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Tísztel Narykövet IJr,
Tísztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Hölryeim és Uraimo
Kedves lenryel és Kedves Maryar Vendégeink!

Kérem. NE tévesszen meg senkit a cím.
A magyar.lengyel kapcsolatok nem 25 éwel ezelőtt kezdődtek el Isaszegen.
Sokkal korábban

A torténelmi feljegyzések szerint I. István király a csehektől megvasárolta a
lengyel hadifoglyokat és a királyi birtokokra telepítette őket. Isaszeg is királyi
binok volg vadásá, halásző, fatermelő és foldmiivelőhely. A vadakban gazÁag
őserdő-rengeteg e||átÍsára a katonaskodasban já't"s volt hadifogoly lengyel
ferfialcra nagy szükség lehetet, igy azok összeismerkedtek az itt lakókkal és
családot alapítottak. EZt a feltevését ígazo|hatja az a tény is, hogy a varmegyei
névsoros osszeírásokban, a torök hódoltság után, a megmaradt isaszegiek kozott
lengyel nevtiek is szerepelnek.

A feljegyzesek szerint a ttirokok ellen hadakozó SobÍeski lengyel király
Isaszegíg jiitt seregével

Isaszeg határában a XVI. szÍzadbő| származő kisalakú lengyel eziistpéruek
kozul hét darab kertilt elő, melyeket a Falumúzeum őriz.
Az l730.as években Grassalkovich Antal fbldesúr kérelmére Mária Terézia
királynő lenryel családok letelepedését engedélyezte. Ettől azidőtő|', l735-tó|
kezdve az egyhézi anyakony'rrekben az isaszegi eklézsián sok lengyel vezetéknév
kenil bejegyzésre az esketési, a születési és az e|ha|ilozási rovatba'

1765.ben Albert lenryel király fenyes kíséretével tobb napon keresztül
vadászott azisaszegi erdőkben. Az isaszegi szájhagyomány szerint a lengyel urak
nagyon jő| érezték magukat, meÍt fudtak a lakosokkal beszélni. A vadászatokon
ftsrt veft Isaszeg ferfijainak apraja.nagyja Szép ajándékokat és olyan nagy
jutalmakat kaptak, amelyekben aze|őtt soha nem volt részük. Szerepük a
vadaszatokon a hajtas volt. Közuluk néhány isaszegi legény a lengyel urakkal
ogyütt távozntt, de par év múlva családosful jött vissza

1849. áprilís 6.án az isaszegi csatában Klapka és Damjanich vezény|ete alatt
résztvett a l,enryel tégió is. AZ l849-es honvéd síroknál a,,két katona sírjánál''
egy hősi halált halt, ma már ismeretlen nevű lengyel kapitanyt is oltemettek.
Fejfiíja egy elkorhadt vaskereszt volt, amelyet a sájhagyomany szennt, Turai
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József isaszegi kovácsmester 1848-as kardból kovácsolt. A rozsdamarta
vaskereszt helyébe Isaszeg lakossag terméskőből síremléket, koréje terméskőbe
Íryy azott kovácsolt kerítést helyezett.
A község egy masik területén, amely Damjanich hadsántere volt, á||t a magyar
tizérség csatát nyitó álláshelye, melynek em|ékeztetőjéül és jelolésére 1948.ban,
a szabadsagharc centenariumi emlékeként református templom épult. En, a
tiizéségi állríshelyet védelmerte lőzef Wysocki lengyel ezredes dandárjával az
osztrákok megúj uló támadasaival szemben.

1928.ban Bem József tábornok hamvait l,enryelországba szállították A
koporsót szÁ||ítő vonat, azisaszegi csata lengyel hősei emlékének adőma, megállt
Isaszegen, amelynek népe viragokkal ha|mozta el a vonatot.

1915.ben 30 o.orosz'' hadífoglyot helyeztek ki mezei munkára Isaszegre,
ezek azonban mind lengyelek voltak. Névjegyzektiket a Falumúzeum őrzi,
1948.ban a budapesti lengyel nagykovetség kérésére a lengyelorsági Hősök
Panteonja részére az isaszegiek ftildet kiildtek

Leng.velorságnak a németek általi lerohanása után a német katonaság Isaszegre
kísért mintegy 500 lenryel cÍvÍl férÍit, akiket előbb barakkokba helyeztek el,
később a Korona uradalomnál a mezngaz,dasrágban és az erdészetben
tbglalkoztatták őket' Amikor a németeket Isaszegről elvezényelték, a lengyelek
azon nyomban szabadon jarhattak.kelhettek. Isaszeg lakói nagy szeretettel
tbgadtak be őket. A lengyelek később kisebb csoportokban Budapestre távortak.

Kétségtelen azonban, hory tI. isaszegi lenryel kapcsolatok feltárásao
számbavétele és ápolása is a Falumúzeum létrejtittét kiivetően kezdődött el.

F-z a tevékenység is Szathmary Zo|tin múzeumalapító személyéhez ftiződik. o
volt az első, aki rendszeresen foglalkozott az isaszegi lengyel emlékekkel.
Segítője pedig Domszkry Pál volt, a magyar.lengyel kapcsolatok kiváló kutatója
és ápolója Szathmáry 7n|tán és Domszliy Pál egytittműkodése és barátsága
a|aportameg azt a munkát, melynek 25 évérő| most itt besámolhatok.

Én magam életem szerencséjének tartom. hogy e két rendkívüli embert
személyesen ismerhettem, munkájukban trársuk lehettem. A veltik való találkoás
új iranyt és értelmet adott életemnek.
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A ..Maryar-lenryel történelmi napok'' rendezvény sorozatot 25 éveo t972.
szeptember 24.e és október l.e között rendeztÍik meg Isaszegen.

Az e\ozmények kozul Tadeusz Hanuszek akkori lengyel nagykcivet leveléből
szeretnék idezni

.. Múzeumbarátok Ktire Isasze5

Nary megelégedéssel olvastuk a ..Maryar.[,enryel Tiirténelmi Napoko'
szervezésével kapcsolatos tervezeteto amely kifejezi Isaszeg társadalmának
a lenryel nép Íránti baráti érzéseit.

A tervezet kifejezi a mi érzéseinket is.

Kösztinetet mondva a szervezőkne\ elsősorban a területi szerveket
képviselő Bodrogi Andrásnali' a Naryközségi Tanács e|nökéne\ nary
tirömmel fogadjuk a meghívást és veszÍink részt az iirrnepségeken.

Megragadva az alkalmat tisztelettel ktizliim' hory a Tanácsházu épületére
és a reformáfus templom falára keriilő emléktáblak l,enryelországban
készü|nek és t97 2 szeptemberének első felében Isasze gre kerü|nek

Tadeusz Hanuszelro a l.enryel l\épkiiztársaság rendkívüli és
me ghatalmazott na gykövete.

Kelt Budapesten |91 2.VII.28.án. o.

Ekkor fordultak meg Isaszegen Mus tábornolr egykori katonai atüasé, aki a
Hadtorténelmi Kozleményekben cikket is publikált Wysockiról és a Lengyel
légióról. Itt jart Eugeniusz Wislicz.Iwanczyk ezredes, a Lengyel Nagykövetség
katonai attaséj4 dr. Stanislaw Andrzej Sohacki" a Lengyel Kultúra akkori
lgazgatoja és helyettese Barbara Wiechno, A Lengyel Kultúra ktilön kiadványt
jelentetett meg ''A l,enryel légió a maryarországi hadjáratban'' cínrmel,
melynek sznnÍője Sohacki volt. A kiadvány fehér borítóján, piros betűs volt a
felirat. Így jelent meg a fehér.piros szín Isaszegen.

Nasy öröm számunkra" hogy Barbara Wiechrro 25 év u!án' mint a Lengyel
Intézet igazgatőja visszatért MagyarorszÍryr4 és most ismét itt láthatjuk
kozottUnk.
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Ekkor írta ..Isaszeg a maryar-lenryel barátság jelképe'' címti cikkét a
Lengyelország címti folyóiratban 7*non Tarnowsh, a Lengyel Nagykovetség
akkori sajtó attaséja

,,Az isaszegi csata I24' évfordulójan emlékezptemben felelevenedik a tolgyek
kozott megbúvó Ismeretlen lengyel kapitány sírj4 a Jőzef Wysockinak és a
Lengyel légió emlékének szentelt mitrvány1ábl4 a r'endéglátók kedvessége. S a
sok-sok név, amelyeknek felsorolása egy rövid cikk kereteit bőven meghaladntá,
és a legmélyebb meggyőződés, hogy ez a név: Isaszeg _ a lenryel.maryar
barátság öriik jelképe.'' - í'ju Zenon Tarnowski, majd így folytatja:
1972, szeptember 24. Isaszeg: A házakon mindenütt lengyel és magyar
zászlőkat lenget a szé|, A megnyitó unnepségre érkezó Tadeusz Hanuszeket
népviseletbe öltÖzött isaszegi kislányok lengyel és magyar nemzeti színű kis
szalagokat tuznek a vendégek mellére. A magyar hadsereg katonái állnak
díszorséget a JanuszWieczorek miniszter á|ta| adományozptt emléktábla előtt. Az
isaszegi ferÍikórus ajkán, lengyel nyelven felhangzik a Dabrowski induló, majd a
Magyar Himnusz. E,lőszor Csicsai lván, a Pest megyei Tanács elnokhelyettese,
majd Tadeusz Hatluszek lengyel nagykövet tart ünnepi beszédet. Mindkét
felszólaló kiemeli a két nép évsziyados barátságának jelentőségét. A
Lengyelorszélg á|ta| adományozoff máwánytáblát elborítják a koszorúk. A
református templom fatan lengyel 7Ásilő fedi Jőzsf Wysocki tabornok
emléktábláját. Koröskorul az isaszegi lakosok sztuai. A magyar katonák tbszes
vigyiaban állnak. Fiatal lányok népes Seroge népviseletben. Dr. Andrzej
Sochacki. a budapesti Lengyel Kultúra igazgatőja megnyitja az ..Együtt a
harcban'' címrí emlékkiállítást'''
Nagy öröm és megtiszteltetés számunkr4 hogy visszatért Magyarországra és itt
van közottünk Zenon Tarnowski úr is, aki most a Lengyel Koaársaság budapesti
Nagykovetsége Konzuli osztályának vezet<ii e.

felo az egyiket itt a
erdélyi hadsereg címti

E nagyrendenény során két emléktáblát avattunk
Kozséghiua falán, a táblán idézet Petőfi Sándor: Az
verséből:

Két nemzet van eryestilve benniin\
S mily két nemzet! A lenryel s maryar!
Van e sors, amely hatalmasabb, mint
E két nemzeto ha ery célt akar?
PetőÍi Sándor 1849

Az |849 április 6-i gtíizelmes isaszegi csatában a
vállvetve harcoló Wysocki József vezette hős lenryel
szeptember 24. Isaszeg lakossága.

maryar honvédekkel
légió emlékére 1972.
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A masikat a retormátus templom, ..A magyar szabadságtorekvések
emlékÍemplomd' homlokzatan :

A maryar nép szabadságharcában 1849. április 6-án wYsoCKI JŐZSEF
vezérletével a l,engrel légió a túlerővel támadó ellensóggel szemben, ezen a
helyen védelmezte a maryar tiizérség álláshelyét a kíizdelem ryőzelmes
befejezéséig. A csatában életiiket vesztett lenryel hősök emlékére állította
t97z. szeptember 24-én Isaszeg lakossága.

A Katona.pallagon pedig felavattuk az ..Ismeretlen lenryel kapitány''
síremlékét melyet azitteni helyörség katonái egy fehér ejtöernyövel borítottak le.

Az emléktáblák Domszky Pál segítségével kerultek Isaszegre, az Ismeretlerr
katona síremléke pedig dr. GyÖrgy Attila akkori isaszegi plébános adomálrya
volt.

A ..Népművelés'' 1972. decemberi számában Földiák András ..Ery hasznos
nagyrendezvény _ az isaszegitőrténelmi napok'' címmel cikket írt:

..A gödöllői jarásban, a kÖzelmúltban zaj|atottak |e az isaszegi lengyel-magyar
történelmi napok. Két emléktilb|át lepleáek le, két kiállítás nyílt meg' felavatták
egy ismeretlen lengyel kapitany síremlékét, rendbehoz1Ík és megkoszorűnák az
1848-as honvédsírokat, volt hadtorténeti előadás, melyet Kerekes Zo|tán
alezredes, a Hadtörténeti Intézet és Mirzeum osztályvezntője tartott, irodalmi est
és filmest, melyen Jan Lybkowski ..Lengyel album'' címíi filmjét mutatták be'
amelyhez Barbara Wiechno, a Lengyel Kultúra igazgatőhelyettese morrdott
bevezetőt. A hangversenyen Chopin, Liszt, Wagne1 Kodály műveit hallgattak a
zsútblasig megtelt nézőtér előtt a kozségi mtivelődési hazban.
Az ünnepségen részt vett a lengyel nagykovet, a budapesti Lengyel Kultúra
igazgatőja Aleksander Nawrocki költő és miifordító, Edyta Wasylewska
operaénekes, Szendrei Imre Chopin.díjas és Teleki Lajos Lisá.díjas
Zongoraművész. A tiirténelmÍ napok rendezvényei előkészületei során aZ
Isaszeg felfedezte saját történelmét. TÖbb éves helyÖrténeti ismeretterjesztés
nem érhet el olyan erodményt, mint ez ahét.,,
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|976. november 26. déli 12 órakor a Nemzeti Múzeum kertjében
ünnepélyes keretek kozott felavattak a magyar szabadságharcban részfvevő
Lengyel légió parancsnokának Wysocki Józsefnek a mellszobrát.

A szobor felirata:
loznr wYsoCKI (1s09-1s74) t,enryel szabadságharcos, honvéd

tábornok emlékóre, rkÍ 1848.49.ben a szabadságharc lenryel |égiójának
parancsnoka volt. Ata|apzat hátsó oldalán a csatahelyek felsorolása található,

l.fr:5.lffff:x, amely az Isaszegi Falumúzeumtól u, 
'o".umbarátok 

Körétől,
r'alamint a Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyestilettől
szánmaznti tÁmogatás kapott a Lengyel Nagykovetségtől, illetve a Lengyel
Minisáertarrácstól, Janusz Wieczorek minisáer úrtól és Budapest Főváros
Tanácsától, Farkasinszky Lajos elnokhelyeffestől' A hős tábornok emlékmtive
arta a helyre került, ahonnan 1848. november 26-án 600 önkéntes lengyel
katona eskutétel után ..A mÍ és a ti szabadságotokért'' jelszóval harcba indult.

Az ünnepség előtt a Bem Egyesület és a Polonisáikai Munkakozösség, dr'
Kovács Endre professzor, Kossuth-díjas történész elnÖkletével tudományos
emlékülést tartott.
Stefan Jedrychowski narykövet úr pedig este pedig koktélt adott lozef
Wysocki tábornok mellszobrának leleplezése alkalmából.

Az isaszegi magyar-lenryel baráti találkozó
t977. november 19.től l0 napon át magyar-lerrgyel tÓrténelmi és kulturális
kiállítast rendezet az isaszegi Falumúzeum az isaszegi pártház nagytermében az
isaszegi múzeum adattárának anyagából, a Magyarorsági Bem József Lengyel
Kulturális Egyestilet és a magyar.lengyel barátságot ápolók által kölcsönadott,
valamint néhai Domszki Pál gyűjteménye Isaszegen őrzött emlékeiből.
A találkozón jelen volt SteÍbn Jedrychowski lengyel nagvkovet is, aki rnéltatta a
lengyel.magyar történelmi kutatasok jelentőségét. Ezen alkalommal a magyar.
lengyel barátok ta|á|kozőjára is sor került.

Lengyelorságból 18.arr érkertek, MagyarorszÁgrőI, illetve Budapestről, 60
főnyi hallgatóság vett részt az isaszegi találkozón. A kiállítast több mint 300
fo látogatta meg.
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A bevezető el<íadast Szathmáry 7'o|tátÍ\ aZ isaszegi
Isaszeg lengyel emlékeiről.

Dr. DÍirr Sándor az isaszegi Múzetrmbaráti Köre,
Lengyel Kulturális E'gyestilet és a Polonisáikai
tevékenys égér ő| tartott előadást.

Falumúzeum vezetőj e tartotta

a Magyarorsági Bern József
Munkakozösség mtrnkájáról.

Kiss Gy. Csaba' a Polonisrtikat Mtrnkaközösség titkára tájékortatást adott a
magvar.lengyel barátság ápolásának hazai állapotairól, a Polonisztikai
Munkakozösségben folvó munkáról. Felhívta a Íigyelmet arra, hogy
Magyarorságon nincsenek megfelelö rnértékben koordinálva a polonisztikai és
mag-"-ar.lengyel kapcsolat-történeti kutatások. Szólt az utánpőtlas kérdésérrek
akkori nyugtalanító hel-lzetéröl. Méltatta a Bem E,gyesület TÖrténelmi
Ernlékbizottságának jelentöségét. amelvet még l976-ban Kohanszky Istr,árr az
Egyesület gazdasági r'ezetöje alapított.

Kéretn engedjenek meg itt egy szenrélyes vélernén-lt: Kiss Gy. Csaba 20 éwel
eze|őtt elmondott gondolatai ma is aktuálisak. A Polonisztikai Munkaliözösség
szerepét ma a Mickiewicz Társaság tblytathatná. Ma nincs más olyan szewezet,
Magyarországon. amely a magyarorszilgi lerrgyelbarátokat, polonistákat
összefogná' A nagynrultú Mickiewicz Társaság nréltő szervezeti kerete lehetne
ennek a mtrnkának.

Wölfel Lajos beszrímolt a Györben folyó kutatasokról. majd nréltatta Szathrnáry
Zo|tán munkáját. ''Nag1,on tetszik nekem a kiállítás. Bár eredeti ereklyék, vagy
ktilonleges ritkaságok nem láthatók betrne. de Szatmáry Zo|tán igaz szíwel,
öszinte lelkesedéssel, saját erejéböl. minden anyagi segítség nélkul gyfrjtotte,
kéregette és állította Őssze''' - tnondta'

Dr. Teleki János a Betn Egyesület tag|át jólesö érzéssel hallgattulq amikor
magnetofon segítségével Tátraaljai dalokat megszólaltatva a magvar és lengr'el
rrépdal és népi zene hasonlóságának egyik szép példaját mutatta be.

Dr. Kovássy Zoltán azMtvpumbarátok Kore és a Bern Egvesület tagja családja
lengyel kapcsolatairól tartott érdekes előadást.

|978. október 8.án az Isavegen élő lengyel származÁsú lakosság rendszeres
Összejövetelek szen,ezését határorta el. ^\z Ísaszegi vtÁv-nyugdíjasok
összejöveteli helységében volt elsó találkozójuk Ezen alkalommal a Bem
Egyesület elnöke Pabiniak Henrik és néhán-v. tagtársa az isaszegiekkel
ismerekedtek.
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p'Z összejÖvetelen megválasztották elntiktiknek Jakócs Gábornét. szril.
Magdaléna Dabrowskát és titkáruknak Hajdú Józsefet. Cóljuk az volt, hory
ápoljak Isaszeg helyorténetét és a népi hagyomrínyokat.
El kell mondanom, lrogy az isaszegi Magyar.Lengyel Baráti Kor műkiidését

nem engedélyeztéli' egyszeriien nem volt erre illetékes magyar hatóság. A végén
azt tanacsolták, hogy az itteni Hazafias Néptront szervezetében, annak
klubjaként működjünk.

1993. április 3. Az *EsrÍitt a szabadságért 1848.49''

A Magyar Mickiewicz társasag újjaalakulas4 Wysocki tábornok emlékiratainak
megjelenése és az isaszegi csata I44. évfordulója alkalmából a Mickiewicz
Társaság, a Hadtorténeti Intézet és az Isaszegi Múzeumbarátok Köre ttirténelmi
emlékülés t rendezett Isaszeg en az oregtemplomban.

Az emlékülést dr. Kovacs Istvarr a történettudomány kandidátusa és a Magyar
Köáarsaság Varsói Nagykövetségének kulturális tanácsos4 illetve a
Múzeumbarátok Köre kezdemén y erte.

Az oregtemplomban Gulyka József esperes úr áhítatot tartoff az isaszegi
csatában elesett magyar, lengyel és osárák katonák emlékére.

Dr. Kapronczay Károlynali' a Magyar Mickiewicz Társasag elnÖkének
megnyitója után Katona Tamás méltatra atavasÁ hadjárat jelentőségéq Hermarrrr
Róbert a csata eseménytörténetét ismertette, Kovács Istvám ''Az isaszegi csata a
lengyel légionistak emlékiratiban'' címmel tartott előadast. Pelyach István
Damjanich és a lerrgyelek kapcsolatat taglalta" Diirr Sándor pedig a helyi
lengyel emlékékeket ismertette. Az e|őadas után a résztvevők' kozotttik dr.
Maciej Koanrinski budapesti lenryel narykövet és Engelmayer Ákos varsói
maryar narykiivet megkoszorűn.ák a kozségben lévő emléktáblákat, az
Ismeretlen lengyel kapitany sírját és a szoborhegyi honvéd emlékmiivet, a
temetőben pedig fejet hajtottak az 1989.ben elhurryt Szatmáry Zo|tán sí{a előtt.

1996. áprilís 6.án Domszky Pát kiállítás, emléktábla avatás Isaszegen.

..Tudjátok jó' hory míg élek minden lenryel dolgot támogatok és
pártolok!''
Az idézetet Domszky Pál egyik levelébil való. Ez volt élete fiIozőftája. Ezfrrt
került kapcsolatban Isaszoggel és az isaszegiekkel. Itt is ''egy lengyel dolgot''
támogatott.
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A Falumúzeumban ''Lengyel.Magyar Kapcsolatok'' címmel kiállításon mutattuk
be munkásságának egy-egy epiződját. A II. világháború alatt a németek által
megszállt Varsóban Domszky Pál azt tette, amit Raoul Wallenberg
Budapesten. Példanrtttató helytállását, emberi nagyságát tlenr istnerik senr a
magyarok, Sem a leng1,elek. Ha valaki kimenne Szentendrére a fia hiuÁba és
belenyúlna az ott tárolt dobozok bárrnelyikébe fantasztikus dolgokat látlratrra. Mi
is eá tettük' így készült el a tavalyi kiállítás.

Enrléktábláját a Lengyel Nagykovetség és a Bettr Egvesület és Isaszeg
onkormányzata állította a tnúzum tblán, méltó helyen Szathmáry Zo|tán
emléktáblája k<izelében. Reméljük, hogy Varsóban is lesz emléktáblája! És lesz
valaki, aki ezt a haryatékot feldolgozza!

Szeretnék említést teruri az Isaszegi Adattári Közleményekröl is.
Az Adattári Mun|gközösség létrehoása szintén Zo|i bácsi nevéhez tiizödik.
Még ma is emlékszetn, lrogy l972.ben vagy 73.ban Tadeusz Hanuszek
nagykÖvet rirnál tett egyik látogatásurrk trtán Szathmár.y 7n|tánna|, Proksza
Pálnéval és dr. Kovássy 7-o|tánna| betilttink egy presszóba a kovetség
közelében ' Zo|i bácsi meghívott minket egy kávéra és egv pohár borra és elöadta
elképzelését az Adattári MunkakozÖsség megalakításáról. Elmondta. hog-'.

mennyi értékes an.Y-ag, intbrmació halmozódott fel a mÍrzttmban és eú' bizony
publikálni kellene. Egyetértünk-e ezze|? . kérdezte. Természetesen
egyetértethink. Akkor aZ Isaszegi Falumúzetrm Adattári MurrkakozÖsségét
megalakultnak nyilvánítom. Így tortént' Ezután Zo|i bácsi kiválogatta az
anyagokat. mi átolvastttk, lektorá'ltuk' és mi magunk is írtunk cikkeket. Az
Adatüari Köáemények megjelenésének Zo|i bacsi halála vetett véget, de a
megjelent sárnok az isaszegi hel-v'tortérret gyöngyszernei lettek.

Nem sikertilt a testvérvárosi kapcsolatok kialakítása a Varsó rnelletti Podkorva
Lesnaval. Úgy gondolonr. talán Dél.Leng-ve1orságban. olyan városban kell
keresni a megoldást, atnelyrrek lakóival isaszegi családoknak már van
kapcsolatuk.

Minden évben megkoszorúzzuk az isaszegi lenryel emlékhelyeket.
Ezeken az a|ka|makon mindig jelen van Lengyel Nagykövetség, a Kereskedelmi
Tanácsosi Hivatal. Lengyel Kisebbségi Önkortnánvzat, Bem -Iózsef Lengyel
Kulturális Egyesület képviselöi is.
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Grzegorz Lubcryk a Wieloglos Wegierski.ben (Többszilamú
Maryarország) úry gondo|om mé|tán írja Isaszegröl: ''Hogy merrnyire
mélyen hatolnak be a múltba a maryar és a lenryel nép közös 5l.ökerei,
megryözödtem Isaszegen, €gr Budapesttől tíze5'rréhány kilométerre fekvö
kiizségben.''

Az ísaszpgi lengyel emlékeket kutatja Szikszai János reformáfus lelkész" aki
maga is lengyel származÁsil, és az isaszegi református templom lengyel
emléklrelveirrek őre.

Végtil szeretnék megemlékeani azokról is akik mál. eltávoztak közüliink
Bizony már sokan nem élnek a magyar.lengyel kapcsolatok elrnúlt 25 évének
isaszegi szereplöi kozul. De tudom, hogy Ök nektink példát mutafua maguk
után hagyták a magyar és lerrgyel rrép iránt érzett szeretetüket' és annak ttrdatát.
lrogy a magJ-ar leng;"el kapcsolatok trrennvire fontosak mind két nép szÁnára.
Bizonyára lesznek utódok is. Zoli bácsi tanítványa Szmolicza József, ugyanúg'v
szervezi és tarrítja azisaszegi fiatalokat a Falumúzeunrban, és neveli öket Isaszeg
és Lengyelorság szerctetére. mint egykor Szathmáry Zo|tátl tette.
Zoli bácsi fiq ífi. Szatmári 7n|tán a Múzumbaráti Kör elnÖke édesapj ához
hasorrló szorgalommal és akarattal szervezi a múzeumi kozéletet'

Folytatjuk, ntert hiszürrk abban. hogy a maryar-lenryel e5l'rnásra utaltság
újkori torténelmünkben is jelen lesz úg}. ahogy ezt, a krakkói Jagelló Egyetem
rréhai professzora Waclaw Felczak és a Varsói Egyetem Magyar Tanszékérrek
rremrég elhunyt vezetője Csapláros István professzor is többször
rrregÍbgalmazta A rnagyar.lerrg}'el kapcsolatok példaértékiiek és egyedülállóak
E.urópában.

M| a maryar.lenryel barátság jelképévé vált Isaszeg lakói l,engyelország
szeretetével is Isaszeget és magyar hazánkat szolgáljuk


