vezetoje
lesz.
R;
Kortars
magyar miiveszeti lexikon;
Haulisch Lenke: A szentendrei festeszet
SCHWARCZ Vilmos (19-20. sz.)
Kereskedo. A kereskedoi palyara 1879-ben
lepett. Mint seged Eperjesen, Locsen, Iglon
nagyobb cegeknel fejlesztette szaktudasat. A haboruban az orosz fronton harcolt.
Kezmii- es divataru boltja a Fo teren, a mai
konyvesboh helyen alh. Boltja tobb, a 20.
szazad elejen kiadott varosi kepeslapon is
jol lathato. Egyiken tulajdonoskent all boltja elott. Lakasuk a bolt folott volt. Neve
felesegeevel egyutt szerepei a Szentendrerol 1944. julius 9-en elhurcoh zsido polgarok emlektablajan.
R: Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje es cimtara 1931-32 3. korz.;
Pilishegyvideki litmutato; A magyar hadviseh zsidok aranyalbuma; Udvozlet Szentendrerol!
SCHWARZENBRUNNER Janos (Eszek,
1822 - Szentendre, 1911. szept. 5.)
Alszazados, hajostiszt. A 44. gyalogezred
nevelointezeteben vegzett (1838-1844),
majd kozvitez, 1845-t61 tizedes a 3. Ferdinand huszarezredben. 1848 nyaran Delvideken harcolt, oktoberben ezredevel csatlakozott a magyar honvedsereghez. Ugyanitt
november 7-en hadnagy, 1849. januar 9-en
fohadnagy, marcius 16-an alszazados a vilagosi fegyverletetelig. 1849 januaijaig a deli,
majd a fohadszinteren, a III. hadtestben
szolgalt. A szabadsagharc utan besoroztak
az oszttak hadseregbe. 1884-ben hajostiszt
lett a Duna-Gozhajozasi Tarsasag alkalmazasaban. Szentendren halt meg, a szamarhegyi temetoben nyugszik felesege, Hamar
/?dza (1881-1956) mellett.

R: Bona Gabor: Kossuth Lajos kapitanyai;
Petho Nemeth Erika: Szazadosbol hajostiszt
(Pest Megyei Hirlap, 1988. jiil. 28.)
SERLY Lajos (Losonc, 1855. marc. 13.
-New York, 1939. febr. 1.)
Operett- es dalkomponista. 1881-ben mar
ismert zeneszerzo. Legnepszeriibb zenemiivei a pesti Nepszinhazhoz kapcsolodnak.
1897-ben teljes apai orokseget (61 000 Ft)
befektette az obudai Kisfaludy Szinhazba.
A rengeteg akadaly miatt vallalkozasaba
belebukott. Penzet elvesztette, nyomorgott.
Vegiil kikoltozott Szentendrere, mert itt olcsobb voh a lakber. A forrasok szerint a Kert
u. 7. szam alatti pici hazban talaltak otthonra. Magaval hozta feleseget es ket lanyat,
akik szineszkent leptek fel tarsulataban.
A csaladot azonban itt is nyomasztottak a
penziigyi gondok, ezert 1905-ben kivandoroltak Amerikaba, ahol ~ -nek sok nehezseg
utan 1914-ben sikeriih egy magyar szintarsulatot alakitania. Fia, ~ Zoltdn szoros barati kapcsolatba keruh Bartok Beldval, amhcor
6 is Amerikaban tartozkodott. Bartok halala
utan 6 hangszerelte bracsaversenyet es a III.
zongoraverseny 17 utemet. A Szentendren
616 Bartok-kutato, Denijs Dille evekig kapcsolatban alh a ~ csaladdal.
R: Onodi Belane: Serly Lajos (Pest Megyei
Hirlap Szentendre melleklete, 1960. okt.
26.); Denijs Dille kozlese; Uj magyar eletrajzi lexikon V.
SIMAY Odon Boldizsar, dr. (Budapest,
1851. Jan. 14. - Szentendre, 1897. dec. 14.)
Jogasz, iro. Jogi diplomajat a Kecskemeti Reformatus Jogi Akademian szerezte. A
jomodii ~ csalad az 1870-es
evekben a fovarosbol kohozott
Szentendrere.
AzAmia-vQlgyben levo szepen
kiepitett birtokukat kesobb
megvette toluk
a neves epitesz,
Hauszmann
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Alajos (1. ott). ~ sziilei akarata ellenere nosult, ezert minden tamogatast megvontak
tole. Kenytelen volt imoki allast vallalni a
varoshazan. A varosban elo kesei rokonai
visszaemlekezese szerint vidam, bohem
ember voh. Szerette a tarsasagot. Hamarosan imi kezdett. Irasait a fovarosi lapok
kozoltek. Egyetlen elbeszeleskotete jelent
meg Mecsvilagndl cimen (1892). Konnyed,
jo hrnnonifroegyenisegroltanuskodik a kotet is. A szamarhegyi reformatus temetoben
nyugszik. Unokaoccse, az allatszobrairol
ismert ~ Imre (1874-1955) a Kepzomuveszeti Foiskola tanara, a Szentendren elo
Abrdnyi EmU (1. ott) kolto egyik kozeli rokonat vette felesegiil. Felesege: Lalics Ilona
(1859-1932) Gyermekeik: Jovdnka (Olga),
Mojics Peter fojegyzo felesege, Petronella,
Dezsdfi Ferenc (l.ott) polgarmester felesege, Mdria, Gyore Oddnne.
R: Gyore Odon: Atutazok voltak Szentendren: a Shnay csalad harom generacioja (Szentendre es Videke, 1997. aug. 22.);
Petho Nemeth Erika - G. Sin Edit: Irok, koltok Szentendren; dr. Gyore Andome kozlese
SIMKO Andrds (20. sz.)
Pfiszerkereskedo. Boltja a szazad elejen
a Dumtsa Jeno u. 2. szam alatt miikodott.
1903-ban a Szentendre es Videke ujsagban
igy reklamozta magat: Legjobb a Simko-fele
porkolt kdve. Egyik lanyat Inotay Kdlmdn
(1. ott) vette felesegiil, es 6 vezette tovabb a
boltot is.
P.: Urmos Lorant: Rumburgi cema es tolcser nelkuli beszelogep - Hires uzletek es
kereskedocsaladok a szazadelon (Szentendre es Videke, 1998. nov. 20.)
SIMLESA Ful6p (? - ?, 1945)
Gazdalkodo. Mint segito, adakozo polgar el
a helyiek emlekezeteben. Peldiszitett szekeren minden evben 6 vitte a csobankai szentkiithoz a biicsusokat. Umapjan viragokkal,
zold gallyakkal diszitette a templomot es a
kormenet litvonalat. A szegenyeknek gyakran adakozott. Sirja a szamarhegyi evangelikus temetoben talalhato.
F.: Dietz Ferenc kozlese
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SIMON Erno (?, 1944. okt. 31. - ?, 1996.
okt. 12.)
Kozegeszsegugyi felugyelo. 1969. szeptember l-jetol dolgozott Szentendren, a
KOJAL-nal (ma ANTSZ). Nagy erdemei
vannak a kesobb orszagossa nott Szentendrei Egeszsegnevelesi Napok megszervezeseben. Munkajat - a kiallitasok, konferenciak
szervezeset, a Dunakanyar iidiiloiben tartott
eloadasah - 1976-ban az egeszsegiigyi miniszter az Egeszsegiigy Kivalo Dolgozoja
kituntetessel jutahnazta.
P.: Biicsii Simon Emotol (Szentendre es
Videke, 1996. okt. 25.); Dietz Ferenc: Emlekezes Shnon Emore (Egeszsegneveles
1997. l.sz.)
SIMORJAI, korabban Schmidt Jenfi (Budapest, 1875. szept. 4. - Szentendre, 1934)
Hivatasos katona, tanar. A kozepiskola elvegzese utan letette a tiszti vizsgat (1896),
a hadtest-iskolat (1906). A pesti egyetemen
bolcseszhallgato (1910-1912). Tanar a
Gyalogsagi Hadaprod Iskolan (1910-1914),
tanar, majd igazgato a Bocskai Istvan Katonai Forealiskolan (1920-1923). Ezredesse neveztek ki 1921-ben. Tobb kitiintetes
birtokosa. Villanak is emlegetett hazukban
(Kovacs Laszlo u. 13.) az 1960-as evekben
a zeneiskola kapott helyet. Jelenleg a Barczi
Gusztav Altalanos Iskola mukodik benne. ~
hamvait a szamarhegyi evangelikus temeto
orzi. Felesege: Tankovics Alice.
R: Hadtortenehni Leveltar: 11555. V I . 20.
SOLYMOSSY Oliver (Noszoly, 1914. apr.
27. - Stockholm, 1986. jan. 30.)
Szfaiesz, fro, kolto. 1938-39 kozott osztondijas szinesz a
kolozsvari szinhaznal, 1940ben a kolozsvari egyetemen
tanari, 1948ban a budapesti
egyetemen
bolcseszdoktori oklevelet
szerzett. 19401950
kozott

tisztviselo a fovarosban, 1953-1955-ben az
Allami Faluszinhaz tagja, majd klubvezeto,
miivelodesi haz igazgato, tanar Szentendren
(1959-1963). Itteni tanari evei alatt harom
gyermek-szindarabot mutatott be, illetve
irt: A roka, medve es a favdgo (1956), A
csapda (1960), Mese a nevmdsokrol (1961).
A darabokat gyerek- es felnott szereplokkel
mutatta be - 6 maga is szerepeh. 1962-ben
megkapta az Oktatasugy Kivalo Dolgozoja
kitiintetest. 1964-t61 Budapesten altalanos
iskolai tanar, 1973-t61 Svedorszagban elt.
P.: Uj magyar irodahni lexikon 3.; Petho
Nemeth Erika - G. Sm Edit: Irok, koltok
Szentendren
SOMLO Sandor (20. sz.)
Vendeglos. A Biikkos-patak hidjanal, a
Dumtsa Jeno u. sarkan 1925-ben nyitotta
meg vendeglojet. Szemkozt Erzsebet kioszk
neven kerthelyiseget iizemeltetett. Nemcsak
a turistaknak, de a helyieknek is kedveh helye volt. A vendeglorol a 20. szazad elejen
ket kepeslap is kesziilt. A vallalkozo csalad
tobb helyen is miikodtetett vendeglot: felesege Duna-parton (a kesobbi mozi helyen)
levo kifozdejenek egyszerii, de jo es olcso
ebedjerol egyik konyveben Kassdk Lajos es
Vas Istvan (1. ott) is megemlekezett. A varoshazan 1928-ban miikodtetett Varoshaza
vendeglojiikben az asztalnal radio es lijsag
varta az ebedehii beteroket. ~ hatvan fele
heti- es napilapot jaratott, ami annak idejen
ritkasagnak szamhott.
P.: Petho Nemeth Erika: Kocsmak, vendeglok, kafanak (Pest Megyei Hirlap Szentendre melleklete, 1986. aug. 28.); Vas Istvan:
Miert vijjog a saskeselyu; Szantho Imre:
Somlo neni kosztosai (Szentendrei pillanatok); Udvozlet Szentendrerol!
SOMODI Laszlo (Tok, 1919. maj. 22.
-Pomaz, 1995)
Rajztanar. A kunszentmiklosi reformatus
gimnaziumban erettsegizett, majd felveteh
nyert Budapesten a Kepzomuveszeti Poiskolara, ahol 1942-ben a „miiveszeti es mertani rajzok es a kepzomiiveszetek ehneleti
ismereteinek" szaktanarava nyilvanitottak.
A I I . vilaghaboni alatt egy evig francia ha-

difogsagban
voh. A haboni utan tanar
Kunszentmikloson, majd a
karcagi reformatus
ghnnaziumban.
Ezutan tanar a
pocsmegyeri
(1948-1949), a
pomazi (19491967) altalanos iskolaban, 1967-t61 halalaig
a szentendrei Moricz Zsigmond Gimnaziumban. Az iskola muveszeti nevelese az
6 idejeben bontakozott ki. Szakfeliigyelo,
alkoto kepzomiivesz voh. A Rajztanitds
cimii modszertani lap szerkesztobizottsagi
tagja. Rendszeresen publhcah is a lapban.
A Tankonyvkiadonal megjelent Miiveszeti
vizudlis neveles cimii konyv egyik szerzoje.
Az iskolabol kikeriilo szamos fiatal festo,
iparmiivesz es miiveszettortenesz vallja ot
mesterenek. 2003. jiinius 13-an a Moricz
Zsigmond Gimnazium nevelotestulete az
egykori tanitvanyok miiveinek kiallitasaval
az iskolaban megnyitotta a rola elnevezett
emlektermet.
P.: 6zi: Egy ember, aki csak adni tudott
(Szentendre es Videke, 1999. maj. 21.);
Horvath: A Tanito (Szentendre es Videke
2003. jiin. 6.); Sz. R.: Laci bacsirol, immar
veglegesen (Uj Szentendrei Hirlap, 1995.
Jan. 21.)
SOMOGYVARY Het^ny, pdter (Pesterzsebet, 1921 - Budapest, 1961)
Ferences szerzetes, tanar. A Rakoczianumban kezdte tanulmanyah, majd a 6. osztaly
elvegzese utan jelentkezett a pecsi Szerafin
Kollegiumba. A cisztercieknel fejezte be a
gimnaziumot. A Szent Ferenc rendbe 1940ben lepett be, pappa 1944-ben szenteltek
Egerben. A teologia elvegzese utan Szegeden (ahol beiratkozott az egyetem tortenelem szakara) teljeshett szolgalatot. Az 1947es szilveszteri beszede miatt letartoztattak,
ket evet toltott a szegedi Csillag bortonben,
utana Kistarcsara mtemaltak harom evre.
Kiszabadulasa utan nevelokent dolgozott
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Esztergomban, majd 1959-t61 Szentendren,
a Ferences Gimnaziumban tortenelem es
hittan szakos tanarkent.
R: Szentendrei Ferences Giimiazium 19501990
SONYI Oszkar (20. sz.)
Gyaros. A Pannonia-telepen 1937-ben alapitott Papirgyar vezerigazgatoja. A varos fellendiileset varta a gyaralapitastol, es miutan
mas eszkoze nem volt, hogy e nemes tettet
megkoszonje, a gyarhoz vezeto utat szerette
volna elnevezni az alapitorol. Az utcanevadas azonban elmaradt. A gyar latvanyterverol azonban megjelent egy kepeslap.
P.: Egy evszazad kronikaja; Udvozlet Szentendrerol!
SOOS Jdnos, dr., Anyos atya (Gare, 1919.
okt. 29. - Szecseny, 2005. szept. 13.)
Romai katolikus pap, tanar. 1940-ben lepett
a ferences rendbe, 1946-ban pappa szenteltek (Gyongyos). Ezutan tobb helyen miikodott hitoktatokent, kaplankent (Salgotarjan,
Mariagyiid, Pecs). A rend feloszlatasa utan
„civilkent" kellett helytallnia. Elvegezte a
gepesztechnikumot (1955), az Eotvos Lorand Tudomanyegyetem magyar-tortenelem szakan tanari diplomat szerzett (1964),
kesobb szakacs szakmunkasvizsgat tett
(1983). Elete leghosszabb idejet Szentendren, a Ferences Gimnazium tanarakent ehe le
(1963-1994) Reszt vett a ghnnazium epitkezeseiben, szorgalmazta az iskola miiveszeti
targyakkal valo megtolteset, disziteset. A
diakokkal vegezte az iskolakert miiveleset,
gondja voh az utcakep szepitesere. Nemcsak tantargyat tanitotta, hanem embersegre,
egyiittmukodesre, szeretette nevelte diakjait.
Gondozta a szamukra lettehozott Pro Skoladijat. 1987-ben a varos az 6 kezdemenyezesere nevezte el az iskola melletti kis terszerii
reszt a Visegradon otthont talalt Aprily Lajos
koltorol. Diakjaival rendszeresen reszt vett
a varos kulturahs rendezvenyem, a Petofi
Kulturalis es Hagyomanyorzo Egyestilettel
egyiitt szorgalmazta es tamogatta a varos
legregibb templomanak, a Templomdombon levo plebaniatemplom renovalasat. 6
irta es szerkesztette a gimnaziimiot bemutato
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konyvet: Szentendrei Ferences Gimnazium
1950-1990. 1989-ben a varostol megkapta
a Szentendre Diszpolgara chnet. Nyugdijba
vonulasa utan 1995-ben lelkeszkent dolgozott Mattahazan. Egesz eletet atfogta Szent
Ferenc Naphimnusza. Diakjai gyakran meglatogattak itt is. Foldi maradvanyait vegakaratanak megfeleloen a mattahazai kapolna
elott helyeztek orok nyugalomra.
P.: Szentendrei arckepcsamok I . ; H. G.:
Anyos atya ehnent (Uj Szentendrei HMap,
1994. jiin. 11.); In memoriam Anyos atya
(Szentendre es Videke, 2005. szept. 23.)
SOPRONI Sdndor, dr. (Szentendre, 1926.
nov 21. - Budapest, 1995. nov. 20.)
Regesz. A Pazmany Peter Tudomanyegyetem es az ELTE (1946-1951) hallgatoja
volt. Rogton az
egyetem elvegzese utan igazgato lett a szentendrei Ferenczy
Miizeumban
(1951-1961),
majd tudomanyos munkatars a Magyar
Nemzeti Miizeumban (19611988), docens
az ELTE-n (1987-1992). Kutatasi terulete
Pannonia romai kori regeszete. E temaban
szamtalan konyvet irt magyar es nemet
nyelven. Egyik szerzoje az 1961-1977 kozott negy kiadast megert Szentendre cimii
litikonyvnek. A Mate Gyorgy altal szerkesztett Szentendrei fiizetek cimii sorozatban
megjelent konyve, Szentendre a romaiak
koraban (1987), a tema maig legjobb oszszefoglaloja. Gyakran tartott nepszeriisho
tudomanyos eloadasokat. Nevehez fuzodik
a hires budakalaszi kocsimodell megtalalasa, melyet a Nemzeti Miizeum oriz.
R Magyar es nemzetkozi ki kicsoda; Uj magyar elettajzi lexikon V.
S R A M E K Endre (Nagyvarad, 1899 - ?)
Motorkereskedo es cegtulajdonos. A felsokereskedehni iskolat Budapesten vegezte.

Nagyvaradon a hadaprodiskolaban muhelygyakomok. Az I. vilaghaboniban a szerb es
olasz fronton harcolt, az utobbi helyen fogsagba esett. 45%-os hadirokkantkent dolgozott szentendrei tizemeben, ahol motorok,
atviteli es vilagitasi berendezesek, radiok
szereleset vallalta.
F.: Duna menti nyaralohelyek
STARZSINSZKY Laszld, dr. (Galambok,
1887-Budapest, 1964)
Jogasz, Szentendre polgarmestere. Kozepiskolait Nagykanizsan vegezte, a jogi diplomat a pecsi tudomanyegyetemen szerezte
(1908). Emellett kozigazgatasi, mento- es
tiizoltotanfolyamot vegzett Budapesten.
Jegyzo Csaktomyan (1908-1916), Szentendren (1916-1924), ugyanitt polgarmester
(1924-1934). Ket izben is megvalasztottak.
Nehez gazdasagi koriihnenyek kozott vette at
a varos vezeteset, de a lehetosegekhez merten
felvhagoztatta. Nevehez fuzodik a jarasbhosag, a posta kialakitasa, a foiitvonalak kiepitese. A varos hataraban asatasokat vegeztetett,
osszegyiijtotte a romai kori emlekeket. Miiveszeket hivott a varosba, elosegitette egy miivesztelep kialakulasat (1926). 6 is hozzajarult
ahhoz, hogy a varos nemcsak a magyar, de
az egyetemes muveszettortenet ehsmert szmhelye lett. Tobb helyi egyesiilet ehioke, diszeboke: Szent Andras Ceh tb. elnok, MOVE
Szentendrei Sportegylet, Onkentes Tiizolto
Testulet, a Rokkant- es a Turistaegyesiilet
diszehioke, a Kereskedoi Testiilet pattonusa,
a Szentendrei Festok Tarsasaganak tarselnoke. A Duna mellett, az Orban-kereszthez kozel villat epitett csaladjanak. 1945 utan a hazat
es a telket allamositottak. Kesobb az Orszagos
Vizugyi Bemutato Kozpont miikodott benne
(AdyE. u. 9-11.)
F.: Pest megye Trianon utan I . ; Pest-PilisSolt-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje
es chntara 1931-1932 3. korz.; Petho Nemeth Erika: Kie lesz a hires Starzsinszkyvilla? (Szentendre es Videke, 1991. apr. 1.)
S T E G E R Xaver Ferenc (Szentendre,
1824. dec. 2. - Szentendre, 1911. marc. 1.)
Operaenekes, tenorista. Eredetileg gyogyszeresznek kesziilt. A palyajat a zagrabi

operatarsulatnal
kezdte Stazics
neven (1846). A
Nemzeti Szinhazban 1848.
augusztus 19-en
Erkel Ferenc
Hunyadi Ldszlo
cimu operajaban a cimszerepet enekelte.
1852-ig
hostenor szerepekben Europa tobb orszagaban
vendegszerepeh (Nemetorszag, Spanyolorszag, Italia, Anglia). Csaknem valamennyi
Erkel-opera foszerepet elenekelte. Zsigrai
Julianna: A Sugdr ud palota cimii konyveben ir a zeneszerzo es az enekes baratsagarol.
Erkel tobbszor meg is latogatta Szentendren
~ -t, aki 1874-ben palyajarol vegleg visszavonulva, hazajott sziilovarosaba. Ha hosszu
muveszkaftanjaban vegigsetalt a varoson, a
Duna-soriak, kereskedok, boltosok szivesen
bemvitaltak ot iizlettikbe. Tobb jotekonysagi cselekedet fiizodik a nevehez: idonkent
ebedet adott sajat hazaban 15-20 szegeny
szentendreinek, karacsonykor edesseggel,
ruhaval lepte meg a szegenyebb gyerekeket.
Hobbibol diszes kis kosarkakat keszitett,
melyekbol nehany darabot a Ferenczy Miizeum oriz. ~ haromkotetes naploja fontos
kordokumentum. Hamvai a romai katolikus
kalvarian nyugszanak. 1958 ota utca is viseh
a nevet. Sziilohazaban (Dumtsa Jeno u. 10.)
1978 ota a Barcsay Muzeum miikodhc.
P.: Zsigray Julianna: A Sugar liti palota;
Petho Nemeth Erika: Thalia papjai Szentendren (Uj Szentendrei Hirlap, 1997. aug.
16.); Szabo Sandor: Steger Ferenc, az operaenekes (Studia Comitatensia 3.); Uj magyar elettajzi lexikon V.
STEIN Bernat (19-20. sz.)
Kereskedo. Budapesten tett kereskedehni erettsegit. 1910-1921 kozott a Belugyminiszteriumban tisztviselokent dolgozott. Epitoanyagkereskedeset, amivel ellatta a komyek sziiksegleteit, 1925-ben alapitotta Szentendren.
P.: Pest-Pihs-Solt-Kiskun varmegye altalanos
ismertetoje es chntara 1931-1932 3. korz.
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STEINER Janos (Szentendre, 1889 - ?)
Karpitos es diszitomiivesz. Mesterseget a
fovarosban tanulta, ahol 1906-ban szabaduh fel, majd neves cegeknel tokeletesitette
szaktudasat. 50%-os rokkantkent szereh le
az I . vilaghaboni utan. 1918-ban miihelyt
alapitott Szentendren. A korabeli kezmiives
tarlaton eziisteremmel tiintettek ki. A Dunakorzo 18. szam alatt lakott. Felesege: Gulyas Ilona.
¥.: A magyar ipar almanachja
STIEGLER Jdnos, id. (Pozsony, 1878
- Szentendre, ?)
Lakatosmester. Apja, ~ Kristof es nagyapja, ~ Andrds, valamint felesegenek, Wieszt
Erzsebetryek (1886-?) az apja is vincellerek vohak. ~ Pozsonyban arvahazban neveUfedett, majd Szentendrere keriih, ahol
hazassagot kotott Wieszt Erzsebettel A
csaladi foglakozas-tradicio ~ -sal megszakadt, mivel 6 maga es ot fiiigyermeke kiilonbozo iparos mestersegeket tanultak ki. A
szamarhegyi katolikus temetoben, ahol 6 is
nyugszik, van meg olyan kovacsoltvas sirkereszt, ami az 6 munkaja.
P.: Kisanyik Imrene, Stiegler Eva kozlese
STIEGLER Ndndor (Szentendre, 1904.
aug. 18.-Szentendre, 1952. nov. 16.)
Szikvizes. Id. ~ Jdnos (1. ott) fia. A sajat uzemeben gyartott „harmatvizzel" es
szikvizzel 6 latta el a vendegloket Szentendren kivul is, egeszen Visegradig.
P.: Kisanyik Imrene, Stiegler Eva kozlese
STIEGLER Jdnos, IQ. (Szentendre, 1906.
jiin. 8. - Szentendre, 1985. jiin. 19.) Geplakatos, vasesztergalyos,
villanyszerelo,
tapetazo, oras,
aranyozo szakmakban szerzett
kepesitest
es
dolgozott. Id.
~ Jdnos (1. ott)
fia. A szentendrei kobanyatol
miivezetokent
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ment nyugdijba. Alapito tagja a szentendrei
varosi es a Cecilia-korusnak. Rendszeresen
fellepett a katolikus legenyegylet szinjatszo
csoportjaban. Halalaig enekelt a Butelias
korusban.
P.: Kisanyik Imrene, Stiegler Eva kozlese
STIEGLER Kdroly (Szentendre, 1908
-Budapest, 1981)
Pekmester. Id. ~ Jdnos (1. ott) fia. Kezdetben testvereivel egyutt apja
mellett a szentendrei
kobanyanal tanuh es
dolgozott. Ezt
kovetoen anyai
nagybatyjanal,
Wieszt Antalnal kitanulta a
pekmesterseget. Budapestre koltozott, es
halalaig a Szazados liti kenyergyarban dolgozott.
P.: Kisanyik Imrene, Stiegler Eva kozlese
STIEGLER Paula (Szentendre, 1910. jan.
22. - Szentendre, 1995. aug. 13.)
Id. ~ Jdnos
(1.
ott) lanya. Pomazon
Genszky G^za
(1. ott) drogeriajaban tanult
es
dolgozott
gyogyszereszsegedkent. Kesobb a Szentendrei Papirgyarban kapott
munkat. Rendszeresen reszt vett a szentendrei legenyegylet szinieloadasain.
P.: Kisanyik Imrene, Stiegler Eva kozlese
STIEGLER Gyula (Szentendre, 1911. okt.
16. - Szentendre, 2003. dec. 20.)
Asztalosmester. Id. ~ Jdnos (1. ott) fia.
1929-ben szabaduh fel. 1933-ban onallosi-

totta magat. Fokent epiiletasztalos munkara
specializalta magat. Tobb helyi es komyekbeli lakohaz asztalosmunkaiffizodneka nevehez. A szakmaban elismert mester voh. A
Dima-korzo 21. szam alatt lakott.
F. : A magyar ipar; fia, Stiegler Gyula kozlese
STOCKER Istvdn (Szentendre, 1886
- Szentendre, 1968)
Epulet- es geplakatos mester. Iparat Szentendren tanulta ki, majd Budapesten es
Ausztriaban dolgozott. 1920-ban onallositotta magat. A I I . vilaghaboni alatt 6 tartotta
karban a varosban a kozkutakat es biztositotta az ivovizellatast. Felesege: Vmce Margit.
F.: Dima menti nyaralohelyek; unokaja, dr.
Nagy Janos kozlese
STOLTZ Denesn6 Kisanyik Anna (Szentendre, 1916. marc. 14.-2001. okt. 12.)
Tanitono. Diplomajat az esztergomi Tanitokepzon szerezte. (1935). Kesobb elvegezte
a TIT orszagos idegenvezetoi tanfolyamat.
Palyajat a Romai Katolikus
Fiiiiskolaban
kezdte (1936),
majd tanitott
az Alkotmany
liti, a BajcsyZsilinszky liti,
a Rakoczi liti es
az Izbegi Altalanos Iskolaban
(1945-1972).
Elobb mint a
leanykor (1935-1941), kesobb mint a nyugdijas klub vezetoje szolgalta a helyi kozossegeket. Kozben idegenvezetokent kalauzolta a varosba erkezo magas rangii vendegeket. Publikacioi jelentek meg pedagogiai szaklapokban es a Szent Andras Iskola
evkonyveben (1996). Csaladja apai reszrol
tobb szaz eve kotodik a varoshoz. Edesapja
szamarhegyi vendegloje a 19. szazad elejen
a varosban megtelepedett festok kedvelt talaUcozohelye voh. A tobb szaz eves csaladi
haz (Bartok B. u. 3.) szololugasos kis udva-
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ra tobb magyar filmben szerepelt. Hamvai a
szamarhegyi temeto romai katolikus reszeben csaladtagjai mellett piheimek.
P.: Szentendrei arckepcsamok I .
STUMM,
Johannes
Christophorus
(Aschaffenburg, Nemetorszag, 1765 Szentendre, 1849. nov. 5.)
Elehnezesi biztos Bajororszagban. Leanyat,
Kldrdi (1812-1851) Petzelt Jozsef (1. ott),
a Haditanoda aligazgatoja vette felesegiil.
Szentendren a romai katolikus kalvarian temettek el ot is es lanyat is.
E : Hrenko Pal: Egy 1848-as hadmemok
szentendrei shja nyomaban (Dunakanyar,
1979/3.)
SULYOK Kalman, dr. (Tokaj, 1899. okt.
10.-?)
Ugyved. A kozepiskolat Nyiregyhazan, az
egyetemet Budapesten vegezte. A diploma
megszerzese utan ket evig tanulmanyuton
volt Nemetorszagban. Tanuhnanyai elvegzese utan gyakomok Budapesten, a VIII.
keriileti Jarasbhosagon (1904-), ugyved
Dunavecsen (1910-1917), adoiigyi biztos
Gyulan (1917-). 1924-ben iigyved Szentendren. A Katolikus Nepszovetseg helyi
szervezetenek iigyesze, a Pilishegyvideki
Hirek fomunkatarsa, a Pestkornyeki Jogelet
szerkesztobizottsagi tagja, a Nemzed Ujsag
cikkiroja. Szentendren, a Dumtsa Jeno u. 9.
szam alatt lakott.
F.: Kereszteny magyar kozeleti ahnanach
II.
SUMEGHY, korabban Pfann Jozsef, dr.
(Budapest, 1905. dec. 7. - Budapest, 1983.
aug. 18.)
Jogasz. 1927ben Debrecenben elvegezte a
Gazdasagi Akademiat, majd a
Pazmany Peter
Tudomanyegyetemen jogi
diplomat szerzett. Tanuhnanyai
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tevel 1932-1935 kozott ugyvedjelolt Budapesten. 1936-ban onallo ugyvedi irodat
nyitott. Ekkor koltozhetett Szentendrere. A
fiatal iigyvedgeneracio egyik ismert tagja.
1939-t61 a Szentendrei Jarasbirosag mellett
iigyeszsegi megbizott. 1941-tol a varmegye
tiszteletbeli fotigyesze. 1949-t61 a Magyar
Jogasz Szovetseg tagja. A Szentendrei Ugyvedi Mvmkakozosseg tagja (1955-1960),
majd a Pest Megyei Femipari Vallalat
Szentendrei Reszlegenel jogtanacsos, belso
ellenor. A varosi koztemetoben nyugszik.
P.: Kereszteny magyar kozeleti almanach II.
833. p., dr. Siimeghy Jozsefiie kozlese
G. SZABO Istvan (Tahitotfalu, 1878 Szentendre, 1957. marc. 8.)
Vendeglos. Eleinte gazdalkodassal foglaUcozott, majd 1929-ben Szentendre es Leanyfalu hataraban Hatarcsarda neven vendeglot nyitott. A forgalom javitasa erdekeben
kepeslapokon is reklamozta vallalkozasat.
Ket kepeslapon is jol lathato a vendeglo, a
vendegeket varo pincerek es a kerekparon,
motoron, auton erkezo turistak, hatterben az
ottagii ciganyzenekarral. Pia, ~ Jdzsef, aki
hentes es meszaros volt, 1947-ben vette at
a vendeglot, es felesegevel, Ritsmann Rozdlidval egyutt vezette. 1951-ben a vendeglot a varosi tanacs „vendegldt6ipari celra
- vdltozadan nev alatt - igenybe veszi." A
vendeglo, ismet magantulajdonban, ma is
miikodik ugyanezen a neven. ~ es felesege,
Szalai Eszter (1889-1974) a szamarhegyi
reformatus temetoben nyugszanak.
P.: Duna menti nyaralohelyek; Egy evszazad kronikaja; Udvozlet Szentendrerol!;
Dietz Perenc kozlese
SZABO J6zsef (Edeleny, 1895 - ?, 1974)
Zoldsegkereskedo. A Gorog utcaban voh
uzlete. 1919-ben voroskatona voh. 6 alakitotta meg Szentendren a Kommunista Partot. Kesobb a budakalaszi Klingemel es az
Izbegen levo kocsigyarban dolgozott. 1945
utan lijraalakitotta a partot, majd a karhatalom szazadosa lett. Rendor omagykent
ment nyugdijba. Tobb kitiintetest kapott:
Szocialista Hazaert, Pelszabadulasi Jubileumi Emlekerem, Tanacskoztarsasag Emlek136

erem, Magyar Partizan Emlekerem, Munkas-Paraszt Hatalomert Emlekerem.
P.: Sz. R.: Muszkulusz Szabo (elfelejtett)
historiaja (Szentendre es Videke, 1988.
dec.)
SZABO Karoly (19-20. sz.)
Gazdasz, vendeglos. Kozepiskolait Kolozsvaron es Nagyenyeden, a Gazdasagi Akademiat Kolozsmonostoron vegezte. 1896ban szolo- es borgazdasagi tanfolyamot
vegzett. 1897-t61 1920-ig a Magyar Kiralyi
Magvizsgalo AUomasnal miikodott, majd
vendeglos Szentendren. Emellett szolo- es
borgazdasagi tevekenyseget fejtett ki, amiert kituntetesben reszesiilt.
P.: Pest-Pilis-Solt-Kiskunvarmegye altalanos ismertetoje es cimtara 1931-32 32.
korz.
SZABO Sandor, dr. (Sarkadkereszttir,
1940. jiil. 2 9 . - ? , 2003. Jan. 8.)
Tanar. Biologia-foldrajz szakon vegzett a
szegedi Jozsef Attila Tudomanyegyetemen
(1963). 1980-ig a sarkadi gimnaziumban,
majd ugyanettol az evtol a szentendrei Moricz Zsigmond Gimnaziumban tanitott. Elso
irasai (versek, novellak) egyetemista koraban jelentek meg. Publikalt a Bekes Megyei
Nepujsdg, a Szentendre es Videke hasabjain.
Tanulmanyai jelentek meg a Biologiatanitds es Fdldrajztanitds chnii folyohatokban.
A varosi koztemetoben nyugszik.
P.: Szentendrei arckepcsamok I.
SZABONE Kereszteny Laura (Miskolc,
1951. nov 24. - Budapest, 2005. szeptember 8.)
Konyvtaros. Palyakezdokent kepesites nelkiili tanito, majd a miskolci megyei konyvtar
munkatarsa voh. A debreceni tanitokepzoben
nepmiivelo-konyvtaros diplomat szerzett
1974-ben, majd a nagykorosi varosi konyvtar igazgatoja lett. 1976-ban hazassagot kotott Szabo Sandor (1. ott) tanarral, 1977-ben
megsziiletett gyermekuk, Sdndor.
Palyazat litjan keriih Szentendrere 1979ben. A megyei konyvtar modszertani osztalyat vezette evekig, de egy siilyos betegseg miatt rokkanttiyugdijas lett. Pokozatos

felepiilese utan felmiiszakos, majd hatoras
munkakorben ujra dolgozni kezdett a Pest
Megyei Konyvtar fonoteka reszlegeben.
Hirtelen halalaig aktiv tagja voh az intezmenynek.
P.: A Pest Megyei Konyvtar adattara
SZAKACS Peterne, Korodi Amdlia (Mezotur, ? - Szentendre, 1932)
Kereskedo. Esztergombol keriilt a varosba
1917-ben. Habonis ozvegykent 1925-ben
trafikjogot kapott. A varosban tobb helyen
is voh trafikja, pi. a hajoallomasnal a Dunaparton. Szentendrerol keszitett kepeslapokat es olcso konyveket is arusitott.
P.: lanya, Dietz Janosne kozlese; Udvozlet
Szentendrerol!
SZALAS Gyula, dr. (20. sz.)
Orvos. Eredeti nevet, a Miskovits-ot a nyilasvezer, Szdlasi Ferenc utan valtoztatta
meg. 1940-ben szelsoseges nezetei es hivatali visszaelesek miatt a megyei foispan ~ -t
szentendrei orvosi allasabol felfiiggesztette,
amh a kepviselo-testiilet tudomasul vett.
Kesobb ugyan visszahelyeztek allasaba, de
1946-ban a Nepbirosag szabadsagvesztesre
itelte.
R: Egy evszazad kronikaja
SZAMOS Matyas, Szavits Mladen (Szentendre, 1918. okt. 1. - 2002. aug.)
Cukrasz. Auguszt Jdzsef, a hires budai cukraszhoz keriih inasnak 16 evesen. Evek
hosszu soran, sok kiserletezessel fejlesztette
ki a kesobb rola ehievezett Szamos marcipant. A haboru utan allami cukraszdakban
dolgozott, majd Pilisvorosvaron letelepedve sikeriih onallositani magat. 1987-ben
megnyhotta a pesti belvaros egyik legszebb
edessegtizletet. Ket fia, lanya, veje, unokai
mind az 6 mesterseget viszik tovabb. Termekeik megtalalhatok az orszag nagy szallodaiban, a bolthalozatokban.
~ idos koraban csaladjaval hazajott Szentendrere, a Bukkos-parti hazaba. 1994-ben
a varosban megtelepedett egy masik hires cukrasz, az ugyancsak marcipanjairol
es Puchbergbol (Auszttia) is ismert Szabd Kdroly. A Dumtsa Jeno utcaban nyhott

cukraszdaja es Marcipan Miizeimia evekig szolgalta a varost es a turistakat. Majd
2003-ban egyesiih a Szabo Marcipan es a
Szamos Marcipan Kft. Az lij cukraszdat
Gality Vojiszldv, a szerb popa aldotta meg.
A tobbhelyiseges, emeletes eptiletben egy
termet fenntartanak irodalmi es zenei estek,
helyi rendezvenyek szamara.
P.: Bacher Ivan: Szentendrei Szamos
(Premier, 2003. szept.); Az andzsalok is
vidzsazzak (Budapesti Nap, 2003. szept.
19.); D. Cs.: Szabo-Szamos fiiziobol lij
cukraszda (Szentendre es Videke, 2003.
apr. 4.); Prohaszka Tibome: Bucsu Szamos
Matyi bacsitol (Szentendre es Videke, 2002.
aug. 9.)
SZAMOSI SOOS Vilmos (Kolozsvar,
1885. szept. 22. - Szentendre, 1972. marc.
7.)
Szobrasz, eremmiivesz. Kozepiskolah Kolozsvarott vegezte, majd Fadrusz Jdnos es
Sd-obl Alajos mellett dolgozott. Az Iparmiiveszeti Iskolaban Mdtrai
Lajos, a Kepzomiiveszeti P6iskolan Radnai
Bela novendeke. Pokent
emlekermeket
es plaketteket keszitett.
1920 majusaban kohozott
Szentendrere,
a Kertesz u. 5. szam ala, ahol halalaig eh.
Budan, a Duna-parti kiralyi varkertsoron letesitett szobraszmiitermek koziil az egyiket
6 nyerte el palyazaton. Szentendren csak
kisebb plasztikakat keszitett, illetve egy
portreszobrot. Amuvesz jo baratsagban volt
az Izbegen elo Kdllay csaladdal. Dr. Kallay
Laszl6 (1. ott) ugyvedrol keszitett portrejat
ma is orzi a csalad. Negy aUcotasa kotodhc
a varoshoz. A miiveszetpartolo polgarmester, Starzsinszky Laszlo (1. ott) villajanak
udvaran, a szokokiit mellett egy kecskegidat es egy teknosbekat abrazolo szobra alh.
1968-ban, amikor a Rakoczi liti Altalanos
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Iskola uttorocsapata felvette a Jokai regenye altal ismertte lett Rdby Matyds (1. ott)
nevet, elkeszitette szamukra a regenyhos
portrejat. A varosi koztemetoben felesege,
Miiller Karola sirjat feher marvany aUcotasa
- Madonna a gyermekkel - orzi. Egy masUc
portrejat baratjanak, Gyore Odonnek (1. ott)
a szamarhegyi temetoben levo sirkovehez
keszitette. Mestere volt Holdas Gyorgy es
Gavrilovits Sandor kortars miiveszeknek.
F.: X X . szazadi magyar miiveszet Szentendrerol nezve; Petho Nemeth Erika: Sirok
es szobrok (Uj Szentendrei Hirlap, 1992.
okt. 31.); Szantho Imre: Siijan szobra a jel
(Szentendre es Videke, 1995. okt. 1.); dr.
Kallay Istvan kozlese
SZANTHO Imre (Budapest, 1925. szept.
21. - Budapest, 1998. apr. 5.)
Festomiivesz, grafikus. Negyevesen keruh a varosba. Itt vegezte az elemi iskolat
es a gimnaziumot, ahol rajztanara Bdnati
Sverdk Jdzsef
^""^^
~
' (1. ott). Textilfesto, dekorator
a
Goldberger
Textilnyomonal
(1947-1985).
Szamos
hazai es kulfoldi
csoportos kiallitason vett
reszt: Nemzeti
Szalon,
Magyar Nemzeti
Galeria, Szentendre, Omszk, Szofia, Bees,
Athen, Isztambul, Madrid. Onallo kiallitasai: Dorog, Szeged, Vac, Szob, Nagykata,
Szigetszentmiklos, Budapest, Szentendre
(Ferenczy Miizexun, Barcsay Iskola Galeria, Dalmat-haz, Brekeke Galeria - sajat
galeriaja). Dijai: Pest Megye Miizeimiaiert
Emlekplakett (1981), Pro Urbe Szentendre
(1986), Szentendre Diszpolgara (posztumusz, 1998).
Akvarelljein, tus- es ecsettajzain, linometszetein, grafikain megelevenedik a templomokkal, girbe-gurba utcakkal teli, 20.
szazad eleji kisvaros. A festes mellett irt is.
Harmincnyolc even kereszttil jelentek meg
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cUckei, rajzai a helyi es orszagos lapokban
{Pest Megyei Hirlap, Szentendre es Videke). Benntik feltiinnek a regi szentendrei
festok, szineszek, kepet kapiuik a varos
szines miiveszeti eleterol. Onallo konyvei.Mesevarosom - Szentendre (1980), Szentendrei pillanatok, Irdsok egy komddfidkbdl
(1994). Evtizedeken at aktiv reszt vallalt a
varos kulturalis eleteben. 1951-ben 6 szervezte meg az elso Szentendrei Tarlatot.
Az 1960-as evektol az idegenforgahnat es
a Teatrumot segitve tobb mint 20 aUcalmi
belyeget tervezett. Az 6 munkaja a Gorog
kancso etterem cegere, es eUceszitette belso
falanak kepeh. „Szentenche festo-kronUcasarol" szamtalan ujsagcikk jelent meg, es
egy tevefilm is kesziilt. Hamvai a varosi
koztemeto diszsirhelyen pihennek.
E : Szentendrei arckepcsamok I.
SZANTO Konrdd, dr. (Siklos, 1920. aug.
6. - Budapest, 1999. dec. 29.)
Ferences szerzetes, tanar. 1950-ben el kellett hagynia a jaszberenyi rendhazat, hogy
eloljaroi megbizasabol tanari diplomat
szerezzen. Az
Eotvos Lorand
Tudomanyegyetemen
foldrajz-tortenelem szakon
voros
diploHP mm
maval
vegzett
I
1954-ben. Elso
munkahelye
a
szentendrei
Ferences Gimnaziimi
voh.
1960-ban politikai nezetei miatt letartoztattak, es ket evet bortonben toltott. A biroi
vegzes szerint nem mehetett vissza tanitani, ezert a Pasareti liti rendhaz temetokantora lett. A rend lehetoseget adott szamara,
hogy folytassa a Hittudomanyi Akademiat.
Egyhazjogbol ledoktorah, es lijra tanithatott az esztergomi Hittudomanyi Foiskolan.
Kiilonbozo egyhazi leveltarakban kutatott.
Tankonyveket es egyhaztorteneti konyveket irt. Munkaja legnagyobb eredmenye a
haromkotetes A katolikus egyhdz tortenete

A

cimii konyve. Publikacioi tiz kotetet is kitennenek. A Margit koniti ferences templom
kriptajaban helyeztek orok nyugalomra.
P.: Szentendrei Ferences Ghnnazium 19501990; dr. S. Nagy Janos: Pax et Bonum Beke es Josag, elhunyt prof dr. Szanto Konrad ferences paptanar (Szentendre es Videke,
2000. jan. 14.)
SZANTO Lajos (20. sz.)
Somagykereskedo. A Munkacsy lit 3. szam
alatt lakott csaladjaval. 1945-ben az Egyesuh
Allamokba telepiih. Fia, a Budapesten elo ~
Gyorgy 1997-ben elhatarozta, hogy Szentendren edesapja Hunyadi utcai szulohazaban
a Szentendrerol elhurcolt zsido polgarok emlekere kegyhelyet es imahazat letesit. Csak
a kezdeti lepesek megtetelere volt ideje. Varatlan halala miatt terveh hnmar az unoka, ~
Andrds valositotta meg rokonainak, baratainak, ismeroseinek es a Magyarorszagi Zsido
Hitkozsegek Szovetsegenek tamogatasaval.
A masodik vilaghaboni ota Magyarorszagon eloszor Szentendren epuh zsido imahaz, amelyet 1998. majus 17-en Schwedzer
Jdzsef forabbi avatott fel. ~ es neje neve is
olvashato az emlekhaz udvaranak falan elhelyezett emlektablan, amelyen a varosbol
^s komyekerol 1944. julius 9-en elhurcoh
mintegy 250 zsido polgar nevet orokitettek
meg.
P.: Kertesz Peter: Cipotalpbetet - Torabol.
Zsidosors Szentendren (kezhat)
SZANTO Piroska (Kiskunfelegyhaza,
1913. dec. 7. - Budapest, 1998. aug. 2.)
Festomiivesz, Munkacsy-dijas (1958,
1971), erdemes miivesz (1973), Kossutti-dijas (1983), kivalo miivesz (1985). Az Iparmiiveszeti Foiskola grafika szakan vegzett
(1932). A Szocialista Kepzomiiveszek Csoportjanak tagja (1934-). Az Europai Iskola
kereteben rendezte elso kiallitasat (1946).
Onallo kiallitasai: Csok Galeria (1963), Durer-terem (1966), Miicsamok (1970, 1977,
gyiijtemenyes), Esztergom (1972), Szentendre (1974, 1978, 1982, 1993), Szombathely (1986, emlekmii-kiallitas). Ferjevel,
Vas Istvdn (1. ott) koltovel 1939-ben jott
eloszor Szentendrere. Kesobb a mar itt meg-

telepedett fiatal miiveszek kozott dolgozott.
Kulonosen Vajda Lajos (1. ott) voh ra nagy
hatassal. 1956-ban nyaralot vasaroltak a
varosban (Hold u. 8.), s ettol kezdve ferje
halalaig itt toltottek a nyarat. ~ a festes mellett irassal es konyvillusztralassal is foglalkozott. Miiveiben: Bdldm szamara (oneletrajzi novellaskotet, 1982), Golgota (1986),
Forradalmi szvd (irasok, rajzok, 1989), Akt
(emlekezesek, 1994), Bdldm szamara es a
tdbbiek (1997) tobbszor irt a varosrol, itt
elo, alkoto baratairol.
P.: Uj magyar irodalmi lexikon; Petho Nemeth Erika - G. Sin Edit: Irok, koltok Szentendren; Szentendrei arckepcsamok I .
SZASZY Istvdn, dr. (Pocsmegyer, 1862.
jiil. 28. - Szentendre, 1927. febr. 23.)
Orvos. Kozepiskolah Vacott, az egyetemet
Budapesten vegezte. 1894-ben Obecsere
kerult kozsegi
orvosnak. 1923ban kohozott
Szentendrere.
A Kossuth Lajos u. 2. szam
alatt
lakott.
Nyugdijaskent
is praktizalt, es
egeszsegtant tanitott a polgari
iskolaban. Zeneszerzessel is
foglalkozott. Baratja, dr. Horvdth Akos (1.
ott) ugyved verseit zenesitette meg. Gyiijtotte a Bacs es Pest megyei anekdotakat
es azokat szellemes formaban feldolgozta
(Pest megyei anekdotdk, 1908). Kozottaik
szentendrei temaju anekdotak is olvashatok.
irt verseket es notaszovegeket. Felesegevel,
Pentek Madlddal (1867-1954) a szamarhegyi reformatus temetoben nyugszanak.
R: Petho Nemeth Erika - G. Sin Edh: irok,
koltok Szentendren; Dr. Gelencser Gyula:
A doktor lir notait orszagszerte daloltak
(Szentendre es Videke, 1997. jiin. 1.)
SZATHMARY Lajos (Marosvasarhely,
1867. apr. 2. - Szentendre, 1939. jiil. 20.)
Szmesz, Farkas-Ratko-dijas (1921). Palya139

jat Kolozsvaron kezdte 1884-ben. Attelepulve Magyarorszagra a Budapesti Szinhaz
(1912-1914) es a Nemzeti Szmhaz tagja voh
(1914-1932). Hos- es jellemszerepeket jatszoh. A nepszerii „Szatyi bdcsf az 1920-as
evekben telepedett le Szentendren felesegevel, Szildgyi Etelkdval es annak testverevel,
Szildgyi BertdvaX. Mhidketten az erdelyi szmjatszas egykor jeles szhiesznoi voltak. A regi
miiveszteleppel szemben levo haza (Bogdanyi
u. 60.) a pesti mfiveszvilag kedves khandulocelpontja voh. Hhes vendegszeretete, kedves
modora, vidamsaga a muveszvilag kedvenceve tette. A varosban is segitette a miiveszeti
eletet. Tobb miikedvelo eloadasnak 6 voh a
rendezoje. A szamarhegyi reformatus temetoben helyeztek orok nyugalomra. A szinesz
nevet 1958 ota utca orzi a varosban.
F.: Magyar szinhazmiiveszeti lexikon; Petho
Nemeth Erika: Thalia papjai Szentendren
(Uj Szentendrei Hhlap, 1997. aug. 30.)
SZAUTNER Istvdn (20. sz.)
Cipesz. Iparat Budapesten tanulta. 1928 ota
onallo mester Szentendren. Az I . vilaghaboniban a 32. gyalogezred kotelekeben orosz,
olasz es roman fronton harcoh. 1915-ben
sulyosan megsebesiih. Mint orvezeto szerelt le. Kituntetesei: vitezsegi erem, Karolycsapatkereszt.
E : Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje es cimtara 1931-1932 3.
korz.
SZAUTNER Jozsef (20. sz.)
Vendeglos, hentes- es meszaros mester. Iparat a helybeli Farkas hentesmestemel tanulta ki. 1913-ban szabadult fel. Vallalkozasa
(Kossuth Lajos u. 13.), melyben 1930-ban
ot alkalmazottai foglalkoztatott, a legjobb
himevnek orvendett. Az ipartestulet elnoke.
1915-1919-ig a 3. sz. varttizereknel szolgah, mint tizedes az orosz es olasz fronton
kiizdott. Vitezsegi eremmel tiintettek ki.
P.: A magyar ipar
SZAVITS Sandor (19-20. sz.)
Kereskedo. 1909-ben a Szentendrei Keriileti Kereskedok Testiiletenek elnokeve valasztottak. Palfy Janos 1912-ben kiadott ke140

peslapja szerint festekboltja voh a Fo teren.
P.: Udvozlet Szentendrerol!
SZEBERENYI Lehel (Losonc, Szlovakia,
1921. jiin. 19.-?, 1998. apr. 27.)
iro, Jozsef Attila-dijas (1951, 1953, 1983).
A Leanyfalun (Moricz Zsigmond lit 48.) elo
ironak Szentendren sok baratja, ismerose
voh. Tobb konyvet helyi miiveszek, pi. Balogh Ldszlo, Szantd Piroska (1. ott) illusztraltak. Miiveiben sok erdekes szentendrei
lakost es tortenetet orokitett meg: Farkasok
evada - emberek emlekezete (1940-50-es
evek), Rejtett szentelyek Szentendren - Napsugar utca (1968), Jegvirdgos panordmdja
a Pap-szigetnek - Emlekek vdlgye (1980),
Tibike Tartaroszban (fohose a szentendrei
Killdr Ferenc (1. ott).
P.: Uj magyar irodalmi lexikon; Petho Nemeth Erika - G. Sin Edh: irok, koltok Szentendren; Szentendrei arckepcsamok I.
SZELVENYI, korabban Schindler Imre
(19. sz.)
Fohadnagy. 1848-ban lemondott a lovagi
rangrol es ~ neven jelentkezett a magyar
katonai parancsnoksagon. A szabadsagharc
bukasa utan Haynau emberei elol sikeriih
elmenekuhiie, es Szentendren telepedett le,
ahol kitanulta az asztalos mesterseget.
P.: Fischer Jolan: Anziksz Szentendrerol
SZELVENYI Imre, iQ. (19. sz.)
Rendorkapitany, varosi tanacsnok Szentendren. 28 esztendeig voh varosi alkalmazott. A
Romai Katohkus Egyhazkozseg vilagi ehioke
(1878-1881).
R:MateGy6igy:
Fischer Jolan tortenetet (Szentendre es Videke,
2000. dec. 22.);
Fischer Jolan:
Anziksz Szentendrerol;
Dr.
Katona Gyulane
Szentendrey Katahn: A szentendrei katolikus
egyhaz es plebania tortenete 1002-1992
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SZENTENDREY Agoston (Szentendre,
1882. aug. 26. -Nagykanizsa, 1970)
Hivatasos katona, gyalogsagi tabomok.
Schartner Ferenc (1. ott)fia.A Nagyvaradi
Katonai Hadaprodiskola befejezese utan katonai szolgalatat 1902-ben kezdte. 1914-ben
szazados a 26. karlovaci gyalogezredben.
Itt vett reszt az elso vilaghaboni harcaiban.
1920-ban omaggya, 1923-ban soron kiviil
alezredesse neveztek ki. Mint ezredes a Magyar Kiralyi 7. szamii Zrmyi Mhclos ezred
parancsnoka. 1938. november 1-jevel mint
gyalogsagi tabomok ment nyugdijba. Erdemei ehsmereseert 1927-ben a hadidiszitmenyes III. osztalyii Vaskoronarend kardokkal
lovagja. Az 1916-ban Rarancze Topontznal
vivott harcban taniisitott magatartasaert
1931-ben a Maria Terezia Rend kaptalanatol a szemelyes vitezseget jutalmazo harcteri kituntetest, a tiszti arany vitezseget kapta.
Ez utobbi esemenyt Szentendre Varos Kepviselo-testiilete mint a varos szulottenek hazafias dicsoseget jegyzokonyvbe orokitette
meg (1932. januar 16. jegyzokonyv). Meg
hat masik erdemerem tulajdonosa, koztuk
az 1936-ban kapott Karoly-csapatkereszt
viselesere jogosult.
F.: Magyarorszag Tiszti Cim- es Nevtara 1939, 1941; A Magyar Kiralyi Honved
Ludovika Akademia es a Testverintezetek
osszefoglalo tortenete 1830-1945; Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje es cimtara 1931-1932 3. korz.; Vitezek
albuma; dr. Katona Gyulane Szentendrey
Katalin kozlese
SZENTENDREY Gyorgy (Szentendre,
1886. apr. 19. - Szentendre, ? nov. 13.)
Szamvevosegi fotanacsos. Schartner Ferenc (1. ott) fia. Kozepiskolah Budapesten
vegezte. 1914 ota alh a varos szolgalataban.
Kezdetben penztari ellenor, majd penztaros, 1926-t61 foszamvevo. Mint szamvevosegi fonok ment nyugdijba. A Szentendrei
Varosfejleszto Egyesulet, a Szentendrei
Romai Katolikus Egyhazkozseg tagja. Ez
utobbinak szamvevokent nyiijtott segitseget. Az I . vilaghaboniban a 32. gyalogezred
kotelekeben szolgah.
R: Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye alta-

lanos ismertetoje es cimtara 1931-1932 3.
korz.; dr. Katona Gyulane Szentendrey Katalin kozlese
SZENTENDREY Jozsef (Szentendre,
1890. Jan. 21. - Szentendre, 1962. dec. 30.)
Miniszteri szamvevo, fotanacsos. Schartner
Ferenc (1. ott)fia.Kozepiskolah a nagyrocei
kollegiumban vegezte, felsofokii szamviteh
ismereteh Budapesten szerezte. A Kereskedehni es Kozlekedesiigyi Miniszteriumban
1914 elejen kezdte szolgalatat miniszteri
szamtisztkent. 1914-t61 1918 vegeig teljesitett harcteri szolgalatot a szerb es orosz
fi-onton. 1916-ban a Bmsilov offenzivanal
siilyosan megsebesiih, otvenszazalekos
rokkant lett. 1917 vegen csererokkantkent
hazaszallitottak. Pegyvertenyei alapjan a
III. osztalyii katonai erdemkeresztet a kardokkal es meg harom masik kitiintetest
kapott. 1934-ben vitezze avattak. Allami
kozigazgatasi szolgalatat 1919-t61 1945-ig,
nyugdijba vonulasaig folytatta a miniszteriumban mint I . osztalyfotanacsos. 19371960 kozott a Szentendrei Romai Katolikus
Egyhazkozseg vilagi ehioke voh. Sokat
munkaUcodott az egyhazkozsegi gimnazium lettehozasan, amely 1935-t61 mukodott
a varosban. Az iskolak allamositasakor
(1948) az atadas jegyzokonyvet mint vilagi
ehiok 6 is alairta. Ket het miilva a nyugdijat
megvontak. Ezutan az aquincumi harisnyagyarban dolgozott segedmunkaskent, majd
a helyi egeszseghazban kapott fiitoi allast.
Innen ment lijra nyugdijba 1958-ban.
P.: Vitezek albuma; Pest-Pilis-Solt-Kiskun
varmegye altalanos ismertetoje es cimtara
1931-1932 3. korz.; A Szentendrei Romai
Katolikus Egyhazkozseg Kepviselo-testuletenek jegyzokonyve, 19/1959.; Csaladi
hatok, dokumentumok es csaladfak alapjan
dr. Katona Gjmlane Szentendrey Katalin
kozlese
SZENTENDREY Gdzdn^, Ruzsom Borbdla (Gyongyostatjan, 1951. jiin. 11. - Szentendre, 2000. szept. 19.)
Koztisztviselo, irodavezeto. Perje, ~ Geza
omitologus regi szentendrei csaladbol
szarmazik. Szentendren, a Ferences Gim141

naziumban erettsegizett, majd elvegezte az
Eszterhazy Karoly Tanarkepzo Foiskolat. A
varosi tanacs munkatarsakent a Rendezveny
Iroda vezetoje, a varos anyakonywezetoje,
majd a kozmiivelodesi iroda vezetoje. Hiisz
ev alatt igen jelentos szerepet tohott be a varos oktatasi, kozmiivelodesi es sporteletenek
hanyitasaban, osszefogasaban. Kozremiikodott a Szentendrei Teatnim es a kiilonbozS
szentendrei kulturalis programok Qsszehangolasaban. Segitsegevel szoros kapcsolat
6puh ki Szentendre es testvervarosai kozott.
2000-ben Szentendre Varos Onkormanyzata posztumusz Szentendre Varos Szolgalataert kitiintetesben reszesitette. Hamvai a
varosi koztemetoben nyugszanak.
F.: In memoriam Szentendrey Gezane
(Szentendre es Videke, 2000. szept. 22.);
Szentendrey Geza kozlese
SZENTIVANYI Jeno (Ercsi, 1909. jiil. 18.
-Budapest, 1986. szept. 8.)
Iro. Gyermekkoraban a sziinido nagy reszet
Szentendren (Biikkospart 80., ma Janos u.
1.) toltotte. Nagyanyja testvere a kozeli Virag malomban
lakott. Egyik
ifjiisagi regenyeben - Feher
csapat (1981)
- az itt toltott
mozgalmas
es szep idoket
orokitette meg.
A
regenyben
szereplo szemelyek, utcak,
varosreszek
reszben megvaltoztatott neven szerepehiek.
K: Petho Nemeth Erika - G. Sin Edh: Irok,
koltok Szentendren; Petho Nemeth Erika: A
Feher csapattol, Ma mar nagyapak, nagymamak (Pest Megyei Hirlap, 1986. nov.
27.)
SZENTKLARAY EmU, dr. (Nagykikinda,
Szerbia, 1898. jiin. 17.-?, 1967)
Polgarmester, miniszteri osztalytanacsos.
Schernhardt Janos (1. ott) fia. A csalad
1934-ig a Schernhardt nevet viselte (1.
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ott). Anyai agon a legregibb magyar nemesi csaladokhoz tartozik. A kozepiskolat Nagykikindan vegezte, a jogi diplomat
Budapesten szerezte. 1920-ban kezdte meg
a kozszolgalatat a Munkasbiztosho Penztamal, kesobb a Nepjoleti- majd a Belugyminiszteriumba kerult, ahol gyermekvedelemmel, arvasagi iigyekkel foglalkozott,
kesobb Szentendre polgarmestere. A I I .
vilaghaboni utan B-listara keruh. Felesege:
Mehlschmidt Rozdlia.
P.: dr. Szentklaray Ferenc kozlese
SZENTKLARAY Mdrton (Szentendre,
1909. apr. 22. - Budapest, 1969. marc. 25.)
Okleveles nepiskolai tanito. Schernhardt
Mdrton (1. ott) fia. 1947-t61 a Szentendrei
Romai Katolikus Fiuiskolaban, 1959-t61
az Izbegi Ahalanos Iskolaban tanitott. A
MABI foellenore. Felesege: Zdbrdnszky
Hermin.
R: Kereszteny Magyar Kozeleti Almanach
II.; Petho Zsolttie Nemeth Erika: Szazeves
az izbegi iskola (1902-2002); Dr. Katona
Gyulane Szentendrey Katalin: A szentendrei katolikus egyhaz es plebania tortenete
1002-1992.; dr. Szenklaray Ferenc kozlese
SZEPESSY Barnabds, dr. (?, 1910 - ?,
1973)
Orvos. 1957-t61 Szentendren korzeti orvos.
1958-1972 kozott jarasi-varosi foorvos.
Mellekallasban a helyi sziilootthonban sok
helyi es komyekbeli gyermeket segitett a
vilagra. A varosi esjarasi mozgo szakorvosi
szolgalatban is dolgozott mint sziilesz-, nogyogyasz foorvos. A 18-as szamii valasztokerulet tanacstagja (1958).
P.: Dietz Ferenc es Zolyomi Gabome kozlese
SZEPKUTHY Erzsebet Sarolta (Satoraljaiijhely, 1912 - Budapest, 1988)
Irgahnas nover. A tanitoi oklevelet
Kisvardan, a matematika-fizika szakos tanari diplomat a szegedi tanitokepzoben
szerezte. Mellekszaknak a kezimunkat vette
fel. Tanar Szekesfehervaron, Szentendren
a Ferences Gimnaziumban (1950-1967).
Az indulo gimnazium egyetlen notanara.

kezdetben a lanyok felugyeletet biztak ra.
1963-tol, amikor bevezettek a gimnaziumokban a politechnikai oktatasi, noi kezimmikat tanitott. A magyar tajegysegek
kiilonbozo himzestechnikajaval ismertette
meg a diakokat.
R: Szentendrei Ferences Gimnazium 19501990

tokeszsegben, baratsagban, vallasossagban
peldamutato voh.
P.: Szentendrei Perences Gimnazium 19501990
SZIKSZAY Sandor, dr. (Kunszenttnhdos,
1866. maj. 9 . - ? )
tigyved, tablabiro, kormanyfotanacsos.
1887-ben lepett a biroi palyara es 1921ben mint itelotabla-biro ment nyugdijba.
Valosziniileg ekkor koltozott Szentendrere,
ahol iigyvedi gyakorlatot folytatott. A pesti reformatus egyhazmegye tablabiraja, a
szentendrei reformatus egyhaz fogondnoka.
Pest varmegye es Szentendre fotigyesze, a
Pomazi Egyseges Part elnoke. Szentendre
kepviselo-testiiletenek tagja. Ertekes kozeleti mukodesenek elismereseul 1925-ben
kormanyfotanacsossa neveztek ki. Villajat
1975-ben bolcsodeve alakitottak at, jelenleg
a Mentalhigienes Kozpont miikodik benne
(Dunakanyar krt. 24.)
P.: Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje es cimtara 1931-32 3. korz.;
Egy evszazad kronikaja

SZIGLIGETI Ede (Ujpest, 1904. szept.
24. - Szentendre, 1977. maj. 17.)
Oras es ekszeresz mester. Ujpesten vegezte
iskolait, es szerezte meg a szakkepzettseget.
Az 1920-as evek kozepen Parizsba ment tokeletesiteni szakmai tudasat. Ot ev miilva
jott haza, es egy budapesti belvarosi boltban
dolgozott. 1937-ben felesegiil vette a szentendrei sziiletesii Szulovszky Katalint. 1944ben Szentendrere koltoztek. Oras miihelyet
a Bauer Ignac-fele (1. ott) pekseg epiileteben nyitotta meg a Bogdanyi es Alkotmany
utca sarkan. Innen kohozott at a Gorog u. 1.
szam ala. Evekig volt a helyi Kisiparosok
Orszagos Szovetsege (KIOSZ) ehioke. 6
javitotta a plebaniatemplom toronyorajat.
Francia es nemet nyelvtudasat hasznositva
szivesen kalauzolta a varosba erkezo turisSZILAGYI Berta, Schotter KamiUone
takat. 1976-ban iianak, ~ Endrenek adta at
(Zilah, 1857 - Szentendre, 1946. jiil. 6.)
miihelyet.
Szineszno. Hiigaval egyiitt sogora, a szinesz Szathmary Lajos (1. ott) Bogdanyi lit
P.: Kiss Istvanne Szigligeti Erzsebet kozle60. szam alatti hazaban lakott. A szamarhese; Egy regi fenykep nyomaban (Uj Szentgyi reformatus temetoben nyugszik. Kerese
endrei HMap 1998. aug. 24.)
szerint shjara neve nem kerult fel, csupan a
Beke szo.
SZIKRA Ferenc, pdter (Szabadka, 1918
-Budapest, 1974. jiil. 20.)
F: Petho Nemeth Erika: Thalia papjai SzentFerences szerzetes. A teologiat Zagrabban
endren (Uj Szentendrei Hirlap, 1997. szept.
es Franciaorszagban vegezte. A Delvidek
13.)
visszacsatolasa utan atlepett a kapiszttanus
provinciaba. Gyongyoson fejezte be a teoSZILAGYI Etel, Szathmdry Lajosne
logiat. A haboni befejezese utan Magyar(Zilah, 1865 - Szentendre, 1944. Jan. 7.)
orszagon maradt. Megszerezte az orosz
Szineszno. Palyajat 1885 tavaszan kezdte
(Budapest, Lenin Intezet) es a irancia tanari
Homokaynal, meg az evben Hevesy Jdzsef
diplomat (ELTE). LeUcipasztor Bajan, majd
szerzodtette szende es enekes szerepkorben,
tanar a szentendrei Ferences Gimnaziumkesobb mint operett- es nepszinmiienekes,
ban (1950-1974), igazgatohelyettes ugyanmajd komika szerepelt. Szinesz ferjevel,
itt (1964—). Emlekere egyik volt diakja, az
Szathmary Lajossal (1. ott) koltoztek a vaAmerikabaii elo Hubbauer Fillop 1983-ban rosba, a Bogdanyi utca 60. szam ala. Ham~ -dij neven alapitvanyt tett, amit az a diak
vah ferjevel egyiitt a szamarhegyi reformakaphat meg a diakok titkos szavazata alaptus temeto orzi.
jan, aki a negy ev alatt Qnmiivelesben, segiP.: Petho Nemeth Erika: Thalia papjai
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Szentendren (Uj Szentendrei Hirlap, 1997.
szept. 13.)
SZINNA Ferenc, dr. (?, 1911. okt. 3. - ?,
1968. szept.)
Orvos. Diplomajat 1937-ben szerezte.
Szentendrere 1953-ban kerult. A varosi rendelointezet igazgato foorvosa volt. Felesege
a varosi gyermekkonyvtarat vezette.
F.: Dietz Ferenc kozlese
SZLAVIK Ferenc, dr. (Szentendre, 1873
Gyermekorvos, egeszsegugyi fotanacsos. A
budapesti Ferenc Jozsef Tudomanyegyetemen 1898-ban szerzett diplomat. Orvos a
regi Szent Janos Korhazban, gyermekorvos
az lij Szent Janos Korhazban, rendelovezeto
foorvos az OTI-ban. Az I. vilaghaboniban
ezredorvos, 1931-tol egeszsegiigyi fotanacsos. Tobb habonis kituntetest kapott.
F.; Magyar legiijabb kor lexikona
SZOBOTKA Imre (Zalaegerszeg, 1890.
szept. 3. - Budapest, 1961. maj. 24.)
Festomiivesz, Munkacsy-dijas. Korai, kubista jellegii kepei utan deriis szinharmoniajii tajkepeket festett. Szentendrere Kmetty
Jdnos (1. ott) ismeretsege reven jutott
(1934). Bar csupan egyetlen nyarat tohott
a varosban, nehany jelentos kepet festett itt
(Szentendrei piac, Szentendrei Duna-part).
Kesobb Szonyi mehett Zebegenyben dolgozott.
F.: Kortars magyar miiveszeti lexikon I-IIL;
Ferenczy Miizeum adattara; Haulisch Lenke: A szentendrei festeszet
SZOFRICS Pdl (Szentendre, 1857. aug.
23.-Belgrad, 1924)
Tanar. Az egyetemet Pesten vegezte, majd
evekig Szentendren tanitott. A csalad hazat,
a Szofrity-hazat (Alkotmany u. 5.) emlektabla jeloH, es a miiemlek jellegu hazak kozott tartjak szamon. ~ az 1900-as evek elejen
Szerbiaba koltozott, Loznicaban, Nisben,
Belgradban tanitott. Nyarah azonban altalaban Szentendren tohotte. A tanitas mellett - foleg neprajzi es tortenelmi temaban
- irassal is foglaUcozott, de muforditoi es
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irodahni munkassaga is jelentos. 1903-ban
Nisben adta ki a Momentumok Szentendre
vdros multjdbol es jelenebol cimii konyvet
szerb nyelven. 1958-ban a Vasiiti villasorbol nyilo egyUc utcat rola neveztek el.
F.: Petho Nemeth Erika - G. Sin Edit: Irok,
koltok Szentendren; Milosevics Peter: A
szerb irodalom tortenete; Fedora BUcar:
Sentandreja u ogledalu proslosti; HoUer
MUilos: Szentendre
SZOMBATHY B61a (Tiszapeterfalva,
1884. Jan. 22. - Szentendre, 1941. jan. 13.)
Tanar, iskolaigazgato. Kozepiskolait Debrecenben, a gazdasagi tanfolyamot es a
tanarkepzot Budapesten vegezte. A Szentendre Polgari Fiii- es Leanyiskola tanitoja
(1911-), majd ugyanitt igazgato (1913-).
Tagja 1928-ban a varosi kepviselo-testuletnek, a varosi penzugyi bizottsagnak, a
nepmiivelesi bizottsagnak. A pesti reformatus egyhazmegye polgari iskolainak
egyhazmegyei kepviseloje, egyhaztanacsos. A szamarhegyi reformatus temetoben
felesege, Janko Zsofia (1883-1965) mellett nyugszik.
P.: A magyar tarsadalom lexikonja; Egy evszazad kronikaja
SZOMBATHY Viktor (Rimaszombat/
Rimaskova Sobota, Szlovakia, 1902. apr. 8.
- Budapest, 1987. aug. 12.) •
Iro, miifordito. Budapesten bolcseszhallgato. A Szlovenszkoi Magyar Kulttiregyesiilet titkara, a komaromi Jokai Egyesulet
fotitkara, a miizeum igazgatoja. 1938^3
kozott a Szechenyi Magyar Kulttiregyesiilet
fotitkara. Fokent ifjiisagi regenyeket es litirajzokatfrt.Az 1920-as evektol gyakran jart
ki Szentendrere. Helyi temajii eloadasokat
tartott, segitett a helytorteneti kutatoknak,
neves vendegeket kalauzoh a varosban (pi.
Robert Graves iro). Egyik szerzoje voh a
negy kiadast megert Szentendre cimii litikonyvnek.
E : Szentendre az idegenforgalmi propaganda tiikreben (Szentendrei Miisor, 1982,
apr.); Petho Nemeth Erika - G. Sin Edh:
Irok, koltok Szentendren

SZOKE Lajos (Pest, 1869 - Budapest,
1957. dec. 27.)
Szinesz. Kovacsmester apja akarata ellenere beallt vandorszinesznek Krecsdnyi Igndc
tarsulatahoz. Hosszu videki palyafutasa alatt
jatszott Kassan,
feii • l i l i B H ^ ^ ^ H
Szabadkan,
Egerben, Sopronban. 1900ban Ditroi Mor
szerzodtette a
regi Nemzeti
Szinhazhoz.
1905-ben mar
megkapta
a
Parkas-Ratkodijat, amit a tarsulat titkos szavazassal heh oda. 1930-ig maradt a Nemzeti
Szinhaz szinesze. Meg 1928-ban hazat vett
maganak Szentendren (Paimonia u. 10.).
A kedves, alacsony, mindig kalapot viselo oregiirra sokaig emlekeztek a varosban.
Mint a legenyegylet tagja, gyakran seghett
a szinieloadasok rendezeseben. Unokaja,
Szantho Imre (1. ott) festomiivesz szamos
cikkben megemlekezett rola es miiveszbaratairol. Szentendren helyeztek orok nyugalomba, akkor meg a HEV-allomasnal levo
lin. also temetoben. Hamvait kesobb atvittek a varosi koztemetobe. Mellette nyugszik felesege, Jablonszky Gizella es leanya,
Szdntho Arpddne. ~ neyet 1958 ota utca orzi
a varosban.
P.: Szantho Imre: Mindket lebontott Nemzeti Szinhaz szinesze voh (Szentendre es
Videke, 1997. jan. 24.); Szantho Imre:
Szentendrei pillanatok; Petho Nemeth Erika; A tiszteletbeli primas (Szentendre es Videke, 1989. jiil. 1.)
SZOSZ Jeno (?, 1917 - ?, 2001. dec.)
Pestomiivesz, tanar. A Kepzomiiveszeti P6iskolan Glatz Oszkdr es Burckhardt Rezso
tanitvanya. Felesege, Gallasz Magdolna
festo. A szinten tehetseges Rudnay-novendek 1943-ban a szentendrei reformatus polgariba keriilt tanitani, az allamositas utan
(1948) a Bajcsy-Zsilinszky liti leanyiskolaban folytatta a munkat. ~ a Rakoczi liti.

akkor meg fiiiiskolaban kapott allast. Keziik alol sorra
kerultek ki a
miive szetet
szereto diakok.
Kozottiik tobbeket maig a
miiveszethez
kot munkajuk:
Czweiber Ferenc festorestaurator, Pdljdnos Ervin szobrasz, Szmetana Agnes iiveg iparmiivesz,
Szirdky Agnes festo, Vincze Otto festo. ~
kulonosen az akvarellezest szerette, olajkepekre nem telt neki. 1960-t61 rendszeresen
jelentek meg rajzai a Pest Megyei Hirlaphan. 1959-t61 felesegevel egyiitt reszt vett
a Szentendrei Tarlatokon Banovszky Miklos (1. ott). Deli Antal (1. ott), Deim Pdl,
Remsey Ivdn, Szanth6 Imre (1. ott) festomiiveszek mellett. Tiszteloi, tanitvanyai
2002-ben megrendeztek a posztumusz
kiallitasat. 2003. oktober 10-en egykori
iskolaja falan emlektablat avattak a tiszteletere. A tablat egyik tanitvanya, Pdljdnos
Ervin keszitette. Banati Sverak Jozsef (1.
ott) mellett 6 a masodik miivesztanar, akirol ily modon is megemlekeztek a tanitvanyok es kollegak.
P.: 6zi : „Az Evszakoktol" az aranydiplomaig (Szentendre es Videke, 2001. okt. 26.);
Sutyi: Szosz Jeno emlekere (Szentendre es
Videke, 2002. jan. 16.); Molnar Bertalan;
Szosz Jeno emlekere (Szentendre es Videke, 2003. okt. 17.)
SZTANKOVICS
Stefan
(Sremski
Karlovci, 1788. jiin. 24. - Sremski Karlovci,
1841. jiil. 31.)
Szerb ortodox piispok (1829-1834), ersek
1837-t61. A pesti egyetemen filozofiai tanult, es mar koran tekintelyes professzor
lett Karlocan. Elobb bacskai piispok, majd
1837-ben mittopolitanak (erseknek) valasztottak meg Karlocan. Budai piispoksege idejen, amikor Szentendre is hozza tartozott,
festette meg portrejat Anton Einsl ismert
udvari festo, aki Jdzsef nddor udvartartasan
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kiviil tobb mas jelentos kortarsrol keszitett
portret, koztiik Szechenyi grdfiol.
F.: Szofrics Pal: Momentumok Szentendre
varos multjabol es jelenebol; Sava, episkop
sumadijski, Srpski jerarsi od devetog do
dvadesetog veka; O. Mikic, Arhijerejski
portreti u dvoru episkopa budimskih u
Sentandreji, Sentandrejski zbomik
SZTANKOVICS Miloslav (19-20. sz.)
Sziicsmester.
Szentendre-Izbegen
a
Schonert-fele hazban (Gellert u. 1.) a 20.
szazad elejen egy szormekikeszito iizemet
miikodtetett. Az itt kesziilt bekecseket, bundakat, kucsmakat az I . vilaghaboni idejen a
firontta szallitottak.
F.: Krachler Agoston: Feljegyzesehn az 1900as evekbol (Fejezetek Izbeg multjabol)
SZTANKOVICS Rezso (Brodarac, 1921
-Szentendre, 1999. apr. 10.)
Szerb kantor, egyhazkozsegi elnok. Edesanyja magyar (szentendrei), edesapja szerb
volt. ~ Szerbiaban sztiletett, de harom evesen, apja halala utan edesanyjaval Szentendrere koltozott. Itt jart a szerb elemi iskolaba, de mivel segiteni kellett a csaladot,
nem tanult tovabb. Elobb pekinas, majd a
szerb puspoksegen inas. Kesobb textilgyari
munkas, kezbesito a postan. 1945 utan gepkocsivezeto. Dolgozott a TEFU-nal. 1956ban keriilt a varosi mentoallomashoz, ahol
garazsmester, miiszaki vezeto lett. 1975ben leszazalekoltak. ~, vagy ahogy mindenki szolitotta, Rddo aktiv reszese volt a varos
kozeletenek. Az onkentes Tuzolto Egyesulet elnoke, a Horgasz Egyesulet vezetosegi
tagja, onkentes rendor, a Hazafias Nepfront
elnoksegenek tagja. A szentendrei szerb
kozosseg egyik legismertebb szemelye,
aki szinte „resze voh Szentendrenek". Oszszefogta a delszlav nemzetisegeket, orizte
hagyomanyaikat. A Szerb Kulturalis Egyesiilet komsanak oszlopos tagja, a szerb piispoki szekesegyhaz kantora. A szentendrei
szerb ortodox egyhazkozseg elnoke. 1980ban tevekenyseget Pro Urbe-dijjal ismerte
el a varos.
P.: Gondosan orzi a hagyomanyokat (Pest
Megyei Hirlap Szentendre melleklete,
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1980. apr. 12.); Gality Vojiszlav: Meghah
Sztankovics Rado (Szentendre es Videke,
1999. apr. 16.)
SZTOJKOVICS Arz6n (Mokrinjac, 1804.
okt. 28. - Szentendre, 1892. marc. 29.)
Szerb ortodox puspok (1853-1892). Atanitokepzot Zomboron, a teologiat Versecen vegezte. Szegeden es Pesten filozofiat hallgatott. A rakovaci kolostorban protoszingyel,
1839-ben arhimandrita, 1845-t61 a gorgetegi kolostor arhimandritaj a. 1852. nov. 10-en
valasztottak budai puspokke. 1853. apr. 28an Sremski Karlovciban szentelte fel Josip
Rajacics patriarka. Mint budai puspok a 19.
szazad masodik feleben negy evtizedet toltott Szentendren, ahol a regi piispoki rezidenciaban gazdag konyvtarat hozott lette. A
szentendrei szekesegyhaz felujitasa, sok ertekes istentiszteleti targy keszittetese soran
alaposan megismerte a korabeli miiveszeti
viszonyokat. Igy porttejanak megfestesehez
tehetseges mestert valasztott, aki a szuletoben levo akademikus realizmus szellemeben abrazolta ot. Hamvai Szentendren, a
Belgrad templom kriptajaban nyugszanak.
P.: Szofrics Pal: Momentumok Szentendre varos multjabol es jelenebol; Sumadijski, Srpski
jerarsi od devetog do dvadesetog veka
SZULY Angela (Budapest, 1899. szept. 6.
-Budapest, 1976. jiil. 3.)
Festomiivesz. A Kepzomiiveszeti Foiskolan
Reti Istvdn tanitvanya. 1922-24-ben a pecsi
muvesztelepen dolgozott. Ennek megszunte
utan Nagybanyan, Miskolcon, majd 1930tol lijra Szentendren keresett impulzusokat a
miiveszi aUcotasokhoz. Egy idoben nyaranta a Zenta utcaban berelt szobat, rendszeres
kiallitoja volt a szentendrei festok kollektiv
tarlatainak.
R: Kortars magyar miiveszeti lexikon;
Haulisch Lenke: A szentendrei festeszet;
Toth Antal: A Szentendrei Regi Miivesztelep (Miiveszet, 1972/9.)
SZULYOVSZKY Sandor (20. sz.)
Vasmunkas. 1919-ben, a Tanacskoztarsasag
idejen egy honapig a szentendrei munkastanacs egyik elnoke. A bukas utan hatevi

fegyhazra iteltek, amit Vacott tilt le. Ott is
halt meg.
R: Egy evszazad kronikaja; Horvath Levente: Az oszirozsas forradalom Szentendren

SZUK Odon, dr. (Nagyvarad, 1912. jiin.
17. - Szentendre, 1995. marc. 18.)
Jogasz, tortenesz. Edesapja postaigazgato.
Jogi egyetemet es postatisztkepzo iskolat vegzett. Eiatalon Debrecenben nevelkedett,
majd
SZUCS Gabor Laszlo, dr. (Szentendre,
f
e
l
n
o
t
t
k
ent
1895. febr. 5. - Budapest, 1981. dec. 16.)
visszakerult
Jogasz. A Magyar Kuria tanacselnoke. A
Erdelybe. 1940
Pazmany Peter Tudomanyegyetemen 1922es 1944 kozott
ben avattak doktorra. Jarasbiro (1927-), torpostatiszviselovenyszeki tanacselnok (1943-), a Magyar
kentjartaavideKiiria tanacselnoke. 1949-ben nyugdijaztak,
ket: a Szatmart,
1954-ig ahcalmi fizikai munkakbol eh.
a Szilagysagot,
R: Magyar elettajzi lexikon 1978-1991
a Maros-Torda
videket.
OrSZUCS Jozsef (Pomaz, 1894. Jan. 29.
szagjarasarol
- Szentendre, 1973. dec. 8.)
naplot vezetett,
Szolonemesito. Apja uradahni cseled
es tudositotta az Erdelyi Miizeum EgyesiiPomazon. ~ 1925-ben nehezen osszegyiijletet. Az 6 feljegyzeseit dolgozta fel Nyird
tott penzebol Szentendre kiilso teriileten,
Izbegen, a K6- Jdzsef Nema kiizdelem cimii regenyeben.
1953-ban felesegevel, Toth Mdria Vilma
hegy oldalan
tanitonovel
es gyerekeikkel Szentendren teszolonemesilepedett
le.
Hazuk
az akkor meg kiepitetlen
tesbe kezdett.
Pismanyban,
a
Barackos
u. 111. szam alatt
Kiserleteire
allt.
O
harcolta
ki
e
varosresz
elso rendezesi
a
Szoleszeti
tervenek
elkesziteset,
amelynek
kovetkezKutato Intezet
teben
kiepiih
az
lit,
meginduh
az
elso
buszis
felfigyelt,
jarat,
vizet
es
villanyt
is
kaptak.
~
gyorsan
es 1963-t61 a
beilleszkedett a varos eletebe. Jogaszkent
fbldjet kiserleti
vedte a helyi nehez sorsii gyerekeket. Egy
teleppe nyilvailyen targyalasra bevitte Moricz Virag (1.
nitottak. Az alott) ironot is, aki itteni tapasztalatait hasztala nemesitett
nalta
fel Hidba cimii regenye birosagi jeleszolok: Izbegi Katika, Izbegi muskotaly,
netenek
megirasaban. Irasai a Pest Megyei
Izbegi Piroska, Kohegyi muskotaly, KoheHirlaphan
jelentek meg. Nyugdijaskent vigyi zamatos, Szentendre szepe stb. messze
ragot es gyiimolcsot arult. Nem a penz mifoldon ismertte valtak. 1965-ben hosszii
att, csakhogy ne szakadjon ki a kozossegevek alatt szerzett tapasztalatairol konyvet
bol.
Az Erdelybol magaval hozott es feltve
is irt A szolo ndvenyvedelme cimen. Nemeorzott
keziratabol 1992-ben megjelent a
sito munkajaert Kossuth-dijra is eloterjeszSzorvdnysors
Tortenelmiink elfelejtett szetettek, de azt mar nem erhette meg. Hetvenlete
cimii
konyv.
Hianypotlo munkajat nagy
kilenc eves koraban szoloi koziil vitte el a
elismeres
kovette.
Hamvah a varosi koztehalal. Unokaja folytatja a szolonemesitest.
meto
orzi.
~ nevet 1991-tol utcanev is orzi Izbegen.
R: Meszaros Jozsefhe Sziics Eva: Sziics
R: GSZM: Megjelent a Szorvanysors (KisalJozsef szolonemesito elete es munkassaga,
fbld, 1992. szept. 14.); Dr. Karoly Istvan: Odhe
1894-1973 (Szentendrei Miisor, 1981. jaemlekezve, dr. Sziik Odon halalara (Szentendnuar)
re es Videke, 1995. maj. 1.); Medvigy Endre:
Kos Karoly miiveszete (Kossuth Radio, 2004.
nov. 15.); Sziik Maria kozlese
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SZVOBODA Ferenc (Szentendre, 1914
-Szentendre, 1990)
Vas- es femesztergalyos, geplakatos mester. Szakmajat Ujpesten, Sonnenfeld Imre
esztergalyos mester miihelyeben tanulta,
ahol meg evekig dolgozott.
1941-ben szulei
alsoizbegi hazaban az istallo
helyen alakitotta ki mechanikai iizemet.
Tevekenyseget
a varos polgarmestere,
dr.
Dezsofi Ferenc
(1. ott) 1946ban egy elismero leveiben igy ertekelte:
„Az iizem tulajdonosa az iizemet sajdt szorgalmdbdl, idegen toke igenybevetele nelkiil
letesitette. Minden magasabb eldkepzettseg
nelkiil, kizdrdlag sajdt szorgalmdbdl, dnkepzes utjdn jutott el a mai iizemig, mely
jelenleg 26 munkdst foglalkoztat. Az iizem
ma is egyszeru paraszthdzban mukodik,
ezzel szemben gydrt hidraulikus olajsajtolot, szalagfureszeket, vas- es femipari
gepeket. Tobb, dltala gydrtott gepen sajdt
taldlmdnyu ujitdsokat es modositdsokat
alkalmazott, nagyobb mennyisegu, kisebb
szerszdmokat a helyi ujjdepiteshez szdllitott." Szamtalan szentendrei fiii tanulta
nala a szakmat, a mai napig nagy tisztelettel
emlekeznek ra. Muhelyet 1949-ben allamositottak, a gepeket leszereltek, mindent elvettek tole. A munkat allami vallalatban, a
kozeli kocsigyarban miivezetokent folytatta
tovabb, ahol tobb lijitas fiizodik a nevehez.
Szaktudasa elismeresekent tobb kitiintetest
kapott, orszagos elismeresben is reszesult.
Tobbek kozott a Konnyuipar Kivalo Dolgozoja lett. Rovid ideig tarsadalmi munkaban
tanacstagkent segitette lakokomyezetet.
Evekig javitotta Szentendren es a komyezo falvak peksegeiben a stitoipari gepeket.
Emellett sajat miihelyeben kisiparoskent tovabbra is gyartott szerszamgepeket. 1968ban, amikor a gozmozdony generaljavitasdhoz uj technologiai modszert vezettek be.
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orszagos felhivast inteztek az iizemekhez,
kisiparosokhoz egy fonaUceresztes optikai
meromiiszer megaUcotasara, amh az orszagban egyedul ~ tudott elkesziteni.
F.: Varga Nandor: Orszagos felhivas-egyetlen vaUalkozo (Kisiparos Ujsag, 1968. jiin.
6.); H. G. Iparos dinasztiak (Uj Szentendrei
Hirlap, 1993. febr. 20.)
TABOR Frigyes (Budapest, 1904. jiin. 17.
- ?, 1982. marc. 8.)
Zongoratanar. Tanuhnanyait a Liszt Ferenc
Zenemiiveszeti Foiskolan vegezte. Nem
tudni pontosan, mikor kerult a varosba.
Szentendrei
szuletesii felesegevel, Pdlfy
SaroltdwdX a
Kucsera Ferenc
utcaban laktak.
Nemet Ldszl6
(1. ott) kanonok
idejeben hosszu
ideig orgonah
a templomban.
Az egyhazkozseg elso ferfi
komsat, a dalardat vezette. Ez volt a kesobbi
Cecilia koms elodje. Emellett zongoraorakat adott a varosban, mivel akkor meg nem
voh zeneiskola. 1945 utan mint hivatalnok
dolgozott a polgarmesteri hivatalban, majd
a varosi tanacson.
F.: Tabor Erzsebet kozlese
TALOS Lajos (Revkomarom, 1870-es
evek - ?)
Vendeglos. Felvidekrol telepUh at Szentendrere. A belvarosban, a Bukkos-parton
nyitotta meg vendeglojet, amely az allamositasig (1949) miikodott.
F.: Herczog Janosne kozlese
TAMAS Alajos, pdter (Oregcserto, 1915
-Budapest, 1967)
Ferences szerzetes, tanar. Budapesten, a
Zenemiiveszeti Akademian karvezetoi
oklevelet szerzett. Enektanar, karvezeto
Szentendren, a Ferences Gimnaziumban
(1950-1957). A tanitas mellett nepzenei

gyiijtomunkat vegzett es komponalassal
is foglalkozott. Munkai: Kdnai menyegzo,
Ndndorfehervdr 1456.
F. Szentendrei Ferences Gimnazium 19501990
TAMASSY Jozsef (20. sz.)
Kereskedo. Salgotarjanban tanulta a szakmat. 1929-ben Szentendren nyitotta meg sajat iizletet. A boltot felesegevel, Zdbrdnszky
Irennel egyiitt vezette. Kesobb a Hangya
Szovetkezet uzletvezetoje lett. Az I . vilaghaboniban harcoh a szerb, roman, olasz es
orosz ironton.
F.: Duna menti nyaralohelyek
TERNER Gezdn^ (19-20. sz.)
Foldbirtokos Szentendren az 1920-as evekben. 1928-ban ferjet a legtobb adot fizeto
polgarok kozott tartotta szamon a kepviselo-testiilet. 1941-ben ~ hazat vasarolta meg
a varos leventeotthon celjara.
F.: Egy evszazad kronikaja
TERZIN, Lazdr (Szentendre, 1880 - Novi
Sad, 1965)
Tanito, a Budai Ortodox Piispokseg egyhazi iskolainak feliigyeloje. 1928-ban a
legtobb adot fizeto polgarok kozott tartotta szamon a varos. 1948 utan Ujvidekre
koltozott, ahol a Magyar Szo cimii lapnal
dolgozott lijsagirokent. Munkai: Narodni
obicaji pravoslavnih Srba a Madjarskoj
(A magyarorszagi pravoszlav szerbek nepszokasai, 1934), Iz proslosd Sent-Andreje
(Szentendre miiltjabol, 1944).
R: Egy evszazad kronikaja; Fedora Bikar:
Sentandreja u ogledalu proslosti
THALLER Matyas, id. (Bekasmegyer,
1818. okt. 15. - Szentendre, 1888. marc.
6.)
Gazdalkodo. Szolomiivelessel es boraszattal
foglalkozott. Elodei a 18. szazad kozepen a
nemet betelepitesekkel keriihek Bekasmegyene. A csaladnak ez az aga hazassag reven keriih Szentendrere.
R: Sz. N.: Recept egy szep eletpalyahoz
(Szentendre es Videke, 2004. dec. 10.)

THALLER Matyas, iQ. (Szentendre, 1861.
dec. 15. - Szentendre, 1937. jiil. 23.)
Hentes es meszaros, vendeglos. A meszaros
mesterseget helyben tanulta, es huszonot
evig mint onallo iparos dolgozott a szakmajaban. Apjatol, ~ Matyastol (1. ott) atvette
a szoleszetet. A Ferenc Jozsef-parton (ma
Duna-korzo) vendeglot nyitott, ahol sajat
borat merte. Az ipartestiilet, a legenyegylet
tagja. Az I. vilaghaboniban ket evig teljesitett szolgalatot.
R: Sz. N.: Recept egy szep eletpalyahoz
(Szentendre es Videke, 2004. dec. 10.)
THALLER Nandor (Szentendre, 1897.
okt. 13. - Szentendre, 1968. jan. 28.)
Vendeglos es hentes. ~ Matyas (1. ott) fia.
Apjatol atvette az uzletet es a vendeglot,
melyeket tovabb fejlesztett. 6 is sajat borat
merte. A varosban 1926-ban megtelepedett
festok szivesen jartak hozza. Onodi Bela (1.
ott) festomiivesz is ir visszaemlekezeseiben
~ Ndndi vendeglojerol, amely Jzes falatokkal es jo szentendrei borral vdrta a vendegeket." A muvesztelepen tartott gyakori tarsas osszejovetelekre 6 keszitette a vacsorat.
Mint vhilista Szentendre kepviselo-testiiletenek tagja voh. Az 1950-es evek elejen
Duna-parii emeletes hazat a vendeglovel es
lakassal egyiitt allami tulajdonba vettek, de
a Kek Duna vendeglot tovabb mukodtettek.
~ ezutan a papirgyar lakatosmiihelyeben
dolgozott nyugdijazasaig.
R: Pest-Pihs-Soh-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje es chntara 1931-32 3. korz.;
Eletutam, Onodi Bela festomiivesz visszaemlekezesei; S. Nagy Janos: A szentendrei
festo
TIBEL Ferenc (Budapest, 1926 - Budapest, 1992)
Tanacselnok. 1956-ban Katona Sandor (1.
ott) tanacselnok lemondasa utan tobb varosi
tanacstag is a lemondott, ezert nem lehetett
helyben tanacselnokot valasztani. A Megyei
Tanacs Vegrehajto Bizottsaga ideiglenes
megbizatassal a fovarosbol Szentendrere kikiildte ~ -et, aki rovid ideig mint megbizott
V B elnok igazgatta a varost (1956-1958),
majd visszament a fovarosba.
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R: Petho Nemeth Erika: Polgarmesterek,
tanacselnokok Szentendren (Szentendre es
Videke, 1994. nov. 1.); Egy evszazad kronikaja
TOBER Samu (20. sz.)
Erdomemok. A kozepiskolat Budapesten,
az erdomemoki foiskolat Sopronban vegezte. 1912-ben lepett az allam szolgalataba.
1927-t61 lett a szentendrei Magyar Kiralyi
Erdohivatal vezetoje.
P. Pest-Phis-Solt-Kiskun varmegye altalanos ismertet6je es cimtara 1931-1932 3.
korz.
TOLNAI Jeno (20. sz.)
Eleti-ajzarol keves adatunk van. A lexikon
is csupan a kovetkezoket emliti: tanito. A
szentendrei izraelita elemi iskola tanitoja
1929-ben. A helyi izraelita hitkozseg jegyzoje.
R: Magyar zsido lexikon
TOLNAYAndor(Torontalszecsany/Secanj,
Romania, 1895. dec. 29. - Lanovcse, 1943.
Jan. 18.)
Szinesz, szinigazgato. Kituno hangja, vonz6 megjelenese miatt keresett bonvivan
voh. Felesege: Medgyessy Juci (1. ott)
szineszno. Az
Orszagos Szinhazegyesulet
sziniskolajanak elvegzese
utan (1920) a
videket jarta.
Budapesten az
Operett- es a
Kiraly
Szinhazban, a Budai Szinkorben
jatszott, ahol
1933-1938 kozott igazgato. 1941-ben a Tabori Szinhaz vezetoje. A II. vilaghaboniban
az orosz frontra kerult es hosi halah hah.
~ az 1930-as evekben nyaralot vett Szentendren. Halala utan felesege ket leanyaval
vegleg kikoltozott ide. ~ neve felkeriih az
1997-ben a Biikkos-patak mellett emeh I I .
vilaghabonis hosi emlekmiire.
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F: Szantho Imre: Szentendren eh a neves
szinesz hazaspar (Szentendre es Videke,
1997. jiin. 20.)
TOMASOVITS Istvan (20. sz.)
Kereskedo. Papfr- es froszer boltja volt a
Dumtsa Jeno utcaban, kozel a Fo terhez.
Egyike voh a varosi kepeslapok kiadoinak.
A bohot allamoshottak. Leanytestverenek
ezutan rovid ideig megengedtek, hogy meg
ott dolgozzon mint alkalmazott. Az eptiletet
azota lebontottak.
P.: Dr. Zauer Karoly: Csaladom, rokonaim,
barataim (kezirat)
TOPOLANSZKY Aladar, dr. (19-20. sz.)
AUatorvos. Kozepiskolah Kecskemeten es a
fovarosban vegezte. Az aUatorvosi diplomat
Budapesten szerezte. Az I . vilaghaboniban
a 40. tabori tuzerezred kotelekeben az orosz
es olaszfrontonharcolt. 1918-ban mint hadnagy-allatorvos szerelt le. A haboni utan Pozsonyban (1918-1919), Kaposvaron (19191922), Szentendren (1923-1947) miikodott.
Szamos tarsadalmi egyesiilet tagja. Lakasuk
a Varoshaz ter 1. szam alatt volt. A szamarhegyi romai katolhcus temetoben nyugszik.
Felesege: Hutter Mdria (1893-1956).
P.: Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje es cimtara 1931-1932 3.
korz.
TORNYAI Jdnos (Hodmezovasarhely,
1869. Jan. 18. - Budapest, 1936. szept. 20.)
Festomiivesz, az alfoldi parasztsag eletenek
es komyezetenek tohnacsoloja. 1886-89
kozott a Mintarajziskolaban Szekely Bertalan, Lotz Kdroly es Gregus Jdnos novendeke. 1894-96-ban szulovarosatol kapott osztondij a reven Parizsban, Nemetorszagban,
Olaszorszagban jart, majd hazatert Hodmezovasarhelyre. 1894-t61 rendszeresen szerepelt a Miicsamok kiallitasain. 1919-ben Budapestte koltozott. A 30-as evekben nehany
nyarat az itteni festok meghivasara a szentendrei miivesztelepen toltott. Szentendren
festett munkai a kozelmiiltban kerultek elo
voh budapesti miitermenek padlozata alol.
P.: Miiveszeti kislexikon; Haulisch Lenke:
A szentendrei festeszet

TOTH Gezane (Budapest, 1936. okt. 25.
- ?, 2003. aug. 2.)
Gyogyszeresz. A helyi reformatus elemi iskolaban, majd a Ferences Gimnaziumban
tanult. Diplomajat a SOTE Gyogyszeresz
Karan szerezte (1953-1958). Gyogyszeresz
Szentendren (1958-1974), gyogyszertarvezeto (1974—1996), varosi-jarasi fogyogyszeresz (1977-). Gyakran publikah szaklapokba. Egy irasa az egyhi helyi lapban
is megjelent: A varosi gydgyszertdr multja
Szentendren 1967-1977 (Szentendrei Polgar, 1993. maj.) Munkassagaert tobb kitiintetest kapott. Halalaig szentendrei gyogyszertarakban dolgozott. Hamvait a szamarhegyi temeto orzi.
P.: Szentendrei arckepcsamok I .
TOTH Istvan (Szeleveny, 1949. jiin. 20.
- Szentendre, 2004. marc. 3.)
Villamosmemok. 1970-ben elvegezte a
Kando Kalman Miiszaki Foiskolat. 1975tol eh Szentendren. 1980-t61 rokkanttiyugdijas, radio- es
tv-miiszeresz
kisiparos. Mint
fejleszto mernok reszt vett a
Kossuth Lajos
Katonai Foiskolan miikodo
audiovizualis
rendszer kiepiteseben. A varosban ez voh
az elso televizios kabehialozat. Munkajaval, otleteivel
a Piispokmajor- (korabban Felszabadulas)
lakotelepen elok helyzeten sokat segitett,
valasztott onkormanyzati kepviselokent
is (1990-1994). A lakotelepen 6 szervezte
meg az lin. Feher- es Voros kereszt felallitasat. Lettehozta a Piispokmajor Lakotelepi
Barati Kort, melynek elnokekent a szocialis
iigyek, a sportelet, a kozmiivelodes szervezeset vegezte. 1996-ban, a millecentenarium
alkahnabol az 1684-es szentendrei csata
szinhelyen (Kohegy alatt) lovasversenyt
szervezett. Munkajat a varos ket dijjal ismerte el: Szentendreert (1989), Pro Urbe

Szentendre (1994). Halala utan fel ewel a
Puspokmajor Lakotelepi Barati Kor tagjai,
baratai es tiszteloi egy harsfat iiltettek el az
emlekere.
R: Szentendrei arckepcsamok L; Faultetes
a Ptispokmajorban (Szentendre es Videke,
2004. aug. 27.)
TOROK Erzsebet (Kolozsvar, 1912 - Budapest, 1973)
Enekmiivesz, Kossuth-dijas. Ferjevel egyiitt
a nyarakat tobbnyire Szentendren toltotte, a
Cseresznyes liton bereltek egy hazat. Barati korehez tartozott Szanto Piroska (1. ott)
festomuvesz, de gyakran megforduh Ilosvai
Varga Istvan (1. ott) festomiiveszeknel is,
ahol a barati tarsasagban mindig nagy elmeny volt, ha kedviikert dalra fakadt. 1965
augusztusaban a szentendrei szoborkert
megnyitasakor az 6 fellepese voh az egyik
kiemelt miisorszam.
P.: Szanto Piroska kozlese
TUHARSZKY Ferenc (?, 1838. szept. 9.
- ? , 1914. dec. 13.)
Ado- es taniigyi tanacsos Dumtsa Jeno
polgarmestersege idejen. A helyi takarekpenztar igazgatosagi tagja, a szentendrei
romai katolikus
egyhazkozseg
vilagi elnoke
(1890-1911)
voh.
Felesegevel,
Dietz
Pauldval a Rakoczi utcaban,
a mai Rakoczi
iskola helyen
levo hazukat az
egyhazra hagytak iskolaepites
celjara. Ezt cserelte el a hitkozseg a volt
rendorseg epiiletere az akkori Maria Terezia
utcaban (ma Bajcsy-Zsilinszky u.).
E : Dr. Katona Gyulane Szentendrey Katalin: A szentendrei katolikus egyhaz es plebania tortenete 1002-1992; Mate Gyorgy:
Dumtsa Jeno emlekezete
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TURY Kdroly (Budapest, 1902 - ?)
Korcsmaros. A kereskedelmi szakmat tanulta ki, s mint seged a Haztartas es Hangya Szovetkezetnel dolgozott. Az 1930-as
evekben az 6 tulajdonaban volt Szentendren
a Kek Duna vendeglo, a Duna-partra nezo
terasszal. Felesege: Kele Ida.
F.: Duna menti nyaralohelyek

tol orokolte. Miniatih rajzait szentendrei baratai, Czibulka Gyula (1. ott), Szentendrey
Ldszlo, Waczek Frigyes (1. ott) rejtegettek.
A rajzokat 1999-ben a papai konyvtar kiadta.
F.: Mate: Rajzok a hadifogsagbol (Szentendre es Videke, 1999. majus 21.); Urmos
Lorant kozlese

URMOS P6ter (Szabadka, 1879. apr. 16.
- Szentendre, 1925. aug. 2.)
Festomiivesz, tanar. A tanitokepzot Szabadkan, a Kepzomiiveszeti Foiskolat Budapesten vegezte. Tanar Szigetvaron, Csurgon,
Budapesten,
a Medve utcai
polgari iskolaban. 1909 ota
foleg tajkepeket allitott ki a
Miicsarnokban
es a Nemzeti
Szalonban.
1914-ben hazasodott ossze
a szentendrei
sziiletesii Pdzwa
Gizelldval, aki 1927-t61 a Szent Vince Szeretetegylet penztarosa volt ~ 1919-t61 halalaig a varosban elt. Gyermekei meg azutan
is azt a Fo teri hazat laktak, amelyben ma a
Kmetty Muzeum talaUiato. Hazuk egy 20.
szazad eleji varosi kepeslapon jol lathato. ~
kepei nagyreszt elpusztultak a haboruban.
Nehany, a varoshoz kotodo kepe maradt
csak meg, ezeken a Fo ter, a Btikkos-part es
a Pap-sziget lathatok.
P.: Muveszeti lexikon; Udvozlet Szentendrerol!; Urmos Lorant kozlese

URMOS Mdrta (Budapest, 1919. marc.
20. - ?, 1996)
Tanitono. ~ P6ter (1. ott) leanya. Elso ferje,
Laszky Antal {\9Q2-\969) az 1956-os fonadalomban valo reszvetele miatt eveket toltott a bortonben.
Masodhc ferje,
Csontos Andrds
(1914-1996)
honved alezredes voh. ~ tanitoi oklevelet a
budapesti Szent
Orsolya-rendi
Tanitokepzo
Intezetben szerezte
(1938).
Irodai gyors- es
gepfro, tisztviselo (1940-1944). 1945-1952
kozott tanitono Zsambekon es Pomazon,
Szentendren a Bajcsy-Zsilinszky liti Altalanos Iskolaban (1952-1976). Pedagogiai
munkajaert kapott kitimtetesei: Miniszteri
dicsero elismeres (1975), Pedagogus szolgalati emlekerem (1976).
P.: Urmos Lorant kozlese

tJRMOS Ldszl6, dr. (Budapest, 1916
-Papa, 1993)
Jogasz. ~ Peter (1. ott) fia. Gyermek- es
i^iikorat Szentendren tohotte. A II. vilaghaboniban a frontta keriilt mint hadnagy.
1945-ben Budapesten szovjet hadifogsagba esett. A hirhedt romaniai hadifogolygyiijton, Poksanyin at eljutott a Donon ttili
Uszmanyba es Voronyezsbe. Fogsaga alatt
vegig rajzolt. Rajzkeszseget festo edesapja152

VADAS KISS Ldszl6 (Tet, 1924. apr. 31.
- Szentendre, 1999. nov. 2.)
Operaenekes
(tenor).
Tanulmanyait a
Nemzeti Zenedeben es a Liszt
Ferenc Zenemiiveszeti Foiskolan vegezte
(1952-1956).
Palyajat Miskolcon kezdte
1957-ben. Ke-

sobb a Szegedi Nemzeti Szinhaz (19581970), majd a Magyar Allami Operahaz tagja, maganenekese voh. Otvenket foszerepe
kozott valamennyi Verdi-opera hoset elenekelte. Operettekben is fellepett. Az europai
orszagokon kiviil Auszttaliaban is enekelt.
Kitiintetesei: Juhasz Gyula muveszeti dij
(1966), Liszt Ferenc-dij (1968), SZOT-dij
(1972), erdemes miivesz (1982). Az 1970es evekben vett telket Szentendren. Gyakran innen jart be az Operahazba. 1990-t61
nyugdijaskent vegleg a varosba koltozott. A
varosi koztemetoben van eltemetve.
F.: Magyar szinhazmiiveszeti lexikon; Zenei lexikon; Szentendrei arckepcsamok L
VAJDA Istvdn (Pand, 1885 - ?, 1956)
Reformatus lelkesz. Kozepiskolait Nagykoroson vegezte, a reformatus teologiat
Budapesten (1910). Kaplan Nagykoroson es
Rakospalotan. 1913-ban 6 szervezte meg
a szentendrei reformatus egyhazkozseget,
amely lelkeszeve valasztotta. Nevehez
fiizodik a szentendrei reformatus egyhaz
fejlodese, a Jokai Fiii- es Leanyiskola, valamint intematus letesitese. Ez utobbi 1926tol sajat epuleteben mukodott, egyre tobb
tanerovel. ~ a varos kozeleteben is jelentos
szerepet toltott be. Tagja voh a varos kepviselo-testiiletenek, a reformatus polgari iskola igazgatotanacsanak elnoke. Az Orszagos
Cserkesztanacs tagja, a Levente Egyesiilet
alehioke, a helyi Tompa Mihaly cserkeszcsapat megalapitqja es parancsnoka. Egyhazmegyei tanacsbiro, cserkesztiszt. A
Reformatus Figyelo, az Egyhazi Hiradd es
szamos egyeb hitbuzgalmi folyoirat munkatarsa. Villakent ismert haza (Romai varkert
u.) az 1960-as evektol kiilonbozo kozossegek otthona volt. Ma ez a szerb kozossegi
haz. 1991-ben nevenek kiemelese nelkiil,
de ra emlekezve kapta a Rakoczi Ferenc utcarol a Biikkos-patak fele vezeto egyik kis
utca a Tiszteletes nevet.
P.: Pest megye Trianon utan; Duna menti
nyaralohelyek; Petho Zsoltne Nemeth Erika: Szentendre utcanevei

VAJDA JuUa (Trencsen, 1913. szept. 10.
-Budapest, 1982. maj. 1.)
Festomiivesz, ~ Lajos (1. ott) festomuvesz
felesege. Az Iparmiiveszeti Iskolan es Aba
Novak Vilmos iskolajaban vegezte tanuhnanyait. 1936-t61 nyaranta kijart Szentendrere.
1940 ota vett reszt kiallitasokon, a KUT es
az Europai Iskola tarlatain. Fiatalkori miivei
erzekeny termeszetlatasok. Ferje befolyasara ezek mindinkabb sztirrealis tartalommal
telitodtek. A 70-es evek vegen dolgozott a
Szentendrei Grafikai Miihelyben.
P.: Kortars magyar miiveszeti lexikon;
Miiveszeti kislexikon; Haulisch Lenke: A
szentendrei festeszet; Frank Janos: Vajda
Jiiliarol (Elet es Irodalom, 1968. okt.)
VAJDA Lajos (Zalaegerszeg, 1908. aug. 6.
-Budakeszi, 1941. szept. 7.)
Festomuvesz. A Kepzomiiveszeti Foiskolan
Csok Istvdn novendeke. IQii koraban Szerbiaban eh. A kozepkori pravoszlav miiveszet
iranti erdeklodese ide nyiilik
vissza.
Kezdetben Kassdk
Lajos korehez
tartozik, majd
parizsi tartozkodasa
utan
(1930-1934)
az emberi letezes vilagmeretii
dramai
foglalkoztatjak.
1923-ban csaladja Szentendren telepedett
le. Felesege: Vajda Julia (1. ott).
1935-t61 nyarah Szentendren es Szigetmonostoron tohotte. Itt fogalmazta meg
a konstniktiv-sziirrealis latasmodjat. Ez a
modszer lenyegeben azt jelenti, hogy a miivesz egymasra rajzpl valqjaban ossze nem
illo motivumokat (szentendrei templomtorony, kes, tal, palca, onarckep stb.). A varos
banalis latvanyelemei (pi. egy szamarhegyi
ablakracs) is miiaUcotassa nemesul Vajda,
Komiss, s nemikepp Bdlint Endre rajzain. Kesobb a mester szamos montazst keszit (mely akkortajt az orosz avantgardban
volt nagy divat). Igen jelentosek ikonsze153

miikodott. Orizte es tovabbadta a dalmat
rii Qnarckepei, csendeletei is. Elete utolso
korszakaban biomorf szenrajzokat keszit,
hagyomanyokat. A romai katolikus plebamelyeknek utolag adtak cimet a Vajda-kuniatemplomban orzott dalmat zaszlot az 6
tatok. A miivesz tragikusan koran hal meg.
Szamarhegyen levo hazukban (Zrinyi u.
Halalos agyan ezt mondja legkozvetlenebb
8.) szenteltek fel.
baratjanak, Komiss Dezsonek: „ Nines tobb P.: Valentin Antal kozlese
mondanivalom, amit tudtam, elmondtam."
PiZ 1970-es evek elejen az 6 neve felveteleVALENTIN Jozsef (Szentendre, 1905. jan.
vel csoportosulnak Szentendren a fiatal au5. - Szentendre, 1964. nov. 2.)
todidakta miiveszek (Vajda Lajos Studio).
Komuves es acsmester. Felesege: Kovdcs
1986 decembereben nyilt meg Szentendren
Rozdlia, gyermekei: ~ Jdzsef, ~ Sdndor.
a miiveszetet bemutato Vajda Lajos MiizeIskolait helyben vegezte. Az I. vilaghaboni
um (Hunyadi u. 1.) 1991-ben a Szentlaszloi
elott a nagyhirii
litrol a Btikkos-patakra lefuto egyik utcat
Sorge epitoipari
rola neveztek el.
cegnel volt miivezeto. 1951P.: Kortars magyar miiveszeti lexikon; X X .
ben az iparosok
szazadi magyar miiveszet Szentendrerol
osszefogasaval
nezve; Haulisch Lenke: A szentendrei fesmegalakitotta
teszet; Vajda Lajos emlekkonyv; Mandy
a Szentendrei
Stefania: Vajda Lajos; Gyorgy Peter - PaKisipari Szotaki Gabor: Az Europai Iskola es az Elvont
vetkezetet,
Miiveszek Csoportja
melynek elso
elnokeve vaVALENTIN Janos, id. (Szentendre, 1836.
lasztottak. Lamaj. 18.-?)
kohazakat
tervezett
es
epitett
foleg Izbegen
Komiives. Sok epiilet 6rzi munkdja emlees
Pannonia-telepen.
ket a varosban. Tiibbek kozott 6 epitette a
P.: Valentin Antal kozlese
Szolosgazdak keresztjenek (Bogdanyi u.,
Dezsma u. sarka) tegla diszkerites falat. Felesege: Witdnger Rozina.
VALENTIN Antal (Szentendre, 1915. mdj.
R: Valentm Sandor kozlese
1.-?, 1993. jiin. 26.)
Komuves. If]. ~ Jdnos (1. ott) fia. Elemi
iskolah a varosban vegezte, majd BudapesVALENTIN Janos, ifj. (Szentendre, 1872.
ten, a Kiskorona utcai polgariban fejezte be.
jiin. 13. - Szentendre, 1923)
Komiives. A szakmat edesapjatol, id. ~
Mestersegbeli
Jdnostol (1. ott) tanulta. 1896. oktober 4tehetsege koen kotott hazassagot Hants Mdridval. Tiz
ran megmutatgyermekiik sztiletett, koziiliik ~ Jozsef (1.
kozott. Zauer
ott) es ~ Antal
Janos (1. ott)
(1. ott) folytatta
Szentendre hiapja mesterseres epitesze 22
get.
Jelenleg
evesen
megSzentendren 85
bizta ot Dreher
leszarmazottsorgyaros kasja el. ~ jelentelyanak epitetos kozossegi
sevel (jelenleg
eletet eh. A
a Lajos-fonasi
11 tagii tiizolturistahaz). 1939-ben bevonult katonanak,
tozenekarban
1941-ben mint szakaszvezeto a Don-katrombitaskent
nyarban harcoh. Tobb katonai kitiintetest
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kapott, koztiik a Signum Laudis-t (1942).
Hazaterve 1945-ben, a szovjet csapatok
kozeledtenek hirere a nemetek altal alaaknazott szentendrei hidakat tarsaival egyiitt
sikeriih megmentenie. A haboru utan iparoskent dolgozott tovabb: foepitesvezeto az
Eszak-Pest Megyei Tatarozo es Epitoipari
VaUalatnal (1950-), a Lakoeptilet Tervezo
Vallalatnal (1963-1983).
R: Valentin Antal kozlese
VANYI Ferenc, dr. (Nagykoros, 1887. jan.
14. - Budapest, 1966. marc. 15.)
Kozepiskolai tanar, szerkeszto. A kolozsvari egyetemen szerzett tortenelem-foldrajz szakos diplomat (1919). Nagykoroson
kezdett tanhani, majd Szentendrere keriih
(1910-1911). Innen Budapestre helyeztek
at, ahol a Baar-Madas leanyliceimi tanara
1936-ig, majd igazgatoja az allamositasig
(1943-1950). A Magyar irodalmi lexikon
szerkesztoje (1926).
R: Uj magyar irodalmi lexikon; Dr.
Gelencser Gyula: Lexikonszerkesztokent
is jeleskedett (Szentendre es Videke, 1997.
marc. 15.)
VARGA Gyula, dr. (Szentendre, 1902.
szept. 4. - Budapest, 1973. nov. 11.)
Orvos, fiil-orr-gegesz, egyetemi tanar. Oklevelet a pecsi egyetemen szerzett (1928).
Kozben a korbonctanon es a gyermekklinikan dolgozott. Kesobb Budapesten az
Istvan Korhazban (1930-1932), a Szabolcs
utcai Korhazbn (1932-1950), a Fiil-OrrGege Klinikan (1951-1966). KiemeUcedo a
nagyothallas megelozesevel es gyogyitasaval foglalkozo munkassaga. Kutatta a zajartahnakat es a Maniere-betegseg kerdeseit. Nevehez fiizodik a hallasjavito miitetek
magyarorszagi meghonositasa. Mintegy 60
cikke es tobb konyve jelent meg.
P.: Magyar eletrajzi lexikon, Kiegeszito kotet III.
V A R K O N Y I Zoltan (Budapest, 1912. maj.
13. - Budapest, 1979. apr. 10.)
Szinesz, rendezo, szinigazgato. Kossuthdijas (1953, 1956). A Szinesz Akademiat
1934-ben vegezte el. A Nemzeti Szin-

haz (1934-1941, 1951-1953), a Madach
Szinhaz (1941-1944), a Miivesz Szinhaz
(1945-) tagja. A Magyar Nephadsereg
Szinhaza, a Vigszinhaz rendezoje. Szinhazi munkaja mellett szamos sikeres fihnet is
rendezett (Koszivii ember fiai, 1964; Egy
magyar nabob, Kdrpdti Zoltdn, 1966). Pilmjeiben helyszinkent Szentendre es komyeke
is szerepelt. A Koszivii emberfiaicimii film
huszartaborat a Pap-szigeten allitottak fol.
Pelesegevel, Szemere Verdrved az 1950-es
evekben telket vasarolt Pismanyban (Szalonka u.). Major Tamdssal (1. ott) egyiitt
szivesen tamogatta a varos szinhazi eletet.
Halala utan a csalad egy ideig meg hasznalta a nyaralot, majd eladta, es a Pest Megyei
Onkormanyzat nyaraloja lett. 1991-ben az
utcat rola neveztek el.
P.: Magyar szinhazmiiveszeti lexikon;
Petho Zsoltne Nemeth Erika: Szentendre
utcanevei
VAS Aladar (19-20. sz.)
Memok. Miiszaki tanacsoskent segitette az
1913-ban megalakult Szentendrei Varosfejleszto Egyesiiletet. A Bogdanyi utcaban
laktak. Egy helyi birtokossal, Fischer Zsigmonddal parbajt vivott.
P.: A magyar hadviselt zsidok aranyalbuma,
Dietz Perenc: Szentendrei parbajozok (Uj
Szentendrei Hirlap, 2000. dec. 30.); Dietz
Ferenc: A Szentendrei Varosfejleszto Egyesiilet 1913-1914
VAS Istvan (Budapest, 1910. szept. 24.
-Budapest, 1991. dec. 17.)
Kolto. 1937-ben jart eloszor Szentendren,
elso felesegevel es annak sziileivel, valamint
Kassdk Lajossal toltottek el
Pismanyban
nehany hetet.
Kesobbi konyveben (Miert
vijjog a saskeselyu) hangulatos kepet ad a
varosrol, annak
festoirol. A varos
tiindoklo
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kuszasaga ihlette az 1940-ben irt Szentendrei elegia cimii verset.
Szentendren ismerlcedett meg masodiic felesegevel, a festomiivesz Szant6 Piroskdval
(1. ott) is. 1951. Junius 30-an itt kotottek
hazassagot. TeUcet vasaroltak a Hold utcaban, ahol 1956-ban hazat ephettek. A Dimakanyarban elo iro es kolto baratok gyakran
megfordultak naluk. Hetveneves korara a
koho mar felig pesti, felig szentendrei lakos
lett.
F: Petho Nemeth Erika - G. Sin Edh: Irok,
koltok Szentendren; Lukacsy Andras: Egy
tolgy kidoh (Magyar HMap, 1991. dec.
18.)
VAS JOZSEF, dr. (Kiskundorozsma, 1889
- ? , 1988)
Tanar. A szegedi piaristaknal erettsegizett
(1923). 1941-ben pappa szenteltek, majd elvegezte a Pazmany Peter Tudomanyegyetem
bolcseszkarat. Tanari palyajanak fobb allomasai: Esztergom, Obuda, Nyergesujfalu,
Ujpest, Szentendre (Ferences Gimnazium).
6 dolgozta fel az erettsegi tetelek soraba a
varos nevenek tortenetet, eredetet. (Szentendre neve, Magyar Nyelv, 1970. marc. 6572. p.)
P.: Szentendrei Ferences Gimnazium 19501990
VASS J6zsef, dr. (Sarvar, 1877. apr. 25.
-?)
Nepjoleti es munkaugyi mmiszter. A gyori
Szent Benedek fogimnaziumban, a szekesfehervar! ciszterci rend gimnaziumaban tanuh. Ezutan Romaban a Collegium
Germanico-Himgaricumban folytatta tanulmanyah. 1920-ban a budapesti tudomanyegyetem hittudomanyi karan tanitott. 1921tol miniszter. Szentendre varos 1926. november 14-en iiimepelyes diszkozgyiilesen
atadta szamara a varos diszpolgari oklevelet. Az 6 nevehez fiizodik a Rakoczi Ferenc
utca 6. szam alatti ketszintes haz, ahol a
szazadelon a varosi kaszino, majd kesobb a
romai katolikus egyhazkozseg gimnaziuma
mukodott. Szantho Imre (1. ott) festomiivesz visszaemlekezese szerint a bejaratnal a
miniszter szoborportteja allt egy allvanyon.
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Az epuletben jelenleg is altalanos iskola es
ghnnazium mukodik.
P.: Egy evszazad kronikaja; Schleininger
Tamas: A szentendrei kaszino tortenete a korabeli sajto tiikreben (Studia Comitatensia
25.)
VASTAGH Bela, dr. (Plojesti, Romania,
1865 - Szentendre, 1938. marc. 30.)
Jogasz, kozjegyzo. Szentendren az I . kerulet (belvaros) kepviseloje. 1928-ban a legtobb adot fizeto polgarok kozott tartottak
szamon. Vastagh Gyorgy utcai haza a 70-es
evektol a Kovacs Margit Muzeumnak ad
otthont. ~ az id. es iJj. ~ Gyorgy szobrasz
rokonsagahoz tartozott. A varosi koztemetoben nyugszik. Felesege: Szoboszlay Iren.
P.: Pilishegyvideki litmutato; Petho Zsoltne
Nemeth Erika: Szentendre utcanevei; Egy
evszazad kronikaja; Fischer Jolan: Anziksz
Szentendrerol
VASTAGH Gabor, dr. (Szentendre, 1899.
marc. 7. - Budapest, 1987. marc. 31.)
Vegyeszmemok, a kemiai tudomanyok
doktora (1952). Tanulmanyait a budapesti
miiegyetemen folytatta, ugyanott tanarseged az elelmiszerkemiai tanszeken (19261927). Az Orszagos Kozegeszsegugyi
Intezet igazgatoja (1948-), az Orszagos
Gyogyszereszeti Intezet igazgatoja (1968-),
az MTA Kemiai Albizottsaga es az Izotop
Munkacsoport ehioke. Kutatasi teriilete a
gyogyszeranalitika. Munkassagaval jelentosen hozzajaruh a gyogyszerellenorzes
korszerii modszereinek kifejlesztesehez.
Sirja a varosi koztemetoben van.
P.: Magyar elettajzi lexikon; Dr. Gelencser
Gyula: Az A-vitamin keszitmenyek tartossagat kutatta (Szentendre es Videke, 1997.
apr. 25.)
VASZKO Erzsebet (Nagykikinda, 1902.
apr. 27. - Budapest, 1986. apr. 1.)
Festomuvesz, erdemes miivesz (1985). A
Kepzomiiveszeti Foiskolan 1929-ben szerzett diplomat. Vaszary Jdnos tanitvanya
volt. Az 1930-as evekben a szentendrei muvesztelepen dolgozott. 1931-tol szerepeh
kiallitasokon. 1940-ben reszt vett a Velencei

Biennalen. Muveszete reszben
Szentendrehez
kotodik. A 80as evekben ket
kiallhasa is voh
Szentendren.
R: Kortars magyar miiveszeti
lexikon; X X .
szazadi
magyar miiveszet
Szentendrerol nezve; Miiveszeti kislexikon;
Frank Janos: Vaszko Erzsebet (Elet es Irodalom, 1964. jiin. 6.); Gyorgy Peter-Pataki
Gabor: Az Europai Iskola es az Elvont Miiveszek Csoportja
VENCLOVICS
Gavril
Stefanovics
(Szeremseg, 1680 koriil-?, 1749)
Iro. Minden bizonnyal az 1690-ben Magyarorszagra menekiilo szerbekkel erkezett
6 is Szentendrere, ahol Kiprijan Racanin
masoloiskolaj aban dolgozott. Oroszbol, lengyelbol teologiai miiveket forditott. Onallo
miivei (versek, dramak) is ismertek. Legfontosabbak azonban beszedei, amelyeket
szep, tiszta szerb nepnyelven ht. Beimiik
mar a felvilagosodas nyelvi problemainak
megoldasat elolegezte meg. Miivei nagyreszt keziratban maradtak fent.
R: Petho Nemeth Erika - G. Sin Edit: Irok,
koltok Szentendren
VERES Janos (Nyirbator, 1935. apr. 29.
- Szentendre, 2000. jiil. 6.)
Konyvtaros. Penztigyi Technikumot vegzett
Nyhegyhazan (1951-1954), az ELTE-n magyar-konyvtar szakot (1967-1974). Modszertani konyvtaros, majd igazgato Nyirbatorban, a jarasi konyvtarban (1958-1978).
Innen keriilt Szentendrere, ahol a megyei
konyvtarban szakfeliigyelokent es szinten
modszertani teruleten dolgozott (19781995). Reszt vett a megyei konyvtar szakmai iranyi'tasaban. Szervezte a konyvtarosok tovabbkepzeset. Kozremiikodott a
szomszedos orszagokat is atfogo Moricz
Zsigmond Tarsasag megszervezeseben. Sokat tett a karpataljai magyar iskolak konyv-

tarainak fejleszteseert. Hamvait a varosi
koztemetoben helyeztek orok nyugalomra.
R: Szentendrei arckepcsamok I .
VESZI Endre (Budapest, 1916. okt. 19.
-Budapest, 1987. jiil. 9.)
Kolto, iro, lijsagfro. Evtizedeken at kotodott Szentendrehez. Varkonyi Zoltdn (1.
ott) biztatasara felesegevel telket vettek a
Petyinan (Kansz.). A kolto a
varossal valo
kapcsolatarol
igy vail: „Szentendre szervesen beeptilt az
eletmiivembe...
Teremtettiink itt
magunknak egy
kerti vilagot, es
epitettUnk egy
kis nyeregtetos hazat a Hatarcsarda folotd
dombon... ahonnan szetldtni a Pilis, a Duna
es a sziget szivet es szemet ropteto tdjain.
A kerti hazban nyaranta megjelentek a kolto- es irotarsak (Garai Gabor, Szeberenyi
Lehel (1. ott), Karinthy Ferenc, Szakonyi
Kdroly), vagy 6 latogatott el miiveszbarataihoz: Balint Endrehez (1. ott), Szanto
Piroskdhoz (1. ott). Utobbi illuszfralta is ~
verseskotetet). Idezziik egyik jatekos versenek nehany sorat: Ez itten itt Szentendre / az
Isten igy rendelte / kek-Dundt es sdr-Dundt
/ oreg vizben parti fdk/jegenyek es fuzfafdk
/ vajda-lajos-mdridk (Rac fakanal) A hetveneves Veszi Endret koszonto tevemiisor
helyszine is a szentendrei nyaralo terasza
voh. 1992-ben a varos a hazahoz kozeli
egyik kis utcat rola nevezte el.
R: Uj magyar irodalmi lexikon; Petho
Nemeth Erika - G. Sin Edh: Irok, koltok
Szentendren
VESZI Jozsef (Arad, 1858. nov. 6. - Budapest, 1940. Jan. 23.)
Iro, lijsagiro, lapszerkeszto. A Pesti Naplo
(1894-), majd a Budapesti Naplo (1896-)
foszerkesztoje. A Nyugat meghidulasaig
ez a lap adott lehetoseget Ady Endrenek
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is a megjelenesre. A hagyomany szerint
Izbegen, talan Hauszmann Alajos (1. ott)
muepitesz nyoman ~ nyari telket vasarolt.
Ide jart ki leanyaval, a festonek keszulo
Veszi Margittal, aki Ady egyik muzsaja is
volt. A hagyomanyok szerint a kolto meg
is latogatta oket. 1928-ban a varos ~ -et a
legtobb adot fizeto polgarai kozott tartotta
szamon.
F.: Egy evszazad kronikaja
VEVER Oszkdr (19-20. sz.)
Konyvkereskedo. Eloszor Bekesen voh
sajat kereskedese, majd Budapesten dolgozott. A konyvszakmaban kifejtett tevekenysegeert Ntimbergben, a kiallitason bronzermet kapott. Elete kesobbi szakaszaban
kerteszkedessel es gyiimolcstermesztessel
foglaUcozott. Az 1930-as evekben a szentendrei foldbhtokosok es gazdaUcodok kozt
tartottak szamon.
F.: Pest-Pilis-Solt-Kiskim varmegye altalanos ismertetoje es cimtara 1931-1932 3.
korz.

VOROS G6za (Nagydobrony, 1897. febr.
18. - Budapest, 1957. okt. 31.)
Festomiivesz, grafikus. A Kepzomiiveszeti Foiskolan Ballo Ede novendeke, majd
Szohiokon Fenyes Adolf mellett dolgozott.
Utana Parizsban kepezte magat. 1929-t61
a 40-es evekig Szentendren a miivesztelep vendege voh. Kozben Zebegenyben es
Nagymaroson is festett.
R: Kortars magyar miiveszeti lexikon; X X .
szazadi magyar miiveszet Szentendrerol
nezve; Haulisch Lenke: A szentendrei festeszet

VOROSVARY, Wellner Istvdn (Szentendre, 1913. nov. 4. - Toronto, 1993. dec. 8.)
Konyvkiado, szerkeszto, lijsagiro. Budapesten erettsegizett, utana beiratkozott a
szegedi egyetem jogi karara. Tanuhnanyait
abbahagyva a Nemzeti Ujsag munkatarsa,
1938-t61 a Pesti Ujsag kiadoja lett. 1943ban meginditotta a Magyar Unnep cimii
lapot. 1945-ben intemaltak. 1947-ben elhagyta az orszagot, es Romaban telepedett
le. 1948-t61 Buenos Ahesben elt. Kitanulta
a nyomdasz szakmat. Lap- es konyvkiadasV(W)IESZT Antal (20. sz.)
sal foglaUcozott. Gyermekei, hozzatartozoi
Pekmester. A 20. szazad elejen Szentendren,
mind
a munkatarsai lettek. A nyugati vilag
a Kossuth Lajos utca 32-ben miikodo pekselegnagyobb
magyar hetilapjanak, a Kaget ekkent hhdette: A legfrissebb kenyer es
siitemeny sziiksegleteit ndlam szerezheti be.nadai Magyarsdgnak is 6 volt a kiadoja.
Pontos kiszolgalast es kifogastalan szallitast 6 jelentette meg Horthy Miklds es Mindszenthy Jdzsef emlekiratah, Fekete Istvdn
nyugodt lelkiismerettel garantah vevomek.
egyes miiveh, Mdrai Sdndor tobb konyvet.
P.: Dietz Ferenc: Szentendre a reklamok
tukreben II. (Uj Szentendrei Hhlap, 2001. Nyomdaja Vorosvary Publisching Co Ltd.
neven ma is miikodik. Szeretett volna sziifebr. 14.)
lovarosaban is egy sajat kiadot lettehozni,
ez a vagya azonban nem valosulhatott meg.
VITKOVICS Mihdly (Eger, 1778. aug. 25.
Felesege: Nydry Iren.
-Pest, 1829. szept. 9.)
Iro. Tobbszor jart Szentendren rokonlatoP. Uj magyar irodalmi lexikon 3.; Locsei
gatoban, mivel edesanyja szentendrei szuGabriella: Meghalt Vorosvary Istvan (Maletesii volt. A magyar es szerb kultiira kogyar Nemzet, 1993. dec. 9.)
zotti kozvetito tevekenysege szinten gyakran szolitotta a varosba. Sokat faradozott
VUJICS Joakim (Baja, 1772. szept. 9.
Avakumovics Avakum (1. ott) verseinek a
-Belgrad, 1847. nov 8.)
kiadasaert. Az 1978-ban megjelent jubUeTanar, a szerb szinjatszas atyja. Kozep- es
umi koteteben (~ magyar es szerb irasai) felsoiskolait Ujvideken, Kalocsan es Potobb szentendrei vonatkozasii iras es kep
zsonyban vegezte. Tanar Putakon (1797)
talalhato.
es Szentendren, az elso ortodox szerb
iskolaban (1809-1813). Nagy erdeme,
P.: Petho Nemeth Erika - G. Sm Edh: Irok,
hogy megszervezte a szerb szinjatszast.
koltok Szentendren
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Megvetette repertoarjanak
alapjat, es az
egykoni szerb
kozonsegben
felebresztette
az erdeklodest
a szinhaz irant.
Huszonharom
darabot
forditott le szerb
nyelvre. Munkassagat a magyar es szerb irodalomtortenet is szamon
tartja.
F.: Szinnyei Jozsef: Magyar irok elete es
mmikassaga; Csuka Zoltan: A jugoszlav nepek irodalmanak tortenete; Milosevics Peter: A szerb irodalom tortenete; Vujicsics D.
Sztojan: Szomszedsag es kozosseg
VUJICSICS D. Sztojan (Pomaz, 1933.
maj. 15.-Roma, 2002)
Iro, irodalomtortenesz, mufordito. ~ Tihamer (1. ott) occse. Edesapja a budai szerb
gorogkeleti piispokseg vikariusa voh. Az
Eotvos
Lorand
Tudomanyegyetem
szerb-horvat es
bolgar
szakan
^^^^^^
szerzett diplomat. A Magyar
Tudomanyos
Akademia Irodalomtorteneti Intezetenek
munkatarsa,
a
Szinhaztudomanyi Intezet csoportvezetoje, oraado
tanar, szerkeszto. Az MTA Kelet-em-opai
Tudomanyos Bizottsaganak titkara, a szentendrei szekhelyii magyarorszagi Szerb Ortodox Egyhazmuveszeti es Tudomanyos
Gyiijtemeny igazgatoja, a Jakov Ignjatovits
Szerb Kulturalis Alapitvany elnoke, a
Belgradi Szerb Irok Egyesiilete tiszteletbeli tagja, a Magyar PEN Klub alelnoke, az
Europai Utas fomunkatarsa, a Modem Filologiai Tarsasag valasztmanyi tagja. ~ a

magyarorszagi szerb kulttiraval, a szerb irodalommal es a magyar-delszlav miivelodesi
kapcsolatokkal foglalkozott. A szerbhorvatmagyar irodalom egyik legismertebb hazai
apoloja. Versei szerbul jelentek meg. Halalaig szoros kapcsolatban allt Szentendrevel,
reszben mint a sziilovarosaval szomszedos
telepiilessel, reszben mint a magyarorszagi
szerb kulttira egyhc bolcsojevel. Munkassagat tobb dijjal ismertek el; Jozsef Attila-dij,
a Szerb PEN klub dija, az Ignjatovits Alapitvany plakettje, az 1956-os forradalom
emlekerme. 2005 marciusaban Pomazon,
szulohaza falan kettiyelvii emlektablat helyeztek el.
E : Uj magyar hodahni lexikon 3.; Petho
Nemeth Erika - Sin Edh; Irok, koltok Szentendren; Szentendrei arckepcsamok I .
VUJICSICS Tihamer (Pomaz, 1929. febr.
23. -Damaszkusz, Sziria, 1975. aug. 19.)
Zeneszerzo, nepzenekutato. ~ D. Sztojan (1.
ott) irodalom- es miivelodestortenesz batyja. Tanulmanyait a Liszt Ferenc Zenemiiveszeti Foiskolan, a Bartok Bela Zenemiiveszeti Szakiskolan vegezte. Rovid ideig az
Allami Nepi Egyuttes, a Jegszinhaz zenei
vezetoje. Bartok Bela nyomaban az osszehasonlito nepzenekutatast tekintette hivatasanak. Bartok legmesszebb jutott tanitvanya
lett - irta rola Fodor Andrds. Konyvtara
tele volt konyvritkasagokkal. Tiz nyelven
irt es olvasott. Minden hangszert meg tudott
szolaltatni. A Szentendrei Teattimi alkotogardajanak kezdetektol (1969) tagja. Ott
volt a varosban minden augusztus 19-en a
Preobrazsenszka templom udvaran tartott
szerb biicsiin. Megzenesitette Arany Jdnos
Rdckevei ballada cimii verset. Ez lett nagylemezenek egyik legszebb darabja. 6 irta a
Tenkes kapitdnya es a Sziget a szdrazfoldon
cimii filmek zenejet. Gyakori latogatoja
voh a varosnak. Orokke vidam, kopes alakja maig el a szentendreiek emlekeben. Bebelatogatott a konyvesboltba, a konyvtarba.
Neha elovette a mindig nala levo fiamlyat,
es elfiijt rajta nehany notat. A Szentendren
elo szerbektol is gyiijtott anyagot. A templomban is kivaloan enekelt. Gyakran megjelent a szerb telepulesek ortodox templo159

maiban, s jellegzetes hangjaval nagymertekben hozzajarult a liturgia iinnepelyessegehez. Keszuh egy zongoraverseny es
egy Argirus-opera megirasara. Vegzetes
utazasara - a reptilogepet, amelyen utazott, feltehetoen lelottek - azert indult el,
hogy Kozel- es KQzep-Keleten felkutassa
a Rakoczi-indulo zenei motivumainak eredetet. Hamvait jelkepesen Szentendren, a
Szaboma templom falaban helyeztek el.
1978-ban az 6 nevet vette fel a helyi zeneiskola. 1999 februarjaban, szuletesenek
70. evfordulojan a templomkertben emlekoszlopot allitottak tiszteletere. A rajta levo
plakett Nebojsa Mitric alkotasa. 2000-ben
a Preobrazsenszka templom mellett egy kis
ter az 6 nevet vette fel. Zenekutatoi munkassaganak anyagat, melyben a Magyarorszagon elo szerbek, horvatok, szlovenek
zenei hagyomanyait dolgozta fel, 1978ban Miluton Stevanovic (Zordn Stevanovic
edesapja) rendezte sajto ala, s adta ki ket
nyelven. Magyar cime: Magyarorszagi
delszldvok zenei hagyomdnyai.
P.: Zenei lexikon; Podor Andras: Putarposta; Novacsek Vojnics Komel: Vujicsics Tihamer emlekezete (Pest Megyei Kronika,
1995. aug. 8.); Novacsek Vojnics Komel:
Pomazon szuletett, Szentendren nyugszik
a tudos komponista (Szentendre es Videke,
1999. marc. 5.); Juhasz Elod: Vujicsics Tihamer halalarol (Muzsika, 1975. 10. sz.)
WACZEK csalad
A Morvaorszagbol szarmazo csalad minden
tagja katonatiszt volt, ez magyarazza a gyakori helyvahoztatasukat. 1846-1850 kozott
kerultek Szentendrere. A csalad tagjai a szamarhegyi romai katolikus temetoben levo
csaladi kriptaban nyugszanak.
WACZEK Jozsef (Gyor, 1823 - Bees,
1850)
Huszarkapitany. Eszekre helyeztek, ahol
megnosiih es ket gyermeke sztiletett. 1846ban csaladjaval egyiitt Szentendren telepiih
le. Az 1848-49-es szabadsagharc bukasa
utan Becsbe vittek. A csalad tudomasa szerint Kufsteinben halt meg. Pelesege gyermekeivel Szentendren maradt.
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P.: Csaladi iratok, dokumentumok, csaladfak; A Szentendrei Varosfejleszto Egyesiilet alakulo kozgyiilesenek jegyzokonyve,
1913. marc. 15.; Schleminger Tamas: A
Szentendrei Kaszino tortenete
WACZEK Ferenc (Eszek, 1845 - Budapest, 1922)
Tabomok. ~ Jdzsef (1. ott)fia.A katonai palyan szerzett erdemeiert nemesseget es leszarmazottaival egytitt a Dunaszentgyorgyi
elonevet kapta. Szentendre kozeleteben tevekenyen reszt vett. A varos legtobb adot
fizeto polgarainak egyike, s mint ilyen, kepviselo-testuleti tag. Az 1900-as evek elejetol
a Szentendrei Valasztmanyi Kaszino tagja.
Az 1913-ban alakuh Szentendrei Varosfejleszto Egyestilet tiszteletbeli elnoke. Szentendrei hazukat (kesobbi neven Waczek-villa) 1907-ben epitettek a Romai sane utca
19. szam alatt. Az epulet, melyet a Nemzeti
Bizottsag 1946-ban a Magyar Kommunista Part szentendrei szervezetenek juttatott,
1951-tol a Perenczy Miizeiunhoz tartozik.
P.: Schleiiunger Tamas: A Szentendrei Kaszino tortenete; Csaladi hatok, dokumentumok, csaladfak
WACZEK Ferenc (Budapest, 1883. jiil.
18. - Szentendre, 1941. aug. 8.)
Hivatasos katonatiszt, honved alezredes,
huszar es tengereszeti feliigyelo. Id. ~ Ferenc fia (1. ott). Tanuhnanyah kulonbozo
katonai iskolakban folytatta. Katonatiszt
(1902-1935), honved alezredesse 1927-ben
neveztek ki. Kozel tizenegy evet toltott a
lovassagnal, het honapig reszt vett az elso
vilaghaboniban. Pest megyei tengereszeti
felugyelo (1933-1935). Szolgalata soran
tobb kituntetest es elismerest kapott. (Negy
fia kovette a palyan.)
E : Hadtorteneti Leveltar: 3011/b-1890;
Csaladi iratok, dokumentumok, csaladfak
WACZEK Ferenc, dr, (Budapest, 1914.
jiin. 9. - San Diego, USA, 1993)
Tartalekos huszar fohadnagy. A ttianoni
bekeszerzodest kiigazito teriileti visszacsatolasokban a 19. onallo huszarszazad
szakaszparancsnokakent vett reszt. 1941.

majus 16-an tartalekos hadnaggya lepett elo. 1942-tol mint a 4. gyalogezred
lovasszakaszanak parancsoka, a 2. hadsereg Don menti hadmiiveleti teriileten frontszolgalatot teljesitett. 1943-ban tartalekos
fohadnaggya lepett elo. Az 1945. elso feleben Bajororszagba kiteleptilt I I . Ujonckikepzo huszarosztaly egyhc szakaszparancsnoka volt. A nyugati hadifogsagbol
nem tert vissza. Daniaban, majd az USAban telepedett le.
F.: Bene Janos - Szabo Peter: A magyar kiralyi honved huszar tiszthcar 1938-1945;
Csaladi iratok, dokumentumok, csaladfak
WACZEK Frigyes (Budapest, 1915. jiin.
23. - Budapest, 2004. apr. 5.)
A Ludovika Akademia elvegzese utan
1937. augusztus 20-an avattak hadnaggya.
Szolgalati helyei: I/II. huszarosztaly Kecskemet, ahol szakasz-, majd szazadparancsnoki teendoket latott el. 1940. oktober 1-jen
fohadnaggya leptetik elo. Elvegzi a Vezerkari Akademiat. 1942-tol a 2. hadsereg hadmiiveleti teren teljesitett frontszolgalatot.
1943. marcius 1-jei hazatertet kovetoen majus 1-jen szazadossa lepett elo, s megkapta
a Magyar Erdemrend Lovagkeresztet. 1944.
december 28-t61 az I . pancelos hadosztalyparancsnoksag I./A osztalyat vezette. Budapest osfroma alatt azonban leginkabb a
seregtest vezerkari fonoket, s kis reszben a
parancsnokat helyettesitette beosztasaban.
Az 1945. februar 12-i kitorest kovetoen
fogsagba esett, ahonnan 1948. majus 17en tert haza. Az ellene emelt kohoh vadak
kozul a „habonis bimtett" alol felmentettek,
de a „nepellenes vad" miatt harom ev fegyhazra es lefokozasra iteltek. 1951-tol csaladjaval Kamutta kitelepitettek. Az 1950-es
evekben acskent dolgozik. 1963-68 kozott
elvegzi a hid- es vizmiiepho technikumot, s
1970-ben mint epitesvezeto ment nyugdijba. 1998-ban rangjat visszakapta, s egyuttal
alezredesse leptettek elo.
P.: Bene Janos - Szabo Peter: A magyar kiralyi honved huszar tiszthcar 1938-1945;
MKH Ludovika Akademia id. mii 11/322,
11/597; Csaladi hatok, dokumentumok, csaladfak

WACZEK Fedor (Budapest, 1919 - Frankfurt, 1994. marc. 26.)
Rohamtiizer fohadnagy. A Ludovika Akademia elvegzese utan 1939. augusztus 20an avattak hadnaggya. Szolgalati helye: 1.
rohamtiizer osztaly, 25. hegyivadasz-zaszloalj. A haboniban hosiesen vett reszt, tobbszor megsebesiih. A nemet sajto a moszkvai
lapokra hivatkozva tobbek kozott ~ nevet
is kiemelte, mint aki a Budapestert vivott
harcban megakadalyozta az ellenseg elorenyomulasat. 1944. aprilis 27-en ismet siilyosan megsebesult, egyik labat elvesztette.
Vitezsegi eremmel tiintettek ki es megkapta
masodszor is a Magyar Erdemrend Lovagkeresztjet, hadiszalagon a kardokkal, es a
Magyar Erdemrend Tisztikeresztjet hadiszalagon a kardokkal. Nevet kesobb Csanddy
Gydrgyre valtoztatta. Rangjat 1996-ban
visszakapta es omaggya leptettek elo.
P.: Magyar Kiralyi Honved Ludovika Akademia es a testverintezetek osszefoglalo
tortenete I . , I I . Csaladi iratok, dokumentumok, csaladfak
WACZEK FeUcian (Budapest, 1920. okt.
7. - Torda, 1944. szept. 14.)
Fohadnagy. A Ludovika Akademia elvegzese utan 1941. aug. 20-an hadnaggya avattak.
A Magyar Kiralyi Maria Terezia 1. Honved
Gyalogezred fohadnagya. 15 honapi frontszolgalat utan szazadat rohamra vezetve, a
Torda mellett vivott harcokban 1944. szeptember 14-en ellenseges geppuska-sorozat kovetkezteben hosi halah hah. Tordan
a hosi katonai temetoben nyugszhc. Nevet
Szentenchen a II. vilaghabonis hosi emlekmii orokitette meg.
P.: MKH Ludovika Akademia es a testverintezetek osszefoglalo tortenete II.; Csaladi
iratok, dokumentumok, csaladfak
WALLNER Ferenc (Recse/Raca, Szlovakia, 1887-?)
Vallalatigazgato. Kozepiskolait Nagyszombaton es Pozsonyban vegezte, majd a
kereskedelmi palyara lepett. A Buda-videki Villamossagi Rt. ugyvezeto igazgatoja.
1928-ban Szentendren a legtobb adot fizeto
kepviselok kozott szerepei az 6 neve is.
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F.: A magyar tarsadalom lexikonja; Egy evszazad kronikaja
WASTL Bela (19-20. sz.)
Fenykepesz. 1910-ben az egykori szentendreiffireszmalom(Bogdanyi u. 32.) melletti
udvaron villamos mozgofenykep szinhazat
mukodtetett vasamaponkent Apollo neven.
F.: Egy evszazad kronikaja
WEIN Jakab (Lesnyak, 1865 - Szentendre, 1951. jan. 6.)
Olasz fokonzul. ~ Margit (1. ott) enekesno
testvere, Abranyi Emil (1. ott) kolto sogora. Valosziniileg veluk egytitt telepedett le
a varosban. ~ aktivan reszt vett Szentendre kozeleteben. A varos III. keruletenek
valasztott kepviseloje, a Magyar Turista
Egyesiilet Szentendrei Osztalyanak elnoke,
a romai katolikus Credo Egyesulet vilagi
elnoke, a Szentendrei Polgari Kor elnoke.
Haza a Dezsma utca 1. szam alatt volt. A
szamarhegyi katolikus temetoben nyugszik
fia, dr. ~ Jdnos Jdja (1909-1992) mellett.
R: Pilishegyvideki litmutato; Dr. Katona
Gyulane Szentendrey Katalin: A szentendrei katolikus egyhaz es plebania tortenete
1002-1992
WEIN Margit (Lesznek, 1861. dec. 15.
- Budapest, 1948. nov. 27.)
Operaenekes. Abrdnyi Emil (1. ott) kolto felesege. A Zeneakademian vegezte tanuhnanyah. 1884-1899 kozott az Operahaz tagja,
majd 1901-tol 1916-ig a tanara. Becsben es
Kolozsvarott is vendegszerepelt. Elsosorban szubrettkent volt sikeres, de fellepett
a Carmen (Bizet) cimszerepeben is. Fobb
szerepei: Zerlina (Mozart: Don Giovanni),
Rosina (Rossini: A sevillai borbely).
Szep hangjaban gyakran gyonyorkodtek
szentendrei villajuk komyekenek lakoi.
Puccini is jart naluk vendegsegben. Ferje
mellett 6 is bekapcsolodott a Szentendrei
Varosfejleszto Egyesiilet munkajaba. A neves hazaspart tobb szentendrei kepeslap is
megorokitette.
F.: Uj magyar elettajzi lexhion I . ; Petho
Nemeth Erhca - G. Sin Edh: Irok, koltok
Szentendren; Dietz Ferenc: Az Abranyi-vil162

la multja es jelene (Uj Szentendrei Hirlap,
2004. maj. 29.); Petho Nemeth Erika: Thalia
papjai Szentendren (Uj Szentendrei Hirlap,
1997. okt. 25.); Udvozlet Szentendrerol!
Dietz Ferenc: A Szentendrei Varosfejleszto
Egyesiilet 1913-1914
WEISZ Armin, dr. (?, 1862. jun. 16. - ?,
1927. jiin. 24.)
Orvos. A szentendrei izraelita hitkozseg legmagasabb poziciot betolto tagja, varmegyei
tiszti foorvos, 30 evig volt a helyi hitkozseg
es az iskolaszek elnoke. Virilista kepviselo.
1913-ban egyike a Szentendrei Varosfejleszto Egyesiilet megalapitoinak. Felesege
ugyanezen egyesiilet noi valasztmanyanak
tagja. Hamvai Budapesten, a Farkasreti temetoben nyugszanak.
F.: Magyar zsidolexikon, Szentendre a millenniumtol az elso vilaghaboruig 18961914; Dietz Ferenc: A Szentendrei Varosfejleszto Egyesulet 1913-1914
WEISZ Bela (19-20. sz.)
Kereskedo. Szentendrei fuszer- es csemegeuzleteben az 1900-as evek elejen Meinl-fele
porkolt kavekevereket, csokoladet, kakaot
amh.
F.: Dietz Ferenc: Szentendre elete a reklamok tiikreben II. (Uj Szentendrei Hirlap,
2001. febr. 14.)
WEISZ David (19-20. sz.)
Liszt- es termenykereskedo. Testvere ~ Samuel szinten kereskedo. 1909-ben a Szentendrei Keruleti Kereskedok Testuletenek alelnoke, 1913-ban mint a legtobb adot fizeto
szentendrei polgarok egyike, tagja a varosi
kepviselo-testuletnek.
E : Pilishegyvideki litmutato; Szentendre a
millenniumtol az elso vilaghaboruig 18961914; Dietz Ferenc kozlese
WEISZ J6zsef (19-20. sz.)
Fenykepesz. A Hangya Szovetkezet elnoke
es a Szentendre es Videke cimii lap kiadoja.
Az 1910-20-as evekben kesziilt tobb varosi
kepeslap is az 6 nevehez fiizodhc.
P.: Pilishegyvideki litmutato; Udvozlet
Szentendrerol!

WEISZ Lip6t (20. sz.)
Fuszer- es vegyeskereskedo. Boltja a Romai sane utcaban, a Szent Rokus kapolnaval szemben mukodott.
F.: A magyar hadviselt zsidok aranyalbimia;
Pest-Pilis-Soh-Kiskun varmegye altalanos
ismertetoje es chntara 1931-1932 3. korz.
WEISZ Mirk (19-20. sz.)
Kereskedo. A szentendrei Fo teren levo,
Weisz Mark es Fia feliratu tizlettxk nagybani
liszt- es fuszerkereskedessel foglalkozott.
Boltjuk tobb, az 1900-as evek elejen kiadott
kepeslapon lathato. A bejaratnal feltehetoen
a tulajdonosok alhiak.
P.: Odvozlet Szentendrerol!
WERESMARTHY Mikl6s, dr. (Domony,
1865. jun. 11. - Szentendre, 1921. jan. 22.)
Jogasz. Egyetemi tanulmanyai vegeztevel
aljegyzo Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegyeben (1888-1895), gazdaUcodo sajat birtokan
(1895-1901), iigyved Szentendren (19011921). A Fiiggetlenseg Part programjaval
orszaggyiilesi kepviselo a szentendrei valasztokorzetben (1906-1910). Reszt vett a
varos kozigazgatasaban, kepviselo-testiileti
tag, Szentendre varos diszpolgara, a reformatus egyhaz fogondnoka. A varos egyik
leggazdagabb embere. Dima-parti, egykori
villaja (Duna-korzo 16., ma zeneiskola) a
20. szazad elejen kiadott, a turistakat a varosba csalogato tobb kepeslapon is lathato.
A Tanacskoztarsasag idejen politikai szervezkedest kezdemenyezett es vezetett, ezert
1919 jiiniusaban a proletarhatalom helyi
vezetoi letartoztattak es elvittek. Hazaterese utan tiidobajban hamarosan meghah.
A kepviselo-testiilet igy emlekezett meg
rola: Eletet adta a polgdri tdrsadalomert.
A varos hamarosan utcat nevezett el rola.
1925-1946 kozott az 6 nevet viselte a mai
Vorosmarty utca. Lanya, ~ Ilona a helyi reformatus polgari iskolaban tanitott. Ferje az
ugyancsak jogasz es politikus Csia Sandor
(1. ott) voh.
R: G. Sm Edit: Az 1918/1919-es forradalmak Szentendren (kezirat a PMMIG adattaraban); Egy evszazad kronikaja; Udvozlet
Szentendrerol!

WESSELY Gyula (Rasinja, Horvatorszag,
1881. Jan. 2 . - ? )
Hivatasos katona, fohadnagy. Tanulmanyait Nagykanizsan es Budapesten vegezte.
1901-ben belepett a hadseregbe, a 23. gyalogezredben teljesitett szolgalatot. 1909ben kineveztek fohadnaggya, kesobb pedig
szazadossa. Szentendren az 1930-as evekben valasztott kepviselo a I I . keriiletben
(belvaros).
E : Pest-Pilis-Soh-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje es cimtara 1931-1932 3.
korz.; HL. anyakonyvi hatok : 7963.VI. 14.
sz.
WESSELY Imrene, Ruttkay MargU
(Kossuthfalva, 1871 - ? )
Tanitono. Oklevelet a gyori tanitokepzoben
szerezte. 1891-tol tanitott Nagydorogon,
Ruttkan, Pomazon, Leanyfalun es Szentendren, ahol 30 evi szolgalat utan, 1929ben ment nyugallomanyba. Tagja voh tobb
hazafias es kulturalis egyesuletnek.
P.: Magyar Kozeleti Almanach
WIEDERMANN Karoly (Budapest, 1930.
jiin. 13. - Budapest, 1997. febr. 1.)
Filmrendezo, Balazs Bela-dijas (1966). A
budapesti Szinhaz- es Fihnmiiveszeti Foiskolan, valamint a pragai Filmmiiveszeti
Akademian tanuh (1951-1956). A Mafihn
Hfrado- es Dokumentum Fihnstiidio rendezoje (1952-1962), az MTV forendezoje
(1964-1978), az MTV pecsi korzeti sttidio
miiveszeti vezetoje (1976-1978), a ShidioSaldo Kft. alapitotagja, miiveszeti vezetoje. 1975-t61 halalaig szoros kapcsolat fiizte Szentendrehez. Az 1990-es evekben a
Piispokmajor-lakotelepen eh csaladjaval.
Riport- es dokumentumfihnjei soraban a
varosrol is keszitett egy videofilmet.
P.: Magyar es nemzetkozi ki kicsoda; Kertesz Peter: Beszelgetes Wiedermann Karoly
fihnrendezovel (Szentendrei Miisor, 1980.
febr.); ozvegye, Tolmacsy Emoke kozlese
WLASSICS Gyula, iQ, bdro (Budapest,
1884-Budapest, 1962. szept. 16.)
Allamtitkar. Kozepiskolait es jogi tanulmanyah Budapesten vegezte. 1908-ban a
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KQzoktatasugyi Miniszterium szolgalataba
lepett, ahol a szinhazi iigyek eloadoja volt.
Orszagos szinhazi feliigyelo (1914-), az allami szinhazak kormanybiztosa (1920-), majd
foigazgatoja, a tankonyvugyi bizottsag ehioke (1926-). Szephodalommal is foglalkozott.
Az 1920-as evekben a varos foldbhtokosainak es nevezetesebb villatulajdonosainak
egyike. 1928-ban neve szerepelt a legtobb
adot fizeto szentendrei polgarok kozott.
R: Magyar elettajzi lexikon II.; Egy evszazad kronikaja
WLASSICS Zoltan (Cinkota, 1931. apr. 8.
- Budapest, 1995. marc. 3.)
Gepeszmemok, vallaUcozo. Diplomajat
1954-ben szerezte a budapesti miiegyetemen. Felesege: Sztojka Erzsebet. Gyermekeik: ~ Erzsebet,
~ Zsuzsanna.
1956-ban a csilleberci Fizikai
Kutato Intezet
munkatarsa. A
forradalom idejen vedi a kutatomtezet teriiletet. 1958-ban mtemaljak, utana
rendori felugyelet ala helyezik.
1960-ban szabadahnaztatott talalmanya a
kristalloscop. 1982-ben megalapitja a Kandelaber GMK-t. A ceg tucatnyi fovarosi
munkaja koziil legjelentosebbek a Szabadsag hid diszei, a Lanchid diszkivilagitasa,
valamhit a szelzaszlo a Parlament kupolajan.
Mivel budapesti miihelyet kinotte, 1987-ben
Szentendren, a Koziizo utcaban korszerii tervezo- es gyartoiizemet hoz lette az orszag
legnagyobb mulakatos miihelyevel, peldatlan szinvonalu szocialis letesitmenyekkel. A
Kandelaber Rt. gyartelepenek latvanya a kiilfoldi megrendeloket is amulatba ejti, akiknek
nemcsak az iizemreszeket, hanem a varost is
megmutatja.
Szentendre varosnak ajandekul kandelabereket keszh a rk. plebania templom elotti terre,
ellatja a templomot reflektoros kivilagitassal,
teljes egeszeben felujitja a Fo teri kahnar164

keresztet. A Szentendren gyartott Kandelaber-termekek megtalalhatok szamos
europai orszagban, sot Amerikaban, Kanadaban es Japanban is. Wlassics Zoltant
1982-ben Podmaniczky-dijjal, 1993-94ben Reitter Ferenc-dijjal, 1995-ben - elhunyta utan - Pro Urbe Szentendre dijjal
tuntettek ki.
P.: ozv. Wlassics Zoltanne es Silacher
Miklosne kozlese
W O L F Gedeon (8. sz.)
Epitomester. Az 1700-as evekben keriilt
Szentendrere, amikor a torok pusztitasa
utan nagy sziikseg volt az epitomesterekre.
A csaladi hagyomany szerint Bajororszagbol jottek. ~ nevehez fiizodik a varoshaza
epitese, de reszt vett a szerb templomok
epiteseben is. 1958-ban a Pannonia-telepen
utcat neveztek el rola.
P.: Petho Zsoltne Nemeth Erika: Szentendre
utcanevei
WUITS Ivdn (19-20. sz.)
Kereskedo. Az 1900-as evek elejen megjelent egyik varosi kepeslap szerint boltja a
Fo teren volt. A varosi kepeslapok kiadasat
tamogato kereskedok kozott az 6 neve is
szerepei. 1909-ben a Szentendre Keriileti
Kereskedok Testulete haznagyava valasztottak.
P.: Udvozlet Szentendrerol!; Dietz Ferenc
kozlese
ZABRANSZKY Ferenc (Revkomarom,
1866-Szentendre, 1918)
Vasuti kalauz, kereskedo. A felvideki
Revkomarombol telepult Szentendrere,
feltehetoen az
1890-es evek
vegen. 1910-t61
Szentendren,
az egykori Istenhegyi lit 4.
szam alatt (ma
Iskola u.) fiiszer- es vegyeskere skedest
miikodtetett. Az
I. vilaghaboni

idejen belso szolgalatot teljesitett. Halala
utan ozvegye, Teller Alojzia es fia, Bela
(1. ott) vitte tovabb a kereskedest egeszen
az 1952-ben bekovetkezett allamositasig.
Ket lany gyermeke, ~ Anna es ~ Iren (1.
ott) is fiiszerkereskedest tartott fenn a varosban.
R: Zabranszky Bela kozlese
ZABRANSZKY Bela (Budapest, 1894
- Szentendre, 1975)
Szabomester. Az I . vilaghaboniban negy
evig szolgalt tuzerkent Galiciaban, Erdelyben, Olaszorszagban (Isonzo). A haboni
befejeztevel 1919-ben szabomiihelyt nyitott
Szentendren, a Kazinczy u. 4-ben. 1925ben atkoltozott az Iskola u. 4. szam ala, ahol
1938-ig folytatta mesterseget, majd atvette
anyjatol, es az allamositasig (1952) vezette
a csalad fiiszerkereskedeset.
R: Zabranszky Bela kozlese
ZABRANSZKY Irin (Szentendre, 1898
- Szentendre, 1970)
Kereskedo. A Gorog utcaban fuszer- es csemegeiizletet vezetett ferjevel, Tamdssy J6zsejfel. Az tizlet 1929-r61 az allamositasig
(1952) miikodott.
R: Zabranszky Bela kozlese
ZAKAR Istvan (Cegled, 1907 - Szentendre, 1976)
Pekmester. Uzlete 1940-t61 a Rakoczi Perenc utcaban miikodott. Korszerii miihelyeben volt dagaszto- es kifligep. Kiserletezett
az olajfiitessel is. Az iizemet 1950-ben allamositottak. 1970-ben erosen lepusztuh
allapotban, tobb lakoval visszakapta a pekseg eptiletet, majd kisajatitottak. ~ hamvai a
varosi koztemetoben pihennek.
P.: Zakar Agnes kozlese
ZAMBO Belane, Kovanda Klara (Budapest, 1919. szept. 12. - Szentendre, 1990.
Jan. 15.)
Tanitono. 1957-ben kohozott csaladjaval
Szentendrere, ahol a belvarosi kozponti altalanos iskola napkozis tanara lett. Babcsoportot vezetett, babukat keszhett, bemutato
foglalkozasokat tartott. Pedagogusi palya-

jaban a napkozis nevelomunka eUcotelezett
szakertojeve
vah. 1960-t61
reszt vett a megyei pedagogus
szakszervezet
napkozis tagozatanak munkajaban. 1964-t61
a Jarasi es Varosi Napkozis Nevelok Munkakozossegenek
(kesobb csak varosi) vezetoje volt egeszen
halalaig. Szentendre napkoziotthonos intezmenyeinek tortenete es A gyerekmegdrzdtol
a mai napkozi otthonig Szentendren cmimel
publikacioi jelentek meg. 1974-ben az Oktatasiigy kivalo dolgozoja kituntetest kapott.
P.: lanya, Wahomne Zambo JClara kozlese
ZAUER csalad
A csalad 1885-ben koltozott Szentendrere,
ezt megelozoen Obudan laktak. A 20. szazad elejen a varos egyik legtekintelyesebb
komiives csaladja. Az 1920-as evekben a
varos szelen, a Pannonia-telepen tobb telkuk, hazuk volt. A telep egy reszet a koznyelv Zauer-telepnek hivta. Az itt levo
egyik utcat (Telep u.) a varosi iratok ligy
emlegetik, mint a csalad tulajdonaban levo
utcat. ~ Jdnos (1. ott) kesobb, 1946-ban ingyen atengedte a Telep utcat a varosnak. A
csalad tagjainak hamvait a HEV-allomas
melletti lin. also temetobol az 1970-es evekben bekovetkezett szanalas miatt atvittek a
varosi koztemetobe.
R: dr. Zauer Karoly kozlese
ZAUER Jdnos, id. (Obuda, 1871. okt. 10.
- Szentendre, 1942. apr. 15.)
Komuves, acs es epitesi vallalkozo. Eelesege Wieszt Anna (1871-1954) Wieszt Ferenc
szolomiives es Greschl (Groschl) Anna leanya. ~ tizenket gyermekebol nyolcat neveh
fel. A csaladban az volt a szokas, hogy az
apa es fia(i) mindig egyiitt dolgoztak tarskent es vallaUcozokent. A Szentendren vegzett legfontosabb munkaik a kovetkezok: a
varoshaza atepitese 1930 koriil, az erseki
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leanyiskola atepitese (a kesobbi BajcsyZsilinszky utcai iskola), a romai katolikus
plebania atepitese 1934—36-ban. Felepitettek a Dreher-kastelyt (a mai Lajos-forrasi
turistahaz) - ami korabban a sorgyaros fabol kesziilt vadaszhaza volt - , a Buda-videki Villamossagi Vallalat eptiletet a Dumtsa
Jeno utcaban, a Duna-parton miikodo
Baimigartner-mozi tetoszerkezetet (egy het
alatt 1 m-rel felemeltek aneUcul, hogy szetbontottak volna). AHatarcsardaval szemben
tervezett Levente-tabor teljes felepiteset a
haboru kitorese akadalyozta meg. Izbegen
ok epitettek az ovodat es a kobanyanal levo
epiileteket.
F.: dr. Zauer Karoly kozlese
Z A U E R Janos (Szentendre, 1898. marc.
12.-?, 1982. maj. 1.)
Komuves es acsmester. Felsoipariskolat
vegzett, majd bevonuh katonanak. IV.
Karoly koronazasakor ott volt a diszorsegben. Az I . vilaghaboniban
az olasz frontra keriih, ahol
egy szuronnyal
megsebesitettek. A betegszallito
kocsh, amelyben
elhelyeztek,
bombatalalat
erte. A halottakkal egyiitt
ot is tomegsirba tettek. Valaki meghallotta
a nyogeset, kiastak, korhazba vittek. Onnan
ujra afronfra,majd hadifrjgsagba keriih, de
megszokott es hazajott. Itthon folytatta a
komiives munkat. 6 volt a legismertebb es
legtekintelyesebb ~ a varosban: egy ideig az
ipartesttilet elnoke, 1944-1945-ben fizetes
nelkiil, megbizott polgarmesterkent iranyitotta a varost. Polgarmestersege alatt latogatott a varosba Mindszenthy Jdzsef (1944).
Ugyanezen evben a nemetek ahal a varosban
osszeszedett 14-16 eves fiiikat, akiket katonaruhaba oltoztetve Nemetorszagba akartak
viimi, ~ es ket fia mentett ki a zsiifolt vagonokbol. Neki koszonheto, hogy 1945-ben
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a varos nem valt csataterre. A polgarmester
nehany helybeli lakossal feher zaszloval az
orosz katonak ele ment, akik ezutan hare nelkul vonultak be Szentendrere. ~ varosigazgatasahoz kotodik az is, hogy a kitelepitesek
itt nem okoztak nagyttagediat.A varoshazan
a kitelepitesre itelteket felsorolo vastag papfrkoteg „veletlenul" elazott. A kisebb lista
alapjan osszegyiijtott embereket egy pincebe
zartak, ahol mindenkit egy „titokzatos betegseg" tamadott meg. Vegiil ket csalad jelentkezett, hogy Nemetorszagba megy. A hianyt ligy potoltak, hogy a komyezo erdoben
bujkdlo nemet katonaszokevenyeket (akiket
a varosiak titokban elelmeztek) civilnek 61toztettek, betanitottak nekik nehany magyar
szot, es hamis paphokkal litnak mditottak
oket. ~ 1946-t61 nem folytathatta a k6miives
mimkat, gazdalkodassal probalkozott. 1956ban az itt mukodo katonai foiskola hely6rsegi zenekara utan menetelo nagy tomeg
lelkesen eltette es felkerte ot, hogy legyen a
Forradalmi Bizottsag elnoke. Vezetese alatt a
varosban rend es fegyelem uralkodott. Az ertekeket, a fegyvereket beszedette, es a varoshazan kulcsra zarva 6riztette. A Szentendrere
erkez6 orosz parancsnok a varosi vezet6ket
megdicserte, azonban megis megtorlas kovetkezett. A bhosag halaha itelte ~ -t, anut
eletfogytiglani fegyhazra modositottak. Vegul ket evet toltott a bortonben.
P.: Dr. Zauer Karoly: Csaladom, rokonahn,
barataim (kezirat)
Z A U E R Paulina (?, 1903 - ?, 1983)
Keramikus. Ket evig jart a Kepz6miiveszeti
Foiskolara. Kapcsolatban allt az 1926-ban
a varosban letelepedett fest6miiveszekkel is. Bar rovidesen meg6zvegytih, ferje,
Cseresznyes Zoltdn miatt, aki a kormanyzo
unokaoccse volt, kitelepitettek. Kesobb a
Szentendrei Keramia Szovetkezet miiveszeti iranyhojakent dolgozott.
P.: Hahn Ferenc: Egy fest6 naploja
ZBOROY Geza, id., dr. (Budapest, 1877
Jogasz, foszolgabird. Kozepiskolait Budapesten es Kesmarkon vegezte, majd a magyarovari gazdasagi akademia hallgatoja,

ahol gazdasagi oklevelet nyert 1898-ban. A
Pazmany Peter Tudomanyegyetemen allamtudomanyi oklevelet szerzett. Koztisztviselo, aljegyzo, szolgabiro Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegyeben (1912-), a Szentendret is
magaba foglalo pomazi jaras foszolgabiroja
(1929-).
P.: Pest megye Trianon utan
ZBOROY Geza, ifj. (Budapest, 1903 Szentendre, 1942. okt. 29.)
Miiszeresz. Iparat Esztergomban tanulta.
Evekig dolgozott a varosban. 1929-ben
ment nyugdijba. Az I . vilaghaboni alatt a
hadiipar fejlesztese teren kifejtett kivalo
munkassagaert hadi erdemkereszttel timtettekki.
F.: Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje es cimtara, 1931-1932 3.
korz.
ZIMMER Jdnos (Pantasch, Morvaorszag,
1836-?, 1909. szept. 4.)
Kovacs. Mint vandor kovacslegeny erkezett a varosba. 1872-ben a varos szelen, a
Szentendrehez tartozo Izbegen megalapitotta a keziszerszamgyarat. A manufakturalis
iizemben a kulonbozo szakmak szerszamah
allitottak elo. Sok falubelmek adott ezzel
munkat. 1882-ben gyartmanyaiert eziist
ermet kapott. Orszagszerte hiresek lettek
a Zimmer-fele szerszamok. Egy vasacelforraszto eljaras mint ujitas is fuzodik a
nevehez. A gyarrol a 20. szazad elejen ket
kepeslap is kesziilt. ~ volt a szentendrei 16veszgarda utolso kapitanya. 1992-ben utcat
neveztek el rola Izbegen.
R: G. Sin Edit: Szentendre a X I X - X X .
szazad fordulojan (1890-1914); Udv6zlet Szentendrer61!; Krachler Agoston:
Eeljegyzesim az 1900-as evekb61 (Fejezetek Izbeg multjabol, kezhat a Pest Megyei
Konyvtar Helytorteneti Gyiijtemenyeben);
Dietz Ferenc k6zlese
ZIESER Marton (Szentendre, 1879. okt.
16. - Szentendre, 1959. jan. 12.)
Lakatos, gyaros. Nagyapja, ~ Mdrton Jdnos
Linzb61 j6tt Szentendrere. Apja, iff. - Jdnos
vizimohiar volt a Dunan. ~ nagybatyjatol

6r6k6lte meg az Apponyi (ma Ceh) utcaban
muk6d6, 1869-ben alaphott^fao Szentendrei Tiizhelygydr elnevezesii iizemet. 1913ban, mint a legt6bb adot fizet6 polgarok
egyike, varosi kepvisel6. A korabeli reklamok taniisaga szerint uzeme a tiizhelyen
kiviil keszhett mindenfele meretii asztal- es
takarektuzhelyeket, mindennemii lemezajtot, iisthazakat es egyeb lakatos munkakat.
~ uzemet 1949. dec. 31-en allamositottak.
R: Szentendre a millenniumtol az els6 vilaghaboruig 1896-1914; Dietz Perenc:
Szentendre elete a reklamok tiikreben I I I .
(Uj Szentendrei HMap, 2001. marc. 10.);
Dobsa Istvaime Zieser Margh kozlese
ZOLTAN Gyula Ferenc, Zoltvdri (Erseklijvar/Novi Zamsky, Szlovakia, 1846. dec.
3. - Szentendre, 1933. jan. 8.)
Szinesz, szinigazgato. Negyszer hazasodott.
Mindegyik felesege szineszno volt: Dome
Mari, Buczi Malvin, Molndr Julianna,
Koronkay Roza. - 1867-ben lepett a palyara. Mint szerelmes- esjellemszinesz jarta a
videki varosokat masod- es harmadrendii
tarsulatokkal. Kes6bb miivezetessel is megbiztak. 1881-ben engedely neUml kezdett a
szinigazgatasba, majd k6zel hiisz even at a
videki szinhazi elet elismert tagja, a tarsulatok igazgatoja voh. Delvideken es Erdelyben is voltak kedveh allomasai. 1905-ben
vonuh nyugallomanyba, valoszinuleg ekkor
telepedett le a varosban. Tamogatta a helyi
miikedvel6 tarsulatokat. A legenyegyletben
Molndr Ferenc: A doktor ur cimii darabjanak betanitasaban is segedkezett. A helyi
sajto kulon megdicserte Szigliged Ede: A
cigdny cimii darabjanak szimevitelet. A darabban fellepett a szinesz ket leanya: ~ Erzsebet es ~ Ilona is.
R: Szentendrei Neplap, 1920. apr. 11.; Peth6
Nemeth Erika: Thalia papjai Szentendren
(Uj Szentendrei HMap, 1997. nov 8.)
ZUBKOVICS Gyorgy, dr. (Budapest,
1878-?, 1951)
Szerb ortodox megyespiispok. A fogimnaziumot es az egyetemet Budapesten vegezte, a hittudomanyi kart a Csemovitz-i
egyetemen. 1903-ban avattak doktorra. A
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temesvari szerb
ortodox puspolf
mellett kezdte meg palyajat mint titkar.
Nagy tudasa es
az egyhazi elet
teren kifejtett
rendklvul agilis
munkassaganak koszonhetoen 1912-ben
a budai gorogkeleti szerb egyhaz megyespuspoki meltosagaba emelkedett. 1913-ban tagja lett
a regi Forendi Haznak, 1917-t61 pedig az
ujjaszervezett Felsohaznak. A magyaron kiviil szerbiil, nemetiil esfranciaulis beszeh.
Szentendren is tamogatott mindent, ami a
varos fejlodeset segitette. 1913-ban elvallalta az akkor alakult Szentendrei Varosfejleszto Egyesiilet tiszteletbeli elnoke chnet.
Penzzel is igyekezett segheni az egylet miikodeset. A budai szerb ortodox egyhazmegye ptispoke (1936-1939). A Szentendre-
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Budai Piispokseg 1944-ig Budan miikodott.
A II. vilaghaboniban a piispoki rezidencia
elpusztult, ezert a piispok szekhelyet attette
Szentendrere.
P.: Szofrics Pal: Momentumok Szentendre varos multjabol es jelenebol; A magyar
feltamadas lexhcona 1919-1931; Dietz Ferenc: A Szentendrei Varosfejleszto Egylet
I9I3-I9I4
ZSIVANOVICS, Szinezius (Zivanovic
Sinesije) (Szentendre, 1711 - ? , 1768. marc.
14.)
Szerb ortodox puspok. 1745 augusztusaig
adminiszfrator a temesvari piispoksegen.
Ezt kovetoen rovid ideig kolostorban voh.
1747-ben Becsben tartozkodott. 1749-ben
a karlocai ersek mellett tanacsnok es szovivo. 1751. szept. 21-en aradi puspokke
szenteltek. A szentendrei piispoki templom
vorosmarvany oltarelokeszito flilkeje az 6
adomanya.
F: Fedora Bhcar: Sentandreja u ogledalu
proslosti

MELLEKLET
I . E S I I . VILAGHABORUS E M L E K T A B L A K
I . VILAGHABORUS E M L E K T A B L A K
1.
(Szentendre, Kucsera Ferenc u. 5. sz.)
A szentendrei rom. kat. Legenyegyesiilet
1914-1918 evben Istenert, Kiralyert
es a Hazaert hosi halah halt tagjai:
Balogh Ferenc
Baumgartner Istvan
Bencsat Janos
Bender Antal
Branceisz Antal
Darabant Miklos
Gruber Istvan
Gruber Janos
Kiss Karoly
Kovacsics Alajos
Laszlovszky Ferenc
Leikep Istvan
Leimer Karoly
Moldrik Antal
Nemet Rezso
Pamiczky Ferenc
Robicsek Karoly

2.
(Szentendre, Rakoczi Ferenc u. 12.)
A SZENTENDREI REFORMATUS
EGYHAZ
HOSI HALOTTAI
AZ 1914-1918-ikiVILAGHABORUBAN
Becsei Istvan
if}. Becsei Istvan
Czikora Sandor
Gere Karoly
Suska Janos
Toth Andras
Toth Lajos

OH HOGY ELHULLOTTAK A HOSOK
AHARCBAN
(: 2 Samuel 1:25: )

3.
(Szentendre, Marian. 1.)
A K I K A H A Z A e R T H A L T A K MEG

AZ 1914-1918. E V I
V I L A G H A B O R U B A N ELESETT
I Z B E G I HOSOK EMLEKERE
ALLITOTTA A HALAS

UTOKOR EMLEKEZETE
Batlics Janos
Benkovits Janos
Bujna Laszlo
Bulik Matyas
Dombai Adam
Dombai Andras
Drlicsek Istvan
Elsik Istvan
Elsik Jozsef
Gruber Istvan
Homyak Pal
Hranko Mihaly
Jevremovits Vladimir
Kiss Gyorgy
Korcsok Gyorgy
Kovacsik Istvan
Lakatos Andras
Melega Andras
Melisek Andras
Nemeth Jozsef
Petko Odon
Schindler Janos
Skopal Jozsef
Szlovak Jozsef
Vanyak Ferencz

I I . VILAGHABORUS E M L E K T A B L A K
1.
A I I . VILAGHABORU IZBEGI
ALDOZATAI
(Szentendre, Maria u. 1.)
Barczi Janos
Benkovics Jozsef
Barton Istvan
Dombai Jozsef
Dombai Rudolf
Drlicsek Janos
Earszky Imre
Fuzi Gyula
Fuzi Janos
Fiizi Sandor
Galovits Daniel
Hlatki Istvan
Havran Mihaly
Homer Istvan
Kiss Gyula
Klinyec Jozsef
Kloc Jozsef
Kisanyik Ferenc
Lukacs Mihaly
Miskolci Janos
Nagel Jozsef
Nemet Lajos
Timaer Jozsef
Zeller Marton
Vrskovetz Ferenc

•
V I . NE OLJ!
A FOLDON JART MARTIROK
KOZE TARTOZNAK OK
A
S ZENTENDREROL
ELHURCOLT ES ALEGVADABB
MODON ELPUSZTITOTT
ZSIDO SZULOK, TESTVEREK,
HITVESEK ES GYERMEKEK
OROK EMLEKERE
1944. JULIUS 9.
(Szentendre, Hunyadi u. 2.)

A kerekek vadul zakatoltak
Vittek, vittek
A szegeny felholtat.
Ki tiz kormet a diih hajaba asta
Ugy robogott a vegallomasra.

Baar Dezsone
Baar Andris
Barta Ignac
Barta Ferenc
Barta Ferencn6
Barta Jutka
Barta Gabi
Denes Sandor
Denes Sandome
Dekany Jakab
Denes Jakabne
Erdelyi Henrikne
Endrei Lolan
Endrei Phoska
Fiirst Samu
Fiirst Samune
Furst Sandor
Fiirst Sandome
Furst Miki
Furst Marika
Fleischer Jozsefhe
Fleischer Jutka
Fried Mor
Fried Mome
Fried Robika
Fried Lacika
Fried Izidor
Fried Izidome
Foldes Mihaly
Foldes Mihalyne
dr. Fodor Sandor
FaUf Elza
FaUc Karoly
Falk Laszlo
Fleischer Antal
Fleischer Antalne
Gabor Jozsef
ozv. Griinwald Mome
Griinwald Ferenc
Griinwald Ferencne
Griinwald Edit

Grunwald Marti
Griinwald Samu
Grunwald Samune
Grunwald Jutka
Griinwald Rezso
Grunfeld Lajosne
Goldberger Samune
dr. Gyarfas Ferenc
Gyarfas Mihaly
Gyarfas Bandika
Gyenes Sandor
Guttentag Marton
Guttentag Marton
Heller Laszlo
Heller Laszlone
Herman Emone
Herman Gyurika
Hollander Istvan
Hajdu Karoly
Hajdu Karolyne
Haber Enmia
dr. Krausz Jozsef
Krausz Jozsefhe
dr. Krausz Gyorgy
Klein Albertne
Klein Peter
Krausz Odon
Kozma Ignac
Kozma Ignacne
Konig Manone
Konig Pisti
ozv. Klein Adolfhe
Klein Karolyne
Klein Andris
dr. Krammer Margh
Kohn Lajosne
Kohn Jeno
Kohn Sanyi
Kohn Iren
Kohn Miki
Kohn Mihaly
Lowy Albert
Lowy Albertne
Lowy Miklos
Laszlo Sandor
Laszlo Sandome
Lowenbein Lipotne
Lobl Endre
Lisctemstein Bemat
Lisctemstein Bematne

Laszlo Zoltan
Lowinger Emo
Neumaim Ignac
Neumann Ignacne
Neumann Laszlo
Neuschloss Jenone
dr. Ovari Jozsef
Ovari Jozsefhe
Ovari Gyiiri
Ovari Laci
Perlusz Jenone
Perlusz Aladdr
Perlusz Aladame
Perlusz Gyulane
Perlusz Istvan
Rein Henrik
Rein Henrhme
Rein Edh
Rein Erzsebet
Rado Sandor
Rado Sandome
Rosenberg Jozsef
Spitzer Lajos
Spitzer Lajosne
Szanto Lajos
Szanto Lajosne
Schwarc Vilmos
Schwarc Vihnosne
Stem Belane
Stem Robika
Sommer Mor
Sonmier Mome
Sommer Imre
Somogyi Robika
Szanto Aladame
Schwarc Herman
Steiner Jenone
Steiner Katika
Steiner Rozsika
Tihanyi Martoime
Tihanyi Janoska
Thnar Jozsef
dr. Vas Istvan
Vas Istvanne
Vas Janoska
Vas Katika
Weisz Lipot
Weisz Lipotne
Weisz Zoltan
Weisz Klara

Weisz Davidn6
Wohl Tibor
Wohl Tibome
Wintemitz Soma
Wintemitz Somane
Zirmer Adolf
Ziimer Adolfiie
Ziimer Istvan
Ziimer Tibor

II. VILAGHABORUS EMLEKMU
(Szentendre, Kalvaria ter)

Agoston Antal
Agoston (Both) Jozsef
Anionics Radivoj
Arvai Pal
Bakonyi Jeno
Barczi Janos
Barton Istvan
Bartos Ignac
Bengyel Gyorgy
Benkovits Jozsef
Bozbora Bela
Bozo Jozsef
Bukovits Perenc
Cserveny Istvan
Csibi Jozsef
Czinege Pal
Dombai Rudolf
Drabek Ferenc
Drilicsek Janos
Erdi Mihaly
Earszky Imre
Fuzi Gyula
Fiizi Janos
Fiizi Sandor
Galovhs Daniel
Geczi Zoltan
Gerenyi Istvan
Gogos Janos
Gyorgy Ferenc
Gyori Sandor
Hammer Istvan
Havran Mihaly
Heuschmidt Karoly

Hirsch Janos
Hlatki Istvan
Holba Pal
Hollander Andor
Horvath Janos
Hoschek Lajos
Hudek Ferenc
Janek Jozsef
Janicsek Istvan
Jobbagy Istvan
Jomodii Rezso
Kalafuth Janos
Kaluba Janos
Keczeri Roth Miklos
Kinczly Gyula
Kisanyik Ferenc
Kiss Gyula
ifj. Kiss Istvan
Klement Antal
Klinyec Jozsef
Klocz Jozsef
id. Kohn Mhialy
Korcsok Ferenc
Koubek Jozsef
Kovacs Laszlo
Kozma Emo
Kogler Jozsef
Korosi JCiss Laszlo
Kretmger Jozsef
Kutasi Istvan
Lehoczki Pal
Leitovitz Jeno
if). Lendvai Andras
Lowy Miklos
Lukacs Mihaly
id. Machal Istvan
Mester Jozsef
Mihajlovhs Pero
Milo Janos
Miskolci Janos
Moldovan Gyorgy
Nagel Jozsef
Nemet Istvan
Nemet Lajos
Nits Rudolf
Ottinger Karoly
Pajcsics Miklos
Pajcsics Zoltan
Palfiszegi Istvan
Peresits Demeter

Pinter Mihaly
Riesz Gabor
Schinagel Ferenc
Stefko Istvan
Sturcz Janos
Szabados Janos
Takacs Istvan
Takacs Lajos
Thnpauer Jozsef
Tohiay Andor
Vranovszki Janos
Valentin Marton
Z. Varga Istvan
Varga Mihaly

Vida Jozsef
Vigh Marton
Vilsitz Janos
Vrskovetz Ferenc
Waczek Felician
Weisz Alajos
Weisz Lajos
Weisz Zoltan
Wieszt Robert
Zanoni Janos
Zanoni Karoly
Zauer Karoly
Zeller Marton
Zsohar Janos
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