
LENGYEL DÉLUTÁN AZ ISASZEGI FALUMÚZEUMBAN Önt 

 

2011. november 12-én, harmadik alkalommal került megrendezésre az Isaszegi 
Múzeumbarátok Körének immár hagyományossá vált „Lengyel délután” címő 
programja a Falumúzeumban. A mostani programot a Lengyel Köztársaság 
nemzeti ünnepe, november 11-e, „A FÜGGETLENSÉG NEMZETI NAPJA” 
alkalmából rendezték meg. 

 
A vendégeket és az elıadókat a rendezvény házigazdája, Szatmáry Zoltán, a 

Múzeumbarátok Körének elnöke köszöntötte. Külön is üdvözölte dr. Kardos 
Gábor urat, Isaszeg város alpolgármesterét. 

Lengyel délutánunk elsı elıadását dr. Dürr Sándor, a Múzeumbarátok 
Körének elnökségi tagja tartotta „Józef Piłsudski marsall, a lengyel 
államférfi” címmel. Józef Klemens Piłsudski (1867-1935), lengyel államférfi, 
tábornagy, a második Lengyel Köztársaság elsı államfıje. Az elsı világháború 
közepétıl haláláig Piłsudski komoly befolyással bírt a lengyel politikára, de 
fontos alakja volt az európai politikának is. Nagyrészt neki köszönhetı, hogy 
Lengyelország 1918-ban, felosztása után 123 évvel visszanyerte függetlenségét. 
 
Szabó Eszter, az ELTE Lengyel Tanszékének hallgatója „Mi az elsı brigád” 
címmel tartott elıadást. Ismertette a Józef Piłsudski által alapított, az Osztrák-

Magyar Monarchia csapataival együtt harcoló híres lengyel katonai egység 

létrejöttének körülményeit, szervezeti felépítését, ismertebb parancsnokait és 

katonáit, Virtuti Militari kitüntetést elnyert hıseit és az elsı brigád legfontosabb 

csatáit. 

Eljöttek a rendezvényre az Isaszegen jól ismert Wysocki Légió 
Hagyományırzı Egyesület tagjai Máté Endre hagyományırzı fıhadnagy 
vezetésével. A légió két katonája Piłudski marsall emlékére díszırséget állt a 

rendezvényen.  

Idei rendezvényünkön két nyugalmazott katonatiszt is jelen volt. A tiszt urakat 
Máté Endre mutatta be. Elsıként a 97 éves magyar-lengyel származású 
NiŜałowski Ernı repülı százados urat, aki cserkész korában, Varsóban még 
találkozott és kezet foghatott Piłsudski marsallal. A 92 éves Bolváry József 
magyar királyi huszár fıhadnagy úr életrajzát Máté Endre foglalta össze. 
 
A program második részében a vendégek lengyel katonadalokat hallgattak és 
megnézték azt a kis kiállítást is, melyet Szmolicza József a helytörténeti 
győjtemény munkatársa nagy gonddal és munkával állított össze az 1920. évi 
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varsói csata emlékhelyeirıl, végül megtekintették A KÉT TÖLGYFA címő 
rövid filmet. A film a magyar-lengyel barátságról szól, 2007-ben készült. A 
filmet a Lengyel Kulturális Intézettıl kölcsönöztük. 
 

Ezúton is köszönjük a szervezık, az elıadók, Polgármesteri Hivatal és a 
Lengyel Kulturális Intézet, illetve a Lengyel Nemzeti Idegenforgalmi 
Képviselet segítı közremőködését.  

Szmolicza József  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kép a híres lengyel történelmi festı, WOJCIECH KOSSAK (1857-1942) alkotása. A 

festmény Piłsudski marsallt ábrázolja Gesztenye névre hallgató kedvenc lován. A kép a 

varsói Nemzeti Múzeumban látható. 

 

 

 

 

 

 

Vendégeink: vitéz Bolváry József magyar királyi huszár fıhadnagy és                                                   
NiŜałowski Ernı lengyel repülı százados urak.    

 

 


